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“Água Mineral” 
sem controle ou regulamentação, amapaense bebe água duvidosa

AVES DO AMAPÁ
Exposição fotográfica mostra espécies raras

A Rádio Difusora de Ma-
capá, esse ano, foi a rá-
dio oficial da Banda. Uma 
determinação do go-
vernador Waldez Góes, 
um grande incentivador 
da cultura amapaen-
se. A Difusora cumpriu 
seu papel. Com compe-
tência, como é peculiar.

A DIFUSORA ESTÁ NO AR...
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Editorial Carnaval da Alegria e da família

A quadra momesca serviu 
para extravasar a alegria, 
soltar o grito preso na 

garganta e amar bastante. Ninguém, 
minimamente lúcido, pode negar a 
terapia mental que o carnaval pro-
porciona. Somos sim um povo que 
dança, grita, ama e ama muito. Sem 
preconceito, sem lenço e sem docu-
mento. E isso não significa falta de 
percepção de que as coisas precisam 
mudar no Brasil. Quem tem consci-
ência critica se joga no carnaval de 
corpo, mas sabe que a quarta-feira 
de cinza já já chega e a reforma da 
previdência está aí nos rondando e 
que a turma de Brasília na sua es-
magadora maioria faz o carnaval da 

enganação.

Acompanhamos o Bloco A Ban-
da. Não com o olhar cético dos teó-
ricos amargos de plantão. Não vimos 
tão pouco a alegria e até os exageros 
como a “Sodoma e Gomorra” dos 
nossos dias. Nada disso. Vimos com 
o olhar de que essa é a hora de rela-
xar, se fantasiar e brincar com a fa-
mília e os amigos. E foi essa tônica 
da Banda. Cada vez mais amigos e 
familiares se reúnem para sair nesse 
Bloco tradicionalíssimo do carnaval 
amapaense.

Isolados, no silêncio de uma re-
tórica puída ficaram os inoperan-
tes e improdutivos “pensadores do 

carnaval das Escolas de Samba” que 
não evoluíram e vivem no Mundo de 
Alice no País das Maravilhas, onde a 
fantasia é razão da vida. No Mundo 
real, da dificuldade cotidiana e dos 
orçamentos minguados em função 
de um Pacto Federativo centraliza-
dor somado a uma crise econômica 
avassaladora para o setor produti-
vo nacional, o carnaval foi maravi-
lhoso. Santana arrastou milhares de 
pessoas nos seus blocos e os blocos 
de Macapá com suas programações 
não ficaram atrás. E a Banda, o ápice 
da festa carnavalesca promoveu pela 
quinquagésima terceira vez a alegria 
dos irreverentes que fazem carnaval 
com seu próprio dinheiro. O Povo.

Governo do Estado do Amapá, 
como natural esteve rente, junto, 
ao lado daqueles que se organizam, 
dando total apoio de infraestrutura 
e segurança. Tivemos um carnaval 
seguro e da família. Waldez Góes 
andou pelas ruas junto com os foli-
ões da Banda e por onde passou foi 
saudado e abraçado.

Ponto, o resto ficou nos queixu-
mes isolados daqueles que ainda de-
senvolvem o enredo do paternalis-
mo, ultrapassado e inexequível.

E a Rádio Difusora de Macapá 
deu o tom e o som de uma cobertura 
inédita na Banda, com um trio elé-
trico arrasador.

O mundo está cada vez 
mais agitado e as pessoas 
cada vez mais apressadas, 

com expressão carregada e tristo-
nha, atrás de conquistas perecíveis, 
emoções passageiras e reconheci-
mentos insólitos. Correm, muitas 
vezes sem saber pra onde, buscan-
do não sabem o que, esquecendo 
que o aqui e agora, nada mais é do 
que uma oportunidade de progre-
dir como seres eternos, corrigindo 
as más tendências e desmistifican-
do essa preconcebida ideia de que, 
o que vale de fato, são os bens ma-
teriais.

Ser um homem de bem não é ser 
nenhum religioso – é ser cristão. 
Não é ostentar uma crença – é vi-
venciar a fé sincera. Não é ter uma 
religião especial – é deter uma gra-
ve responsabilidade. Não é superar 
o próximo – é superar a si mesmo. 
Não é construir templos de pedra 
– e sim transformar o coração em 
templo eterno.

Ser uma pessoa de bem não é 
apenas aceitar a reencarnação – é 
compreendê-la como manifestação 
da Justiça Divina e caminho natural 

para a perfeição. Não é só comuni-
car-se com Anjos ou com os Espíri-
tos, porque todos indistintamente se 
comunicam, mesmo sem o saber – é 
sim, comunicar-se com o universo 
para se melhorar e ajudar os outros 
a se melhorarem também.

Ser bom não é apenas consumir 
as obras espiritualistas para obter 
conhecimento e cultura – é trans-
formar os livros, suas mensagens, 
em lições vivas para a própria mu-
dança. 

Ser sem vivenciar é o mesmo que 

dizer sem fazer. 
Ser humano e fraterno não é in-

ternar-se em templos, igrejas ou 
casas espíritas, fugindo do mundo 
para não ser tentado – é conviver 
com todas as situações lá fora, sem 
alterar-se como cristão. 

O que não podemos esquecer é 
que ser consciente é ser caridoso no 
templo, em casa, na rua, no trânsito, 
na fila, ao telefone, sozinho ou no 
meio da multidão, na alegria e na 
dor, na saúde e na doença. 

Ser bondoso não é ser diferen-

te – é ser exatamente igual a todos, 
porque todos são iguais perante 
Deus. Não é mostrar-se que é bom 
e melhor que os outros – é provar 
a si próprio que se esforça para ser 
bom, porque ser bom deve ser um 
estado normal do homem conscien-
te. Anormal é não ser bom. 

Ser prestativo não é curar nin-
guém – é contribuir para que alguém 
trabalhe a sua própria cura. Não é 
tornar o doente um dependente dos 
supostos poderes dos outros – mas 
ensinar-lhe a confiar nos poderes de 
Deus e nos seus próprios poderes 
que estão na sua vontade sincera e 
perseverante. 

Ser misericordioso não é conso-
lar-se em receber – é confortar-se 
em dar, porque pelas leis naturais da 
vida – “é mais bem aventurado dar 
do que receber”. 

Ser correto e preocupado com o 
espiritual, muito mais do que o ma-
terial, não é esperar que Deus desça 
até onde nós estamos – é subir ao 
encontro do Criador, elevando-se 
moralmente e esforçando-se para 
‘melhorar sempre’.

Entendimento necessário!
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Da Editoria

Poluição sonora representou quase 70% 
dos crimes contra o meio ambiente no AP

Barulho excessivo fo-
ram comprovados em 
shows, estabelecimen-

tos comerciais, igrejas e casas. 
Dados são referente aos aten-
dimentos feitos pela Dema em 
2017.

A poluição sonora tornou-se 
componente da vida cotidia-
na, principalmente nas zonas 
urbanas, onde afeta o 
equilíbrio ambiental. A 
exposição a ruídos traz 
consequências danosas 
ao bem estar, à saúde e à 
qualidade de vida. Ape-
sar disso, as leis brasilei-
ras, principalmente as 
de cunho penal, têm se 
mostrado de certo modo 
brandas e incapazes de deter seu 
crescimento, o que tem como 
consequência a afetação de mi-
lhões de cidadãos. 

No Estado do Amapá, espe-
cificamente na capital, Macapá, 
o quadro é o mesmo, daí a ne-
cessidade do controle penal da 
poluição sonora em sua zona 
urbana, de programas locais e  a 
aplicação da Lei aos casos con-
cretos, utilizando-se  de dados 
estatísticos colhidos junto a fon-
tes oficiais, buscando apontar, 
quando possível, solução ou mi-
tigação do problema. 

A Delegacia do Meio Am-
biente do Estado do Amapá, 
mesmo com a carência de pes-
soal e dificuldade logística, 
vem atendendo as denúncias 
em todo o estado e o titular da 
DEMA, já sugeriu legislação es-
pecifica  sobre o assunto, no fim 
da última semana, apresentou o 
relatório das ações de 2017. O 
balanço das ações foi divulgado 

na última quinta-feira (15)  E 
de acordo com a Dema as ocor-
rências relacionadas à poluição 
sonora lideraram o ranking de 
atendimentos feitos pela dele-
gacia no Amapá, em 2017  re-
presentando 67,7% do total de 
denúncias.

Houve uma diminuição de 
18% em relação aos registros 
feitos em 2016, quando os casos 
alcançaram 89%, segundo a po-
lícia. Crimes de desmatamento 
aparecem no segundo lugar do 

ranking.
O delegado titular da Dema, 

Sávio Pinto, explicou que as 
ocorrências abrangem barulho 
excessivo emitidos em casas de 
shows, boates, festas com sons 
automotivos, estabelecimentos, 
igrejas e até residências.

“A maioria dos casos são re-
gistrados em Macapá, onde há 
um grande número de eventos. 
Este é o segundo ano consecu-
tivo que a poluição sonora lide-
ra o ranking, mas a diminuição 
dos casos representa um núme-
ro positivo devido às ações de 
combate e fiscalizações”, desta-
cou.

A Dema 
informou que 
os efetivos das 
polícias Civil 
e Militar não 
são suficien-
tes para aten-
der a todas as 
ocorrências 

de perturbação do sossego pú-
blico. Por isso, a delegacia criou 
em 2017 a minuta de um projeto 
de lei que amplia a fiscalização 
e punição desse tipo de crime 
também. O objetivo é incluir os 
órgãos municipais no combate e 
punição à prática.

Macapá registrou 23 mil re-
clamações por poluição sonora 
à polícia em 2016 e a delegacia 
propõe inclusão do município 
na aplicação de multas e puni-
ções. A maioria das reclamações 
por som alto foram contra casas, 
veículos e estabelecimentos.

 Desmatamento
Os casos de desmatamen-

to representaram 29,54% das 
denúncias. De acordo com a 
Dema, os crimes foram mais 
recorrentes nas cidades de Tar-
tarugalzinho, Porto Grande, 
Amapá, Serra do Navio e Fer-
reira Gomes e região rural de 
Macapá.

O transporte e extração ile-
gal de madeira registrou 5,42% 
dos casos em 2017, informou a 
delegacia. O parcelamento ilegal 
do solo, que significa a venda de 
lotes desmatados ilegalmente, 
também aparecem na lista, com 
9,09% dos casos.

Outras ocorrências comuns 
registradas nas delegacias foram 
referentes a crimes de maus tra-
tos a animais (6,20%), invasão a 
aterros (5,42%) e transporte ile-
gal de carvão (2,32%).
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Soltando o verbo
Cícero Borges Bordalo Jr. após exitosa 
carreira na advocacia lança-se em busca 
de novos horizontes. A política. Concorre 
a cadeira de estadual e tem uma galera preocupada 
com Bordalinho. Ele ajuizou duas ações 
Populares contra a ALAP propondo 
paralização da reforma da Casa e contra o auxílio paletó. Três 
deputados não gostaram e criticaram Bordalo. Ele disparou: 
ANALFABETOS. O homem já está mostrando a que veio.

Surfando
Governador Waldez Góes tirou onda na Banda. Passeou entre 
os foliões e foi aplaudido. Instado a fazer Selfies com a galera, 
não se fez de rogado. Distribui sua marca registrada. Educação 
e muita simpatia. Não quero choro nem vela
Então o mi, mi, mi, da ausência do desfile das escolas de sam-
ba não colou. O povo está mais esperto e já não cai na chora-
deira dessa thurma. Milhares e milhares de foliões em Macapá 
e Santana pularam o carnaval e nem tchum pra Escola de 
Samba.

Parabéns
O governo do Estado está de parabéns pelo belo trabalho 
de segurança realizado no Carnaval. O Bloco a Banda que 
reuniu centenas de milhares de foliões foi uma tranquilidade 
para os brincantes e a família. Esta esteve presente no evento. 
Trabalho sério e com responsabilidade da Segurança Pública 
Estadual.

RDM VIVINHA DA SILVA
A Rádio Difusora de Macapá inova a cada ano. Desta feita o 
Show foi na cobertura do Bloco a Banda. Uma festa maravi-
lhosa com os foliões que dançaram e cantaram ao som do DJ 
Paulinho Sena. A Difusora está no ar...

Coerente
O velho comunista, partidário de Hugo Chaves, Maduro e 
Fidel, Capiberibe, tem uma virtude. A coerência. Disse que 
com Davi nem pra ir pro Céu. Como explicar sua aliança com 
quem não comunga dos mesmos ideais. Aí tá certo.

Pacto da mediocridade
Já o mesmo não se pode dizer de Davi e Randolfe. Eles andam 
assim. Em Brasília Davi vota contra os trabalhadores e a favor 
da reforma da previdência e Randolfe a favor dos trabalhado-
res e contra a Reforma da Previdência. E em Macapá? Andam 
de mãos dadas. Que tu diz?

Rio 40 Graus
Agora sob intervenção militar, no comando do general do 
Exército Walter Sousa Braga Netto, os meliantes cariocas vão 
falar fino. Apertou parceiro, não tem jeito. Chama os caras que 
eles resolvem.

Temer Puto
Presidente Michel Temer ficou fulo da vida com a bandidagem 
carioca. Lá o crime está mais organizado do que em Brasília.



Da Redação

O Carnaval amapaense é con-
tagiante. Um dos pontos 
alto da folia de momo no 

Amapá é o Bloco de Sujo – a Banda – 
que carrega uma tradição de 53 anos. O 
Bloco surgiu nos idos de 1965, num ato 
de protesto contra a censura governa-
mental, esse bloco de 15 amigos só cres-
ceu ao longo dos 53 anos de existência. 

