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Flagra em posto da família Alcolumbre mostra que o pro-
blema é muito maior e sem qualquer punição devida
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Editorial Alerta vermelho
O Tribuna Amapaense faz 

na sua matéria de capa 
um alerta para as auto-

ridades amapaenses, municipais, 
estaduais e federais ou a quem inte-
ressar possa. O risco eminente que 
estamos correndo todos os dias em 
função da manipulação inadequada 
de combustíveis fósseis nos Postos 
de Gasolina de Macapá.

Iniciamos o ano de 2018 com 
uma explosão seguida de incêndio 
em uma embarcação que vitimou 
duas pessoas no Porto do Grego, 
em Santana. Esse episódio não é 
fato isolado nos portos de Macapá, 
Santana. É necessário que essa cul-
tura da insubordinação dos nossos 
ribeirinhos seja mudada e os do-
nos de Postos de Combustíveis pa-
rem de pensar apenas nos bolsos, e 
trabalhem dentro de um padrão de 
segurança exigido por lei e não co-

loque em risco a vida dos cidadãos 
amapaenses.

Essa frouxidão na fiscalização 
é, com certeza, razão de tantos si-
nistros envolvendo embarcações de 
pequeno porte no Amapá. E o pe-
rigo começa em terra. O flagrante 
dado pelas lentes do Tribuna, revela 
um procedimento da mais alta pe-
riculosidade que ocorre nas barbas 
das autoridades e, eu duvido que 
um policial bombeiro, um fiscal da 
SEMA, do Procon, da Antaq, des-
culpa, da Antaq não, pois eles não 
existem por esses arraiais, mas da 
Capitania com certeza, e, ninguém 
faz nada. Quem nunca viu pesso-
as chegarem com carrinho de mão 
cheio de carote e o próprio puxador 
do carrinho manusear o manguei-
ro da bomba de gasolina e encher 
esses recipientes e saírem puxando 
esse produto altamente inflamável 

pelas vias públicas? Duvido que ne-
nhuma das autoridades citadas diga 
que nunca.

Ora, se para as distribuidoras 
transportarem combustíveis fósseis 
(gasolina e óleo diesel) e o Etanol 
para os Postos as normas de segu-
rança exigem caminhão tanque, 
porque que o transporte feito para 
o Barco que está fundeado nos por-
tos do bairro Santa Inez, Pedrinhas, 
Igarapé das Mulheres, Santana e 
tantos outros acontece de forma ir-
responsável, sem a menor proteção?

O agravante disso é que muitas 
das vezes e não raro, os responsá-
veis pelo transporte do produto têm 
o vício do cigarro ou o famoso “por-
ronca”, cigarro feito à mão e saem 
dando belas baforadas sem a menor 
preocupação com as desavisadas fa-
íscas provoquem uma explosão de 

proporção inimaginável.
O jornal reconhece que a Ordem 

dos Advogados do Brasil, secção 
Amapá criou uma Comissão de Di-
reitos Marítimo, Portuário e Adua-
neiro, cujo presidente é o advogado 
e capitão da reserva da Marinha do 
Brasil, Ricardo Carvalho, para tra-
tar da matéria e elaborou uma Lei 
aprovada na Assembleia que foi 
subscrita pelo deputado Kaká Bar-
bosa e sancionada pelo governador 
Waldez Góes que instituiu o dia de 
Segurança da Navegação, mas ainda 
é pouco. A sociedade exige mais dos 
órgãos de fiscalização. Rigor na fis-
calização no desenvolvimento das 
atividades dos postos de gasolina.

Outro problema e aí é com o Es-
tado, é sonegação fiscal. Vários pos-
tos criam uma série de dificuldades 
para dar a Nota Fiscal do combustí-
vel vendido. Estamos de olho.

A coisa está ficando séria no 
Mundo quando se fala do 
néctar da vida, tema de 

alguns dos nossos artigos, aqui no 
Tribuna. 

Estudos científicos revelam o pe-
rigo da falta água potável no mundo. 
É duro de encarar, mas a escassez de 
água para beber, assim como inunda-
ções cada vez mais frequentes é uma 
realidade crua e nua que o homem já 
está enfrentando.

Em algumas regiões a seca tem as-
sombrado. Em outras as inundações 
e deslizamentos, queda da biodiversi-
dade, redução de áreas destinadas ao 
cultivo de arroz, trigo, milho e café, 
etc., são previsões que assustam, por 
exemplo, na América do Sul.

Alteração climática, adaptação e 
vulnerabilidade da Terra tem limita-
do a capacidade de adaptação huma-
na.

A partir de agora as tempesta-
des e as inundações serão cada vez 
mais frequentes nas regiões tropicais 
da América do Sul, África e Ásia. E 
olha que além do sofrimento huma-

no, com a falta de H2O, somam-se 
os problemas causados pelas fortes 
chuvas, e aumentam, a cada ano, as 
cifras dos prejuízos financeiros com 
a referida problemática.

A construção de parcerias e mo-
nitoramento da implementação de 
processos e programas internacio-
nais em água e desenvolvimento tem 
sido constantes, suscitando questio-
namentos de ‘como se desenvolver 
sem poluir?’, questões que estão sen-
do analisadas por milhares cientistas 
do mundo inteiro, em torno desse 
néctar – a Água.

Como dica de saúde – ‘Beba água 
com estômago vazio’. No Japão beber 

água imediatamente ao acor-
dar. Além disso, a evidência 
científica tem demonstrado o 
valor dessa prática. Aqui vale 
uma rápida descrição da uti-
lização da água: Para doenças 
antigas e modernas, este tra-
tamento com água tem sido 
muito bem sucedido. Para a 
sociedade médica japonesa, 
uma cura de até 100% para 
as seguintes doenças: Dores 

de cabeça, dores no corpo, proble-
mas cardíacos, artrite, taquicardia, 
epilepsia, excesso de gordura, bron-
quite, asma, tuberculose, meningite, 
problemas do aparelho urinário e do-
enças renais, vômitos, gastrite, diar-
reia, diabetes, hemorroidas, todas as 
doenças oculares, obstipação, útero, 
câncer e distúrbios menstruais, do-
enças de ouvido, nariz e garganta.

De manhã e antes de escovar os 
dentes, beba dois copos de água, e 
coma só após 15 minutos. Depois do 
lanche, almoço e jantar não se deve 
comer ou beber nada durante 2 ho-
ras. Pessoas idosas ou doentes, que 

não conseguem beber dois copos de 
água, podem começar por tomar um 
copo de água e aumentar gradual-
mente. 

E isto faz sentido, quer ver só: – 
o chinês e o japonês bebem líquido 
quente com as refeições, e não água 
fria. Talvez tenha chegado o momen-
to de mudarmos nossos hábitos de 
água fria para água quente, enquanto 
se comemos. Nada a perder, tudo a 
ganhar...! Já para quem gosta de be-
ber água fria, é bom saber que, beber 
um copo de água fria ou uma bebida 
fria após a refeição solidifica o ali-
mento gorduroso que você acabou de 
comer. Isso retarda a digestão, fazen-
do acumular gordura em nosso orga-
nismo e danificando nosso intestino. 
O melhor é tomar água morna ou, se 
tiver muita dificuldade, pelo menos 
água natural (sem gelo).

Agora imagina com a falta desse 
elixir preparado por Deus.

Preserve, poupe, racionalize!
Quanto mais se sabe, maior é a 

chance de se ter uma vida mais sau-
dável e tranquila.

Água – um bem cada vez mais escasso
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Reinaldo Coelho

Escolas do Novo Saber - Amapá é contempla-
do com recursos para escolas de tempo integral

Na última quarta-feira 
(17) o governo fede-
ral liberou recursos 

no montante de R$ 406 milhões 
para o Programa de Fomento 
às Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral (EMTI) para to-
das as 27 unidades de federação.

 A liberação vai ampliar de 516 
escolas financiadas pelo MEC, em 
2017, para 967 em 2018, repre-
sentando um aumento de 87% de 
escolas atendidas em todo o país. 
O evento foi realizado no Palácio 
do Planalto com a presença do 
presidente da República, Michel 
Temer, e do ministro da Educa-
ção, Mendonça Filho. 

Os recursos destinados ao 
programa este ano ultrapassarão 
R$ 700 milhões. No total, o MEC 
apoiará progressivamente 500 
mil matrículas nas Escolas de En-
sino Médio em Tempo Integral. 
No Amapá oito escolas aderiram 
ao programa em 2016, mas o go-
vernador Waldez Góes (PDT) já 
anunciou que outras escolas vão 
passar a funcionar em tempo in-
tegral neste ano e todas elas po-
derão se habilitar para acessar os 
recursos.

De acordo com o ministro 
Mendonça Filho, o programa é 
inspirado em uma experiência de 
sucesso em Pernambuco, um dos 
primeiros estados que implantou 
esse perfil de escola à época em 
que o atual ministro ocupou os 
cargos de governador e vice-go-
vernador (1999-2006). As esco-
las em tempo integral obtiveram 
resultados superiores compara-
das às demais. As notas no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) dessas escolas tiveram 
média 1,1 superior, além de me-

nores taxas de evasão e de repro-
vação – de 90% e 40% menores, 
respectivamente.

Além do Programa de Fo-
mento às Escolas de Tempo In-
tegral do Ensino Médio, com a 
aprovação das alterações na Lei 
9.394/96, as mudanças introdu-
zidas nessa etapa de ensino in-
centivam as formações técnicas 
e a flexibilização do currículo do 
ensino médio. Isso permitirá aos 
estudantes optarem pelas áreas 
do conhecimento e itinerários 
formativos que estejam de acordo 
com suas vocações. A carga horá-
ria anual também vai aumentar 
de 800 para 1000 horas, obrigato-
riamente.

 
Primeiro ano do programa
Em 2017, foram beneficia-

das 516 escolas com 148.760 mil 
matrículas apoiadas pelo MEC, 
que contaram com investimen-
tos de R$ 298.820.199,92. Desse 
total, R$ 128 milhões foram para 
aquisição de equipamentos e dis-
ponibilização de infraestrutura, 
conforme os critérios exigidos 
pelo MEC. Os outros R$ 170 mi-
lhões financiaram despesas de 
custeio, como pagamento de con-
tas de água e luz. Para este ano, a 
previsão é chegar a 967 escolas, 
com 284.728 matrículas e inves-
timentos de R$ 406.500.000,00, 
liberados nesta quarta-feira. Do 
total de recursos, cerca de R$ 173 
milhões serão destinados para in-
vestimentos e 
os outros R$ 
233 milhões 
para custeio.

No total o 
MEC repassa, 
anualmente, 
R$ 2 mil por 
aluno para os 
Estados ofer-
tarem até 500 

mil vagas de Ensino Médio em 
Tempo Integral. O valor é calcu-
lado pelo número de alunos aten-
didos no ano anterior e a previsão 
para término do curso.  

Programa no Amapá
Desde o ano passado os alu-

nos das primeiras séries do 
Ensino Médio das escolas sele-
cionadas pelo (MEC) (Colégio 
Amapaense, José Firmo do Nas-
cimento, Maria do Carmo Viana 
dos Anjos, Raimunda Virgolino e 
Tiradentes, em Macapá; e Alber-
to Santos Dumont, Augusto An-
tunes e Elizabeth Picanço Este-
ves, em Santana) vivenciam uma 
forma inovadora de aprender e 
de participar com mais entusias-
mo das atividades escolares.

A titular da Seed, Goreth Sou-
sa, afirma que o modelo de ensi-
no propicia novas perspectivas na 
educação amapaense, tornando o 
aluno mais interessado e ativo, 
por meio de uma metodologia 
de ensino mais atraente e dire-
cionada, bem como contribuirá 
para a melhora dos índices edu-
cacionais: “A educação é um pro-
cesso que se dá ao longo da vida 
e, por isso, deve atender todas as 
dimensões do desenvolvimento 
humano. Dessa forma, a Seed, 
com sua equipe técnica capacita-
da e dedicada luta para alcançar 
uma educação de qualidade que 
atenda às necessidades da comu-
nidade escolar”.
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Prognósticos
Os cálculos matemáticos voltam a fazer 
parte do cotidiano de uma galera nesse 
ano de eleição. As equações são feitas 
utilizando as velhas fórmulas políticas. 
Novidade mesmo, nenhuma. Apenas 
uma certeza. Não foi a Lava Jato que 
mudou conceito dos esclarecidos e muito menos do pova-
réu. Os dados já estão rolando cara pálida.

Colabora Amapá
Uma ação positiva do governo que incomoda políticos 
acostumados com o isolacionismo. Se o Amapá enfrenta 
dificuldades para o deslanche do seu desenvolvimento, en-
contra razão nesse comportamento deletério. Né Batoré?

Miséria
Essa condição humana que vive, infelizmente, significativa 
parcela da sociedade brasileira é a garantia de que políticos 
sem trabalho vão se dar bem de novo. Voto com o apelo da 
fome. Uma vergonha. Fazer o quê? Louis Vitton neles.

Progressista!?
Um progressista é quem propõe o novo, luta desenvolvi-
mento qualitativo. As correntes de ideologias socialistas 
usam esse clichê para se identificarem. Contrassenso para 
quem pensa no atraso, na uniformização de ideias e do uso 
violência para mediar debates. Progressistas? Uma ova.

MPE de olho
Imagino que a inapetência para a gestão de Clécio Luiz 
esteja incomodando ao Ministério Público do Estado. 
Obras abandonadas e com parte dos recursos financeiros 
já recebidos por quem deveria construir. Isso merece uma 
explicação. Mercado Central é um exemplo.

Sozinho
Está parecendo que a última cartada lançada pelo PSB no 
processo eleitoral de 2018 está sendo a Promotora Ivana 
Cei. Sem conseguir convencer Randolfe a quebrar acordo 
com Davi, Capiberibe formulou convite a Ivana Cei. Não 
sei. Respondeu ela. Nem eu.

Sozinho II
Depois de tanta canelada que o PT levou ao longo de uma 
relação incestuosa com o PSB, os vermelhos criaram ver-
gonha na cara e disseram não a João Alberto Capiberibe. 
E agora João? E a pergunta que se impõe.  A eleição está 
chegando, o Cavalo sumiu (PT), o mandato acabou, e 
agora João?

Choro e ranger de dentes
Tem uma turma animada com a possibilidade de virar 
funcionário federal. E não poderia ser diferente, porém, vá 
com cautela, pois a regulamentação da EC 98 ainda não 
saiu. E o Temer é temeroso, galera. Só um toque para não 
haver muita decepção.



Janderson Cantanhede

O armazenamento irregular de 
combustível nas embarca-
ções é uma constante na vida 

amazoniana. Um crime cometido ano 
após ano, com frouxa fiscalização, ausên-
cia de cuidados por parte de quem trans-
porta e insensibilidade de quem vende o 
produto. 

Nos últimos meses, uma sequência de 
acidentes envolvendo esse transporte ir-
regular de combustível tem exposto cada 
vez mais a problemática. As autoridades 
se tentam se movimentar sobre o assun-
to, mas logo a fiscalização baixa a guarda.

Em 2014, ano em que ocorreu uma 
sequência sinistra de acidentes desta na-
tureza, iniciou-se um estudo de proje-
tos que buscaram combater o transpor-
te clandestino de combustível. Não há 
como negar que a situações seja delicada: 
de um lado existe a necessidade dos ri-
beirinhos que precisam do combustível. 
Do outro estão os acidentes acontecendo 

e vitimando pessoas.
Em 2013, mais de 20 mil litros de 

combustíveis foram apreendidos nos 
portos de Macapá e do município de 
Santana, distante 17 quilômetros da ca-
pital. Segundo o Batalhão Ambiental, o 
número foi considerado alto e preocu-
pante.

