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Xô Aftosa!
Ministério da Agri-
cultura certifica o 
Estado como “Li-
vre da Febre Afto-
sa com Vacinação, 
p o s s i b i l i t a n d o 
aos pecuaristas 
local comerciali-
zarem seus pro-
dutos no Brasil e 
a meta é em 2019 
conseguir o Certi-
ficado Livre de Af-
tosa sem Vacina-
ção”, colocando o 
Amapá no merca-
do internacional. 
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Editorial Mais uM passo para o cresciMento da pecuária seM aftosa 
No dia 25 de maio Santa Cata-

rina comemorou 10 anos do 
reconhecimento como zona 

livre de febre aftosa sem vacinação pela 
Organização Mundial de Saúde Animal 
(OMSA). A exemplo dos catarinenses, 
os amapaenses dia 5 de dezembro de 
2017, receberam a Certificação de Não 
Febre Aftoso com vacinação, podendo 
comercializar a proteína animal aqui 
produzida e já está se preparando para 
receber a certificação internacional da 
OMSA em 2018.

A conquista do certificado interna-
cional é fundamental para que o estado 
se torne um produtor nacional de car-
ne bovina e chegue aos mercados mais 

exigentes do mundo. A sanidade do re-
banho é o grande diferencial para a ex-
portação. 

A certificação nacional com vaci-
na foi anunciada pelo Departamen-
to de Saúde Animal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), aguardando apenas a entrega 
oficial do documento, que aconteceu 
neste sábado (5). O próximo passo será 
a certificação internacional, prevista 
para ser concedida em maio do próxi-
mo ano, em Paris.

Os pecuaristas amapaenses, que es-
peraram esse acontecimento há 50 anos, 
festejam o avanço econômico que é 
imensurável com a abertura de trânsito 

e passe livre no mercado nacional e em 
breve internacional.

A febre aftosa é a enfermidade que 
mais causa prejuízo econômico a um 
país pelas restrições aos mercados inter-
nacionais de animais. A partir da certi-
ficação como zona livre sem vacinação, 
o Amapá terá acesso aos mercados mais 
competitivos e se tornará um exporta-
dor de carne de bubalino do norte do 
país 

Porém, a fiscalização tem que conti-
nuar e mais intensificada, e isso exigirá 
a vigilância constantes dos órgãos esta-
duais e federal, além da conscientização 
dos produtores, pois, a manutenção do 
status sanitário exige esforço de todos.

Para evitar a entrada do vírus da fe-
bre aftosa no Amapá, o Governo do Es-
tado e a iniciativa privada devem con-
tinuar realizando um controle sanitário 
através da  Diagro, com a participação 
dos criadores e suas entidades represen-
tativas, no caso a Acriap.

A Diagro deve continuar mantendo 
as barreiras sanitárias fixas nas divisas 
municipais e interestaduais que contro-
lam a entrada e a saída de animais e pro-
dutos agropecuários. Além do controle 
do trânsito de animais e produtos de 
origem animal nas fronteiras. Devemos 
seguir o que acontece  em Santa Catari-
na onde  todos os bovinos e bubalinos 
são identificados e rastreados.

É interessante observar que a histó-
ria da humanidade poderia ter sido 
diferente se os fatos tivessem acon-

tecido doutra forma. E, dessa maneira bem 
que poderíamos dizer que a história podia 
ter sido outra. É louvável imaginar. Quer ver 
só? Hipócrates e Galeno, os pais da Medicina, 
nunca sonharam com as vacinas, antibióticos, 
hospitais, transfusões de sangue, avanços da 
medicina. E mais – nunca imaginaram que 
existissem bactérias ou vírus. E se tivessem 
conhecido Luís Pasteur, o teriam considerado 
como uma espécie de semideus.

Os faraós do Egito não conheciam as gru-
as, o aço, nem o betão (um tipo de concreto), 
não possuíam ferramentas pesadas para cons-
truírem as pirâmides... e, elas continuam lá, 
perdurando século após século.  

Imaginem agora o que teria acontecido, se 
Tales de Mileto, Sócrates, Platão e Aristóteles, 
pudessem ter contado com um gravador.

Imaginemos também Virgílio com as suas 
Églogas (diálogos) e as suas Bucólicas, e Horá-
cio com as suas Sátiras. 

Ah, e as imortais ‘Tragédias’ de Sófocles, 
Ésquilo, Eurípides e Aristófanes, todos elas 
gravadas em disco. Que maravilha! 

Júlio César e Alexandre Magno não co-
nheceram nem canhões nem a pólvora, bem 
como tampouco desfrutaram duma boa piz-
za, dum filme ou de televisão. E pensar no que 
poderia ter acontecido no tempo de Nero se 
existissem equipes de futebol a competirem 
no Coliseu... 