Neste ano a Banda arrastou para as 
ruas de Macapá nada mais nada menos 
que 200 mil foliões. Quem está preocu-
pado com a quantidade exata de foli-
ões? Ninguém! O fato é que tinha um 
mar de gente dançando e cantando as 
músicas carnavalescas e, outros ritmos 
frenéticos que provocam um “frisson” 
nas pessoas fazendo-as rebolar e rebo-
lar com a malemolência e sensualida-
de do povo brasileiro. Afinal, já disse o 
cancioneiro popular ... quem não gosta 
de samba, bom sujeito não é, é ruim da 

cabeça ou doente do pé... 
As margens das ruas e nas sacadas 

de suas casas outra multidão, não me-
nos animada, via literalmente a Banda 
Passar cantando coisas de amor. Mas 
uma coisa faltava na Banda. A cobertu-
ra da melhor rádio do Estado. A Rádio 
Difusora de Macapá. Esse ano ela foi a 
rádio oficial da Banda. Uma determi-
nação do governador Waldez Góes, um 
grande incentivador da cultura amapa-
ense. A Difusora cumpriu seu papel. 
Com competência, como é peculiar. 

Nesse ano a emissora completa 73 
anos e nunca tinha feito cobertura des-
te evento. Um trabalho de planejamen-
to envolvendo todos os profissionais da 
Casa e, mais o gabinete civil do gover-
no, representado pelo Subchefe da Casa 
Civil, Carlos Marques. 

Depois de sucessivas reuniões ficou 
tudo estabelecido. A Difusora foi pra 
ruas acompanhar esse bloco inigualá-
vel. E não deu outra. Sucesso absoluto. 
Com um Trio Elétrico Mix da Lorde 
Produções e Entretenimento, montado 

numa carreta de 21 metros, com PA da 
NEXTRON, com 112 mil watts de po-
tência sonora, em RMS (112 KW/RMS) 
contratado pela LSONS. 

A animação do trio ficou por conta 
de ícones do rádio amapaense como 
Azevedo Picanço, Mr. Vado, Arms-
trong, Lígia Mônica, Samuel Soares. O 
Dj do trio foi o lendário Paulinho Sena, 

com um repertório 
irreverente e ino-
vador fazendo a 
cabeça dos foliões 
que não arredaram 
do lado do Trio 
possante da RDM. 
J. Macedo e Carli-
nhos Pastana fica-
ram responsáveis 
pela Live do Fa-
cebook, afinal era 
preciso mostrar pro 
mundo que o car-
naval nos trópicos é 
“caliente” e foi isso 
que a Rádio Difu-
sora fez. 

J. Macedo, o diretor de programação 
da RDM, esteve de perto acompanhan-
do tudo para que nada desse errado e 
com sua competência o sucesso ficou 
mais fácil. 

Breno Araújo, diretor técnico da Di-
fusora e acadêmico de engenharia, com 
sua habilidade profissional fez tudo 
funcionar de forma magnífica. Uma 
festa pra ninguém botar defeito. E o 
planejamento não para. Ano que vem 
tem mais. 

A Rádio Difusora, sob a direção do 
jornalista Roberto Gato, vem quebran-
do tabus. No início de 2015, quando 
iniciava a gestão de Waldez Góes, um 
artigo escrito pelo competente jornalis-
ta e saudoso Guarany Neves recomen-
dava ao governo aposentar os transmis-
sores da RDM. Ele dizia – “a Difusora 
já cumpriu seu papel e sua total falta de 
audiência não justifica o investimento 
do erário”. Claro, até o velho escriba se 
enganou. E sua afirmação teria respal-
do se a emissora de quase um século 
continuasse a ser tratada com descaso 
e desleixo. A nova administração em-
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A Rádio Difusora 
de Macapá, esse 
ano, foi a rádio ofi-
cial da Banda. Uma 
determinação do 
governador Wal-
dez Góes, um gran-
de incentivador da 
cultura amapaen-
se. A Difusora cum-
priu seu papel. 
Com competência, 
como é peculiar.

A DIFUSORA ESTÁ NO AR...
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preendeu uma gestão focada na mo-
dernização e colocou a RDM com seu 
aplicativo na internet na base Android. 
A volta da popularização da emissora 
ficou por conta de uma extensa progra-
mação realizada nos bairros e municí-
pios de Macapá. As famosas Blitz Difu-
sora e os Shows dos Bairros devolveram 
a emissora a empatia com o seu ouvin-
te. Mas as inovações na RDM não para-
ram por aí. Lançamos a Live do Face-
book que já alcançou mais de 1 milhão 
de ouvintes em seis meses de atividade. 

Essas ações trouxeram os ouvintes 
da RDM de volta, mas lógico que isso 
tudo aliado a uma programação con-
duzida por profissionais da mais alta 
competência. Profissionais do nível de 
Mr. Vado, George Guimarães, Samuel 
Soares, Bianca Castro, Josi e Leila, Luiz 
Trindade, Janderson Cantanhed, Pedro 
Velleda, Lude Pacheco, Barbosa Neto, 
Terezinha Fernandes, craque Bira, Gu-
temberg, Roberto Jr. e Jhon Nunes, Luiz 
Cantanhed, Claudio Silva, Rodney San-
tos, etc. 

Nada adiantaria todo esse trabalho 
se não atuássemos na recuperação do 
Parque Transmissor, e isso a atual di-
reção está fazendo desde 2015. Foram 
implantados os radiais da antena, re-
posta a Caixa de Sintonia, recuperado 
o Transmissor AM e já-já o de Ondas 
Tropicais. 

A Rádio do Povo voltou pro povo, e 
com a qualidade que marcou sua histó-
ria.

Acompanhe o entusiasmo dos que 
participaram desse pioneirismo da Difu-
sora na transmissão no carnaval amapa-
ense:

Samuel Soares - INOVAÇÃO a pa-
lavra certa para definir a participação 
do “TRIO DA DIFUSORA” que inte-

grou pela primeira 
vez o maior bloco 
de sujos do Norte 
do país – A BAN-
DA. Juntos os me-
lhores profissionais 
do Amapá entre 

locutores, técnicos e Djs, roubaram a 
cena arrastando a multidão pelas ruas 
e avenidas da nossa capital, com muita 
música, alegria, informação e diversão, 
parabéns Governo do Estado, parabéns 
Rádio Difusora. 2019 promete, aguar-
dem!!!

Breno Anderson 
- Nunca pensei que 
comandar uma trans-
missão fosse dar tan-
to trabalho. Pois ter 
uma central multimí-
dia pra dar coorde-
nadas e administrar 

áudio e vídeo já é bem difícil estática, 
imagina num trio elétrico em movi-
mento e cheio de pessoas. Não foi fácil, 
mas graças ao empenho da equipe foi 
100%. Na terça-feira de carnaval, fomos 
pra rua, num Trio Elétrico de 21m, pu-
xado por uma carreta e quanto aos db’s 
e decibéis??? Acima de 300. Fizemos 
muito barulho, mostramos a força da 
Rádio Difusora, e provamos que aos 72 
anos estamos mais vivos e fortes do que 
nunca. Então fica o recado! pra quem 
apostou no fechamento das portas da 
emissora, se preocupe com sua, porque 
a nossa está mais aberta do que nunca, 
e aqui o povo entra sem hora marcada.

Radialista Arms-
trong - “Pela primeira 
vez estive, efetivamen-
te, na banda, sim den-
tro. Fui com colegas 
da Rádio Difusora de 

Macapá, que também fez uma cobertu-
ra de qualidade e a primeira vez em su-
per transmissão ao vivo no maior trio 
da banda. Maior trio em tamanho e 
qualidade. Free Mix, a empresa que foi 
parceira da emissora e fez a diferença. 
Obrigado ao empresário, responsável 
pelo trio, que não mediu esforços para 
garantir sucesso em transmissão e inte-
ração com o povo. Sempre há um ama-
nhã e a vida nos dá sempre mais uma 
oportunidade que tivemos para fazer 
as coisas bem, e temos que aproveitar 
cada oportunidade. Estou aqui torcen-
do pelo seu sucesso hoje e sempre. Meu 
caro amigo e irmão Roberto Gato, di-
retor da RDM, que você faça mais his-
tórias maravilhosas e intensas como 
foi a nossa participação pela Rádio na 
Banda. Neste momento palavras per-

dem o sentido diante de todo o empe-
nho dos colegas que demonstraram na-
quele momento. Confesso, estou muito 
feliz! Todos são peças importantes no 
trabalho em equipe, cada um represen-
ta uma pequena parcela do resultado 
final, se houver falha, todos devem se 
unir, para sua reconstrução. Trabalhar 
em equipe é saber ser parte de um todo. 
Ter a capacidade de trabalhar bem em 
equipe mostra humildade, tolerância, 
inteligência emocional e companhei-
rismo. Alcançar o sucesso com um es-
forço coletivo é muito mais prazeroso. 
Trabalhando em equipe ficamos mais 
motivados e comprometidos, afinal uns 
dependem dos outros, e todos são res-
ponsáveis pelas falhas e pelo sucesso. 
“O trabalho em equipe é união e amiza-
de em prol de um bem e de um objetivo 
comum, por isso é muito mais nobre do 
que uma batalha individual”.

Obrigado, mais uma vez, a Direção 
da Rádio Difusora de Macapá e ao Go-
verno do Estado do Amapá.

Radialista e Cantora Lígia Monica 
- Foi a primeira vez que a RDM colocou 

um trio elétrico no 
cortejo da Banda, pra 
arrastar a multidão de 
foliões. Mas não era 
um trio elétrico qual-
quer: foi um super 
trio, bem equipado, 
majestoso, digno da 

magnitude da Rádio Difusora. Sendo 
este o momento do meu retorno após 
longo período longe dos estúdios, foi 
honroso e, ao mesmo tempo, emocio-
nante, na minha primeira escala, estar 
bem pertinho do povo, sentindo o ca-
lor humano e ouvindo os gritos eufó-
ricos da multidão, a cada hit ou vinhe-
ta, executados pelos DJs e operadores. 
A festa foi de alegria total para o povo 
da Banda, mas para mim serviu como 
um verdadeiro baile de “Boas Vindas”! 

Obrigada, RDM! Obrigada, Banda!

Jornalista e apre-
sentadora Bianca 
Castro - “Participar 
da cobertura do Car-
naval 2018 da Rá-
dio Difusora foi uma 

honra, pois com a inclusão dos vídeos 
ao vivo, através da internet, as pesso-
as não só nos reconheciam nas ruas, 
quanto nos cumprimentavam como 
verdadeiros amigos que fazem parte do 
cotidiano. A Rádio Difusora, sem dú-
vida, ultrapassou barreiras e passou a 
nos conectar de uma forma mais direta 
e interativa com os ouvintes. Brasileiros 
nos mandam mensagens com vídeos 
que mostram eles ouvindo nossos pro-
gramas de rádio através do aplicativo, 
em outros países como Emirados Ára-
bes e Polônia. Isso nos fortifica como 
profissionais e nos impulsiona a fazer 
um trabalho cada vez mais direto e di-
nâmico. E prova que podemos, através 
do Rádio, fazer contato e mandar nos-
sas notícias e programas para o mundo 
inteiro, o que é fantástico!”
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Difusora faz transmissão ao vivo do 
carnaval de Santana.

A festa fez alegria do público em quatro dias de folia. 
Por Lude Pacheco
 

A R á d i o 
D i f u -
sora de 

Macapá (RDM) rea-
lizou a cobertura de 
mais uma edição do 
carnaval de Santana. 
Com uma estrutu-
ra montada em um local privilegiado no corredor da folia, a 
“Rádio do Povo” fez transmissão ao vivo da abertura do even-
to através das ondas da 630 AM e das mídias sociais da emis-
sora (site, aplicativo e live do facebook). 

No sábado (10) a equipe de profissionais da RDM fez a 
festa com os foliões com mais de 4 horas de programação. O 
apresentador “Mister Vado”, abriu os serviços na base fixa da 
emissora na Av. Santana, enquanto o repórter Lude Pacheco 
entrevistava as autoridades e anônimos espalhados pelos ca-
marotes, boate, arquibancadas e concentração dos blocos. 

O bloco ‘Na 
Balada’ foi o pri-
meiro a entrar em 
cena. Com aproxi-
madamente 1,5 mil 
brincantes e com 
atrações respeitadas 
pelo público ama-

paense, banda FB Mania e Kelly Mel, o bloco abriu oficial-
mente o carnaval santanense. 

Após a passagem do bloco ‘Na Balada’ pela avenida San-
tana, quem entrou no circuito da folia foi a equipe de limpeza 
da prefeitura local, mostrando organização e respeito com o 
público. 

No carnaval, que contou com uma grande estrutura e a 
parceria entre o Governo do Estado do Amapá (GEA) e Prefei-
tura Municipal de Santana (PMS), a Rádio Difusora de Macapá 
mostrou para o Brasil, através do Facebook, que no Amapá 
a maior ma-
n i f e s t a ç ã o 
cultural do 
país continua 
mais viva do 
que nunca e 
que a cidade 
de Santana 
caminha a 
passos largos 
para ser um 
dos principais destinos da região na quadra momesca. 

Foi a primeira vez que uma emissora de rádio utilizou o 
Facebook para transmitir ao vivo o carnaval santanense.
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Accountability! Tomara que essa onda pegue
Accountability é uma ex-

pressão inserida recente 
no vocabulário político 

brasileiro. De origem inglesa, é asso-
ciada freqüentemente à transparên-
cia, à prestação de contas e à respon-
sabilização, e estabelecendo que os 
membros de um órgão administrati-
vo ou representativo prestem contas 
a instâncias controladoras ou a seus 
representados.

Para VIEIRA (2005), accountabili-
ty é, portanto, um termo utilizado em 
referência às políticas públicas. Para 
outros autores, vincula-se à idéia de 
governança e de controle social sobre 
o Estado. Significa que quem desem-
penha funções de importância na so-
ciedade deve regularmente explicar o 
que faz, como faz, por que faz, o que 
irá fazer e quanto tudo isso custará.