A representação da Agência Nacional 
de Transporte Aquaviário (Antaq), disse 
que “são incontáveis” o número de em-
barcações que transportam combustíveis 
em carotes (vasilhames usados para o 
armazenamento de líquido), desrespei-
tando as normas da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP).  

Explosões
Em 2014, três casos de explosões em 

barcos foram registrados pelo Corpo de 
Bombeiros em portos do Amapá. Duas 
embarcações estavam ancoradas em 
portos de Macapá e uma no distrito do 
Coração, a 10 quilômetros da capital. 
Quatro pessoas morreram e oito ficaram 
feridas nos acidentes

Em um dos casos, registrado no porto 
do Igarapé das Mulheres, no bairro Per-
pétuo Socorro, um barco que armazena-
va 14 mil litros de combustíveis em vasi-
lhames explodiu e causou o incêndio de 
mais seis embarcações. A explosão teria 
ocorrido quando o dono da embarcação 
improvisava uma “chupeta” (uso de ca-
bos para repassar carga elétrica de uma 
bateria para outra). Três pessoas morre-
ram no acidente.

Na época, o comando da Capitania 
dos Portos disse que as fiscalizações em 
portos de Macapá haviam sido intensi-
ficadas para evitar acidentes desse tipo, 
porém hoje, três anos depois, esse tipo de 
acidente continua acontecendo.

Fiscalização pífia
Os próprios donos de embarcações 

chegaram a cobrar das autoridades mais 
fiscalizações nos portos e rampas, mas 
diante do gigantismo da nossa região, a 
presença dos fiscais buscando evitar aci-
dentes dessa natureza seria missão im-
possível.

O administrador Samuel Oliveira 
chegou a criar um projeto que, segundo 
ele, prometia evitar explosões nas em-
barcações. Batizada de “Esse rio é minha 
rua, minha e tua”, a invenção consiste em 
um tanque revertido de chapas de aço de 
caborno incorporado à proa da embar-
cação. O projeto foi motivado, justamen-
te, pelos constantes acidentes registrados 
no Amapá. 

Na sua invenção, o barco receberia o 
que ele chamou de “boca de descarga”. 
A pessoa encheria esse tanque com um 
sistema adequado de recepção, que é di-
ferente dos carotes. Para a entrega deste 
combustível, haveria uma bomba manu-
al de média vazão e com contador de li-
tros. Isso, em tese, impediria que cargas 

elétricas entrassem em contato com o 
combustível.

O criador disse ter levado 16 dias para 
planejar o projeto. Ele acrescentou que o 
tanque de combustível poderia ser ex-
pandido para a parte inferior do barco 
para evitar instabilidades durante a na-
vegação. A estrutura toda já foi montada 
por um técnico especialista no assunto e 
o projeto foi acompanhado por um en-
genheiro naval. 

Ele disse, ainda, que o projeto segue 
as normas da Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O projeto chegou a ser analisado 
pelo comando da Capitania dos Portos 
do Amapá, que destacou na época algu-
mas correções. Pelo visto, o projeto que 
poderia ser a solução para os acidentes 
não avançou.

Problema muito maior
A venda indiscriminada de combus-

tíveis nos postos do Amapá é um proble-
ma muito maior do que se imagina. Em 
alguns casos, a irresponsabilidade não 
tem limites.

Esta semana, a reportagem do Tri-
buna Amapaense flagrou no posto de 
combustíveis localizado na Rua Cândi-
do Mendes, em frente ao camelódromo, 
centro de Macapá, um caso que revela, 
claramente, a prática desse ilícito.

Um veículo tipo pick-up média esta-
ciona em uma das bombas para abaste-
cer. O motorista desce e se dirige até a 
caçamba do veículo, de onde retira um 
carote de combustível. Sem contratempo 
algum, ele mesmo pega a mangueira da 
bomba e começa a encher o vasilhame. 
O frentista que deveria estar zelando 
pela segurança do ato e do local, estava 
em outra bomba atendendo outro veí-
culo. Via tudo sem qualquer reação que 

Transporte e armazenamento 
de combustível: a fatal 
ilegalidade na vida amazônida
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Flagra em pos-
to da família 
A l c o l u m b r e 
mostra que o 
problema é 
muito maior e 
sem qualquer 
punição devida
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pudesse evitar a atitude do motorista.
O posto em questão é bastante co-

nhecido em Macapá e de propriedade da 
família Alcolumbre, detentora de outros 
postos espalhados pelo Estado.

De acordo com o artigo 56 da Lei 
9.605/98, armazenar combustível ile-
galmente é crime ambiental. Além do 
artigo, há a resolução nº 41, de 5 de no-
vembro de 2013, da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) que reforça a proibição.

A venda de combustíveis em garrafas 
pet e sacos plásticos é proibida em postos 
de todo o país. Quem desobedece esta 
resolução da Agência Nacional do Pe-
tróleo pode pagar multas de até R$ 1 mi-
lhão. Além das punições previstas em lei, 
as consequências desse ato irresponsável 
colocam em risco vidas que, a qualquer 
momento, poderiam sofrer um terrível 
acidente.

Influente no Estado, a família Alco-
lumbre passa ao largo das fiscalizações 
que deveriam impor o rigor da lei em 
prol da segurança pública. O certo é que 
se o motorista flagrado toma a atitude de 
abastecer ele próprio o carote com com-
bustível, outros devem se sentir no direi-
to de fazer o mesmo. E que garante que 
não acontece?

Nesse caso, o primeiro errado é o 
proprietário do posto que não zela pela 
segurança do estabelecimento, diga-se, 
localizado em uma área que tem grande 
concentração de pessoas. Em segundo, 
o frentista que deveria fazer valer a nor-
malidade do atendimento faz vista gros-
sa. Por último, o motorista se fosse mais 
responsável com sua vida e a dos próxi-
mos, teria esperado para ser atendido da 
forma correta.

O flagra feito pela nossa reportagem 
pode acontecer a qualquer hora, a qual-

quer dia no posto em questão. Punições 
e a exigência da lei pelo visto não existem 
naquele estabelecimento. Se houvesse, 
naturalmente o atendimento seria nor-
matizado como manda a legislação.

Hoje, a lei prevê reclusão de um a 
quatro anos e multa para os infratores. 
Pelo visto para os outros, menos para a 
família Alcolumbre.

Quem já foi aos Estados ou então já 
prestou atenção em certas cenas de fil-
mes, notou que é comum (ou quase re-
gra) que as pessoas abasteçam sozinhas 
seu próprio carro, sem auxílio do famoso 
frentista. No Congresso Nacional, o de-
putado Aldo Rebelo conseguiu aprovar o 
projeto que proibia a instalação de bom-
bas de combustível operadas pelo pró-
prio consumidor. Em janeiro de 2000, o 
presidente Fernando Henrique Cardoso 
sancionou a Lei 9.956 que enterrou de 
uma vez por todas o projeto absurdo da 
Esso. Além de proibir o funcionamento 
de bombas de autosserviço nos postos de 
abastecimento de combustíveis, a Lei de-
terminou aplicação de multa aos estabe-
lecimentos que descumprissem a norma.

LEI No 9.956, DE 12 DE JANEIRO 
DE 2000.

Proíbe o funcionamento de bombas 
de auto-serviço nos postos de abasteci-
mento de combustíveis e dá outras pro-
vidências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica proibido o funcionamen-
to de bombas de auto-serviço operadas 
pelo próprio consumidor nos postos de 
abastecimento de combustíveis, em todo 
o território nacional.

Art. 2o O descumprimento do dis-

posto nesta Lei implicará aplicação de 
multa equivalente a duas mil UFIR ao 
posto de combustível infrator e à distri-
buidora à qual o posto estiver vinculado.

Parágrafo único. A reincidência no 
descumprimento desta Lei implicará o 
pagamento do dobro do valor da multa 
estabelecida no caput deste artigo, e, em 
caso de constatação do terceiro descum-
primento, no fechamento do posto.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 2000; 179o 
da Independência e 112o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDO-
SO

Rodolpho Tourinho Neto

Acidentes nos transportes fluviais 
da Amazônia estão crescendo – Falta 
fiscalização

Reinaldo Coelho

Infelizmente, o noticiário nacio-
nal, apresenta diariamente notí-
cias de acidentes de transito nas 

rodovias e na zona urbana dos grandes 
centros brasileiros. Porém, esse fato se 
repete diariamente nos rios da Amazô-
nia, que são considerados as rodovias 
dos amazônidas, que os utilizam para o 
transporte de passageiros e de insumos 
alimentícios e de combustíveis. As no-
tícias só chegam ao conhecimento pú-
blico nacional, quando acontecem tra-
gédias que ceifam dezenas de vida, mas 
o cotidiano dos ribeirinhos é constantes 
esses acidentes. Além da pirataria que 
tem acerbado o comercio da Amazônia 
Legal.

A Marinha brasileira, responsável 
pela fiscalização e acompanhamentos 
dessas embarcações, não tem dado con-
ta do serviço, e os acidentes se multipli-
cam.

Em todos os Estados da Região Nor-
tes, tem histórias. De acordo com o co-
mandante da Capitania dos Portos, ca-
pitão Aderson Oliveira Caldas, o setor 
de inteligência do órgão continua obser-
vando a ocorrência de crimes sem uma 
fiscalização efetiva.

“Verificamos a presença de menores 
sem nenhum tipo de autorização dos 
pais, o que pode dar uma ideia de trá-
fico de crianças e prostituição infantil. 
Também temos problemas de crimes 
ambientais quanto ao transporte irregu-
lar de combustível. Verificamos que, às 
vezes, as linhas regulares de transportes 
não cumprem com os horários. É uma 
série de delitos que verificamos durante 
as nossas fiscalizações, e uma maior in-
tegração dessas instituições pode redu-
zir ou até acabar com eles”, falou Caldas.

Com referência aos transporte de 
combustível por pequenas embarcações, 
para consumo doméstico, é os que tem 
levado mais perigos e os que tem sofrido 
com explosões e causando mortes de tri-
pulantes e passageiros.

Os pequenos portos e atracadouros 
nas costa do Amapá, muitos localizados 
em pequenos igarapés, caso do Igarapé 
das Mulheres, onde uma explosão cau-
sou um acidente destruindo diversas 

embarcações em 2016. No Igarapé das 
Pedrinhas, anualmente tem problemas 
com esses transportes. 

O último ocorreu com acidente ocor-
reu na tarde da última terça-feira (9), em 
Santana. Uma embarcação de nome Rio 
Jordão 4 explodiu na área portuária de 
Santana. O barco, que ficou totalmente 
destruído, estava ao lado de um pos-
to de combustível, mas ainda não há 
confirmação se estava abastecendo no 
momento do acidente. A estrutura de 
abastecimento é flutuante e foi rebocada 
antes de ser atingida pelo incêndio.

O Centro Integrado de Operações de 
Defesa Social (Ciodes) confirmou o to-
tal de sete feridos. Cinco foram levados 
pelo Corpo de Bombeiros do Amapá 
para o Hospital de Santana e dois, em 
estado mais grave, foram encaminhados 
ao Hospital de Emergência de Macapá.

De acordo com o Corpo de Bombei-
ros, a embarcação estava abastecida com 
botijões de gás, gasolina e diesel. Seriam 
mais de 12 botijões que seriam levados 
para região ribeirinha do Pará. A embar-
cação, segundo a Capitania dos Portos, 
era da região paraense de Gurupá.

Bombeiros e agentes da Defesa Civil 
fizeram a contenção das chamas. Buscas 
estão sendo feitas no rio Amazonas na 
tentativa de encontrar supostos desapa-
recidos. A população da região acompa-
nha o trabalho de combate dos militares. 
Policiais militares contiveram a movi-
mentação de entrada e saída de veículos 
e de pessoas na área do acidente.

“Houve uma explosão seguida de in-
cêndio numa embarcação de pequeno a 
médio porte. Ela estava abastecida em 
carotes com três tipos de combustíveis. 
Agora estamos fazendo o rescaldo do 
fogo que ainda tem na embarcação, que 
afundou. Também estamos checando 
informações a respeito de vítimas, junto 
com a Marinha e a Polícia Militar”, in-
formou o comandante dos bombeiros, 
coronel Wagner Coelho.

Ainda segundo o militar, as causas 
ainda estão sendo apuradas e um in-
quérito será instaurado pela Marinha do 
Brasil, que também tem equipes no por-
to. Viaturas do Corpo de Bombeiros do 
grupamento da Fazendinha e de Macapá 
foram acionadas para ajudar no comba-
te no local do acidente.

“Esse tipo de ocorrência sempre re-
quer reforço, até pelo tipo de material e 
combustível, que é altamente inflamável. 
Há apoio de viaturas da Fazendinha e de 
Macapá”, falou o coronel.

O comandante da Capitania dos Por-
tos do estado, Oliveira Caldas, informou 
que o barco estava com a documentação 
regular. Ele diz que o acidente poderia 
ter tido proporções muito maiores não 
fosse a rápida retirada do posto flutuante 
do local.

“Com a ajuda de um rebocador os 
militares e a defesa civil conseguiram 
cortar os cabos de fixação, retirando o 
posto para o meio do rio. Ele está abas-
tecido com cerca de 5 mil litros de com-
bustível, entre gasolina e óleo diesel. A 
ação evitou uma tragédia ainda maior”, 
falou o capitão.



Macapá-AP, 20 a 26 de janeiro de 20186 ESPECIAL

Pesquisa do DATAFOLHA 
divulgada no final de 2017 
informava que 70% dos bra-

sileiros eram contrários à privatização 
de empresas estatais, entre elas a Petro-
brás. No entanto, setores da sociedade 
que exercem o controle dos meios de 
comunicação estão em forte campanha 
pela venda das empresas públicas. Sob 
a desculpa de “acabar com a corrupção” 
ou de “combater o déficit público” es-
condem interesses econômicos ligados 
ao mercado financeiro e ao grande ca-
pital internacional, que buscam con-
trolar os recursos naturais no mundo 
inteiro.

É interessante notar o discurso con-
tra a corrupção sempre manipulado no 
Brasil para sustentar políticas retrógra-
das e antinacionais, como ocorreu com 
a destituição de Vargas, em 1954, as 
tentativas de golpe contra Kubistchek, 
em 1955, 1956 e 1959, o golpe militar 
de 1964 e, mais recentemente, a opera-

Marcos Cordeiro Pires

PETROBRÁS: O BRASIL EM 
PRIMEIRO LUGAR – Parte I

ção lava jato, que levou à deposição de 
Dilma Rousseff, em 2016. No entanto, 
tal postura é seletiva, pois sempre se 
busca combater a corrupção dos “ou-
tros”; a corrupção dos “nossos” é sem-
pre escamoteada.

Parte do discurso que busca privati-
zar a Petrobrás se baseia na eliminação 
da corrupção “pela raiz”, eliminando a 
participação de agentes públicos que 
em essência são “naturalmente corrup-
tos”, pois somente haveria corrupção 
no Estado, já que o chamado “merca-
do” seria o exemplo de puritanismo e 
de boas práticas de gestão. Nesse mes-
mo sentido, busca-se de associar o fe-
nômeno como algo essencialmente 
“brasileiro”, como se não houvesse cor-
rupção nos países mais ricos ou mais 
puritanos. Mas, afinal, a corrupção é de 
fato um problema brasileiro? Quantas 
empresas norte-americanas, alemãs ou 
japonesas não pagaram (e pagam) pro-
pinas para a obtenção de contratos no 
Brasil e em todo o mundo? Ou ainda, 
quem está por detrás nos escândalos da 
FIFA e do futebol mundial?