A história teria sido outra se os quatro 

evangelistas (Lucas, Mateus, Marcos e João) 
possuíssem computadores individuais.  Ima-
ginem só...

Os textos e fotografias do momento pode-
riam ter sido difundidos, em tempo real, por 
todos os lugares da terra, através da internet. 

Lembremos também que nem Cervantes, 
Dante Alighieri, Shakespeare, Dostoievski, 
Tolstoi e Oscar Wilde alguma vez tiveram 
uma máquina de escrever. É importante sa-
bermos que os Vikings viajaram sem bússo-
las e que Cristóvão Colombo não pode levar 
alimentos enlatados, nem sequer uma simples 
geladeira para transportar umas cervejinhas 
para a viagem... 

Apesar de todo o seu poderio e dos seus 
luxuosos palácios, os Reis da França nunca 
souberam o que era um bom quarto de ba-
nho, ou um simples sanitário (muito menos 
papel higiênico). 

Os jardins de Versalhes eram uns labi-
rintos artísticos para que as damas da corte 
pudessem esconder-se e levantar as suas vo-
lumosas saias para satisfazerem as suas neces-
sidades. 

Simão Bolívar, San Martín, Napoleão e 
Pancho Villa nunca tiveram, em suas mãos, 
uma AK-47, nem a imaginavam sequer. Ge-
orge Washington e Benjamin Franklin nunca 
puderam apanhar um táxi ou conduzir uma 
moto para chegarem mais rapidamente ao 
destino, nem contaram nunca com um sim-
ples ‘melhoral’ para as dores de cabeça. 

Beethoven, que viveu os últimos anos da 
sua vida, totalmente surdo, não pôde usar aus-

cultadores para ouvir as suas próprias compo-
sições, num equipamento de alta fidelidade. E 
Mozart, Donizzeti, Verdi e Puccini não pude-
ram ouvir nunca as suas óperas gravadas num 
disco compacto para desfrutá-las tranquila-
mente em suas casas. 

Imaginemos agora quão diferente teria 
sido a História se Heródoto, Plínio, Vesúvio, 
Marco Polo e Bernal Diaz Del Castillo, tives-
sem disposto de câmaras de filmar para regis-
trarem as suas vividas descrições históricas. 
Também as seis esposas de Henrique VIII, da 
Inglaterra, talvez tivessem salvo a vida, ou tido 
melhor sorte, se naquela época, já existisse o 
divórcio ou Lei ‘Maria da Penha’. Sem dúvida, 
tudo teria sido diferente. 

Se as costureiras da Idade Média tivessem 
máquinas de costura; se Carlos Magno tivesse 
um binóculo para dirigir as batalhas; se Her-
nán Cortés tivesse um dicionário bilíngue e 
Josefa Ortiz de Dominguez tivesse um tele-
móvel... Quem sabe a história não teria sido 
outra. 

Imaginem o que o mundo não teria avan-
çado se Pitágoras tivesse tido uma calculadora 
e Moisés uns óculos escuros para proteger-se 
do sol durante a sua famosa e longa viagem do 
‘Êxodo’ pelo deserto. 

O Sermão da Montanha, a conquista de 
Constantinopla pelos turcos, o Concílio de 
Trento, a coroação de Josefina por Napoleão, 
a tomada da Bastilha e a estreia da ópera ‘Aída’ 
na cidade do Cairo. Mas apesar de tudo, sem 
bússolas, gruas, betão, técnicas modernas de 
construção e demais invenções, fizeram-se as 

grandes obras. Incontestável! 
Há aqui algumas coisas que hoje nos são 

comuns: Bolas... Acabou o rolo de papel; quei-
mou-se o pão na torradeira; cortaram-me o  
telefone; não encontro os óculos; estes sapatos 
são apertados; a bateria do carro foi abaixo; 
não há lugar para estacionar; roubaram-me a 
antena; o trânsito está lento; o voo está atra-
sado; que chuva inoportuna; não há maneira 
de me passar esta maldita gripe; lá se foi a luz; 
que raio de barulho; calem-me esse cão; o 
relógio adianta-se; a passagem é muito cara; 
acabaram as pilhas do controle; o computador 
pifou; a televisão avariou; tenho um pneu fu-
rado; o micro-ondas não funciona; ufa, estou 
a morrer de calor; há gente a mais na fila deste 
guichê... e mil coisas mais.  Não é assim? 