Não se trata, portanto, apenas de 
prestar contas em termos quantita-
tivos, mas de uma autoavaliação da 
obra feita, de possibilitar conhecer o 
que se conseguiu e de justificar aquilo 
em que falhou. A obrigação de prestar 
contas, nesse sentido amplo, é tanto 
maior quanto é a função pública, ou 
seja, quando se trata do desempenho 
de cargos pagos pelo dinheiro dos 
contribuintes. É um conceito da es-
fera ética com significados variados.

Na administração, accountability 
é considerado um aspecto central da 
governança, tanto na esfera pública 
como na privada, como a controla-
doria ou contabilidade de custos. 

Em papéis de liderança, accounta-
bility é a confirmação de recepção e 
suposição de responsabilidade para 
ações, produtos, decisões e políticas, 
incluindo a administração, governo e 
implementação, dentro do alcance do 

papel ou posição de emprego, deven-
do-se incluir a obrigação de informar, 
explicar e ser objeto de resposta, re-
sultando em conseqüências positivas.

Como sabemos, a Administração 
Pública deve se pautar pelos princí-
pios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiên-
cia (famosa sigla (Limpe), que estão 
consignados no Artigo 37 da nossa 
Constituição Federal. Entretanto, 
ainda muitas pessoas desconhecem 
o termo accountability. Como pode-
mos ver, não basta dar publicidade 
aos fatos ou proferir decisões. Tem 
que ser permitida a análise para ava-
liação dos resultados. Accountabillity 

nos leva à reflexão de que as autori-
dades públicas devem assumir a res-
ponsabilidade por fazer ou não fazer 
algo).

Então, vamos tratar aqui accoun-
tability como responsabilização. Te-
mos vários exemplos na 
vida nacional e aqui no 
Amapá. O mais recente 
foi o episódio envolven-
do o presidente Temer, a 
deputada Cristiane Brasil 
e o Ministério do Traba-
lho. O Tribunal de Contas 
do Amapá, em virtude do 
bmerangue que culminou 
com a posse do  hoje con-

selheiro Michel JK 
e gastos com folha 
de pagamento de 
poderes executi-
vos além do que 
estabelece a Lei de 
Responsabilidade Fiscal são 
exemplos, dentre muitos.

Nesse contexto, a mora-
lidade, um dos princípios 
da administração pública, é 
explicitamente atacada. Isso 
porque, vai de encontro à 
conformidade com o que está 
assegurada na nossa Cons-
tituição Federal. O dever à 
obediência e moral pública, 
os bons costumes e o senso 
comum de honestidade. A 
conduta do agente público 

deve ser dirigida para a consecução 
do bem comum, observando todos 
os dispositivos legais que regem a 
Administração Pública.

Frente a ações como essa devemos 

demonstrar nossa indignação. Não 
podemos concordar com as velhas 
práticas políticas nos dias atuais. A 
bem da verdade, sempre está surgin-
do um político bonzinho que vira 
governante, e que na verdade é um 
lobo na pele de cordeiro. Manipula 
as pessoas de bem, trata a população 
com desrespeito e ainda fica aborre-
cido quando questionado pelas suas 
ações ou omissões. Vamos acordar e 
dar um basta nos mandatos de polí-
ticos que se valem desses métodos, já 
agora em 2018, ano de eleições gerais.

ADRIMAURO GEMAQUE (adrimaurosg@gmail.com)
Analista do IBGE e Articulista expressa sues pontos de vistas em caráter pessoal
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O amapaense, até a década de 2000, consumia a água mineral produ-
zida e envasada no Estado do Pará, e que era distribuída no Estado 

através de empresas distribuidoras de gás de cozinha. Os preços eram 
altos e de difícil acesso aos menos favorecidos.

“ÁGUA MINERAL”
sem controle ou regulamentação, 
amapaense bebe água duvidosa

Página 12-13
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Reinaldo Coelho

A Embrapa Amapá, Instituto 
Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICM-

Bio), Instituto de Pesquisa e Formação 
Indígena (Iepé), Conservação Interna-
cional do Brasil (CI), Sebrae e Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 
do Estado do Amapá (Iepa), deram iní-
cio às atividades do Projeto Bom Suces-
so, em solenidade ocorrida na Câmara 
de Vereadores de Porto Grande, na ma-
nhã da última sexta-feira, 9/2. 

O “Projeto Bom Sucesso Sustentá-
vel

É a Cadeias produtivas do açaí e da 
andiroba gerando trabalho e renda na 
Floresta Nacional do Amapá”, tem como 
gestor o ICMBio. O objetivo é avançar 
os trabalhos de desenvolvimento agro-
extrativista desenvolvidos junto à Asso-
ciação Agroextrativistas Ribeirinhos do 
Rio Araguari (Bom Sucesso), do mu-
nicípio de Porto Grande, localizado no 
estado do Amapá, pertencente à demar-
cação reconhecida como Mosaico da 
Amazônia Oriental.

O chefe-geral Interino da Embrapa 
Amapá, Nagib Melém, ressaltou as ativi-
dades desenvolvidas pelo grupo técnico 
de pesquisa da empresa, na difusão de 
boas práticas de manejo de açaizais e 
manejo sustentável de andirobeiras para 
extração de óleo na região.

 “Firmamos o compromisso com a 
comunidade, com a possibilidade de de-
senvolver novos produtos da sociobio-
diversidade, para agregar valor, aumen-
to da renda e qualidade de vida local. A 
Embrapa continua à disposição para es-
sas e outras parcerias”, destacou Melém.

A solenidade foi conduzida pelo con-
sultor ambiental do ICMBio, Marcos Pi-
nheiro, tendo ainda na mesa de abertura, 
além de Nagib Melém, o secretário mu-
nicipal de Agricultura e Pesca de Porto 
Grande, Gilvan Mira Pantoja; o verea-
dor de Porto Grande, Ulisses de Paula 
Guimarães da Silva (Licinho); a gestora 
ambiental do ICMBio, Sueli Pontes; a 
consultora Ambiental do Iepé, Rena-

ta Ferreira; o presidente da Associação 
Bom Sucesso, Raimundo Marques; e a 
líder comunitária de Bom Sucesso, Ar-
lete Silva.

O secretário de Agricultura de Porto 
Grande, Gilvan Pantoja, destacou que “o 
diferencial nesta parceria com a asso-
ciação é o engajamento da comunidade, 
que é um ponto forte na ampliação do 
trabalho”, informando ainda que “o Go-
verno do Estado lançou recentemente o 

Selo Amapá para agregar mais valor aos 
produtos, sendo uma grande oportuni-
dade para o fortalecimento dos traba-
lhos da comunidade”. 

O evento contou ainda com discur-
sos de agroextrativistas que estavam na 

plenária. Eles 
agradeceram 
pela realiza-
ção do evento 
e fizeram per-
guntas sobre o 
projeto, como 
a informação 
sobre o cro-
nograma das 
atividades es-
pecíficas na 

comunidade, custeio de equipamentos e 
materiais, e sobre a participação de jo-
vens da comunidade no desenvolvimen-
to do projeto. Morador do Araguari, o 
senhor Antônio Carlos, falou emociona-
do sobre a importância de se trabalhar 
projetos para a Amazônia. “É bom ver 
que tantos projetos e parceiros estão tra-
balhando em prol do desenvolvimento 
da Amazônia. E que estão reunindo os 
jovens para integrar as atividades. Pois, 

a minha maior preocupação é que a mi-
nha geração não acaba em mim”. 

Um jovem da comunidade de Bom 
Sucesso, Arimilton Silva, foi convidado 
a falar e destacou a participação dos jo-
vens locais na Oficina de Educomuni-
cação, que ocorreu na região da Flona 
Amapá (Floresta Nacional do Amapá), 
promovida no último mês de janeiro 
pelo ICMBio.

“Foi uma boa oportunidade de envol-
vimento dos jovens. Que tenham outras 
oficinas e projetos. A juventude é esque-
cida, e podemos crescer e aprender cada 
vez mais. Foi muito bom ver os jovens 
representando a família e a sua comu-
nidade”, concluiu Arimilton. O projeto 
Bom Sucesso foi aprovado via Edital 

Ecoforte Extrativismo, do Ministério 
do Meio Ambiente, para obter financia-
mento do Fundo Amazônia e da Funda-
ção Banco do Brasil, gerido pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 

Projeto de Educomunicação 
O Projeto de Educumunicação levou 

no fim de 2017 comunicadores para co-
nhecerem a Floresta Nacional do Ama-
pá. profissionais da imprensa e comu-
nicadores para a Floresta Nacional do 
Amapá. O projeto pretende aproximar 
a gestão do Mosaico de Áreas Protegi-
das da Amazônia Oriental dos meios de 
comunicação e qualificar a cobertura da 
mídia sobre os temas relacionados a es-
tas áreas.

Ao chegarem à base da Floresta Na-
cional do Amapá, os participantes pu-
deram conhecer a gestão da unidade e 
a representatividade que ela tem com 
os moradores do local. A extrativista e 
membro da Associação Bom Sucesso, 
Arlete Pantoja, apresentou como é feita a 
produção de biocosméticos. Atualmente 
a Associação, por meio do projeto Flo-
resta Artesanal, produz velas de andi-
roba, óleos, sabonetes de breu branco, 
andiroba, copaíba e fava, pomadas de 
gergelim preto e andiroba e tintura de 
pracaxi.

Conheceram também o processo 
de manejo comunitário dos tracajás. O 
professor da Universidade Federal do 
Amapá e biólogo Darren Noris explicou 
alguns impactos das hidrelétricas cons-
truídas no Rio Araguari. Ele ressaltou 
também sobre a ajuda que a comuni-
dade oferece para o manejo dos traca-
jás. “Trabalhando c m a comunidade, 
conseguimos proteger mais de 80% dos 
ninhos de tracajá. Esse é o efeito muito 
positivo”, ressaltou.

Embrapa e parceiros iniciam Pro-
jeto Bom Sucesso em Porto Grande
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Dos anos 1950 aos anos 1970, 
o planejamento econômico 
de caráter estratégico (no 

sentido militar do termo) e desenvol-
vimentista (no sentido cepalino da ex-
pressão) foi assumido pelos sucessivos 
governos, no Brasil, desde o terceiro 
Vargas (“democrático”) até o auge do 
regime militar. O mote era crescer sob 
impulso estatal e garantir a soberania 
nacional, mesmo que sob o guarda-
-chuva americano, ostensivamente an-
ti-planificação, em confronto com o 
modelo soviético. Deu em, primeiro, 
crescer, para depois distribuir (quando 
possível), o crescimento, de fato, inter-
rompido pelas crises do petróleo (1973 
e 1979) e pela crise da dívida externa 
(anos 1980), sem tempo para qualquer 
iniciativa pela desconcentração da ri-
queza e da renda.

O fraco desempenho econômico 
pós-milagre, sob regime autoritário, 
levou à queda dos militares golpistas, 

Valdemir Pires 

Eleições e Economia

retornando o país à democracia, mas 
amargando uma crise econômica pro-
longada, caracterizada por desemprego 
e inflação. Os anos 1980 e 1990 foram 
décadas perdidas, sobrando um naco 
bom dos 90: o fim da hiperinflação, por 
meio de uma política econômica que 
levou à explosão da dívida pública in-
terna.

Nos anos 2000, graças ao bom de-
sempenho da economia mundial (bene-
ficiando setores produtivos favoráveis à 
estrutura produtiva brasileira) e a uma 

atuação governamental que combinou 
estabilização fiscal com políticas sociais 
(distribuir para crescer, ao contrário da 
experiência do “milagre econômico”), 
a década foi de bons resultados, até um 
pouco depois do estouro da bolha espe-
culativa do mercado financeiro inter-
nacional, em 2008. A era das “políticas 
públicas” (anos 2000), assim como a era 
do “planejamento econômico” (1960-
1970), terminou nos no início dos anos 
2010.

Assim funciona a economia brasilei-

ra: aos surtos, seguindo a oscilação das 
ondas da economia mundial, hoje dita 
global. Destrava ou trava conforme o 
nível de liquidez do sistema, controlado 
pelas forças especulativas globais. Sem-
pre paga, na onda depressiva seguinte, 
um preço alto pelas ousadias do boom 
anterior. A política econômica (curto 
prazo) e a política de desenvolvimento 
(longo prazo) são sempre reféns de mo-
vimentos pendulares, entre mais Estado 
e menos Estado na economia. 

2018 é um ano de disputa eleitoral 
que será marcado fortemente por esse 
movimento pendular, de cunho ideoló-
gico. Um governo ilegítimo optou por 
um recuo amplo e acelerado da atua-
ção econômica estatal, tanto no âmbi-
to social como no produtivo; disse um 
peremptório não ao “planejamento eco-
nômico” e às “políticas públicas”. O fôle-
go dessa opção será testado, juntamente 
com a capacidade de decidir e de agir de 
seus protagonistas, finalmente frente a 
frente com os eleitores. Espera-se.

(*)Valdemir Pires é professor da Fa-
culdade de Ciências e Letras da Unesp 
de Araraquara..

Besaliel Rodrigues

Encontram-se disponíveis no 
site do Tribunal Superior Elei-
toral – www.tse.jus.br – as dez 

principais resoluções eleitorais con-
tendo o detalhamento normativo das 
eleições deste ano de 2018, aprovadas 
recentemente.

Os temas das resoluções aprovadas 
são os seguintes: (1) calendário eleito-
ral das Eleições de 2018; (2) atos prepa-
ratórios para a eleição; (3) auditoria e 
fiscalização para as eleições; (4) crono-
grama operacional do cadastro eleitoral 
para as eleições; (5) pesquisas eleitorais; 
(6) escolha e registro de candidatos; (7) 
propaganda eleitoral, uso e geração do 
horário gratuito e condutas ilícitas em 
campanha eleitoral; (8) representações, 
reclamações e pedidos de direito de 
resposta; (9) arrecadação e gastos de 
recursos por partidos políticos e can-
didatos e presta&ccedi l;ão de contas; 
e (10) modelos de lacres de segurança 
para urnas e envelopes.