Aliás, o maior escândalo de corrup-

ção dos últimos anos ocorreu com o 
mercado financeiro dos Estados Uni-
dos, em 2008. A “crise do subprime” se 
espalhou pelo mundo e levou à ruína 
diversos países e famílias, queiman-
do dezenas de TRILHÕES de dólares 
de riqueza, centenas de vezes maior 
do que se apura na lava jato. Naquele 
crime, estavam envolvidos regulado-
res públicos (SEC), bancos privados e 
agências de classificação de risco. Estas 
últimas colocaram o selo de ótima qua-
lidade (AAA) em papeis podres, como 
aqueles lastreados em dívida imobiliá-
ria. Venderam títulos podres no mundo 
inteiro como se ouro fosse. Quando a 
verdade veio à tona, a pirâmide de pa-
pel desabou, levando junto a economia 
mundial. Cabe uma pergunta: o gover-
no dos EUA acabou com o mercado 
financeiro local para assim eliminar a 
corrupção endêmica nesse setor?

O outro argumento para a privati-
zação da Petrobrás se baseia no fato de 
que o petróleo não é uma questão es-
tratégica, mas apenas uma commodity 
qualquer. Este é outro argumento fala-
cioso. Por muito tempo ainda, apesar 

do desenvolvimento de novas fontes 
energéticas, o petróleo continuará sen-
do a principal matéria-prima do mun-
do e uma questão de sobrevivência para 
as nações. Vale citar dois exemplos de 
como o controle sobre o setor do pe-
tróleo é uma questão deliciada, e o que 
é mais interessante, não é discurso de 
“terceiro-mundistas ultrapassados e 
nacionalistas”, mas a ação de governos 
de países desenvolvidos como Estados 
Unidos e Espanha.

Em 2005, a empresa chinesa Chi-
na Nacional Offshore Oil Company 
(CNOOC) ofereceu US$ 18,5 bilhões 
pelo controle da petrolífera norte-ame-
ricana UNOCAL. Seria uma operação 
de mercado em que uma empresa lista-
da nas bolsas de valores de Hong Kong 
e Nova York adquiriria uma similar 
pelas regras do mercado. No entanto, 
não foi assim que pensou o governo 
dos Estados Unidos. A administração 
de George W. Bush vetou a venda para 
os chineses uma vez que considerava o 
setor de petróleo um ativo estratégico 
que não poderia ir para as mãos de um 
governo estrangeiro.

Besaliel Rodrigues

Depois de vermos várias formas 
e possibilidades de combate à 
corrupção eleitoral no Brasil, 

vejamos, a partir de agora, instrumentos 
processuais que podem ser utilizados no 
combate a este mal.

Os beneficiados pelo abuso do poder 
econômico no processo eleitoral tentam, 
por todos os meios, evitar que esse crime 
eleitoral seja julgado pela Justiça compe-
tente (Cf. Fávila Ribeiro, Abuso..., p. 56-7, 
e Vera Maria Nunes Michels, Direito elei-
toral...,  p. 149-51.).

Utilizando-se de recursos linguísticos, 
retóricos e de sofismas, os abusadores pro-
curam semear a dúvida e a confusão no 
meio da sociedade, através de discursos 
ofensivos, inverossímeis, mas convincen-
tes para camuflar suas práticas criminosas. 
“Muitas vezes a ilicitude está encoberta por 
uma capa de aparente legalidade”. Palavras 
de Adilson Abreu Dallari, no texto “Abu-
so de poder político”. In Direito Eleitoral. 
Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 237.

Quando caem nas mãos da Justiça, 
para desviar a atenção, pregam que estão 
sendo vítimas de perseguições políticas; 
que os inimigos e/ou opositores políti-

cos induzem ou corrompem magistrados 
para os perseguirem judicialmente; que o 
governo “x”, no Estado “y” ou no País “z” 
faz a mesma coisa (?!); que ninguém faz 
nada pelo povo e quando aparece alguém 
“distribuindo o bem”, sempre aparece al-
guém para impedir; que estão ajudando os 
pobres; etc. Essas cinco razões são apenas 
exemplificativas de muitas outras apre-
sentadas. Desde a época do filósofo grego 
Sócrates, que as falsas verdades, que sus-
tentam os grupos hegemônicos no poder, 
são combatidas. História geral, cit., p. 39. 
Veja o exemplo de Lula e do PT às vésperas 
do julgamento deles em 2ª instância que 
acontecerá está semana no Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região – RS:

“Às vésperas do julgamento de Lula, 
PT lança jornal para denunciar a farsa da 
Lava Jato.”

Como preparativos à mobilização das 
caravanas para Porto Alegre, no próximo 
dia 24, a agremiação vai instalar barracas 
para distribuição de milhões de impressos 
na tradicional Boca Maldita (Rua XV de 
Novembro), no centro, e nos bairros da 
capital paranaense.

O objetivo do PT é denunciar o “lega-

do” da Lava Jato – e do juiz Sergio Moro 
– como o desemprego de milhões de tra-
balhadores, pagamento de R$ 10 bilhões 
da Petrobras aos fundos formados por 
acionistas norte-americanos, perseguição 
política, bem como o ataque à democracia 
e ao ideário das eleições livres.

‘Eleição sem Lula é fraude’, será o títu-
lo do jornal do PT. Um dirigente petista 
disse que há um clima de “combatividade” 
da militância e a fala de Gleisi empolgou 
a todos na reunião de segunda. A expec-
tativa é de grandes mobilizações para o 
Fórum Social Mundial e Encontro Inter-
nacional de Juristas, na capital gaúcha, en-
tre os dias 23 e 24. Dentre os convidados 
estão o ativista norte-americano Noam 
Chomsky e o senador Roberto Requião 
(MDB-PR), um dos organizadores do 
#OcupaTRF4.”. Fonte: www.revistaforum.
com.br/2018/01/09/

As estratégias de camuflagem de tal de-
lito são tantas que, quando um caso che-
ga a ser averiguado pela Justiça, é porque 
o mesmo tem extrapolado todas as raias 
da tolerância (Folha de São Paulo e arti-
go “Votos à venda”, Época on line – www.
epoca.com.br/edic/ed200798/index.htm).

Isto tem feito com que a sociedade e 
autoridades idôneas de todo o País exijam 
o combate jurídico a esse crime eleitoral 
tão funesto e deletério. Comungam deste 
pensar o ex-ministro Sepúlveda Pertence 
(STF e TSE), inCAMARÃO, Paulo   César   
Bhering. O voto informatizado: legitimi-
dade democrática, Brasília: Empresa das 
Artes, 1997, p. 57 e o Arcebispo d. Eugê-
nio Salles. In Notícias do Planalto, cit., p. 
487.

Para fazer frente a estes “delinquentes 
da democracia”, existem ações jurídicas 
disponíveis no ordenamento jurídico bra-
sileiro para o combate ao abuso do poder 
econômico no processo eleitoral. Iremos 
apresentar cada ação de forma objetiva e 
sintética, pois, a temática exige, em nos-
so caso, a amostragem de quais e como 
as ações combatem o crime eleitoral em 
análise.

Esse combate jurídico será visualiza-
do no presente trabalho, levando-se em 
consideração dois momentos distintos de 
nossa história jurídica pátria: um antes e 
outro depois da atual Constituição brasi-
leira de 1988. Continuaremos na próxima 
oportunidade.

O COMBATE JURÍDICO À CORRUPÇÃO NO BRASIL – I
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Barbara Azevedo Costa

Ontem aconteceu comigo uma 
coisa maravilhosa, tão maravi-
lhosa que a minha vontade era a 

de contá-la a todo o mundo, de modo que eu 
não conseguia parar de chorar, pelo que es-
perei por mais de 15 anos. Ontem fui batiza-
da em línguas, pelo Espírito Santo (se quiser, 
conferir os livros de João, capítulo 14; Atos 
dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1-13; e 
1 Coríntios, capítulo 14:2, da Bíblia Sagrada). 
Isso diz respeito, basicamente, ao fato de que, 
quando Jesus subiu aos céus, depois de res-
suscitar, prometeu que enviaria de lá o Espí-
rito Santo a fim de que ele viesse nos consolar 
e habitar no meio de nós e dentro de nós até 
que Jesus voltasse, na consumação de todos 
os séculos. Desde então os cristãos pente-
costais, sobretudo os protestantes, moderna-
mente ditos evangélicos, mas, de todo modo, 
cristãos, têm vivido de geração em geração 
nessa busca, nessa fé e nessa comunhão. Ela 
diz respeito a uma relação de profunda in-
timidade: quando o Espírito que habita em 
você conversa espontaneamente com Deus 
numa língua que só eles podem entender. 
Quando alguém é selado com o Espírito San-
to, o sobrenatural acontece. Viver com Cristo 
é, de fato, viver um passo sempre à frente do 
que os olhos podem ver e mesmo o coração 
intuir. Alguns, ao receberem do céu esse pre-
sente, como um fogo que queima por dentro, 
e desarticula a linguagem, e não desmonta o 
pensamento, mas assume o comando da voz 
e do espírito, passam a falar em línguas estra-
nhas logo no momento mesmo de sua con-
versão; alguns passam anos sem que mani-
festem o dom; outros ainda começam a falar 
em línguas sem sequer saber do que se trata: 
os testemunhos, enfim, são variados. 

Eu, de minha parte, comecei a andar 
com Jesus, quando o conheci, aos sete anos. 
O meu testemunho é o de uma criança que 
ouve falar e de todo o coração acredita, e pas-
sa a viver, mesmo na pouca idade, uma vida 
jamais imaginada, alimentando-se de uma 
paz indescritível, que excede qualquer ciência 
e que só pode ser presenciada diante mesmo 
do Inefável, o próprio Deus. 

O meu coração acreditou naquela infân-
cia, no que ouviu, não como uma história, 
mas como a verdade, a Verdade única possí-
vel. E acreditei que Deus podia fazer o impos-
sível por mim, por minha mãe, por minha fa-
mília, por todos os que eu amava, mesmo por 
quem eu nem conhecia, e ele fez, e pode. Mas 
o dom de falar em línguas, que para muitos 
é entendido como uma confirmação de sua 
caminhada com Cristo e de intimidade com 
o Espírito Santo, eu nunca expressara.

Desde que cresci tenho aprendido que o 
tempo de Deus é diferente do tempo huma-
no. De fato, Deus está fora de tempo: posto 
que Ele não tem duração, não tem princípio, 
nem fim, e o homem, que só conhece coisas 
findas, praticamente não alcança o conceito. 
Mas vive, dia após dia, os que creem, na espe-

ra de conhecer o único que é - verbo intran-
sitivo. E sabem que neste mistério está toda 
a vida.

E, então, quando eu me sentia tão peque-
nina, tão mínima... Num momento muito 
singular em minha vida, montada e desmon-
tada. A menor de todas, certamente. A tão 
errada dentre tantas, e certamente não a mais 
conexa, leal ou justa. Mas, frequentemente – 
tenho visto –, quando tudo parece estar em 
processo de ruína, de puimento de ossos e 
rasgar de alma, Deus resolve promover revi-
ravoltas, reescrever histórias, instalar mudan-
ças, retirar sentimentos, reconstruir certezas. 
Ele é quem passeia pelos corações - por to-
dos, sem exceção -, e decide, sendo o único 
capaz de julgar até ao ponto de discernir a di-
visão entre a alma e o espírito humanos. 

E é nesse momento, em que você se sente 
tão apequenado, em que se torna quase im-
possível ultrapassar uma grande angústia ou 
uma determinada composição de vida, que 
Deus se manifesta de maneiras indescritíveis 
- quando tudo o mais parece esgotado. Para 
que enfim a gente entenda que nada é por 
merecimento, mas por graça de Deus, favor 
imerecido, mas oferecido com a única verda-
deira bondade que existe no universo. 

Dificilmente somos aprovados com lou-
vor, mas somos moídos, e remoldados, como 
argila. E eu não me importo de ser argila, e 
na verdade quero. Porque Dele é a vontade 
e o tempo, e ninguém pode ensinar a Deus 
até onde a onda do mar deve ir, e ninguém 
estava lá quando ele estabeleceu o limite do 
firmamento, e contou exatamente todos os 
dias que teríamos nesta Terra, cada um de 
nós, quando nem mesmo Terra havia ainda.

De mim, sei que nesses mais de quinze 
anos vivendo com Jesus, dia após dia, mesmo 
quando não penso Nele, Nele estou, mesmo 
quando sou desonesta com Ele, é a Ele que 
volto, mesmo quando meus pés se embara-
lham, ele amarra os meus cadarços, dia e dia, 
mesmo quando não, sim, buscando a voz 

Dele, clamando por Ele no escuro, como um 
bicho muito assustado e muito ferido por coi-
sas indescritíveis e desconhecidas até mesmo 
de mim, mesmo no escuro de mim, quando 
tudo ao redor ofusca, é Nele em quem me 
deito, e muitas foram as noites em que dormi 
com meu travesseiro empoçado, rangendo 
por dentro e buscando amparo, não porque o 
merecesse, mas na certeza de que o encontra-
ria Nele – justo aí, na dobra em que sou digna 
de nada ou de bem pouco, é neste espaço de 
infinita graça que o encontro. 

Tem um Salmo muito bonito de Davi, o 
Salmo 6, que fala sobre isso:

“Senhor, não me repreendas na tua ira, 
nem me castigues no teu furor. Tem mise-
ricórdia de mim, Senhor, porque sou fraco; 
sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão 
perturbados [...]. Já estou cansado do meu ge-
mido, toda a noite faço nadar a minha cama; 
molho o meu leito com as minhas lágrimas, 
já os meus olhos estão consumidos pela má-
goa [...]”.

E tenho deixado que todos conheçam 
sempre o pior de mim, meus erros, meus me-
dos, minhas falhas, minhas grandes dificul-
dades, meus aborrecimentos. Mas o que há 
de melhor em mim, que é Cristo, e meus ca-
darços, que Ele mesmo amarrou, poucos sa-
bem, pouco falo, e é por isso que, nesta hora, 
resolvo compartilhar tais coisas, a quem as 
queira também. Porque antes mesmo que eu 
tivesse um passado, quando eu mal possuía 
ainda uma história, eu tive o privilégio de co-
nhecer o nome daquele que é para mim tudo, 
hoje, o respirar, o refúgio, o meu amor, aquele 
que manda, e obedeço - às vezes desobedeço, 
e é difícil -, aquele que é, para mim, enfim, o 
começo, o fim, e o depois da minha história. 

Tenho penado todos os dias da minha 
vida para aprender e reaprender, e desapare-
cer, até que só reste em mim o que Ele queira 
de bom. E tenho tantas vezes falhado, mas 
sigo, e sei que o cristianismo é justamente 
um aprendizado da diminuição. Quero con-

tinuar a ser mínima. E espero que tudo o que 
acontece na minha vida, mesmo quando 
meus joelhos fraquejam, seja para que eu re-
conheça, e todos ao meu redor reconheçam 
quão grande é o Deus a quem sirvo com toda 
a sinceridade do meu coração, mesmo que 
tão pequeno e tão fraquinho esse coração.