As resoluções aprovadas pelo TSE 
regulamentam as regras da legislação 
em vigor e servem de balizas que os 
candidatos devem respeitar para não 
incorrerem em sanções de ordem elei-
toral.

As Eleições de 2018 vão ocorrer no 

dia 7 de outubro, em primeiro turno, e 
no dia 28 de outubro, nos casos de se-
gundo turno. Os eleitores votarão no 
próximo ano para eleger o presidente 
da República, governadores de estado e 
do Distrito Federal, senadores (2 vagas 
por estado), deputados federais e depu-
tados estaduais ou distritais.

A relator das resoluções foi do vice-
-presidente e, agora, recém empossado 
presidente do TSE, ministro Luiz Fux. 
Ele ressaltou, na sessão, que a Corte 
tem até 5 de março do ano das Eleições 
para expedir todas as instruções sobre o 
pleito. Essa norma consta do artigo 105 
da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

O ministro destacou que todas as 
resoluções aprovadas podem, até o 
fim desse prazo, ser objeto de ajustes 
e aperfeiçoamento. Ele informou que 
será realizada audiência pública e feita 
uma resolução específica sobre o voto 
impresso, porque ainda há questões 
orçamentárias e tecnológicas sobre o 
tema.

“O voto impresso vai ser objeto 
não só de uma audiência pública pró-
pria como também de uma resolução 
própria, porque talvez seja uma das 
inovações  mais expressivas  dessa 
eleição. Vamos ter que ter a anuência 

dos partidos, de outros membros do 
Poder [Público] e compatibilização 
orçamentária. Dessa forma, são várias 
questões que queremos debater para 
atender os anseios da coletividade”, 
explicou Fux.

O ex-presidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, afirmou que, quanto à 
impressão do voto [que não será dispo-
nibilizado para o eleitor, mas que ser-
virá de suporte a eventual auditoria], 
“temos uma situação bastante delicada”. 
“Estamos fazendo a licitação para a fei-
tura das impressoras [que serão acopla-
das em urnas]. Há limitações técnicas 
para o atendimento para aquilo que 
está na lei, o que já deixei claro para as 
autoridades do Congresso Nacional”, 
informou Gilmar Mendes.

“Portanto, vamos, de fato, fazer uma 
licitação para 30 mil urnas. É essa a 
possibilidade de que dispõe o Tribu-
nal, que terá que adaptar, portanto, as 
seções [eleitorais]. Nós temos limites 
orçamentários. Mas, mais do que isso, 
há problemas técnicos muitos sérios. 
Os próprios técnicos torcem para que 
não haja atrasos como os que já acostu-
mamos a ter no sistema como um todo. 
O que mais dá problemas nas nossas 
máquinas hoje é a impressão. A lei não 

estabelece uma gradação, o que permi-
te leituras razoáveis [quanto à implan-
tação da impressão do voto], uma que 
tem que ser implementada de maneira 
gradativa”, ponderou o presidente do 
TSE, assim como ocorreu com a pró-
pria urna eletrônica, gradativamente 
implantada no decorrer de sucessivas 
eleições. 

O ministro Luiz Fux disse que as re-
soluções, elaboradas após reuniões em 
que colaboraram ministros e assessores 
do Tribunal, tiveram por norte “a sensi-
bilidade do pleito que se avizinha e uma 
exigência extremamente significativa 
da transparência da Justiça Eleitoral”.

Fux fez menção ao conjunto de su-
gestões apresentadas pelos participan-
tes do ciclo de audiências públicas e que 
foram acolhidas. E disse que apresen-
tou justificativa para cada sugestão que 
foi rejeitada, no caso, por ilegalidade, 
por extrapolar o poder regulamentar da 
Corte ou por impossibilidade de inova-
ção do ordenamento jurídico, entre ou-
tros motivos. O ciclo de audiências foi 
aberto para receber as contribuições de 
partidos políticos, Ministério Público, 
instituições, advogados e sociedade so-
bre os temas que fariam parte das reso-
luções. Fonte: www.tse.jus.br.

TSE, as resoluções das Eleições Gerais de 2018 e o voto impresso
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Reinaldo Coelho

Nem toda água engarrafada é 
mineral. O problema é que 
para a maioria dos consumi-

dores isso não é claro, nem límpido, nem 
transparente. E o pior é que algumas vezes 
não se trata apenas de um problema de 
informação inadequada, mas também de 
qualidade.

O amapaense, até a década de 2000, 
consumia a água mineral produzida e en-
vasada no Estado do Pará, e que era distri-
buída no Estado através de empresas dis-
tribuidoras de gás de cozinha. Os preços 
eram altos e de difícil acesso aos menos 
favorecidos.

Outro problema para a utilização de 
água mineral é que a maioria dos morado-
res de bairros que não recebem o abaste-
cimento de água tratada, distribuída pela 
CAESA, utilizam a água do poço amazô-
nico, que está contaminado por bactérias, 
principalmente a ameba, o que levou a 
utilizarem a água mineral que após a ins-

talação de empresas de envasamento no 
Estado, aumentou o consumo e o produto 
barateou, chegando a preços menores que 
R$ 5,00.

E o que levou a venda sem controle, 
por ‘revendedores domésticos’, de porta de 
casa, transformando em um produto co-
mum como a venda de um ‘Chopp’, sem a 
garantia da qualidade do produto.

Assim o consumo de água mineral se 
tornou algo duvidoso pela liberalidade da 
venda e a entrada de pessoas sem escrú-
pulos, que viram nisso a possibilidade de 
ganhar dinheiro à custa da saúde da po-
pulação e as denúncias começaram a se 
apresentar, como a de um revendedor que 
envasava água de poço e a vendia como mi-
neral.

Empresa envasadora 
No Amapá apenas três empresas estão 

regulamentadas pela Vigilância Sanitária 
para comercializar os produtos. 

“Todas as empresas que são cadastradas 
pela Vigilância do Estado tem que apre-
sentar o Laudo Microbiológico do LACEN 
para ter a garantia dessa água. E quando o 

Laudo chega até nós, avaliamos e se estiver 
satisfatório a água estará liberada para o 
consumo. Caso contrário iremos orientar 
onde está o problema e recomendar as ade-
quações necessárias”.

Para que o consumidor não tenha dú-
vida quando a qualidade dos produtos que 
adquirem, as empresas estão apostando na 
identificação dos vasilhames.

A gerência de uma das empresas enva-
sadoras, explicou que o consumidor deve 
ficar atento quanto ao lacre com a logomar-
ca das empresas nos garrafões juntamente 
com a data da validade do referido reci-
piente. Detalha que não é somente o rótulo, 
mas o lacre que garante a origem e a qua-
lidade do produto, pois é ali que consta a 
hora e a data que recebeu o produto e tem-
po de validade. A garantia é que esse selo é 
reproduzido por uma máquina especifica e 
supercara que faz esse processo.

As empresas distribuidoras explicaram 
a reportagem que para ser um revendedor 
não é exigido que o cliente tenha uma em-
presa formalizada, basta apenas informar 
o número de CPF, RG e comprovante de 
residência.

Quando questionada quanto a quem 
responsabilizar pela qualidade do produto, 
já que não há exigências para a distribuição 
e acondicionamento do líquido, não deram 
essa informação.

Vigilância Sanitária
A Superintendência de Vigilância em 

Saúde do Amapá, órgão responsável pela 
fiscalização sanitária de estabelecimentos 
que fornece o produto, conversou com a 
reportagem e um dos entrevistados, o di-
retor executivo de Vigilância Laboratorial 
(LACEN), Nahon Galeno, que explicou 
que o serviço de controle sanitário e de 
qualidade da água mineral utilizada pelo 
consumidor amapaense. “Hoje esse servi-
ço está implantado dentro do Núcleo de 
Análises de produtos, pois a água é um 
alimento e trabalhamos em parceria com a 
Diretoria Executiva de Vigilância Sanitária, 
que é quem recolhe as amostras dos produ-
tos denunciados e traz para o LACEN onde 
analisamos dentro dos parâmetros indica-
dos para o consumo humano”. 

Porém esse resultado não chega ao co-
nhecimento do consumidor, pois o resulta-

“Água Mineral”

SEM CONTROLE OU REGULAMENTAÇÃO, AMAPAENSE BEBE ÁGUA DUVIDOSA
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do não é visibilizado nos garrafões a venda. 
“Não existe esse Selo de Controle no Esta-
do”.

Sem legislação estadual ou municipal
O Superintendente de Vigilância em 

Saúde (SVS), Dorinaldo Malafaia, explicou 
que o Estado do Amapá, não possui uma 
legislação própria sobre a distribuição e fis-
calização de água mineral.

“O Estado do Amapá, não tem legisla-
ção sobre esse assunto e não vem atuando 
nesse campo, pois é um campo recém ini-
ciado com o surgimento das empresas. Tem 
um processo com um tempo histórico nisso 
que é – entra aqui as três empresas novas, 
elas em essa prorrogativa da inspeção da 
validade, que já é um problema, pois o Esta-
do tem que fazer o processo de acompanha-
mento, pois ficando nas mãos da própria 
empresa e depende da boa-fé é duvidoso”.

Malafaia definiu que com o surgimento 
da Superintendência da Vigilância em Saú-
de, onde congrega diretamente o Laborató-
rio Central (LACEN) e a própria Vigilância 
Sanitária. “A Vigilância Sanitária já iniciou 
o processo de recepção dessas denúncias. 
Tive uma reunião uma semana atrás, onde 
a equipe foi sensibilizada para ir a campo 
para fiscalizar essas amostras e trazer para 
o LACEN, onde temos uma equipe que 
pode desenvolver em pequena escala a ava-
liação dessa água e dar o resultado – “Água 
de Consumo”, nessa escala do tamanho do 
Amapá, nós temos, hoje, condições de fazer 
isso”.

A água mineral que é vendida no Ama-
pá não tem regulamentação na sua distri-
buição e nem fiscalização adequada que 
comprove a qualidade do produto. Isso por 
não possuir uma legislação própria que re-
gulamente esses serviços. Essa brecha legal 

facilita a manipulação e venda de um pro-
duto essencial a saúde do ser humano.

Assim, qualquer pessoa que queira dis-
tribuir a água que é envasada por três fabri-
cas devidamente cadastradas no Estado não 
tem a obrigação de ter uma empresa forma-
lizada, é o que afirma a Vigilância Sanitária. 
E com a crise econômica virilizou os que 
utilizam as vendas para conseguir ‘uns tro-
cados’ para 
ajudar na 
e c on om i a 
doméstica. 

O que 
se vê pelas 
ruas da ci-
dade são 
carros com 
as carroce-
rias cheias 
de garrafões 
de água cir-
culando li-
vremente , 
distribuin-
do os pro-
dutos para 
mercantis e 
supermer-
cados da 
capital e até 
mesmo para 
o consumi-
dor final. 

O superintendente da SVS, Dorinaldo 
Malafaia, quanto a isso, afirma que existe 
um processo de expansão de estrutura la-
boratorial, mais bem equipada, para análise 
mais complexa. “Mas nesse caso do risco a 
saúde humana a partir da água nós temos 
condições de fazer. Essa cadeia de ações 
será exercida pela superintendência, fisca-

lização direta, com equipe em campo, tra-
zer as amostras, analisarmos e emitirmos 
o Laudo. O que temos de avançar e com a 
legislação e regulamentação, que seria o ter-
ceiro momento. Temos uma Regulamenta-
ção desde a produção ao fornecimento ao 
consumidor. E especificar neste documento 
legal quem pode vender, produzir e distri-
buir”.   

Fiscalização nos pontos de venda
Com referência as vendas por ambulan-

tes em pontos de ônibus ou eventos, e que 
vem preocupando o consumidor, princi-
palmente após a circulação em fevereiro de 
2016 uma notícia de que um homem esta-
ria, supostamente, comercializando água 
mineral falsa, que é muito comum em ou-
tros Estados, e no Amapá já existem várias 
denúncias.

Essa é uma prerrogativa do município, 
fiscalizar com o seu Serviço de Vigilância 
Sanitária, e cobrar dos revendedores a ga-
rantia da sanidade dos locais e dos produ-
tos expostos a venda, e a água mineral é um 
deles.

O superin-
tendente da 
SVS explicou 
a reportagem 
que cada mu-
nicípio tem 
seu órgão 
f iscalizador 
sanitário e na 
sua jurisdição, 
precisa fiscali-
zar. “Para nós 
é importante 
essa parceria, 
pois o núme-
ro de fiscais 
em campo 
aumenta e a 
SVS dá a re-
taguarda la-
boratorial, o 
que nenhum 
m u n i c í p i o 
possui é essa 
prerrogativa 

de fazer as análises químicas, de coliformes 
fecais. Então damos essa retaguarda e a nos-
sa Vigilância Sanitária pode ir a campo, mas 
precisamos dessa cooperação entre municí-
pio/estado, para que tenha essa efetividade. 
Tendo assim uma cobertura mais efetiva”.

Galeno reforçou que os municípios, hoje 
no Amapá, não tem laboratório de contro-
le de água, que é regido pela Lei 2914, que 
estabelece um critério para a água de con-
sumo humano. “A SVS, através da diretoria 
Executiva de Serviço Laboratorial, permite 
que isso aconteça, dando o suporte aos mu-
nicípios e o controle sanitário da água des-
ses municípios”. 

Com referência a validade dos garra-
fões, o diretor Nahon Galeno destacou que 
o PROCON já assinou um TAC entre as 
empresas que distribuem no Estado o pro-
duto – água mineral – que devem receber o 
retorno dos garrafões fora da validade. “O 
consumidor não pode arcar com o prejuízo 
e ter de comprar um garrafão a cada fim de 
vencimento”. 

O Superintendente Dorinaldo Malafaia 

finalizou dizendo que a SVS, PROCON, 
Ministério Público Estadual, Vigilância 
Sanitária Estadual e Municipal e Represen-
tantes das Empresas Produtoras de Águas 
Minerais deverão se encontrar para discutir 
e definir as ações para partir para a regu-
lamentação desse serviço essencial ao ama-
paense. “Teremos uma união entre os entes 
públicos/privados para definir as ações ne-
cessárias para uma regulamentação defini-
tiva da água mineral utilizada no Estado do 
Amapá”, finalizou.

PROCON – Operação H2O
O Instituto de Defesa do Consumidor 

do Amapá (PROCON-AP), este ano, per-
correu empresas de revenda e distribuição 
de água mineral com a Operação H2O, 
cujo objetivo é recomendar a aceitação de 
garrafões retornáveis com o prazo de vali-
dade vencida. O motivo é que as empresas 
não estavam aceitando garrafões retorná-
veis com o prazo de validade vencido, o que 
gerou várias reclamações de consumidores.

Segundo o PROCON não existe um 
amparo legal para a não aceitação dos gar-
rafões. Na primeira etapa da operação os 
fornecedores estão sendo notificados sobre 
a Portaria nº 358/2009, do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) 
e Nota Técnica nº 61/2018CGAJ/DPDC/
SDE, sobre a troca e venda de garrafões re-
tornáveis com prazo de validade vencido.

De acordo com a chefe de fiscalização 
do PROCON, Lana Silva, a ação em caráter 
educativo, que iniciou no dia 16 de janeiro, 
já notificou 13 estabelecimentos. Outra eta-
pa do trabalho será repressiva e vai cobrar 
as recomendações repassadas.

Lana destaca que o consumidor paga 
pela água, e não possui a responsabilidade 
sobre os garrafões. Segundo ela as reven-
dedoras devem recolher os recipientes com 
validades vencidas e devolver as empresas 
de fabricação.

“Temos recebido muitas reclamações 
com relação as empresas que negam rece-
ber o vasilhame. Diante disso o PROCON 
ressalta que é obrigatório que elas recebam 
esses garrafões e devem fazer a devolução, 
responsabilidade que não pode ser atribu-
ída ao consumidor que já paga pela água”, 
disse.

Durante a Operação H2O os fiscais 
também verificam se os estabelecimentos 
possuem exemplar do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), se estão com pre-
ços visíveis, quais formas de pagamento 
são oferecidas, se os produtos estão bem 
acondicionados, e se estão sendo vendidos 
produtos deteriorados que coloquem em 
perigo a vida e a saúde do consumidor, e 
que atentem aos prazos de validade tanto 
da água quanto do vasilhame. Destaca que 
se alguma empresa estiver usando galões 
vencidos será multada. Como o comprador 
já pagou uma vez pelo recipiente – que tem 
preço médio de R$20 – ele não tem obriga-
ção de arcar com esse custo pela segunda 
vez. Deve recusar se o galão entregue em 
casa estiver vencido, pois depois terá di-
ficuldade em provar o abuso por parte da 
empresa. “Os consumidores devem denun-
ciar as irregularidades. Depois o PROCON 
verifica se foi acidental ou se a empresa está 
burlando a lei”, concluiu.
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Começou a ser testado o Documen-
to Nacional de Identidade (DNI), 
lançado oficialmente o dia 05/02, 

em solenidade no Palácio do Planalto. O que 
representa a melhoria da prestação do serviço 
ao cidadão com eliminação de duplicidades, 
diminuição da burocracia, e, ao mesmo tem-
po, um uso mais eficiente dos recursos públi-
cos.

De acordo com o TSE, no primeiro mo-
mento, aproximadamente cerca de dois mil 
servidores do TSE e do Ministério do Plane-
jamento poderão fazer download do aplicati-
vo do DNI, que, posteriormente, será amplia-
do para uso dos demais servidores da Justiça 
Eleitoral e gradativamente para a população. 

O DNI somente poderá ser baixado pelo 
cidadão uma única vez e em um só dispositi-
vo móvel, por questão de segurança. Somente 
poderá baixar o aplicativo e ter acesso digital 
ao DNI quem já fez o cadastramento biomé-
trico na Justiça Eleitoral. 

Segundo o secretário de Tecnologia da In-
formação do TSE, Giuseppe Janino, a ideia é 
que após os testes nas duas entidades, o do-
cumento possa ser disponibilizado para a po-
pulação a partir de julho deste ano. “Uma vez 
testado e consolidado o processo, verificando 
os níveis de segurança, estamos prevendo 
com o comitê gestor do DNI implementar, 
colocar à disposição da população em julho 
deste ano”, afirmou. 

A iniciativa partiu do TSE em parceria 
com o Executivo, visando utilizar as infor-
mações do cadastro seguro das impressões 
digitais dos eleitores, a fim de criar esse do-
cumento único. 

Executivo
O ministro do Planejamento, Dyogo de 

Oliveira, afirmou na ocasião do lançamento 
que o Documento Nacional de Identificação 
(DNI) será o principal documento de identi-
ficação no país e poderá ser usado, inclusive, 
para fazer check-in nos aeroportos. 

“A partir de hoje, poderemos ter integra-
ção de outros serviços públicos a partir do 
DNI”, afirmou, durante cerimônia no Palácio 
do Planalto. De acordo com Dyogo, o DNI 

poderá ser usado como identidade funcional 
e logo poderá ter integrado a ele o cartão do 
SUS. 

Já há discussões sobre o uso do documen-
to para check-in em aeroportos, disse o mi-
nistro. “O Documento Nacional de Identifi-
cação é solução tecnológica que vai englobar 
outros documentos”, disse o ministro, ressal-
tando que outras formas de identificação não 
serão eliminadas. Segundo ele, o custo do do-
cumento para a sociedade será de 10 centavos 
por habitante. 

O DNI reúne diferentes registros civis 
em um único documento, com validade em 
todo o território nacional. A nova identifica-
ção dispensa a apresentação de outros papéis 
como CPF, certidão de nascimento, casamen-
to ou título de eleitor. 

O documento será emitido a partir da 
base de biometria do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). A versão-piloto começa a funcio-
nar hoje, com a participação de servidores do 
Ministério do Planejamento e do TSE. 

Após a instalação do aplicativo, os servi-
dores deverão comparecer ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TER) para concluir o cadastro, 
que exige registro de identificação biométrica 
e validação de dados para dar início à geração 
do DNI. 

A ideia do governo é fazer esse projeto-

-piloto com os servidores e abrir a iniciativa 
à população a partir de junho. Os cidadãos 
precisarão ter o cadastramento biométrico na 
Justiça eleitoral. Até 2024, o governo espera 
que 100% do eleitorado tenha biometria ca-
dastrada na Justiça Eleitoral.

Cooperação
Na cerimônia, o ministro do Supremo 

Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral Antônio Dias Toffoli ressal-
tou a cooperação entre os Poderes para im-
plementar o projeto. 

“Unidos, Executivo, Legislativo e Judi-
ciário conseguiram implementar um mar-
co para a história”, disse. Ele lembrou que a 
identificação biométrica ajudou a viabilizar o 
projeto. 

A cúpula do Judiciário foi convidada para 
o evento no Palácio do Planalto: além de Tof-
foli, compareceram o presidente do TSE, mi-
nistro Gilmar Mendes e a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge. Quando estava 
na presidência do TSE, Toffoli – que antece-
deu Gilmar – iniciou o projeto. 

“O projeto não foi implementado porque 
não havia banco de dados necessário para 
identificação, ao longo desse processo, o TSE 
trouxe identificação biométrica para os elei-
tores”, afirmou. “Em breve, todo eleitorado 
brasileiro terá identificação biométrica”.

DNI
O DNI será um documento digital gera-

do por meio de aplicativo gratuito disponível 
para smartphones e tablets nas plataformas 
Android e iOS. 

O projeto piloto será testado, inicialmen-
te, com os servidores do TSE e do Ministério 
do Planejamento, que poderão fazer o down-
load do aplicativo e validar o documento em 
postos localizados nos dois órgãos. 

A expectativa é de que o documento esteja 
disponível para os cidadãos em geral a partir 
de julho deste ano.

Como Funciona
Após se cadastrar no aplicativo, o cidadão 

deverá se dirigir a um posto de atendimento 
para validar o cadastro. O próprio aplicativo 
mostrará as opções de pontos mais próximos 
do requerente.

O documento utilizará a base de dados do 
cadastro eleitoral e somente poderá ser utili-
zado por quem já fez o cadastramento biomé-
trico (coleta de foto e das impressões digitais) 
na Justiça Eleitoral. Esse procedimento tem 
como objetivo reforçar a segurança, a confia-
bilidade e a higidez da identificação.

Uma das funcionalidades do novo docu-
mento é a que permitirá que um DNI possa 
ser conferido por meio da leitura digital do 
QR-Code do documento apresentado. Isso 
aumenta a verificabilidade do documento, 
dificultando que uma pessoa possa se passar 
por outra no momento de se identificar. Além 
disso, o QR Code do documento será mutá-
vel, a cada vez que o aplicativo for aberto. 
Outro importante quesito de segurança será 
a marca d’água existente ao lado e embaixo da 
fotografia, também mutável a cada acesso ao 
aplicativo, que permitirá conferir o dia e hora 
em que o documento foi aberto. Essa medida 
procura evitar que ‘prints’ de tela de terceiros 
sejam usados como fraude à identificação.

Histórico
A iniciativa partiu do TSE em parceria 

com o Executivo, visando utilizar as infor-
mações do cadastro seguro das impressões 
digitais dos eleitores, a fim de criar esse do-
cumento único. O projeto de lei foi aprovado 
pelo Congresso Nacional e sancionado pela 
Presidência da República em maio de 2017 e 
concretizado na Lei nº 13.444/2017. 

Pela lei, as informações dos cidadãos se-
rão armazenadas e geridas pelo TSE, que se 
compromete em mantê-las atualizadas e em 
adotar as providências necessárias para as-
segurar a integridade, a disponibilidade, a 
autenticidade e a confidencialidade de seu 
conteúdo.

Documento Nacional de Identidade (DNI) – 
documento único que visa eliminar duplicação



A 
abertura do 
C a m p e o n a -
to Amapaense 
Sub-20, que este 
anos está sen-
do chamado de 
Copa no Meio 
do Mundo, 
aconteceu na úl-
tima quinta-fei-
ra (15) com o 
duelo entre Cru-
zeiro e Comba-
tente,  às 18h30, 
e Santos-AP e 
Mangueirão, às 
20h30, no Es-
tádio Olímpico 
Zerão, em Ma-
capá, todos do Grupo A. O resulta-
do foi favorável para Combatente 3 
x1 Cruzeiro e ao Santos que ganhou 
de virada por 4 x 1 o Mangueirão de 
Santana.

A competição conta com os ti-
mes não-profissionais do Penharol, 
Combatente, Canário, Lagoa, Cru-
zeiro, Renovação, Nacional, Man-
gueirão, Rio Norte e MV13, além 
das equipes profissionais do Santos-
-AP, Trem, São Paulo-AP, Ypiranga, 
Macapá e Santana que foram dividi-
dos em quatro grupos com quatro 
clubes em cada.

Assim como nos anos anteriores, 
além do troféu e medalhas, o vence-
dor do estadual de base ganhará a 
vaga para representar o Amapá na 
Copa São Paulo de Futebol Junior 
em 2019.

Confira os grupos do Campeo-
nato Amapaense Sub-20:

Grupo A

Campeonato Amapaense Sub-20
Santos e Combatente estrearam com vitória na Copa no Meio do Mundo/2018
Da Editoria

Santos-AP
Mangueirão
Cruzeiro
Combatente
Grupo B 
São Paulo-AP
Santana
MV-13
Ypiranga
Grupo C
Trem
Naconal
Renovação
Lagoa
Grupo D
Macapá
Canário
Rio Norte
Penharol

Torneio internacional de Fute-
bol Infantil em GO

Seleção de Futebol de Santana 
representa o Amapá no “Go Cup”

A Seleção de Santana vai repre-

sentar o Amapá na quinta edição 
do “Go Cup” na categoria sub-12. O 
evento será realizado no período de 
24 a 31 de março, em Aparecida de 
Goiânia, Região Metropolitana de 
Goiânia.

O time amapaense está treinando 
cinco vezes na semana e realizando 
amistosos. O elen-
co é composto por 
14 jogadores, além 
da comissão téc-
nica. Dos atletas, 
quatro ainda não 
confirmaram pre-
sença no torneio 
porque não conse-
guiram o valor de 
R$ 1.350,00 neces-
sário para o evento. Esta será a pri-
meira vez que a equipe vai participar 
do Go Cup.

 
Torneio
Em 2017, o Go Cup teve quase três 

mil atletas, cerca de 80 clubes e 214 
equipes de 17 estados, representan-

do todas as regiões do país, além de 
13 países. Clubes como o espanhol 
Atlético de Madrid e o português 
Benfica foram alguns dos destaques 
da quarta edição.

O campeonato é disputado no 
formato de futebol 7. Todas as ca-
tegorias se dividem em três cam-

peonatos, tendo uma primeira fase 
classificatória em que se determina 
o índice técnico dos participantes. 
Com isso, as equipes são divididas 
em três séries – ouro, prata e bronze. 
As finais têm, portanto, três campe-
ões em cada categoria, com um total 
de 18 campeões e vices.