Tenho aprendido tantas coisas. Nestes 
últimos anos, mas, de verdade, desde que 
comecei a minha caminhada, e entendi que 
havia alguém que me conhecera e me amara 
antes mesmo de eu ser formada, no ventre da 
minha mãe (o que também não foi em vão, 
já que hoje estou aqui, e isso vale para todos 
nós, sempre). Tenho aprendido que a mão di-
reita do Senhor está estendida, e ela é cheia de 
misericórdias, para quem quer que a buque. 
E eu a quero buscar todos os dias. Sei que 
nem o conhecimento, nem a ciência, nem a 
linguagem, nem o poder, nem o muito pen-
sar, nada, nada ultrapassa aquilo que Deus é. 
Esta dicção sempre esteve aqui, embora não 
amplamente aberta, embora tantas vezes eu 
a silencie para não invadir os espaços que 
não me pertencem. Mas hoje sinto vonta-
de de gritar todas as maravilhas de Deus na 
Terra, e reconhecer mais uma vez que nada 
do que há de bom em mim ou em qualquer 
outra pessoa vem de outro lado que não seja 
da parte do próprio Deus. E o evangelho, este 
evangelho, de renovação, de vida, de paz, de 
esperança, não é motivo para mim de vergo-
nha, mas de honra. De honra.

Acredito num Deus que faz brotar uma 
flor em meio ao deserto, em meio à solidão 
e à escassez. Converso com Ele nas madruga-
das e quando fecho os olhos tento contornar 
com a luz das minhas pálpebras o formato 
do rosto Dele. Nunca o vi sentar-se ao meu 
lado na cama, mas sei que Ele está, e durmo 
à orla de seus vestidos. Quando ando na rua, 
é por Ele que ando. Quando algo de muito 
maravilhoso acontece a mim ou a qualquer 
outra pessoa, independente de quem seja, 
sei quem foi o autor. Quando o meu corpo 
está prestes a se desmanchar e meus olhos 
não aguentam mais a pressão, sei que Ele é 
refúgio. E queria deixar essa mensagem aqui, 
para uma vez enfim dizer a quem quer que 
precise de todas essas coisas, como eu pode-
ria precisar e preciso. Ele é refúgio de todos 
nós, sem exceção. Tenho vivido dia após dia 
habitando palavras na tentativa de encontrar 
as palavras certas para dizer ao meu Deus, e 
a isto se resume toda a minha vida, e talvez as 
palavras estejam justamente no silêncio das 
coisas que ninguém sabe explicar, então paro 
por aqui. Verdade é que somos todos muito, 
muito fracos, falhos, alquebrados, ínfimos, 
dependentes, medrosos, impotentes, áridos, 
e nisto está toda a minha alegria: pois é na so-
lidão, no medo, na aridez e na desesperança 
que Deus faz brotar a paz e a alegria indizí-
veis: a tua vara e o teu cajado me consolam, 
e unges a minha cabeça com óleo, que me 
cura, e o meu cálice transborda. E Ele certa-
mente não deixará pela metade nada daquilo 
que começou a construir. Eu, você. A lembrar 
infinitamente que o fim é sempre melhor do 
que todos os começos.

ACONTECEU COMIGO
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Potencial e beleza não faltam.
Um segmento de desenvolvimento econômico, 

social e ambiental das cidades.
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Reinaldo Coelho

Quais são as primeiras pa-
lavras que você associa ao 
termo ‘turismo’? Certa-

mente foram lembradas de imediato: 
viagem, passeio, fotografia, artesanato, 
gastronomia, hotel, natureza, amigos, 
aventura, paisagem e tantos outros vo-
cábulos correlacionados. Mas, cientifi-
camente, o que significa esta palavra?

De acordo com a Organização 
Mundial do Turismo (OMT) esta com-
preende “as atividades que as pessoas 
realizam durante viagens e estadas em 
lugares diferentes do seu entorno ha-
bitual, por um período inferior a um 
ano, com finalidade de lazer, negócios 
ou outras”. 

Em nível nacional, em 2003, o Go-
verno Brasileiro criou uma pasta para 
tratar sobre as estratégias especificas 
para o setor turístico, o Ministério do 
Turismo (MTur). Este órgão federal 
é responsável pelas políticas públicas 

que abarcam as Atividades Caracterís-
ticas do Turismo (ACT’s).

No Amapá, em 2004, foi instituída a 
Secretaria de Estado do Turismo, para 
administrar os planos e projetos insti-
tucionais de um dos maiores segmen-
tos econômicos mundiais, que antes 
era coordenado por um instituto.

O Estado do Amapá, desde os pri-
mórdios coloniais, sempre atraiu a 
atenção e a cobiça dos estrangeiros que 
aqui chegaram, tais como franceses, 
holandeses e portugueses. O Estado 
tem apenas 16 municípios – o Oiapo-
que, ponto extremo ao norte do Brasil 
fica ali –, uma população total 800 mil 
habitantes, de acordo com cálculo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) em agosto de 2017.

De acordo com a Bacharel de Turis-
mo Elesandra Gonçalves, Diretora de 
Planejamento do Turismo da SETUR/
AP, que define que a atividade turísti-
ca no mundo movimenta bilhões, e o 
Amapá, mesmo engatinhando nessa 
área, devido os programas que deve-
riam alavancar esta área “serem pro-

gramas de governos, e muitas vezes de 
gestão, não tendo um progresso insti-
tucional. Cada mudança de gestor, co-
meça uma novo planejamento, aban-
donando o que já foi conquistado”.

Esse é um dos planos de mudança 
que a atual gestão, encabeçada pelo di-
nâmico Vicente Cruz, que está come-
çando a organizar a funcionalidade da 
Secretaria de Turismo. “O secretário 
Vicente Cruz, quer montar um organo-
grama funcional da secretaria e come-
çando com a criação de um quadro de 
servidores, tendo em visto que os Re-
cursos Humanos, atuais, são servidores 
temporários e de cargos de confiança, 
e isso dificultada a funcionalidade das 
ações. Uma das maneiras e incluir no 
Edital de Concurso Público que está 
sendo organizado para a área adminis-
trativa do Estado. A SETUR tem dois 
departamentos o do Planejamento e do 
Desenvolvimento Turístico”, detalha 
Elesandra Gonçalves.

Como ferramenta econômica
O segmento turístico tem o poder 

de interferir em cinquenta e três eco-
nomias. Há Estados que fazem inves-
timentos grandes na área de turismo. 
O Brasil tem feito isso em algumas 
regiões. Podemos ver o despontar do 
turismo no Nordeste Brasileiro, Sul e 
Sudeste já estão muito adiantados nes-
se segmento.  Na Região Norte tem 
crescido os investimentos estaduais 
na área do Turismo, caso do Pará e do 
Amazonas.

E o Amapá, o que está sendo fei-
to para que o turismo venha de fato 
acontecer? Hoje, pode-se verificar que 
o turismo já está dando sua parcela de 
contribuição, no desenvolvimento da 
economia amapaense, mas, ainda é 
pequeno. “Ainda é pouco significativo 
frente as outras economias do Estado, 
mas, poderia ser melhor. Porém, al-
guns segmentos que trabalham com o 
Turismo que tiveram sucesso, caso da 
hotelaria que cresceu bastante. É um 
segmento que observamos a movimen-
tação. Destaque-se que a maioria dos 
turistas hospedes, são do Turismo de 
Negócio, vem ao Amapá fazer negócio, 

Amapá amplia
inserções no turismo

Potencial e be-
leza não faltam.
Um segmento de de-
senvolvimento eco-
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biental das cidades.
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mas, utilizam os serviços e as ativida-
des turísticas. Companhia área, hotel, 
restaurante, taxi, fazem a economia 
circular”.

Crescimento
A equipe técnica da SETUR expõe 

que o Turismo amapaense cresceu, 
mais, infelizmente, o setor não dispõe 
de dados estatísticos, que de realidades 
aos números financeiros que impacta-
ram a economia amapaense. “Houve 
um crescimento no turismo, que esteve 
um tempo estagnado”

Uma das áreas que tem despontado 
é a Gastronomia, e aqui a equipe des-
taca, que se faz necessário, um plane-
jamento que caracterize a gastronomia 
vendidas aos turistas, e que ela seja vol-
tada essencialmente para os alimentos 
regionais. “Não se faz necessário que a 
gastronomia entregue aos turistas visi-
tantes, seja uma gastronomia gourmet, 
pois isso eles já possuem em suas cida-
des de origem, é necessário oferecer os 
nossos pratos regionais, nossos tem-
peros é isso que o turista vem buscar. 
O peixe, o camarão, farinha regional, 
o açaí, com todos os ingredientes que 
lhe ofereçam um sabor exótico e que 
identifica a comida amapaense”, define 
a diretora de planejamento da SETUR.

Divulgação pelo Estado/Municípios
Existe no Estado uma governança 

chamada ‘Fórum Estadual de Turismo’, 
onde é discutido todas as ações voltadas 
paro o desenvolvimento do turismo no 
Estado. “Neste Fórum cada município 
tem sua representação, muitas ações 
parte deles como proposta, e outras 
da SETUR. O secretário Vicente Cruz 
tem como proposta apoiar os eventos 
que acontecem nos municípios. Alguns 
são bem fortes, como o ‘Carnaguari’ e 
a ‘AGROTEC’. Esses festivais são atra-
tivos turísticos. Não queremos levar 
somente os turistas, queremos conso-
lidar um produto que atraia visitantes 
de fora. É esse o maior desafio. Quan-
do trabalhamos com o Turismo Emis-
sivo, claro, que a operadora e turismo 
ganha, pois emite a passagem. Mas, o 
bom é receber o fluxo de visitantes no 
Estado”.

O Amapá já tem alguns municípios 
devida estruturados para receber o Tu-
rista, falta vender essa potencialidade e 
se faz necessário que os gestores muni-
cipais e o Estado se unam nessa divul-
gação. Um dos grandes exemplos e o 
município de Ferreira Gomes, que tem 
uma rede hoteleira e de restaurante já 
fixada e conhecida. “Através do ‘Car-
naguari’ Ferreira Gomes já tem uma 
estrutura admirável, temos os Festivais 

do Abacaxi, Pirarucu, entre outros, o 
que deve é ser montado uma logística e 
divulgado o período dos eventos e que 
as agencia de viagens, possam vender 
seus pacotes dentro desses calendá-
rios”.

Novas propostas
Na atual gestão, capitaneada por 

Vicente Cruz, existe uma determina-
ção “Atrair visitantes”. Como conseguir 
isso? O departamento de Planejamento 
já está atuando. “É preciso que o visi-
tante inclua o Amapá na sua proposta 
de visita turística. O Amapá ainda não 
está na prateleira como produto turís-
tico. Ele não é ainda a opção número 
1 do Turista. O próprio amapaense, 
quando se desloca, direciona-se para 
o Nordeste. Precisamos arrumar a casa 
para que possamos receber esses po-
tenciais turistas”.

Estrutura dos pontos turísticos 
O Estado começa a desenvolver seu 

potencial e infraestrutura turística – 
percebem a mesma mistura no folclo-
re, música, artesanatos e gastronomia. 
É preciso reconhecer que é preciso re-
vitalizar alguns pontos turísticos, ou-
tros já receberam esses serviços, como 
Museu Sacaca e Joaquim Caetano da 
Silva. Outro que está sendo reforma-

do e estruturado é o Trapiche Eliezer 
Levy e a próxima meta é o Complexo 
Arquitetônico e Turístico “Marco Zero 
do Equador”, que tem um projeto ma-
ravilhoso, mas falta recursos para exe-
cutá-lo.

“Concordamos que temos cinco 
pontos que precisam ser revitalizados, 
principalmente o que é da gestão da 
SETUR, que é o Monumento Marco 
Zero. Já está na pauta do secretário um 
projeto de revitalização. O governo do 
estado tem um projeto muito grande 
para aquela área, incluindo Sambódro-
mo, Estádio Zerão e Cidade do Samba. 
Enquanto isso não sai, temos de man-
ter o monumento que tem um índice 
de visitação muito grande”.

Tecnologia em benefício do turis-
mo

Não há dúvida de que a tecnolo-

gia desempenha um papel importante 
para as Viagens e Turismo. A maioria 
de nós costuma fazer reservas aéreas 
online, lidando com uma cadeia telefô-
nica e outros dispositivos de poupança 
de custos. Estes avanços tecnológicos 
têm permitido que as empresas eco-
nomizem em mão-de-obra enquanto, 
ao mesmo tempo, habilita os clientes 
a tomarem as suas próprias decisões. 
Do outro lado da equação, os viajantes 
usam mais tecnologias do que nunca 
e muitas vezes a indústria do turismo 
tem aproveitado esse desejo (neces-
sidade) para manter o contato com o 
cliente. E a SETUR que investir nessa 
área, utilizando a tecnologia, para ven-
der o Amapá aos turistas internacio-
nais.

É notória a riqueza de locais de be-
leza impar da natureza amazônica no 
Amapá. No entorno da BR 210 e 156, 
existe dezenas de balneários, estrutu-
rados que recebem somente a clientela, 
local e usa o ‘boca a boca’ para divulgar.

Existe um projeto para ser lançado, 
com uma parceria entre a SETUR e a 
PRODAP, do Portal do Turismo. “Se 
você for na internet pesquisa sobre o 
Turismo no Amapá, encontra poucas 
referências. O Turista usa a pesquisa 
das redes tecnológicas para se informar 
sobre o seu destino. Não temos isso no 
Amapá”. 

Será um site institucional, que ofe-
recerá as informações, imagens, ser-
viços. Junto com o Portal, deverá ser 
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lançado um aplicativo de celular, onde 
terá acesso a todas essas informações. 
“O aplicativo muitos não baixam por 
problemas de memória, por isso as 
duas opções. Estamos atrasados quan-
to a isso”. 

Stonehenge brasileiro
Conhecer mais das etnias que lá dei-

xaram seu traço é um projeto em an-
damento. Um sítio arqueológico loca-
lizado em Calçoene, a 370 quilômetros 
da capital, está em estudo desde 2005, 
com indícios indígenas de mais de mil 
anos. As pedras monolíticas estrategi-
camente posicionadas em formato cir-
cular – o que rendeu ao local o apelido 
de Stonehenge brasileiro – impressio-
nam, e se relacionam diretamente com 
o equinócio e solstício, fenômenos na-
turais celebrados pelos índios.

Arqueólogos também encontraram 
enterrados a até 2 metros de profun-
didade objetos de cerâmica, como va-
sos, bacias e pratos, que confirmam a 
hipótese das festividades ali realizadas. 
E ainda há muito a ser descoberto: só 
13% da área foi explorada.

Potencial do Amapá é o Ecoturis-
mo

O Amapá é um dos Estados com ve-
getação mais preservada: 90% de mata 
nativa. Antigos quilombos também 

marcam presença, se mantendo como 
comunidades negras onde a terra é 
direito de descendentes. Com o cres-
cimento de Macapá, alguns vilarejos 
quilombolas colaram na cidade – caso 
do Curiaú, um dos mais significantes.

A vocação do Amapá é o Ecoturis-
mo (Turismo de Natureza), mas temos 
também um Turismo Cultural, Reli-
gioso fortes. Turismo de Base Comu-
nitária. “O Turismo Religioso o carro 
chefe é a Festa de São Tiago, é fácil ven-
dermos esse evento. Ele é um dos pro-
dutos mais importantes, pois atende 
o Cultural, Religioso, Gastronômico, 
artesanal, musical, artístico, arqueoló-
gico, enfim... O acesso para Mazagão 
está mais facilidade, com as pontes e 
asfaltamento. E isso é a estrutura ne-
cessária para que o turismo cresça”.

O desafio 
Outra meta estabelecida é fazer o 

turista chegar ao Estado e ficar mais 
tempo. “É o que gera mais economia 

para o Estado, pois quanto mais tem-
po o turista ficar, mais ele vai consu-
mir e gastar. Hoje, se ele ficar somente 
em Macapá, conhecerá a cidade em 24 
horas. É o caso dos excursionistas que 
aqui visitam pela temporada dos tran-
satlânticos no Amapá. Mas o desafio é 
fazer o turista visitante ficar e consu-

mir mais. Temos de apresentar novos 
produtos, consolidar novos produtos. 
Se ele chega a Macapá, para onde pode 
se dirigir, Ferreira Gomes para onde o 
acesso é bom, o ramo hoteleiro satisfa-
tório, e possui atrativos turísticos”.

Elesandra Gonçalves explicou que 
está no planejamento algumas ações 
que vão estar movimento o turismo 
em alguns municípios. “Temos a pro-
posta da Pesca Esportiva, pois temos 
potencial para este segmento. O perfil 
do turista que opta pela pesca turística 
tem condições financeiras. A ideia é ti-
rar o foco da capital, temos os municí-
pios que tem potencial para essa área, 
como é o caso de Amapá, com sua Re-
gião dos Lagos, Cutias do Araguari, 
Ferreira Gomes”.

   
No Amapá cresceu em 140% o nú-

mero de municípios no Mapa do Tu-
rismo

O Mapa do Turismo do Amapá 
aponta um crescimento de 140% no 

número de municípios com vocação 
turística. No ano passado, cinco ci-
dades integravam o instrumento. Em 
2017 foram incluídos oito destinos e 
apenas um foi excluído, da categoria 
D, totalizando 12 municípios. A região 
turística segue sendo o ‘Meio do mun-
do’.

O levantamento completo do Mapa 
do Turismo Brasileiro foi divulgado 
em setembro de 2017, pelo Ministé-
rio do Turismo. Em todo o país foram 
listados 3.285 municípios em 328 regi-
ões turísticas, um crescimento expo-
nencial em relação ao Mapa de 2016, 
quando foram registradas 2.175 cida-
des em 291 regiões.

O crescimento dos números é resul-
tado de um amplo trabalho de cons-
cientização do Ministério do Turismo 
junto aos gestores municipais e estadu-
ais a respeito da necessidade de identi-
ficação e classificação das cidades para 
que as políticas públicas e investimen-
tos sejam mais adequados à realidade 
de cada região.

A atualização periódica do Mapa 
faz parte de uma estratégia do Plano 
Brasil + Turismo, lançada este ano pelo 
ministro Marx Beltrão para fortalecer 
o setor de viagens no país. De acordo 
com o Plano, a partir de 2017 o Mapa 
passa a ser atualizado a cada dois anos. 

Sua construção é feita em conjunto 
com os interlocutores estaduais que 
representam o MTUR e órgãos oficiais 
de Turismo dos estados brasileiros e 
instâncias de governança regional.

CATEGORIZAÇÃO DOS MU-
NICÍPIOS DO AMAPÁ – De acordo 
com o novo mapa, Macapá figura na 
categoria A e Oiapoque, na categoria 
C. As demais dez cidades figuram nas 
categorias D e E. Esses destinos não 
possuem fluxo turístico nacional e 
internacional expressivo, no entanto 
alguns possuem papel importante no 
fluxo turístico regional e precisam de 
apoio para a geração e formalização de 
empregos e estabelecimentos de hos-
pedagem.

Macapá e o Turismo
Considerada uma Cidade Estado, 

Macapá tem o maior número de pon-
tos turísticos, museus, hotéis e logísti-
ca, além de sediar o único aeroporto 
internacional. A equipe responsável 
pelo turismo da capital amapaense, 
realizou um Censo Hoteleiro foi feito 
pela MACAPATUR em parceria com 
a ABBtur durante a segunda quinzena 
de dezembro e ouviu todos os proprie-
tários dos estabelecimentos de hotela-
ria da capital. Após dois anos seguidos 
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de queda na procura e na arrecadação, 
o setor de turismo em Macapá voltou 
a apresentar elevação no ano passado, 
de acordo com números do Censo Ho-
teleiro 2017. A arrecadação chegou R$ 
49,7 milhões contra R$ 30,3 milhões 
arrecadados em 2016.

O crescimento superior a 50% é re-
sultado da procura de 54.251 hóspedes 
que ocuparam 162.753 diárias em 45 
meios de hospedagem, entre hotéis, 
balneários, aparts hostels e pousadas. 
O turismo de negócios (82,4%) ainda 
é o mais visado pelos turistas, seguido 
por eventos (9,3%) e lazer (3,2%).

“A gente percebe o resultado das 
ações em várias áreas, como gastro-
nomia, turismo 
de aventura, de 
eventos, e foi 
assim no ano 
passado, como 
congressos na-
cionais que ocor-
reram por aqui, 
como arborismo 
e odontologia”, 
declarou Juliane 
Pereira, direto-
ra-presidente do 
Instituto Muni-
cipal de Turismo 
da capital (MA-
CAPATUR).

Os profissio-
nais do setor des-
tacam que apesar 
da procura para o 
turismo executi-
vo, qualquer mo-
vimentação de 
turistas na capital 
atinge os setores 
de gastronomia e 
transporte. Para 
2018, a proposta 
será aumentar a 
participação em 
datas como Car-
naval e Equinó-
cio das Águas.

A procura dos turistas no ano pas-
sado foi maior no mês de setembro, 
que liderou as ocupações, seguido por 
outubro e junho. Períodos de férias 
como janeiro e dezembro estão entre 
os menos procurados. Os dias de se-
mana de maior presença foram às se-
gundas e terças-feiras.

Os visitantes vindos do Pará foram 
os responsáveis por 41,8% da ocupa-
ção, em função da proximidade geo-
gráfica e a rapidez no acesso aéreo e 
fluvial. Em seguida, vieram os turistas 
de São Paulo (19,1%), Distrito Fede-
ral (14,5%), Maranhão (5,6%), Ceará 
(5,1%) e Rio de Janeiro (3,2%).

Dificuldades
Além da capacidade, os empresá-

rios do setor listaram as dificuldades 
nos locais de hospedagem ao longo do 
ano, e de forma disparada, as deficiên-
cias e o custo de energia elétrica foram 
o maior problema apontado. A oscila-
ção no serviço público oferecido acar-

retou em gastos excedentes.
“Após anos de crise, e de um 2016 

terrível, o setor ampliou a capacidade 
e reagiu no mercado. Além da procu-
ra, o fluxo de passageiros no aeroporto 
de Macapá, que caiu nos últimos dois, 
voltou a subir”, apontou o turismólogo 
Sandro Bello, da Associação Brasileira 
de Profissionais do Turismo (ABBTur).

Números do Censo Hoteleiro 2017
• Meios de hospedagem: 45
• Unidades habitacionais (quar-

tos): 1.217
• Leitos (camas): 1.984
• Unidades para portadores de 

deficiência (quartos): 39
Procedência internacional de turis-

tas
• Guiana Francesa: 52,2%
• Outros: 13,2%
• França: 11,1%
• Estados Unidos: 9,8%
• Espanha: 6,4%
• Suriname: 4,4%
• Meios de hospedagem
• Hotel: 69,44%
• Pousada: 13,89%
• Apart: 8,83%
• Hostel: 5,56%
• Balneário: 2,78%

Temporada de Cruzeiros 2017/2018
Está aberta a temporada de cruzei-

ros, claro, afinal estamos na alta esta-
ção para quem está abaixo da Linha do 
Equador. E o Amapá se credencia a re-
ceber esses gigantes dos mares, se co-
locando como um destino amazônico, 
uma primeira escala para quem decide 
visitar o Brasil e em particular a Ama-
zônia. No início de janeiro chegou o 
primeiro transatlântico, vindo do Ca-

ribe. Trata-se do navio ‘Albratros’ de 
bandeira alemã, mas que traz um gru-
po aproximadamente 600 turistas de 
vários países.

A recepção foi preparada com todo 
o esmero possível, afinal, a operação 
está sendo considerada um recomeço, 
para não dizer uma segunda chance 
para Macapá se consolidar como uma 

boa escala em terra para esses turistas 
internacionais em viagem pelo mundo. 

Os turistas que em sua maioria são 
da melhor idade farão um city tour nos 
principais pontos turísticos e em locais 
de comercialização de artesanato. O 
Setor de restaurantes e associações de 
artesãos estavam preparados para re-
ceber os turistas. Cada turista gastou 
em média 90 euros nessas visitas. Um 
incremento de cerca de 180 mil reais 
na economia local em poucas horas de 
operação.

A passagem do navio de cruzeiro 
pelo Amapá é uma articulação da em-
presa Cunani Turismo, que tem à fren-
te o empresário e guia de turismo San-
dro Borges. O trabalho para captação 
destes viagens internacionais requer 
muita antecedência e articulação.

“A empresa iniciou esse diálogo 
junto ao Operador Nacional, que fez 
questão de que fosse acionado o ope-
rador paraense João Ribeiro, que está 
entre nós e que pode representar um 
divisor de águas para os receptivos a 
navios de cruzeiro por aqui, pois esta-
rá observando e dando sugestões para 
que tudo ocorra dentro do esperado”, 
diz Sandro Bello.

O Governo do Estado deu o apoio 
logístico de segurança por meio da 
Polícia Militar, além disso, as Secreta-
rias do Trabalho e Empreendedorismo 

(SETE) e de Turismo (SETUR) ficaram 
responsáveis pelo apoio ao receptivo 
e também envolvidos na articulação 
dos serviços de intérpretes. “Será um 
grande teste para o Trade Turístico lo-
cal, pois há muito que se espera pelo 
incremento dessas viagens de navios 
transatlânticos passando pelo Amapá”, 
concluiu Sandro.
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Da redação 

Janeiro é o mês de compra de ma-
terial escolar. Um gasto alto que 
muitas vezes causa dor de cabeça 

para os pais. Além de passar horas pes-
quisando preço é preciso também estar 
atento para não cair nas armadilhas das 
listas.  O PROCON está alertando sobre 
cuidados na hora de comprar material es-
colar.

Na volta às aulas, o PROCON/Amapá 
preparou algumas dicas para ajudar os 
pais nas compras do material escolar. No 
índice de preços ao consumidor, o mate-
rial escolar ficou, em média, 6,9% mais 
caro – o dobro da inflação dos demais 
produtos. 

O PROCON destaca que há algumas 
restrições nas solicitações de material es-
colar pela escola. “É importante esclarecer 
que a escola não pode solicitar a compra 
de materiais de uso coletivo, como ma-
terial de higiene e limpeza; cobrar taxas 
para suprir despesas com água, luz e tele-
fone; ou determinar a loja/livraria onde o 
material deve ser comprado”, explica.

Outro fator a se destacar é a emissão 
de nota fiscal pelo vendedor. “Em caso de 
problemas com a mercadoria é necessá-
rio apresentar a nota fiscal, portanto, exi-
ja sempre este documento. Ao recebê-la 
cheque se os produtos estão devidamente 
descritos e recuse quando estiverem re-
lacionados apenas os códigos dos itens, 
pois isso pode dificultar a identificação”, 
esclarece a equipe do PROCON/AP.

PROCON Amapá realiza fiscaliza-
ção em escolas particulares para evitar 
cobranças irregulares

Objetivo da ação é verificar o cumpri-
mento da resolução que proíbe a cobran-
ça de material de uso coletivo ou ainda 
taxas e custos que substituam as despesas 
com os itens escolares.

O Instituto de Defesa do Consumidor 
(PROCON/AP) realiza desde de dezem-
bro passado uma fiscalização em escolas 
particulares do Estado, tendo em vista o 
período de matrículas e rematrículas. O 
objetivo da ação é verificar o cumprimen-
to da resolução que proíbe a cobrança de 
material de uso coletivo ou ainda taxas e 

custos que substituam as despesas com os 
itens escolares.  

No ato da fiscalização, as instituições 
de ensino estão sendo notificadas a apre-
sentarem no prazo de 5 dias úteis cópia de 
contrato com o responsável financeiro do 
aluno do ano de 2018 e cópias de contrato 
com empresas de vendas de livros didá-
ticos.

O PROCON/AP informa ainda que 
as Instituições estão recebendo a Portaria 
de número 36/2017-PROCON/AP que 
dispõe sobre o fornecimento de lista de 
material didático pedagógico, a comer-
cialização de uniforme escolar e venda de 
livros pelas instituições de ensino parti-
cular do Estado do Amapá.

Os fiscais também realizam durante 
o mês de janeiro uma pesquisa de preços 
dos artigos que compõem a lista de ma-
terial escolar exigida por escolas particu-
lares.

Algumas escolas particulares no Ama-
pá já abriram o período de matrícula e 
rematrícula de estudantes. Além do valor 
das mensalidades que os pais precisam 
desembolsar, há também a lista dos ma-
teriais escolares entregues pelas institui-
ções.

Variação de preços 
Fiscais do Procon-Amapá identifica-

ram uma variação de até R$ 48,18 nos 
valores de materiais 
escolares. Os dados, 
divulgados na última 
quarta-feira  (17), fa-
zem parte da pesqui-
sa de preços realiza-
da pelo órgão de 9 a 
15 de janeiro, em 16 
papelarias e impor-
tadoras de Macapá e 
Santana.

A pesquisa re-

colheu os menores valores de 50 itens 
apresentados por cada empresa visitada. 
Foram disponibilizadas na internet 3 ta-
belas comparativas com preços dos itens 
em papelarias em Macapá, importadoras 
da capital e em empresas de Santana.

A maior variação foi encontrada nos 
materiais das importadoras e papelarias 
de Santana. Um caderno de 20 matérias, 
capa dura, foi encontrado com valores 
de R$ 9,81 até R$ 57,99. Outros itens que 
tiveram uma gran-
de variação foram 
os cadernos capa 
dura de 15 maté-
rias (R$ 37,55) e 
de 10 matérias (R$ 
19,41).

Em Macapá, o 
caderno de 20 ma-
térias, capa dura, 
também liderou a 
variação nos pre-
ços. Houve impor-
tadora comercia-
lizando o mesmo 
item a R$ 10,90 e a R$ 57,99.

Tabelas  
De acordo com a chefe de fiscalização 

do Procon, Lana Silva, as papelarias se 
preparam para atender as escolas parti-
culares que iniciam o calendário escolar 
mais cedo, enquanto que as importadoras 
ainda aguardam a chegada de materiais 
didáticos para o final de janeiro, visando 
alunos da rede pública.

A variação total dos preços de 50 pro-
dutos da lista foi de 114% nas importa-
doras de Macapá, 112% nas empresas em 
Santana e 40% nas papelarias da capital.

Para garantir que ninguém saia lesa-
do, nesse período, o Instituto de Defesa 
do Consumidor (PROCON) iniciou uma 
grande fiscalização em escolas particula-

res de Macapá. O objetivo é verificar se 
essas instituições estão cumprindo com a 
resolução que as proíbe de solicitar mate-
riais de uso coletivo e de expediente nas 
listas entregues aos pais ou responsáveis.

Ao todo 30 itens fazem parte da lista 
proibida pelo Procon. Entre os materiais, 
estão: materiais de limpeza, kit de primei-
ros socorros, cartucho e toner para im-
pressora, medicamentos, CD e pendrive.

O PROCON informa que as escolas 

não podem exigir que os pais comprem 
materiais de determinadas marcas ou im-
por a eles, que só comprem materiais na 
própria instituição. Não podem também 
condicionar a realização da matrícula à 
compra dos livros, por isso elas estão sen-
do notificadas a esclarecer se estão forne-
cendo os livros ou não.

“As escolas onde for constatada a deso-
bediência das determinações estarão su-
jeitas a sanções administrativas. É muito 
importante que o responsável leia o con-
trato com atenção antes de assinar”, orien-
tou a chefe de fiscalização do PROCON, 
Lana Silva.