Macapá-AP, 17 a 23 de fevereiro de 2018 15ESPORTE



Macapá-AP, 17 a 23 de fevereiro de 201816 PUBLICIDADE



“AVES DO AMAPÁ”

Exposição fotográfica mostra espécies raras
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Coaracy Sobreira Barbosa – Jornalista e Escritor (*1923 / +2003)
Reinaldo Coelho

Esta semana o homenageado é o 
simpático jornalista e escritor, 
Coaracy Sobreira Barbosa, que 

nos trocou a 15 anos, por outra vida, a de 
PAZ, mas dos seus 80 anos, 58 foram de-
dicados exclusivamente ao Amapá. Para 
este grande homem, que era multi em 
todas as atividades que exerceu no setor 
público e privado. Foi professor primário, 
prefeito, atuou na telefonia amapaense, 
escritor, cronista, colunista, pesquisador, 
historiador e conseguiu, montar a história 
do Amapá e seus primeiros municípios. 
Escreveu pequenas biografias dos pionei-
ros amapaenses. Enfim... Este homem, 
pequeno na sua estrutura, mas gigante no 
seu ideal e no amor pelo Amapá.

Coaracy Barbosa nasceu em 16 de ju-
nho de 1923, em Vitória do Espírito Santo, 
e aos treze anos já fazia estágio no Diário 
da Manhã da sua terra natal. Depois de 
passar pelo Rio de Janeiro e Belém traba-
lhando em empresas comerciais, chegou 
a Macapá em 1945 quando Janary Nunes 
iniciava o seu governo e recrutava mão de 
obra em todo o Brasil. 

De 1945 até 1957 ele foi professor pri-
mário, ano em que foi nomeado prefeito 
do município de Calçoene, onde perma-
neceu até 1961, quando passou a assesso-
rar o deputado Janary Nunes. Foi um dos 
fundadores da Companhia Amapaense 
de Telefones – CAT em 1965 e permane-
ceu na Teleamapá, de 1973 até 1988 onde 
exerceu cargos importantes. Era membro 
da Academia Amapaense de Letras e da 
Associação Amapaense de Escritores – 
APES, além de fazer parte também de 
outras entidades representativas. Coara-
cy Barbosa foi um pesquisador incansá-
vel e dispunha de material para escrever 
a história dos municípios de Calçoene, 
Amapá, Macapá, Mazagão e Oiapoque, 
bem como, era possuidor de vasto acervo 
sobre os eventos mais importantes ocor-
ridos no Amapá. Se não fossem as enor-

mes dificuldades que são impostas aos 
escritores para publicar seus livros, quem 
sabe a nossa história já não seria muito 
mais conhecida, através deste batalhador 
incansável que amava de verdade a terra 
que o acolheu.”

O escri-
tor Paulo 
Tarso Barros 
assim o defi-
niu: “Coaracy 
Barbosa era 
um cidadão 
digno, apaixo-
nado pelo que 
fazia, amigo 
da pesquisa 
histórica, um 
autêntico mi-
nerador dos 
fatos, capaz de 
gastar o último centavo para reproduzir 
uma foto, xerocopiar um documento ou 
adquirir uma obra. Era aquele estudioso 
que se sentia feliz, exultava ao fazer uma 

descoberta, ao encontrar um amigo 
dos tempos do Território, os heroi-
cos pioneiros que protagonizaram a 
epopeia do Amapá e relembrar com 
eles episódios daquela época”.

Em 14 de abril de 1963 foi funda-
da em Macapá a Associação Ama-
paense de Imprensa, no pavilhão da 
extinta Piscina Territorial, às 20h30.

Os fundadores: Paulo Conrado, 
Alcy Araújo Cavalcante, Agostinho 

Nogueira dos Santos, Antônio Munhoz 
Lopes, Coaracy Sobreira Barbosa, Eze-
quias Ribeiro de Assis, Fernando Laércio 
dos Santos, Padre Jorge Basile, Juarez Boas 
Novas de Azevedo Maués, Luís Ribeiro de 
Almeida, Manoel Joaquim Brasil, Mário 

Quirino da 
Silva, Terên-
cio Furtado 
de Mendonça 
Porto e New-
ton Cardoso. 

Seguem al-
guns comen-
tários sobre a 
vida e a obra 
de Coaracy 
Barbosa:

“ P a d r e 
Jorge Basile 
escreveu que 

Coaracy Barbosa é uma estrela de pri-
meira  grandeza; o jornalista Aluízio Bra-
sil numa de suas crônicas intitula Coaracy  
Barbosa como a reserva moral do 
Amapá; o Desembargador e escri-
tor Gilberto  Pinheiro ressaltou, 
através de artigo na imprensa, o 
grande trabalho do pesquisador 
sobre a saga dos pioneiros; tam-
bém o articulista Belarmino para-
ense de Barros destacou a obra de 
Coaracy Barbosa, um homem que 
dedicou sua vida ao Amapá, desde 
que aqui chegou e  começou a atu-
ar como professor e jornalista. Sua 

trajetória é notável, pois tem participado 
de entidades sociais e culturais, como 
a Associação Amapaense de Imprensa, 
Associação dos Cronistas e Locutores 
Esportivos, foi um dos incentivadores da   
Criação da Associação das Secretárias do 
Amapá. Era membro da Academia de 
Letras, da Associação Amapaense de Es-
critores – APES, já foi agraciado com os 
títulos durante o governo Pauxy Nunes 
foi chefe de Gabinete. Por muitos anos 
exerceu vários cargos relevantes na antiga 
Companhia Amapaense de Telefones; foi 
Secretário de Finanças da Prefeitura de 
Macapá.  Coaracy Barbosa publicou três 
volumes de Personagens Ilustres do Ama-
pá e História da Justiça do Amapá”. 

Coaracy Barbosa faleceu no dia 26 de 
janeiro de 2003, por complicações respi-
ratórias.

(Texto de Paulo Tarso Barros – Presi-
dente da Associação Amapaense de    Es-
critores-APES e membro da União Brasi-
leira de Escritores – UBE)

Coaracy Barbosa, um homem que dedicou sua vida ao Amapá desde 
que aqui chegou e começou a atuar como professor e jornalista. Sua 

trajetória no Amapá é notável.
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Adriana Ferreira Serafim de Oliveira 
A escola e os reflexos da violência contra a mulher no Brasil

A violência contra a mulher 
no Brasil recebeu influên-
cias do poder simbólico 

masculino exercido nas sociedades, 
de maneira que a cultura da socieda-
de estrangulava as manifestações con-
trárias à consideração de normalida-
de desse fenômeno. As reações a este 
entendimento iniciaram-se nos mo-
vimentos feministas a partir de mea-
dos do século XIX e proporcionaram 
conquistas às mulheres em termos de 
legislação e implementação de políti-
cas públicas para o enfrentamento da 
violência de gênero e doméstica. 

As tutelas oferecidas pela legisla-
ção brasileira no combate à violência 
de gênero e doméstica receberam ins-
pirações dos tratados internacionais 
de erradicação da violência contra as 
mulheres e com referência aos direi-
tos humanos. A Lei nº 11340/2006 
conhecida como “Lei Maria da Pe-
nha” criou mecanismos para coibir 
esse tipo de violência, nos termos da 
Constituição Federal de 1988. O mes-
mo diploma legal dispõe a respeito da 
igualdade de gêneros, onde considera 
que toda mulher é detentora dos di-
reitos fundamentais inerentes à pes-
soa humana, sendo-lhe asseguradas 
as oportunidades e facilidades para 
viver sem violência, preservando sua 
saúde física e mental, como também 
seu aperfeiçoamento moral, intelec-
tual e social. 

O Brasil conta com a elaboração e 
a implementação de políticas públicas 
para o enfrentamento desse tipo de 
violência; são serviços especializados, 
tais como: o disque denúncia, onde 
qualquer indivíduo pode denunciar 
uma situação de violência de gênero 
ou doméstica; as Delegacias de Polícia 
para Mulheres, para que as mulheres 
e sua prole sejam atendidas para as 
providências criminais a respeito da 

violência que sofreram; os Centros de 
Referência para a Mulher, onde os en-
volvidos em situação de violência irão 
receber atendimento social, encami-
nhamento e orientação quanto as pro-
vidências que devem ser tomadas em 
cada caso; os Juizados Especializados, 
os quais contam com funcionários 
e juízes de direito para julgarem os 
crimes ocor-
ridos contra 
as mulheres, 
sendo que os 
procedimen-
tos são céle-
res e as Ca-
s as-abr igo, 
em casos que 
a vítima deve 
ser afastada 
de seu lar, o 
que geralmente ocorre com a acolhi-
da da mulher e seus filhos.

A violência doméstica está presen-
te na sociedade há gerações e con-
forme a sociedade brasileira sofreu 
transformações, o papel da mulher foi 
transitando dentro das sociedades e as 
crianças e os adolescentes receberam 

as tutelas aos seus direitos, deixando 
de serem vistos apenas pela ótica do 
pátrio poder, mas como o ser humano 
formador da sociedade futura, o qual 
deve ter garantido seus direitos para 
que as suas capacidades humanas flo-
resçam. 

Crianças e adolescentes envolvidos 
em contexto de violência doméstica, 

muitas vezes derivada da violência de 
gênero que sua genitora sofre, podem 
apresentar comportamentos agres-
sivos ou dispersivos nas atividades 
escolares. A escola, por sua vez, en-
quanto instituição desempenha um 
papel na manutenção das verdades e 
posturas sedimentadas ao longo do 
tempo, pois os jovens significam-se 
neste espaço. Nas práticas cotidianas, 
a escola referenda modelos, concei-
tos, preconceitos e os conflitos ocor-
rem quando o diferente é apresentado 
e o esforço para a sedimentação é pro-
porcional ao potencial de transforma-
ção apresentado. 

A violência escolar ao invés de 
ser entendida e analisada para haver 
uma ação de transformação, tendeu e 
ainda tende a ser sufocada e passível 
de atitudes apenas punitivas, em que 
pese o drama pessoal de cada aluno, 
mesmo que seja a vivência de con-

flitos de violência no seio familiar, a 
unificação conforme ensina Marilena 
Chauí (1998) deve ser buscada, pois 
é essa união da diversidade que irá 
possibilitar que esse estudante trans-
ponha a barreira do círculo vicioso 
de violência, coloque-se aquém do 
mesmo, observe sua dinâmica e possa 
promover escolhas conscientes. 

Uma explicação palpável encon-
tra-se no discurso de Chauí (1998) 
quanto às desigualdades, onde uma 
das práticas mais importantes da po-
lítica democrática consiste justamen-
te em propiciar ações capazes de uni-
ficar a dispersão e a particularidade 
das carências em interesses comuns e, 
graças a essa generalidade, fazê-las al-
cançar a esfera universal dos direitos. 
A autora considera ainda que privilé-
gios e carências determinam a desi-
gualdades em todas as esferas da so-
ciedade, inclusive em âmbito escolar. 

Essa conclusão em relação aos re-
flexos da violência doméstica nas es-
colas pode proporcionar que crianças 
em dispersão dos desígnios escolares 
sejam alcançadas pela unificação e 
alcancem os saberes e a formação, o 
que é congruente com a procedibili-
dade dos direitos universais. Essa uni-
ficação somada com a capacidade de 
professores e gestores identificarem 
jovens em contexto de violência em 
suas famílias, pode possibilitar que 
essas crianças e adolescentes deem 
novo significado as suas vivências, 
rompendo o paradigma de que a vio-
lência é componente natural da vida.

(*) Adriana Ferreira Serafim de 
Oliveira é doutoranda em Educação 
pela Unesp de Rio Claro, mestre em 
Direito e professora



Reinaldo Coelho
“AVES DO AMAPÁ”

Além do registro pela beleza 
em si das aves que temos 
no Brasil no Amapá, o re-

gistro é essencial para podermos pre-
servá-las, pois muitas delas estão em 
extinção. Infelizmente essas espécies da 
fauna brasileira, sofrem com a caçada 
indiscriminada pelo seu alto valor no 
mercado clandestino de aves silvestres. 
Era comum encontrar em vários luga-
res, armadilhas para caçar passarinhos, 
uma lástima! Em vez de prender essas 
lindas aves em uma gaiola, prenda-as 
através de imagem ou passe a observá-
-las e amá-las de alguma maneira em 
seu habitat natural. 

Você que não consegue ir até os lo-
cais onde a maioria das espécies se re-
fugiam, as matas, aproveite a arte dos 
fotógrafos da natureza que além de pro-
tegê-las as guardam em seus acervos e 
transformam em exposição fotográfi-
cas.

No Amapá, as espécies raras do 
Amapá foram encontradas pelas lentes 
do fotógrafo Kurazo Okada, elas vira-
ram modelos para uma exposição que 
busca conscientizar a sociedade para a 
proteção desses animais. Corujas, saí-
-amarelo, uirapuru e beija-flores são al-
gumas das 650 espécies de aves encon-
tradas no Amapá. 

A mostra “Aves do Amapá” está 
acontecendo desde da sexta-feira (9), e 
ficará aberta para visitas em um estúdio 
de fotografia, localizado na Zona Cen-
tral de Macapá, até dia 19 de fevereiro.

As fotos foram tiradas após um lon-
go processo de estudos para achar o 
melhor local e período do ano. Segundo 
o biólogo, o atrativo usado foi um som 
que reproduziu o canto das aves. Além 
disso, foram necessárias paciência e 
técnica para esperar a ave se aproximar 

para defender o território. 
Entre espécies raras e comuns, Oka-

da, que também é biólogo, conta que 
quis chamar a atenção para a fauna de 
aves na Amazônia. Para ele, a beleza dos 
registros são aliados para a criação da 
consciência ambiental da população.

“O lado poético e estético das fotos 
servem justamente para encantar as 
pessoas e preservamos mais nossas be-
lezas naturais. Usar os recursos de for-
ma sustentável e racional, de forma que 
o homem e a natureza possam viver em 
máxima harmonia”, contou o fotógrafo. 

A principal intenção desta exposi-
ção é mostrar a diversidade das aves do 
Amapá e criar a conscientização de pre-
servação dos animais e seus habitats.

“Todas as fotos têm histórias. Mas, a 
que me deu trabalho, foi a do beija-flor 
vermelho. Eu tive que ficar esperando 
a ave visitar uma flor, durante três ho-

ras e meia. Fiquei para-
do no sol, esperando ela 
vir, para conseguir a foto. 
Tive que ter muita paci-
ência”, comentou o fotó-
grafo. 