O PROCON orienta ao consumidor 
que se sentir lesado, a formalizar uma 
denúncia contra a instituição na sede do 
instituto ou pelo fone 3312-1003.

VOLTA ÀS AULAS: Cuidados nas 
compras do material escolar



O a m a p a e n -
se Oberdan 
T e n ó r i o 

“Pezão” foi derrotado 
por Alibek akhazaev na 
78ª edição do Absolut 
Championship Berkut 
(ACB) que aconte-
ceu no sábado (13), 
em Grozny, capital da 
Chechênia. Apesar do 
resultado Negativo, o 
brasileiro tem motivos 
para comemorar. Pe-
zão recebeu um bônus 
de US$ 5 mil (quase R$ 
16 mil) pela “luta da 
noite”.

Como de costume, 
Pezão fez uma luta 
emocionante. O ama-
paense conectou bons 
golpes, mas cansou no 
último quarto e deu 
chances para que akha-
zaev crescesse no cage. 
No fim, o lutador russo venceu por 
decisão dos juízes.

Esta é a segunda vez que o bra-
sileiro luta pelo ACB. Na estreia, 
Pezão venceu o russo Magomed 
Sulumov no Tajiquistão, país da 
Ásia Central que faz fronteira com 
Afeganistão e China. A expectativa 
é que Pezão volte ao cage da orga-
nização ainda no primeiro semes-
tre de 2018.

O atleta amapaense, garantiu a 
reportagem que se o resultado fos-
se por pontuação o título seria do 
Brasil, mas como foi por decisão 
pessoal dos juízes que ‘pendencia-
ram’ a favor do dono da casa.

Mas, o mais importante foi que 
ele conquistou o reconhecimento 
dos organizadores do evento, pois 
a sua luta foi considerada a melhor 

Oberdan Pezão leva bônus por “luta da noite” 
em evento de MMA na Chechênia e 
investe em seu projeto social em Macapá
Da Editoria

da noite e conquistou em excelente 
bônus. 

“O recursos do bônus (R$ 16 
mil) reverterei na revitalização da 
sede do Projeto Social, onde aten-
do as crianças carentes. O telhado 
está com vazamento e faltam equi-
pamentos e o que sobrar investirei 
na minha preparação para as novas 
lutas que com certeza virão”. 

Vindo de um projeto social da 
Academia Ronildo Nobre, no mu-
nicípio de Santana, Pezão sabe o 
quanto é importante o incentivo 
ao esporte, principalmente para 
crianças que vivem momento an-
siosos e estão propícios a margina-
lização.

Vim de um projeto social [Aca-
demia Ronildo Nobre] que me aju-
dou a conquistar tudo que eu te-

nho hoje. Então eu sei o quanto é 
importante um projeto esportivo 
na vida de crianças e adolescentes, 
por isso eu criei a Academia Pezão 
para dar mais oportunidades para 
essa criançada carente do Vale Ver-
de que vivem em vulnerabilidade 
social. O projeto é 100 por cento 

gratuito, apenas cobramos uma 
boa nota escolar e respeito com os 
pais” contou o lutador.

Copa Amapá de Futevôlei 
acontece no dia 10 de fevereiro, 
em Macapá

No dia 10 de fevereiro acontece 
a primeira edição da Copa Amapá 
de Futevôlei. A competição será 

realizada na praça localizada atrás 
do Superfácil, no bairro Beirol, em 
Macapá. Os jogos vão iniciar às 8h 
e encerra às 19h.

Qualquer pessoa pode parti-
cipar da competição, inclusive os 
que não são exclusivamente do 
futevôlei. Por exemplo, o Atacan-

te Everto Reis, que já foi artilheiro 
do Amapazão diversas vezes, será 
presença confirmada da competi-
ção de areia.

As inscrições vão iniciar no dia 
25 de janeiro, mas das 20 vagas 
destinadas para as categorias ini-
ciantes e profissionais, a metade 
já foi preenchida. Os vencedores 
da Copa Amapá de Futevôlei rece-
berão premiação em dinheiro que 
varia entre R$ 700 a R$ 100.
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Onde ir nas 
férias de janeiro?

A programação de férias em 2018 começou tímida em Macapá. Devido ao 
período de recessos, os principais pontos turísticos da cidade ainda estão 

sem novidades na programação. 
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EULÁLIO SOARES NERI - INSPETOR DE ALUNOS - APOSENTADO FEDERAL (* 12/02/28 - + 16/01/2017) IN MEMORIAM. 

Reinaldo Coelho

Na manhã do dia 21 de ja-
neiro de 1958 deu-se a tra-
gédia. Três vidas preciosas 

foram tragadas pelas chamas. O Senhor 
Eulálio Nery, hoje com 86 anos, único 
sobrevivente, conta que escapou graças 
a animação dos parentes, que tinham 
‘varado’ a madrugadas em comemo-
ração as festas religiosas e da presen-
ça dos ilustres visitantes. “Os pedidos 
eram tantos e a festa estava boa e resol-
vi ficar. Menos de 10 minutos depois 
ouvimos aquele estrondo e vimos uma 
fumaceira no meio da mata. Era o fim 
de um dia festivo e alegre”, emociona-se 
‘Seu’ Eulálio.

Esse é mais um dos relatos da his-
tória do pioneiro Eulálio Nery, uma fi-
gura histórica do cotidiano de muitos 
amapaenses, que o conheceram nas 
décadas que começou o Território Fe-
deral do Amapá. E quem passou pelo 
Colégio Amapaense nos anos 60, deve 
se lembrar muito bem desse simpático 
senhor que, na época, trabalhava como 
Inspetor de alunos no “colossso cin-
zento”. – Eulálio Nery deixou esse pla-
no terreno na tarde da terça-feira, 16, 
em Macapá. Seu corpo foi sepultado na 
manhã da quarta-feira, 17, no Cemité-
rio N. S. da Conceição, no Centro. Que 
sua alma tenha o descanso eterno!

Eulálio Soares Nery nasceu na loca-
lidade de Carmo do Macacoari, muni-
cípio de Itaubal, Estado do Amapá, em 
12 de fevereiro de 1928. Agora em 2018 
faria 90 anos.

Eulálio Nery era filho de Anísio 
Nery da Silva e Sarah da Soledade Soa-
res Nery. Estudou o primeiro grau.

 
Acidente em Macacoary
Este fato ocorreu a exatos – 56 

anos... E a testemunha viva  desta dra-
ma amapaense, foi Eulálio Soares Neri, 

o nosso pioneiro da semana que esca-
pou da “Tragédia do Macacoari”, para 
os da nova geração esse fato histórico 
do Amapá ceifou a vida de pessoas im-
portantes na política amapaense, eram 
eles o então Deputado Coaracy Nunes 
e seu suplente o procurador Hildemar 
Maia,  que estavam em plena campanha 
política e o piloto da aeronave Hamil-
ton Silva.

Coaracy Monteiro Nunes foi o pri-
meiro deputado federal, pelo Amapá. 
Era irmão de Janary Gentil Nunes, pri-
meiro governador do Amapá. E por não 
querer utilizar a aeronave do governo 
territorial, alugou o avião “Paulistinha”, 
modelo CAP-9, que deixou o campo de 
pouso da Cruzeiro do Sul, em Macapá, 
na tarde do dia 20 de janeiro de 1958, 
com destino a localidade Nossa Senho-
ra do Carmo, região do rio Macacoary. 
Em Carmo do Macacoria é tradicional 
a realização dos festejos de São Sebas-
tião, padroeiro da localidade e Eulálio 
Soares Neri foi como passageiro, pois 
tinha familiares naquela localidade e a 
sorte lhe fez escapar da grande Tragédia 
do Macacoari e ele hoje ainda se lembra 
como tudo aconteceu. “Fora umas pas-
sageiras turbulências, a viagem trans-
correu sem problemas.  À noite, após a 
ladainha, houve festa dançante na co-
munidade, homenageando os ilustres 
visitantes”. 

Continuando seu Eulálio narra que 
na manhã do dia seguinte - 21 de janei-
ro de 1958 - deu-se a tragédia visto que 
a região é sujeita a neblina e ventos for-
tes de inverno ao amanhecer. Três vidas 
preciosas foram tragadas pelas chamas. 
“Eu escapei graças à animação dos pa-
rentes, que tinham ‘varado’ a madruga-
da em comemoração às festas religiosas 
e pelos ilustres visitantes. Os pedidos 
eram tantos e a festa “tava” boa e resol-
vi ficar. Menos de 10 minutos depois 
ouvimos aquele estrondo e vimos uma 
fumaceira no meio da mata. Era o fim 

de um dia festivo 
e alegre”, emocio-
na-se ‘Seu’ Eulá-
lio.

Uma vida au-
xiliando a educar

Muitos alunos 
da atual geração, 
não devem ter 
convivido com 
um personagem 

tradicional nos corredores das escolas 
públicas: O Inspetor de aluno, por uns 
era o “dedo duro”, para outros o conse-
lheiro, para a maioria o amigo. O inspe-
tor de alunos tem que saber exatamente 
qual a melhor forma de abordar os alu-
nos. Para isto é necessário muito diálo-
go e usar um pouquinho de psicologia, 
sabendo dizer ‘sim’ e ‘não’ na hora cer-
ta. Não é uma tarefa das mais fáceis.

Essas características eram encarna-
das por Eulálio Soáres Neri; natural de 
Macapá, onde nasceu em 12 de feve-
reiro de 1928. Quem estudou Colégio 
Amapaense nos anos 60, deve se lem-
brar muito bem desse simpático senhor 
que, na época, trabalhava como Inspe-
tor de alunos no “colosso cinzento”.

Filho de um casal de trabalhadores 
que desenvolviam atividades rurais na 
região do rio Macacoari.  Estudou o 
primeiro grau; trabalhou na Prefeitura 
de Macapá, no SESP e na Divisão de 
Educação.

Família
Eulálio foi casado há quase 60 anos 

com a enfermeira Odemira Nery. “Fui 
da segunda turma de enfermagem 
formada pela professora Ana Nery”, 
contou Odemira. Tiveram 05 filhos, 
Augusto Cesar, Pedro Paulo, Benedito 
Alísio, Sara Heloísa e Maria de Fátima, 
que lhe agraciaram com 04 netos.   Eu-
lálio Nery é filho de Anísio Nery da Sil-
va e Sarah da Soledade Soares Nery

Participou da vida social do Espor-
te Clube Macapá e do Atlético Latitude 
Zero. Ingressou na maçonaria no dia 
13 de julho de 1952.  Está aposentado 
desde 1983.

Atuação profissional

Iniciou sua carreira profissional em 
1944, aos 16 anos no governo de Janary 
Gentil Nunes, recém-empossado como 
1º governador do então Território do 
Amapá, no SESP – Serviço Especial 
de Saúde Pública, na função de Guar-
da-mosquito, instituição essa, depois 
denominada em 1956, de DNERU – 
Departamento Nacional de Endemias 
Rurais, atualmente FNS. 

Em maio de 1947, foi designado a 
trabalhar no Ginásio Amapaense, atu-
almente Colégio Amapaense, na fun-
ção de inspetor de turmas.

Em 1º de maio de 1956, no governo 
de Janary Nunes, foi nomeado funcio-
nário no palácio do governo, seu chefe 
era Raimundo Araújo Filho.

Retirou-se da vida pública em 1982, 
com relevantes serviços prestados ao 
Amapá.

Como inspetor, acompanhou alunos 
que mais tarde virariam figuras impor-
tantes da história do Amapá, como Má-
rio Quirino da Silva.

“Ele foi aluno, professor e diretor da 
escola”, recordou aquele que pode ser 
considerado memória viva do Colégio 
Amapaense. Eulálio Soares Nery, por 
esses feitos, é justamente homenageado 
como um notável edificador do Amapá.

Academia dos Notáveis Edificado-
res do Amapá.

“EULÁLIO NERY” - ocupou a Ca-
deira 02 da academia cujo Patrono: 
Mário Quirino da Silva.

No dia 12 de setembro de 2015 Eu-
lálio Nery tomou posse na Academia 
dos Notáveis Edificadores do Amapá. 
O nome dele foi sugerido ao Memorial 
Amapá e uma comissão de conselhei-
ros aprovou a homenagem.

“Eu escapei graças à animação dos parentes, que tinham ‘varado’ a madrugada em comemoração 
às festas religiosas e pelos ilustres visitantes. Os pedidos eram tantos e a festa ‘tava’ boa e resolvi 
ficar. Menos de 10 minutos depois ouvimos aquele estrondo e vimos uma fumaceira no meio da 

mata. Era o fim de um dia festivo e alegre”. 
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Psicologia e o Idoso
Maria Graciete Coelho Moreira – Psicóloga 
graci.unicoelho@live.com

DO ENVELHECIMENTO ATIVO 
PARA IDOSOS: CONTRIBUIÇÕES 
DA PSICOLOGIA – Parte III

A Tabela 05 apresenta as mé-
dias encontradas na escala, 
onde “Item III - Estou satis-

feito (a) com a minha vida” apresentou 
maior média com 4,45 (DP= 0,98), em 
que os indivíduos “concordam muito” 
com essa afirmação. A menor média en-
contrada foi no item “Item V - Se eu pu-
desse recomeçar a minha vida, não mu-
daria quase nada” com média de 3,5 (DP 
= 1,31). No entanto, nota-se que o alfa 
de Cronbach apresentou valores inferio-
res a 0,7 (autor) demonstrando a incon-
sistência interna existentes nas respostas 
informadas.

No Gráfico 02, observa-se que a Es-
cala de Medida de Satisfação da Vida 
evidencia que 85% estão Satisfeitos (as) 
de uma forma geral, com média de 19,25 
(DP=3,34) e escore mínimo de 13 e má-
ximo de 25.

Gráfico 02 – Escala de Medida de 
Satisfação com a Vida.

A análise por Item, Gráfico 03, de-
monstrou uma boa satisfação com a vida 
entre os entrevistados, onde 65% infor-
ma estar satisfeito com a vida. Atenta-se 
para os 5% presentes de forma insatis-
fatória que “Discordou muito” do “Item 
I - A minha vida parece-se, em quase 
tudo, com o que eu desejaria que fosse”, 
“Item IV - Até agora, tenho conseguido 
as coisas importantes da vida que eu de-
sejaria” e “Item V – Se eu pudesse reco-
meçar a minha vida, não mudaria quase 
nada”, assim como a presença de percen-
tuais baixos, porém presentes, em todos 

os itens de I a V com “Discordo pouco”, 
não podendo assim banalizar a presença 
de sujeitos da pesquisa que assinalaram 
estes itens com indicação de insatisfação 
com a vida.

Gráfico 03 – Percentual das respostas 
por Item.

A correlação com entre a variável 

Renda e o Escore total mostrou-se posi-
tiva e fraca (r=0,2; p<0,05) infere-se que 
quando maior a renda, maior a satisfação 
do idoso com sua vida. As correlações 
dos itens com o total demonstra que os 
itens I, II, III e V tiverem correlação po-
sitiva e fraca, porém existentes (p<0,05) 
e o Item IV apresentou correlação mo-

derada com o total, 
assim, que quanto 
maior a satisfa-
ção em cada um 
dos itens, maior a 
satisfação global 
encontrada, refor-
çando os valores 
aqui evidenciados 
(Tabela 06).

A Tabela 07 

apresenta as médias 
de Afetos positivos e 
Negativos. No aspec-
to geral, a média total 
do Afeto Positivo foi 
de 2,8, valor superior 
encontrado na média 
do Afeto Negativo 
que foi de 1,4.