Ele reforçou a impor-
tância das aves na nature-
za “Essas espécies fazem 
controle de pragas, dis-
persão de sementes, den-
tre outras funções. Quero 
combater a própria co-
mercialização ilegal das 
aves e incentivar a pre-
servação”, disse o biólogo. 

A exposição “Aves do Amapá”, faz 
parte do projeto Janela Fotográfica, que 
busca incentivar o segmento no Estado.

“O objetivo do projeto é incentivar os 
fotógrafos. Por realizarmos muitos cur-
sos, cedemos esse espaço para ex-alu-
nos e fotógrafos de destaque no estado. 
Essa também é uma maneira de incen-
tivar quem quer começar no ramo, par-
ticipando dessas ativi-
dades, que são: mesas 
redondas, exposições 
e exibições de filmes”, 
explicou Alexandre 
Brito, organizador da 
exposição.

Para a abertura da 
mostra haverá uma 
roda de conversa com 
Okada que contará 
como é o processo 
para fotografar aves.  

Serviço
Exposição de fotografias Aves do 

Amapá
Período: de 9 a 19 de fevereiro
Local: Foto Nunes (Avenida Dióge-

nes Silva, nº 1098, Trem)
Horário de funcionamento: 8h às 

12h e 14h às 19h
Entrada franca.

Exposição fotográfica mostra espécies raras
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O buraco é mais embaixo
Olá, tudo bem? Bem eu estou 

retomando a vida, pois o car-
naval é uma paralisia momen-

tânea, gostosa e delirante, passou. Graças a 
Deus. Vamos trabalhar. Eita Brasil fabulo-
so, gigante, poderoso e injusto. Noooossa, 
como é injusto esse nosso País.

Mas desta feita quero falar da causa 
verdadeira e única de sermos este Brasil 
com todas as qualidades descrita acima. A 
Dívida Pública. Simmmm essa tão desco-
nhecida e pouco falada dívida pública que 
pra muita gente é assunto proibido, nem a 
“grande mídia” puçá tocar no tema. Aliás, 
essa que não quer mesmo.

Nesse período carnavalesco enquan-
to nossas belas mulheres rebolavam seus 
corpos suados, num frenesi sensual, eu já 
cansado das coisas do mundo mergulhei 
nos estudos. E escolhi alguns temas liga-
dos ao assunto que provocou discussão, ou 
melhor, que tem provocado discussão nos 
meios de comunicação de toda ordem. As 
redes sociais então me valham Deus. Você 
liga qualquer aparelho ou acessa qualquer 
veículo de comunicação e o assunto é cor-
rupção, violência, falência da saúde públi-
ca, reforma da previdência, reforma traba-
lhista e a causa apontada sempre a mesma. 
Má gestão do recurso público, falta de 
emprego, paralisia do setor produtivo e 
político e funcionário público corrupto. 
Caralho meu. Essa elite dominante, de-
tentora do conhecimento samba na nossa 
ignorância e te dá até uma bolsa família ou 

coisa que o valha pra tu continuares burro, 
tapado. Porque esses ‘filhos da Puta’ não 
falam da Dívida Pública?

Então meus amigos aí é que está o nó 
górdio da questão nacional. O brasileiro, 
pobre, trabalhador lascado não contribui 
com mais de 60% do que ganha para esse 
País lhe devolver seu suado dinheirinho 
em serviços como todos os citados aci-
ma, hoje todos em colapso de qualidade. 
Nãooooo! Eles arrecadam essa fortuna 
trilhardária para os rentistas, usurpadores.

Num estudo feito em 28 de outubro de 
2016, tomando por base o orçamento exe-
cutado no Brasil em 2015 nos deparamos 
com a seguinte realidade. Executamos R$ 
2,268 trilhão. É muito dinheiro, não é? 

Claro que sim, mas confira a distribuição 
orçamentária do Brasil. Desse montante 
42,43% foi tirado para pagamento de ju-
ros e amortização da dívida. 22,29% para 
pagamento da Previdência. Então 68,72% 
foram tirados para essas duas rubricas, até 
ainda para investimento. Saúde e Educa-
ção são verbas carimbadas, com percen-
tual mínimo estabelecido na Constituição, 
então sobra desse orçamento de R$ 2,268 
trilhão apenas 31,28%. Meus amigos o 
nosso País que reclama tanto da segurança 
pública destina para esse setor, pasmem! 
0,34%. Meus amores como podemos ter 
eficiência na segurança pública com esse 
nível de compromisso? Defesa nacional 
1.47%, vamos defender o que, de quem 

com esse orçamento? Saúde 4.14% e Edu-
cação 3,91%. Isso é ou não sacanagem?

Fatorelli em palestra sobre a Corrup-
ção do Sistema Financeiro diz que pou-
cos brasileiros sabem sobre esse assunto. 
E a dívida dos Estados refinanciados na 
década de 90, com a obrigação de assina-
rem um Pacote de Ajuste Fiscal e o Pacto 
Federativo que permite que a União seja 
extremamente concentradora de recur-
sos, enquanto os Estados e Municípios 
sofrem o Pão que o Diabo amassou para 
arrancar da União algum dim dim. Aí 
vêm os conchavos políticos e os governa-
dores e prefeitos precisam estar sempre 
com o pires nas mãos para arrancar algu-
ma grana. Mas isso não importa. O dis-
curso mais fácil é taxar o governador de 
incompetente e descompromissado com 
a coisa pública. Ignoram essas toupeiras 
que os governadores e prefeitos e mais o 
presidente tem em seus calcanhares a Lei 
de Responsabilidade Fiscal que fiscaliza e 
criminaliza qualquer ação do executivo 
fora do que preconiza essa lei vigilante, 
no entanto, o Sistema Financeiro joga 
livre leve e solto e toda e qualquer sobra 
de recurso é jogado na boca dos famintos 
rentistas e não há pra eles punição algu-
ma. Os economistas nacionais de vergo-
nha na cara deveriam seguir o exemplo 
da Maria Lúcia Fatorelli e abrir o jogo 
para o povo brasileiro. Quem são os ver-
dadeiros ladrões dos cofres públicos. Tu 
sabes Patinhas, tu sabes.

Paulo Eduardo de Barros Fonseca

Passados os festejos de final de ano, as 
férias de verão e o carnaval, aparen-
temente, as pessoas assumem uma 

postura mais séria e se voltam para os proble-
mas do cotidiano. É comum ouvir dizer: ago-
ra o ano começou!

Este ano favorece a reflexão sobre alguns 
temas que, na minha opinião, devem ser so-
pesados pela sociedade como um todo, so-
bretudo quanto ao pleito eleitoral que se avi-
zinha.

É inegável que há algum tempo o país vive 
momentos de transformação. A mídia tem 
revelado que os princípios da democracia são 
aviltados por comportamentos inadequados 
daqueles que mantêm relações próximas ou 
exercem o chamado poder político e, apro-
veitando-se dessa situação, favorecem a cor-
rupção, o tráfico de influência, os rombos nas 
contas públicas etc., subvertendo com tais 
atitudes os valores morais e éticos que devem 
nortear a vida do indivíduo em sociedade.

Desta maneira, o pleito eleitoral que se re-

alizará neste ano propicia uma grande opor-
tunidade para que todo cidadão, ao exercer 
seu dever-poder de votar, participe do pro-
cesso de aprimoramento do sistema social e 
político, sobretudo,  porque a todos será dada 
a chance de se manifestar, de se posicionar 
quanto aquilo que deseja para si e, sobretudo, 
para o país.

Nas democracias o governo é escolhido 
pelo povo e em seu nome deve ser exercido, 
simplesmente porque o povo é soberano em 
suas vontades. Nesse passo, o exercício da ci-
dadania deve ser  responsável e consciente, 
notadamente em relação à escolha daqueles 
que irão conduzir o poder político da nação.

É de se ter sempre em mente que essa 
responsabilidade é intransferível e que a má 
escolha, inevitavelmente, resulta em repre-
sentantes inconsequentes que continuarão 
a fazer triunfar os vícios e as nulidades que 
desnorteiam as gerações forjadas em valores 
corrompidos.

Mais do que simplesmente criticar e se en-
vergonhar da forma como parte dos políticos 
tratam a coisa e o interesse públicos, muitas 
vezes desvirtuados e desconsiderados em prol 

de conveniências personalíssimas ou de al-
guns poucos, é preciso compreender que cada 
cidadão tem a ferramenta para coibir a ação 
daqueles que maculam os bons costumes, as 
leis e a representação que lhes foi outorgada, 
ao utilizarem instrumentos de corrupção, da 
mentira e da fraude para obter vantagens ilí-
citas e indevidas.

Aliás, urge que essa reflexão seja feita para 
que se crie consciência de que o povo, a po-
pulação, cada cidadão, pouco importando 
sua condição social, é imprescindível na for-
matação de uma sociedade mais justa e que 
busca a construção de uma ordem social que 
valorize a ética, a moral, que leve em conta os 
princípios cristãos e, como finalidade, privile-
gie o bem comum.

Daí a importância de que todas as pesso-
as se conscientizem da sua fundamental im-
portância no exercício da cidadania, do voto 
consciente, porque a omissão ou a eventual 
escolha incorreta, inevitavelmente, acarreta 
problemas de grande monta para toda socie-
dade.

Se enfrentamos - e enfrentamos - dificul-
dades com aqueles que exercem a representa-

ção política, seja no poder executivo como no 
legislativo, é porque as individualidades não 
têm dado o devido valor ao ato de escolher 
quem deve desempenhar o dito poder polí-
tico.

Todo cidadão - aqui como um dever, uma 
obrigação - precisa ter consciência de que é 
artífice na construção do bem comum e que 
isso, repita-se, irremediavelmente, passa pela 
escolha responsável de quem o representará.

Simplesmente porque todos são partícipes 
na construção de uma mentalidade mais co-
erente, é por isso que neste momento de crise 
institucional e, sobretudo, moral e ética, so-
mos chamados à responsabilidade individual 
e coletiva.

Todo cidadão tem a oportunidade de in-
fluenciar de modo significativo no coletivo, 
ajudando na transformação da sociedade e do 
Brasil, influenciando para que a ordem social 
seja fundada na justiça e na solidariedade, no-
tadamente ao escolher o justo para governar, 
dando vida e vivenciando o ensinamento bí-
blico, portanto, milenar, expresso em Provér-
bios 29:2 que diz: “quando o justo governa o 
povo se alegra”.

Refletir e Agir
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

VIUVEZ E ORFANDADE, não são castigos.

Creio serem estágios proba-
tórios inscritos no Livro da 
Lei, onde cada ser humano 

tem uma página onde estão gravados 
todos os caminhos de sua existência cá 
na Terra.

São passagens somente de ida pelos 
caminhos do Destino, anunciando um 
desiderato desconhecido por quem está 
devidamente autorizado pelo Criador, a 
caminhar sozinho até que se cumpra a 
pauta previamente escrita para cada si-
tuação. Assim, para cada estágio dessa 
caminhada,  existem variadas alame-
das a escolha: prosseguir ou parar. Eis a 
questão tão duramente colocada a mer-
cê da vontade de cada Ser. É o processo 
de escolha para tomada de decisão.

Reza a Bíblia Cristã que “ Deus criou 
o Homem a sua imagem e semelhan-
ça....”, portanto somos parte dessa divin-
dade, que nos prende na forma de ma-
téria e espírito ou alma, que é o liame 
dessa ligação divina da Criatura  com 
o Criador, e a prova real desse binômio 
divino é que nascemos com VIDA e 
ao nascer recebemos o Espírito Santo 

que dá a matéria – a carne, o poder de 
ser, também, imagem e semelhança de 
Deus.

Também está escrito na Bíblia que 
Homem e Mulher unir-se-ão em comu-
nhão comum para multiplicarem-se, 
povoando a Terra. Unem-se, portanto, 
pelos laços sagrados do matrimônio, 
instituído por Jesus, e dessa união nas-
cem os filhos, tantos quantos a mulher 
os possa gerar. È a perpetuação da espé-
cie humana.

Mas também está escrito que “ nas-
cemos do pó e ao pó voltaremos “. 
Como sabemos a vida não é perpétua. 
Tem início (nascimento ), meio (vivên-
cia )  e fim (morte física ). Da primeira 
fase não temos o domínio das ações, até 
que a razão nos proporcione essa con-
dição. Na segunda fase, detentores do 
domínio, não percebemos a passagem 
do tempo que nos consome dia-a-dia, 
na perseguição de bens materiais e pra-
zeres que nos proporcionem felicidade. 
É o presente, que já foi passado e será 
futuro.

Como não sabemos o tempo de du-

ração dessa união – homem e mulher, e 
por quanto tempo viveremos a alegria 
de estar com os filhos, não nos prepa-
ramos espiritualmente para receber esse 
desígnio da volta ao pó – é a morte físi-
ca, a separação dos corpos, a ausência 
do ente querido.

A Fé nos ensina que há de ser cum-
prido o que está escrito, só não sabemos 
quando e quem será  “ chamado “  pri-
meiro à eternidade. Se pais ou filhos. Se 
um dos cônjuges parte primeiro, o ou-
tro, o/a viúvo(a) deverá dar continuida-
de aos projetos que foram delineados ao 
longo da convivência física. Não deve 
abater-se, se acredita que Deus, que o 
criou, o chamou de volta. Deve, sim, 
guardar as lembrança que fortificaram a 
convivência por curto ou longo tempo, 
porque essas lembranças continuarão a 
ser o elo de ligação espiritual.

Também será assim aos órfãos de 
pai e mãe, ou de ambos. Os pais não 
morrem porque assim o desejam, mas 
para que os filhos deem continuidade 
as obras por eles iniciadas e não termi-
nadas. Não devem os filhos esquecer 

que a Vida é uma constante em eterno 
movimento, modificando os estágios  a 
cada passagem vivida, por exemplo  : fi-
lhos hoje, pais amanhã. E, então, o ciclo 
inverte-se e a vida continua nos ascen-
dentes.