Assim, para o afe-
to Positivo observa-
-se que o sentimento 
“Atencioso” apresen-
tou maior média com 

4,12 (DP=0,69) caracte-
rizando a resposta “bas-
tante” para esse item a 
mais presente entre os 
entrevistados, a menor 
porcentagem média 
presente foi para o Afeto 
“Orgulhoso” com 1,94 

(DP=1,39) 
d e m o n s -
trando que 
a maioria 
dos ido-
sos não se 
sente nem 
um pou-
co assim. 
O alfa de 
Cronbach 
foi de 0,40, inferior aos va-

lores considerados aceitos pela literatu-
ra, não garantindo assim a consistência 
interna dos dados analisados para esse 
afeto (p<0,05).

O afeto negativo mais evidencia-
do foi o estar Aflito com média de 2,69 
(DP=1,44) representando na 
escala o item “mais ou me-
nos”. O Afeto “envergonha-
do” (media=1,31; DP=0,47) 
foi o afeto negativo menos 
observado, sendo relatado 
como “nem um pouco” pre-
sente.  No Afeto Negativo o 
alfa de Cronbach = 0,7 apre-
sentou consistência inter-
na nas respostas fornecidas 
(p<0,05).

Ainda na Tabela 07, tem-se a correla-
ção entre Afetos e a Média total, para os 
aspectos positivos, as correlações entre 
Média total e Interessada, Es-
timulada, Forte, Entusiasmo, 
Orgulhoso, Atento, Atencio-
so e Ativo demonstraram 
correlações fracas e positivas, 
no entanto, existentes e sig-
nificativas estatisticamente 
com p<0,05, infere-se assim, 
que quanto maior a mé-
dia apontada por um afeto, 
maior a média de afetos po-
sitivos encontrada no indivíduo. 

Os Afetos negativos apresentaram 
correlação em todos os afetos com a 
média total, onde Aflito, Aborrecido, 
Culpado, Hostil, Assustado e Medroso 
apresentaram correlações fracas e posi-
tivas (p<0,05), e Irritável, envergonha-
do, nervoso, agitado e magoado, tiveram 

correlações moderadas. Logo, percebe-
-se a veracidade das respostas fornecidas 
no Afeto Negativo, uma vez que todas as 
variáveis correlacionaram com a média 

total, além de que demonstra que quanto 
maior um afeto negativo, maior a média 
total negativa, reforçando os valores en-
contrados no estudo.

Na análise de percentual por Item do 
Afeto positivo, 60% se sentia “muito” 
“atencioso”, 50% “Muito” “decidido” e 
50% “muito” “Atento” (Gráfico 04). 

Para o Afeto “Ativo”, 30% relatou estar 
se sentindo “muito pouco ou nada” ativo. 
Para os Afetos negativos, conforme Grá-
fico abaixo, “Muito” “Aflito” apareceram 
em 30% e “Muitíssimo” “Agitado” em 
25%. Os Afetos negativos que não esti-
veram presentes foram: “Hostil” (70%), 
“Culpado” (60%) e “Assustado” (55%).



Onde ir nas férias de janeiro?
Reinaldo Coelho

Programação de férias é tímida e 
com poucas opções no início do 
ano em Macapá. Marco Zero, 

Museu Sacaca e Fortaleza são pontos de 
visitação na capital. Exposição fotográfica 
pode ser opção para quem não saiu da ci-
dade.

A programação de férias em 2018 come-
çou tímida em Macapá. Devido ao período 
de recessos, os principais pontos turísticos 
da cidade ainda estão sem novidades na 
programação. 

Com o início do ano novo, crianças, jo-
vens e adultos estão aproveitando as mereci-
das férias. O período é um dos mais aguar-
dados pelos jovens, mas também pode se 
tornar uma preocupação para os pais, que 
ficam sem saber o que fazer para preencher 
o tempo livre da garotada. Como a maioria 
viaja para fora do Estado ou procura a Zona 
Rural como locais de diversão e descanso, 
a capital amapaense esvazia, restando como 
opções para juventude as visitas aos cine-
mas e aos shoppings center ou se manter 
interligados nas redes sociais.

Infelizmente, Macapá está inerte em 
programação para as criança e juventude 
neste período, pois o município, so elabo-
ra programação para o mês de férias esco-
lar (Julho), deixando o início do ano para 
os menos favorecidos um vazio. Este vazio, 
que pode ser preenchidos pelo vandalismo 
ou convite ao mundo das drogas. Pois, sem 
lazer, sem colônia de férias, e a maioria sem 
poder participar de atividades lúdicas e de 
lazer oferecidos por entidades esportivas e 
sociais privadas; Resta, como opção a ida 
aos points históricos do município, como 
em Casas de Cultura, Museus e praças de 
lazer espalhadas por todo o estado.

Enquanto isso municípios do interior 
do Estado estão ofertando opções para as 
férias da sua juventude.  Em Pedra Branca 
do Amapari e da BR-210. Acontecerá a Pri-
meira edição do evento é destinada a estu-
dantes do 1º ao 5º ano e a prefeitura espera 
a participação de 700 alunos

E as crianças de Macapá o que fazer?
As praças estão vazias, as criançada tem 

como opção as peladas nas arenas de areia 
e os play graus, semidestruídos. Pensando 
no seu desafio de entreter as crianças nesse 
período, estudamos algumas maneiras de 
garantir a diversão dos pequenos e adoles-
centes com programas divertidos, diferen-
tes e principalmente baratos/

A tecnologia está presente no cotidiano 
da maioria dos brasileiros, televisão, tablet, 
vídeo game, computador, etc. são tantas 
coisas que podem divertir e ajudar no de-
senvolvimento deles, quando usados sem 
excesso, que ficamos até perdidos.

No entanto, estudos comprovam, que 
atividade física também é fundamental no 
desenvolvimento dos pequenos, auxilia em 
aspectos biológicos como conhecimento do 
corpo e habilidades de controle e coordena-
ção, força e agilidade, entre outros.

Podemos aliar tecnologia e atividades ao 
ar livre para ajudar eles a curtirem as férias 
escolares.

Ah, sem esquecer que a ideia aqui é ten-
tar não gastar com 
o lazer deles, por-
tanto, shoppings e 
colônias de férias é 
melhor evitar. Uma 
outra alternativa é 
ir a parques onde 
eles possam correr, 
pular, onde eles te-
nham a oportuni-
dade de conhecer 
brincadeiras como 

amarelinha, escon-
de-esconde, pega-
-pega, enfim, o im-
portante é mostrar 
para eles atividades 
que fujam um pou-
co da rotina tecno-
lógica e façam com 
que eles convivam 
com outras crian-
ças, façam novas 
amizades e conhe-
çam lugares novos. 
Temos a Orla da Cidade de Macapá, Santa 
Inês, Arenas de Bairros, Museus.

 Os museus e casas de cultura são instru-
mentos de conhecimento e de lazer. Neste 
momento de férias, são ótimas opções de 
diversão e conhecimento para toda a fa-
mília. Os museus, teatros, centros de arte e 
produção artesanal foram cuidadosamen-
te pensados para oferecer uma visão mais 
completa possível da produção maranhense 
no campo da arte, cultura e história.

As opções culturais 
Fortaleza de São José
A Fortaleza de São José está de portas 

abertas de terça a domingo, de 8h às 18h, 
com visitas guiadas. Segundo a direção da 
Fortaleza, não existe uma programação es-
pecífica para as férias.

Marco Zero
O monumento do Marco Zero funcio-

na de terça a domingo (incluindo feriados) 
no horário de 8h às 17h30. Os visitantes 
são acompanhados por guias e intérpretes 

(francês, inglês e espanhol), quando neces-
sário. A visitação é gratuita. No local, en-
contram-se artesanatos e produções manu-
ais de artistas locais.

Museu Sacaca
O Museu Sacaca funciona de terça a do-

mingo, de 8h às 12h e das 14h às 18h. Se-
gundo o registro feito através de assinaturas 
do livro de visitantes do museu, entre feve-
reiro e dezembro de 2017, a média de visi-
tação foi de cerca de 2 mil pessoas por mês. 
Os meses de férias são os que mais levam 
visitantes ao local.

 
Biblioteca Pública Estadual Elcy La-

cerda 
A Biblioteca Pública estadual Elcy Lacer-

da funciona de segunda a sábado, de 8h às 
12h e das 14h às 17h. Desde segunda-feira 
(8), quando foi celebrado o dia do fotógrafo, 
está exposta no local uma mostra fotográ-
fica sobre as aves do Amapá, do biólogo e 
fotógrafo Kurazo Okada. As fotos ficarão 
expostas até o dia 26 de janeiro.

Macapaense com poucas opções de lazer 

Macapá-AP, 20 a 26 de janeiro de 201820 CULTURA



Nem tudo está perdido
Dois vídeos que assisti no fa-

cebook me tocaram profun-
damente. E o motivo foram 

as cenas de amor e solidariedade que 
eles transmitem. No primeiro vídeo, 
uma cadela e seu dono, amigo, lutam 
desesperadamente para tirar o filhote de 
um buraco cheio de água. A Cachorra, 
mãe, dando exemplo de imenso amor, 
adentra no buraco, enquanto o amigo 
gapuia, tentando desesperadamente di-
minuir a quantidade de água do buraco 
e, a Cachorra após alguns minutos se 
enfia literalmente no buraco e resgata 
o seu filhote. O dono imediatamente 
aplica massagens para que o cachorri-
nho volte a respirar. Salvo, aquecido, foi 
devolvido para junto dos irmãozinhos. 
Lindo!

O outro vídeo é o resgate de uma 
criança completamente soterrada. Os 
homens, mulçumanos, creio, pela indu-
mentária, cavavam com as mãos tirando 
terras de um escombro e, cada palmo de 
terra retirada, aquela criança, abençoa-
da por Deus, ia renascendo para a vida. 

Ela e tantas outras que com certeza fica-
ram soterradas naquele escombro pro-
vocado pela obtusidade do Ser Humano 
que pela absoluta insanidade, estabelece 
a guerra como ferramenta para dirimir 
conflitos.

As guerras constantes que acontecem 
naquela região do Planeta. Que se diga: 
insana, como toda guerra é, encontram 
justificativas na questão étnica, religiosa 
e na ganância e sede de poder. Insano, 
por tanto.

Trago nesse espaço esses exemplos 
de solidariedade e de amor. De um 
animal, que é considerado pela ciência 
como irracional, ou seja, que não tem 
razão, e que só age por instinto e de um 
povo que se mata por nada, esfolando as 
mãos para salvar uma vida. A vida que 
eles ceifam aos milhares nos conflitos 
intermitentes.

E quando via o desespero da Cadela 
e de seu dono ficava imaginando quan-
tas mulheres, “mães” não jogam seus fi-

lhos nos lixões, abandonam em sacos de 
lixo ou enfrentam uma clínica de aborto 
e matam seus filhos? Quantos homens 
“pais” que se negam a assumir a pater-
nidade dos seus filhos; se negam a pagar 
a pensão alimentícia para os filhos que 
colocaram no mundo, relegando-os por 
tanto, ao desalento. Quantos homens, 
“pais” canalhas que ao receberem a no-
tícia da gravidez da companheira, co-
metem assassinatos para se livrarem da 
responsabilidade de assumir seus com-
promissos paternos.

Esses são os bandidos e bandidas que 
cometem crimes de forma direta, mas 
não podemos esquecer dos bandidos 
que saqueiam os cofres da nação rele-
gando centenas de milhares de huma-
nos a fome de comida, a fome do saber, 
a fome da saúde, a fome do saneamento 
básico. Que racionalidade é essa. A ca-
dela é a irracional? E nós somos racio-
nais?

Esses mulçumanos deram trégua ao 
ódio que carregam consigo para salvar 

uma vida. A vida de um filhote.
Quando começou a aparecer o ca-

belo da criança fui me emocionando e 
me colocando no lugar daquelas pesso-
as, pois meus pequeninos. Netos e meu 
filhotinho, Renzo era o que vinha na 
minha retina, lubrificada pelas lágrimas 
que me acometiam a face.

Meu depoimento não é infantil, abo-
balhado e piegas. Não! É um desabafo 
de quem acredita no amor, na solidarie-
dade, no companheirismo, na amizade. 
De quem acredita nos sentimentos po-
sitivos inerentes aos animais, e me re-
cuso terminantemente em classifica-los 
como a ciência o faz, de racionais e irra-
cionais. Há um equívoco desmedido de 
quem atribui aos animais o adjetivo de 
selvagens. Selvagens somos nós que ma-
tamos nosso semelhante pelo puro pra-
zer de matar, ou matamos pela absurda 
razão de obtermos suas poses, selvagens 
somos nós que encarceramos nossos 
semelhantes pela simples razão de não 
concordarem com o que queremos e ou 
pensamos. Fica a dica.

Cléo Farias de Araújo

O conheci, a partir das 
revistas mensais que 
a ICOMI publicava, 

mostrando o cotidiano da ilustre 
empresa de extração de minério. 
Quando chegava aquele ônibus, 
com o pessoal do Santana Espor-
te Clube, minha esperança au-
mentava, pois era a chance de en-
trar de graça, no Estádio Glicério 
Marques. Vale ressaltar que, estar 
junto com a delegação canarinha, 
era se sentir morando no primeiro 
mundo. Já no estádio, eu e outros 
garotos pobres das cercanias do 
Glicerão, éramos servidos pelo seu 
Antonio Trevizani (pai) ou outro 
membro do escrete santanense, ga-
nhando suco, chocolate, chá mate 
ou o que tivesse disponível aos jo-
gadores.

Algum tempo depois, vi esse 
ídolo trabalhando na Rádio Educa-
dora São José, que ficava próxima 
de casa, sempre na área esportiva.

Porém, só fui fazer amizade com 

ele, em 2015, na época do Jubileu 
do Santana, fato que coincidiu com 
o lançamento de um dos meus li-
vros, no caso, “A Saga Trevizani”.

A partir daí, passei a admirar 
ainda mais, aquele jovem de desen-
voltas passadas na pista de dança, 
mostrando que, para ele, o tempo 
não passa.

Ao visitá-lo, em Fortaleza-CE, 
onde reside, prometi presenteá-lo 
com uma camisa do Supermasters 
do clube do seu coração, do qual, 
com muita honra, hoje faço parte.

Ao retornar à Macapá, conver-
sei com os demais membros da di-
retoria e eles foram unânimes em 
aquiescer ao mimo.

Por iniciativa do Capitão Édson 
Canuto e diretores Itamar Ninga, 
Cézar Nazaré, Germano Tiago, 
Acelino Ferreira e Sergio Carlos, 
foi confeccionada a camisa de n° 4, 
com o nome do também Tricam-
peão Mário Miranda.

Hoje, ao chegar em casa, vindo 

da passagem de 
som com minha 
banda Yesterday 
Hits, vi a foto que 
o ilustre amigo 
postou, numa de-
monstração de ca-
rinho com o clube 
pelo qual obteve 
expressivo desta-
que.

Tenho certeza 
que, juntamen-
te com os irmãos 
Trevizani, a vitória 
do título máximo 
de 2017, sobretu-
do, nas partidas 
finais, deu-se por 
obra e graça de 
Deus, com a tor-
cida desse insigne 
Mestre da simpli-
cidade e bem vi-
ver.

Obrigado por 
existir, amado 
Mestre Mário Mi-
randa! Serei teu fã, 
eternamente!