Digo e repito que, viuvez e orfan-
dade, não são castigos, mas estágios da 
vida que nos levam a pensar mais seria-
mente no que está escrito no Livro da 
Lei -  “ filhos honrai vossos pais, porque 
amanhã, sereis honrados por vossos fi-
lhos “. 

Na ausência do ente querido agarre-
-se as lembranças que fortaleçam a sua 
vivência, pois somente trazem a alegria 
dos momentos de  felicidade que vive-
ram juntos. Esqueçam a saudade, pois 
esta traz sofrimento, amargura, desejos 
de não continuar a obra da criação, o sa-
crifício pessoal da imaculação do corpo 
e da descrença no Espirito.

Buscai, viúvos e órfãos, acalento nas 
mensagens de Jesus : “ Meus irmãos, Fi-
lhos de meu Pai, sede perseverantes na 
Fé, seguidores da Esperança e arautos 
da Caridade “.

alternativas para não deixar de sair no carna-
val. Os blocos se unem e montam a logística 
das próprias festas. Na capital fluminense – 
três blocos se uniram na montagem da estru-
tura que beneficiou milhares de foliões. – Eles 
montaram o palco, colocaram banheiros quí-
micos e, com a ajuda da prefeitura do Rio que 
disponibilizou a guarda municipal para o tra-
balho de logística, conseguiram manter uma 
festa que já é tradicional no carnaval do Leme.

É foi isso que os foliões amapaenses tam-
bém fizeram, se adaptaram e passaram a se 
enturmar nos blocos de bairros. Poucos foli-
ões estavam fantasiados, mas o que chamou a 
atenção foi a quantidade de grupos de pessoas 

Blocos de Ruas dominam o Carnaval 
de 2018, em todo o Brasil. De todos 
os cantos e recantos o que se viu 

neste Carnaval foram as ruas invadidas por 
foliões, que brincaram e se divertiram nos tra-
dicionais e nos recém-criados blocos de sujos 
dos bairros de suas cidades. 

E esse fenômeno não foi exclusivo das 
pequenas cidades ou municípios, as grandes 
metrópoles se renderam a graça e a esponta-
neidade, para dizer a simplicidade que é ‘pu-
lar’ carnaval em grupos carnavalescos, com a 
maioria dos seus componentes formados por 
amigos ou familiares.

Pequenos blocos fazem a festa de milha-
res de foliões pelas ruas do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Porto Alegre, Curitiba e cresceram nas 
capitais que os tem como tradicionais – Salva-
dor, Olinda e Recife.

São blocos centenários ou recém-for-
mados, mas o que vale é a descontração, as 
fantasias prevalecem a criatividade, sóbrias, 
espalhafatosas, de protestos políticos ou de 
minorias, enfim... nessa hora Maria vira João 
e João vira Maria, cada um brinca como quer 
e como pode.  

A crise econômica, que encurtou ou in-
viabilizou o acesso ao patrocínio privado para 
os pequenos blocos, também levou a soluções 

que trouxeram suas próprias bebidas em co-
olers, isopores e bolsas térmicas. A economia 
esteve presente. 

Enquanto isso era discutido e criticado 
exacerbadamente pelos arautos da catástrofe, 
o não patrocínio oficial pelo governo do Es-
tado, que não alocou recursos públicos nos 
cofres das Escolas de Samba, que são empre-
sas juridicamente firmadas ou seja entidades 
privadas. O poder público pode fomentar a 
cultura, mas não patrocinar. Essa decisão foi 
tomada pelas prefeituras das maiores capitais, 
assim como nos pequenos municípios brasi-
leiros.

Esses gestores objetivaram as prioridades 
do cidadão, Saúde e Educação. Investir em três 
dias de carnaval e passar 362 dias reclamando 
da falta de medicamentos e merenda escolar é 
preciso priorizar, mesmos os que querem que 
o governo faça o carnaval e mantenha em alta 
o atendimento dos serviços públicos com par-
cos recursos.

A situação é como no próprio lar, tem re-
cursos, mas houve uma queda nos salários, 
então vem as prioridades e as primeiras a se-
rem cortadas são o entretenimento. Sai cine-
ma, shoppings, balada, para ter alimentação, 
transporte e vestuário. O filho adolescente se 
rebela, diz que o pai tem obrigação de susten-
tá-lo, e como ele quer, e não como o pai pode.

O tradicional bloco amapaense “A Ban-
da”, que sempre recebeu patrocínio público e 
privado, este ano manteve sua programação, 
colocou o bloco na rua, com 180 mil brincan-
tes, como acontece há 53 anos, e os recursos? 
Vieram de seus associados que contribuíram 
e mostraram que com criatividade e parceria 
dá para fazer Carnaval. 

O Carnaval carioca, aconteceu mais pobre 
este ano, o prefeito Crivella cortou os recursos, 
manteve a logística, apanhou, mas as escolas 
foram para o Sambódromo, e usaram o tema 
– “com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco”.

“Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco”
Reinaldo Coelho

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

A incerteza que está juntada ao 
currículo de muitos deputa-
dos estaduais com mandato 

para exercer na Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá contrasta, com o 
que representa e o que teria que repre-
sentar, cada membro daquele Poder, na 
estrutura gerencial dos interesses da po-
pulação amapaense.

O episódio que culminou com a de-
núncia de um dos membros daquela 
Casa de Lei, pelos seus próprios pares, 
à Comissão de Ética da Assembleia Le-
gislativa do Amapá, seria normal se não 
fosse consequência de arroubos defen-
sivos de outros deputados, inclusive 
daqueles que têm a responsabilidade 
adicional por estar na Mesa Diretora da 
instituição.

O deputado chamado por um dos 
seus pares de “Menino Novo” foi sur-
preendido pela forma como reagiram os 
seus pares quando questionou a reforma 
do prédio que atinge montantes finan-

lheram para fazer o papel que o povo 
mandasse fazer. Mas que nada. Depois 
de eleito e tomar posse, entendem que 
o povo não existe, nem mesmo para co-
brar comportamento ou mesmo para 
perguntar sobre a reforma do prédio da 
Assembleia.

Pode ser apenas uma questão de 
curiosidade. 

Afinal, para que serve a placa coloca-
da na frente do prédio?

Claro que é para informar. Então, o 
cidadão, contribuinte, que precisar de 
uma informação deve ter respeitado essa 
necessidade, ainda mais quando esse ci-
dadão também é deputado estadual.

O “menino novo” pode sentir-se in-
satisfeito com a resposta, pode se sen-
tir constrangido ou agredido com essa 
mesma resposta, e não pode ser intimi-
dado por quem quer que seja, precisa ser 
respeitado se não como deputado, mas 
como cidadão que está interessado em 
saber o que estão fazendo com o seu di-

A retenção líquida nos tecidos 
e a celulite (lipodistrofia) 
prejudicam a drenagem lin-

fática e pode atingir qualquer parte do 
corpo, exceto nas palmas, mãos, plan-
tas dos pés e couro cabeludo. Acarreta 
problemas álgicos e diminuição das 
atividades funcionais, além da desa-
gradável visão estética. Internamente, 
nos órgãos, provoca congestão venosa, 
causando inflamação, alterando a per-
meabilidade capilar, a pressão capilar 
e degeneração das paredes dos vasos 
linfáticos, dificultando ainda mais a 
drenagem. 

O fibro edema gelóide, como tam-
bém é chamado a celulite, possui vá-
rios graus e consistência variada. Vai 
do grau 1 ao 3 e pode ser duro, mole, 
edematoso, misto. Quando atinge o 
grau 3 é mais difícil de tratar. Essas di-
versas alterações dificultam a filtragem 
e chegada da linfa até os gânglios linfá-
ticos e ao sangue.  

Entre as técnicas para combater te-
mos a Bambuterapia, em que o sistema 
linfático é estimulado a trabalhar em 
um ritmo mais acelerado, visando con-
duzir a linfa aos linfonodos e ajudando 
o sistema venoso. A técnica surgiu na 
França (Gill Amsallem). A diferença 

entre drenagem linfática e Bambutera-
pia, é que a drenagem visa eliminar lí-
quidos acumulados, enquanto que esta 
atinge também a gordura localizada, 
com redução de medidas corporais e 
da flacidez. 

As duas técnicas possuem benefí-
cio em comum: melhora da circulação 
sanguínea, renovação celular, oxigena-
ção celular, redução de celulite e, em 
consequência, a redução de medidas. 
Melhora o sistema imunológico, pro-
move relaxamento, melhora a capaci-
dade anti-inflamatória natural do or-
ganismo e modela o corpo.  

A Bambuterapia usa varetas feitas 
de bambu, planta da família das gra-
míneas, comum na Amazônia, bas-

tante resistente, 
com uma série 
de nós e entrenós 
de superfície lisa 
e leve, permitin-
do o manuseio e 
se adequando aos 
contornos do cor-
po. As manobras e 
movimentos com 
as varas de bam-
bu são realizados 
alternando-se va-

retas de tamanhos e diâmetros dife-
rentes. As varetas funcionam como 
prolongamentos dos dedos, podendo 
se adaptar aos contornos corporais de-
sejados. 

As varetas são deslizadas nas áreas 
de maior concentração de grupos de 
gânglios linfáticos, melhorando a cir-
culação e filtragem da linfa, com au-
xílio de um óleo de massagem. Para 
ter bons resultados o objetivo é levar 
os líquidos do subcutâneo até os linfo-
nodos, par que seja drenado com mais 
facilidade. Os principais pontos são 
esses: tornozelos (maleolar), atrás do 
joelho (poplíteo), virilha (inguinal), 
axilas. 

As mãos guiam os bambus em mo-

vimentos de baixo para cima, deslizan-
do com uma leve pressão, atingindo os 
capilares linfáticos, que estão em baixo 
da pele. O óleo facilita o deslize. Po-
dem-se fazer movimentos circulares 
(em “C’), levando o líquido exatamen-
te onde esta o linfonodo. 

Para quem tem conhecimento e 
treinamento a Bambuterapia pode as-
sociar técnicas de drenagem linfática, 
shiatsu, (massoterapia terapêutica), 
Acupuntura e massoterapia Ayuvedica 
( massagem indiana). A estimulação 
de pontos de acupuntura no abdome 
são bastante usados na estética da Me-
dicina Tradicional Chinesa. Isolada-
mente ou associando outros métodos, 
é indicada:

# Edema e inchaços; alterações do 
retorno venoso;

# Alterações musculares (fadiga, 
dor e tensão); desintoxicação do cor-
po;

# Harmonização e equilíbrio ener-
gético; oxigenação e nutrição dos teci-
dos;

# Relaxamento geral e específi-
co; melhora do bem estar psicoló-
gico. (Fonte: internet<dicasdemas-
sagem.com.br > ; ENC Calvi, 2009). 
05.02.2018.)

ceiros que dariam para construir um 
prédio novo. Segundo o deputado, que-
ria apenas saber detalhes para, inclusive, 
poder se posicionar sobre a questão que 
deveria interessar a todos.

A reação, cheia de desconfiança, além 
de rebatizar o parlamentar estadual de 
“menino novo” ainda mostrou a trucu-
lência como são tratados aqueles que se 
dispõe a questionar decisões que não 
estão claras para ninguém, nem mesmo 
para os novos que chegam com poder de 
perguntar e a vontade de querer saber.

Afinal de contas, o que não pode ser 
explicado?

Por que a resposta veio impregnada 
de autoritarismo, de ameaças e de de-
cisões que colocam o colega em xeque, 
encurralado, nas cordas deste ringue 
cheio de segredos e de palavras sem sen-
tido que não podem ser explicadas para 
quem pergunta.

Os deputados perderam a capaci-
dade de respeitar o povo que os esco-

nheiro.
Aliás, essa questão de gastos pelos 

deputados estaduais tem sido, repetidas 
vezes, motivo para denúncias ao Judici-
ário pelo Ministério Público e, em vários 
casos a denúncia foi recebida, o regular 
processo desenvolvido e o deputado 
sentenciado.

O entrevero, que deve ter consequên-
cias, serviu para mostrar que o zelo pelo 
duodécimo financeiro repassado para a 
Assembleia Legislativa do Estado, não 
é prioridade da gestão, mesmo sabendo 
dos problemas que já causou a muitos 
deputados estaduais e a funcionários do 
Poder.

Se a decisão dos atuais deputados for 
manter a situação como está, ninguém 
sabe como o eleitor vai reagir no dia 7 de 
outubro, na hora de votar.

É bom se espertar agora, antes da 
eleição, senão vai ficar difícil de reno-
var o mandato dos atuais deputados 
estaduais.

BAMBUTERAPIA: TÉCNICA DE DRENAGEM LINFÁTICA 

MENINO NOVO 

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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A grande profissional do rádio, canto-
ra,  profissional do Direito, apresenta-
dora,Diva Lígia Mônica. retornando 

as ondas do rádio na Difusora de 
Macapá. Parabéns!

Governador Waldez Góes, brincou junto com 
o povo no maior bloco de rua ‘A Banda’, e foi 

ovaionado pelos brincantes.
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Felicidades para o novo membro da fa-
milia Coelho, Ravy Menezes recebendo o 

carinho de sua irmã Valéria Menezes.

Equipe Nota 10 da  RDM que parti-
cipou da inovação da rádio do Povo 
com o Trio Elétrico no bloco A Ban-

da. Parabéns pelo sucesso!!

Presidentes ministro Luiz Fux  (TSE) e 
desembargador Manoel Brito (TJAP) no 
encontro nacional para discutir as Elei-

ções 2018.

Presidente do TJAP, desembargador Car-
los Tork, recebe das mãos da presidente 
do STF e CNJ, ministra Cármen Lúcia, o 
premio Conciliar é Legal, pela obtenção 
do maior índice de conciliações em 2017