UM MESTRE DA VIDA
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

O PODER DA PACIÊNCIA

O título acima é do livro 
escrito por M. J. Ryan, 
em 2009, que encontrei 

na estante de livros da filha Eni-
mara, onde estou hospedado para 
recuperar-me de uma obstrução 
intestinal que já acompanha-me 
desde o início deste ano. Curio-
samente, ao vasculhar seus acer-
vos, deparei-me com esse livro 
e pus-me a folhear rapidamente 
e, automaticamente, os assuntos 
encontrados despertaram mim a 
curiosidade sobre o assunto. Veio 
a calhar, pois o momento de mi-
nha recuperação exige paciência. 
Ai, debrucei-me em sua leitura.

Logo de entrada deparo-me 
com a frase – “ Tenha paciência 
com todas as coisas, mas princi-
palmente tenha paciência consigo 
mesmo. A cada dia que se inicia, 
comece a tarefa de novo “. Autor : 
São Francisco de Sales.

Deitei-me a pensar sobre alguns 

termos que estão diretamente vin-
culados as nossas vidas – a ma-
terial e a espiritual, por exemplo 
: motivação, atitude, percepção, 
cultivo, ações, gratidão, amizade, 
amor, paixão, maturidade, sabe-
doria, serenidade, persistência, es-
piritualidade, fé, caridade, frater-
nidade, compaixão, .... De chofre, 
perguntei a mim mesmo :  - Será 
que todas essas palavras e mais 
outras centenas estão incrustadas 
na frase de São Francisco e, indi-
retamente, ligadas a mim? Porque 
só agora deixei-me impressionar 
por isso ? Será por que estou em 
momentos de aflição que recorro a 
essas leituras em busca da paz in-
terior que havia esquecido há mui-
to tempo ?

Na dimensão terrestre em que 
vivemos, as mais singulares ações 
motivadoras do ser humano pas-
sam despercebidas e nos arras-
tam numa avalanche avassaladora 
que leva de roldão tudo quanto 

está a sua frente. Quando temos 
a felicidade de salvar-nos dessa 
avalanche, acometidos talvez por 
enfermidade que ocupa nossa con-
vicção da certeza de recuperação, 
é que voltamos no tempo, como 
lembrança, e vemos que nem tudo 
foi em vão. Foi preciso que a ava-
lanche viesse para que encontre-
mos i porto seguro da segurança 
de nossa Fé em Deus. É quando 
oramos, humildemente, pedindo a 
Deus, saúde.

Como escreve M. J. Ryan – “ A 
paciência é como a quilha de um 
barco; ela nos permite manter a 
estabilidade nos mares mais re-
voltos da vida, enquanto continu-
amos a nos mover na direção que 
desejamos “. 

Tenha paciência consigo mesmo 
e, assim o fazendo, terás também 
paciência com teus semelhantes, 
porque tudo está ligado a MOTI-
VAÇÃO, que leva-nos a “ querer 

“ fazer, executar, por em prática, 
pois o resultado leva-nos a tomar 
ATITUDES, que é a maneira de 
decidir, escolher, praticar. Enfim, 
e não para aqui, devemos cultivar 
nossa PERCEPÇÃO, que é prestar 
atenção a nossa estrutura interna 
( espiritual ), dar-lhe sustentação 
pela Fé que nos liga ao Criador, e 
assim, nosso corpo material nos 
levará aos lugares que desejarmos 
ir.

Cultive a paciência, porque ela 
nos trará relacionamentos mais 
saudáveis; melhores condições de 
trabalho; mais e melhor paz de es-
pirito; fortalece nossa maturidade 
e expande nossa sabedoria.

Fico por aqui, trazendo como 
mensagem para reflexão a frase de 
Aung San SU KYI, que está no li-
vro : “ Se amarmos e apreciarmos 
um ao outro tanto quanto puder-
mos, enquanto pudermos, tenho 
certeza de que o amor e a compai-
xão triunfarão no final “.

para as novas necessidades sem 
criar situações estressantes.

Explicar, argumentar demons-
trando carinho e preocupação com 
o idoso, pode ser um caminho para 
quebrar a impressão que ele tem de 
estar sendo sempre criticado em 
tudo o que faz ou escolhe.”Explicar, 
argumentar demonstrando carinho 

MAS COMO LIDAR COM A 
TEIMOSIA?

Obviamente tudo fica 
mais fácil quando a re-
lação entre pais e filhos 

ao longo da vida foi permeada por 
uma convivência íntima e afetuo-
sa. O diálogo calmo e sem impo-
sições pode facilitar a aceitação da 
nova realidade do idoso. Ao invés 
de: “Mãe, você tem que tomar os 
remédios no horário”, você pode 
tentar “Mãe, como nós podemos 
fazer para não perder a hora de 
tomar os remédios?”. Ou ainda: 
“Pai, deixa eu esfregar suas costas 
e depois você esfrega as minhas, no 
banho? É difícil alcançar as costas 
sozinho!”, ao invés de “Pai, nada de 
ficar sem banho!”. Outra possibili-
dade: “Vamos colocar uma barra de 
apoio no banheiro para seu banho 
ficar mais fácil e seguro?”, ao invés 
de “Vou instalar uma barra no ba-
nheiro para você não se arreben-
tar tomando banho”. E assim, jun-
tos, sem imposições frontais, pais 
e filhos podem encontrar soluções 

e preocupação com o idoso, pode 
ser um caminho para quebrar a im-
pressão que ele tem de estar sendo 
sempre criticado em tudo o que faz 
ou escolhe.”

A mesma paciência deve ser em-
pregada quando um filho percebe 
que aquele tapete ou móvel vai co-
locar a segurança de seus pais em 

risco. Decidir sobre o que sempre 
foi deles, como a arrumação da 
casa, é invasivo, despersonaliza o 
ambiente e incomoda o idoso. Mas 
você conhece seus pais e saberá 
como falar para não desvalorizar os 
argumentos deles.

Quando os filhos saem de casa, os 
pais sentem essa perda. Ficam mais 
carentes de atenção e afeto e mui-
tos costumam cobrar essa atenção 
de diversas formas. Como eles nem 
sempre identificam conscientemen-
te que estão carentes, buscam cha-
mar atenção pela teimosia. Assim, 
cabe aos filhos ter a sensibilidade 
de perceber esse movimento e pro-
curar estar presente mais vezes no 
dia a dia dos pais e fazer alguma ati-
vidade juntos, como levar as com-
pras, cozinhar ou distribuir tarefas 
possíveis para eles na arrumação da 
casa. Isso faz com que esses pais se 
sintam não apenas pertencendo ao 
universo dos filhos, como também 
resgata a autoestima deles. É nas 
atitudes que podemos demonstrar o 
amor e retribuir o zelo com o qual 
também fomos cuidados.

O idoso e a paciência
Reinaldo Coelho

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

Os profissionais administra-
dores estão habituados a 
ouvir que a competitivida-

de entre empresas privadas está cada 
vez maior, e que é preciso ainda mais 
empenho para permanecer no merca-
do. Por isso, a melhor defesa é o pla-
nejamento, seja ele de curto, médio ou 
longo prazo, permitindo que os gesto-
res tenham mais capacidade de con-
trole em se adaptar às transformações 
do mercado. 

Por outro lado, muita gente esque-
ce que as cidades, estados e países 
também funcionam como grandes 
empresas, tendo necessidades muito 
parecidas como as tais. Os especialis-
tas garantem as cidades devem desem-
penhar um novo papel, voltado para a 
competitividade, visto que a competi-
ção entre localidades é algo inevitável 
para sua sobrevivência no mundo glo-
balizado. 

Assim, essas grandes “empresas pú-
blicas” precisam ser tratadas como um 
produto, utilizando, inclusive, ferra-
mentas de marketing, para que possam 

infraestrutura, inovação, potencial de 
mercado, segurança pública, solidez 
fiscal, sustentabilidade ambiental e 
sustentabilidade social. 

Os pilares são compostos por 66 in-
dicadores apurados por instituições de 
referência, como o IBGE, o Ipea (Ins-
tituto de Planejamento de Economia 
Aplicada, ligado ao Ministério do Pla-
nejamento) e a Secretaria do Tesouro 
Nacional.

O ranking da competitividade dos 
26 Estados e o Distrito Federal foi pu-
blicado no começo deste ano referente 
ao resultado obtido em 2017 que mos-
tra o Estado do Amapá na posição nú-
mero 26, a frente apenas do Estado de 
Sergipe.

O detalhe é que o Amapá, em 2017, 
caiu, no ranking da competitividade, 
da posição 16 para a posição 26, regis-
trando a maior queda entre todas as 
Unidades da Federação.

Quando analisados cada um dos 10 
eixos que definem o ranking de com-
petitividade dos estados, o Amapá 
aparece apenas no eixo Sustentabilida-

O mês de janeiro coincide 
com as férias e os balne-
ários e praias ficam lota-

dos. Nossas praias marinhas ficam 
na costa atlântica do Amapá e Cal-
çoene. Temos mais praias de rios. Na 
capital Macapá, a água das praias é 
barrenta, pois o estuário do Amazo-
nas possui muito lodo. 

Para falarmos dos efeitos terapêu-
ticos do clima, vamos nos reportar 
ao clima marinho e aos rios com ca-
choeiras ou corredeiras. Incluído na 
Climatoterapia, temos vários tipos 
de técnicas terapêuticas (Talassote-
rapia, Hidroterapia, Fangoterapia, 
Vasoterapia e Algoterapia), todas 
utilizando recursos naturais oriun-
dos dos mares. A Climatoterapia é “a 
exposição para fins terapêuticos das 
virtudes curativas da água do mar, 
do ar e do clima marinho”. 

Quem já foi a uma praia ou teve 
contato com o clima marinho sem-
pre tem um comentário positivo. 
Sentimos uma sensação agradável 
no corpo (descontração), na alma 
(paz) e nas emoções (relaxamento). 

Poderíamos atribuir a isso um efeito 
puramente placebo ou fruto da su-
gestão mental, mas, hoje, as explica-
ções para esses efeitos são estudadas 
pela ciência, desde 1904, pelo Mé-
dico René Quinton (“Agua do mar, 
meio orgânico”) e o termo Talasso-
terapia (thalassa= mar) foi proposto 
pelo Médico Bonnardière (1867). 

Com o desenvolvimento da Cli-
matoterapia, surgiram na Europa 
(França, Inglaterra, Alemanha) vá-
rios centros de balneoterapia mari-
nha, aproveitando as propriedades 
físico-químicas da água do mar: 1) 
água salinizada (contendo sais em 
solução: cloreto de sódio,  potássio, 
cálcio, magnésio, bromo, iodo, sulfa-
tos e carbonatos);  2) Um meio io-
nizado e carregado negativamente: 
água eletrolítica que transmite ao 
corpo humano cargas e íons negati-
vos, que ficam armazenados na pele; 
3) A água atravessa a pele: as cama-
das da pele absorvem água, eletró-
litos e oligoelementos, como uma 
verdadeira esponja, que ficam arma-
zenados nela e são solicitados pelo 

metabolismo, conforme a necessi-
dade; 4) O corpo humano flutua na 
água:  conforme o Principio de Ar-
quimedes: “ todo o corpo mergulha-
do num fluído sofre uma impulsão 
de baixo para cima igual ao peso do 
fluído deslocado”. Ou seja, o peso de 
uma pessoa mergulhada é duas vezes 
e meia mais fraco na água do mar. 
Com isso, os membros vão ficar mais 
leves, facilitando o movimento e as 
terapias de manipulação (Cinesiote-
rapia). Permite maior amplitude nas 
articulações e recuperação de mo-
vimentos, nas doenças articulares e 
reumáticas.

O corpo humano se beneficia do 
clima marinho, devido vários fato-
res:  a) a pureza do ar: no alto mar 
ou longe da costa, a tendência é a 
ausência de germes e micróbios; a 
pureza permite maior incidência dos 
raios solares, a dilatação dos vasos 
capilares e as trocas entre o corpo 
e o meio ambiente; b) a temperatu-
ra estável: a massa líquida acumula 
energia solar, que aquece o corpo; 
c) estabilidade higrométrica: a eva-

poração da água, os aerossóis mari-
nhos mantém uma umidade cons-
tante e elevada, que penetra nas vias 
respiratórias; d) pressão barométrica 
elevada: a temperatura constante, faz 
com que a pressão do ar beneficie as 
insuficiências respiratórias (alergias, 
bronquites, asma, enfisema);e)circu-
lação benéfica do ar: provoca excita-
ção dérmica, alternando contração e 
dilatação dos vasos capilares. 

Em menor intensidade essas mes-
mas propriedades e fatores benéficos 
ocorrem nos banhos em rios que 
possuem corredeiras e cachoeiras, 
cuja água em constante movimento 
borbulhante, se aquece e se resfria, 
absorve o calor e a energia das pe-
dras e rochas submersas, rompendo 
as algas que nelas se fixam, removen-
do os musgos e o lodo que se forma 
na sua superfície.  Essas massas de 
águas aquecidas (37o) realizam ver-
dadeira hidromassagem, relaxando 
a musculatura e incorporando os 
nutrientes, os sais nela diluídos e a 
energia absorvida do centro da terra 
(telúrica). 

aumentar sua capacidade de atração. 
A partir dessa reflexão, pode-se di-

zer que as cidades precisam criar suas 
imagens, destacar aquilo que o muni-
cípio tem a oferecer, para que possam 
ser atraentes para a vinda de novos 
moradores, novas empresas, novos 
investimentos, com a cautela de não 
criar uma realidade deformada e facil-
mente desmascarada.

Em 2017 apenas 8 Estados e o Dis-
trito Federal melhoram o desempe-
nho no ranking da competitividade. 
No cenário desafiador poucos estados 
conseguiram manter as contas sob 
controle e ainda promover melhoria 
no atendimento ao cidadão, na infra-
estrutura e no ambiente de negócios.

Um estudo idealizado e produzi-
do pelo Centro de Liderança Pública 
(CLP), em parceria com a Tendência 
Consultorias, é o mais completo do 
gênero no País e avalia, anualmente, 
desde dois mil e onze, a performance 
dos 26 Estados e do Distrito Federal 
em dez pilares: capital humano, edu-
cação, eficiência da máquina pública, 

de Ambiental, na posição 10. Nos de-
mais eixos, que revelam apenas os dez 
primeiros, o Amapá ficou fora.

Esta apuração revela a necessidade 
do Estado do Amapá, através de to-
dos os seus órgãos, especialmente o 
Governo do Estado, estabelecer metas 
para serem alcançadas, neste processo 
de recuperação.

Não adianta olhar para o retrovi-
sor, justificar os resultados obtidos, é 
preciso que sejam estabelecidas ações 
recuperadoras, uma vez que o Amapá 
tem potencial para melhor a sua posi-
ção neste ranking.

O desafio coloca em teste a compe-
tência do governo, os objetivos reais da 
administração, e deixa muito claro que 
a estratégia usada até agora está com-
pletamente fora dos caminhos que po-
dem levar os indicadores econômicos 
do estado à melhoria no desempenho 
de suas premissas.

Como está apenas o desafio é muito 
bom, pois, a atualidade, na medida do 
resultado conhecido, é péssima para 
todos.

O CLIMA MARINHO E A SAÚDE PELA TALASSOTERAPIA 

O AMAPÁ DESPENCA NO RANKING DA COMPETITIVIDADE 

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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Diretor da RDM 
Roberto Gato re-
cebe o agricultor 
do Assentamento 
Janary, Walde-
mar Panteão.

Empresãrio Jaime 
Nunes, presiden-
te da ACia e do 
Conselho da CDL 
- Macapá.

Encontro da cú-
pula de Segurança 

Pública e o MPE 
do Amapá, para 
discutir ações de 

cmbate a crimina-
lidade .
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Hanna Beatriz Ga-
lardo e Roberto Jr. 

se reencontrando 
depois das férias 
no Shopping Ma-

capá.