Ninguém dá atenção (ou pelo menos não 
comenta) a tantas coisas agradáveis que nos 
rodeiam, porque lhes ligamos pouco ou mes-
mo nada. Por exemplo: Que lindo dia! Que 
agradável brisa que corre; que bem se vê o 
horizonte; que lindas nuvens; que bem can-
ta aquele passarinho; que bela paisagem; que 
bem cheiram estas flores; hum, mas que prato 
tão saboroso; que linda música está a tocar; 
que belo sorriso o dessa menina; que bem te 
fica essa cor. E, finalmente: que bela é a vida! 
Porque não podemos ser assim? 

No fundo, a nossa passagem por este mun-
do é muito curta e não deveríamos perder 
tempo com queixinhas e a criticar a vida, pois 
ela, faz o que pode e o que nós permitimos 
que ela faça. 

Não é de se pensar?

Poderia ter sido diferente...
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Reinaldo Coelho

Mobilidade Urbana
Moderna e segura, ‘nova 13 de Setem-
bro’ será mais um marco no Estado

Obras vão mudar sig-
nificativamente o 
aspecto visual da 

Avenida 13 de Setembro e me-
lhorar a trafegabilidade na via

Uma reivindicação de mais 
de 30 anos. Um sonho de cen-
tenas de moradores que resi-
dem nos bairros Novo Buriti-
zal, Nova Esperança, 
Congós, entre ou-
tros. As obras de 
mobilidade urbana 
da Avenida 13 de Se-
tembro serão execu-
tadas pelo Governo 
do Amapá contem-
plando a duplicação 
de 1,4 km de exten-
são da via, no trecho 
da Rua Claudomiro 
de Moraes até o Conjunto Ha-
bitacional Jardim Açucena.

O secretário de Estado de 
Transportes do Amapá, Jorge 
Amanajás, e grande parte da 
equipe de governo e mobiliza-
ção do Super Fácil, estiveram 
na via na manhã desta quarta-
-feira, 29, para conversar com a 
população e explicar como será 
o passo a passo da obra.

“Iniciaremos com a limpe-
za da área, os serviços pontu-
ais de drenagem, seguida da 
terraplanagem e pavimenta-
ção. As obras contemplarão 
também a construção de um 
canteiro central, acostamento, 
estacionamento e ciclovia. Já o 
cruzamento da Avenida 13 de 
Setembro com a Rua Minas Ge-
rais passará por mudanças. O 
semáforo será retirado e cons-
truído um retorno que vai dar 
maior fluidez ao trânsito, prin-

cipalmente para quem vem ou 
vai para a Rodovia Duca Serra”, 
explicou Amanajás.

Os moradores também rece-
beram o mapa explicativo pre-
parado pelo governo que leva, 
de forma didática, informações 
importantes sobre a obra para 
os moradores do entorno.

“São décadas de reivindica-
ção. Ter o governo presente em 
nosso bairro representa respei-
to e cuidado com nossa gente. 
Estamos juntos nesta caminha-

da e na torcida acompanhando 
cada etapa dessa obra”, vibrou 
o presidente da Associação de 
Moradores do bairro Novo Bu-
ritizal, Amilton Mira.

Para o presidente do Con-
selho de Segurança dos bairros 
Cuba de Asfalto e Nova Espe-
rança, Antônio Claudio Trin-
dade, a ‘nova 13 de Setembro’ 
significa o início de uma nova 
vida.

“Essa via tem grande impac-
to para área comercial, habita-
cional e de mobilidade. Cente-
nas de carros 
passam por 
aqui. Enxer-
go como uma 
v e r d a d e i r a 
transforma-
ção para o 
bairro e para 
cidade em 
geral”, disse 

Trindade.

13 de Setembro
A Avenida 13 de Setembro 

é uma das principais vias de 
acesso aos bairros Nova Espe-
rança, Congós, à comunidade 
do Cuba de Asfalto e ao Con-
junto Habitacional Jardim Açu-
cena, no bairro Novo Buritizal 
– que será inaugurado em bre-
ve –, além da Feira do Produtor 
Rural e a todo comércio de en-
torno, sendo também uma via 

de interligação à Ro-
dovia Duca Serra. A 
via, além de facilitar 
o acesso de centenas 
de moradores, vai 
ser mais uma rota a 
favor da boa trafega-
bilidade da cidade.

Respeito e diálo-
go

A gestão trabalha 
agora para iniciar a 

transferência dos 70 feirantes 
que comercializam pescado e 
hoje ocupam a área externa da 
Feira do Produtor Rural. Duas 
opções estão sendo pleiteadas, 
a primeira que eles possam 
ocupar boxes dentro da Feira 
do Produtor e a outra é que seja 
estruturado um local que aten-
da às necessidades dos feirantes 
no espaço em que funcionava a 
delegacia do bairro. As decisões 
estão sendo tomadas de forma 
conjunta entre o governo e os 
trabalhadores.
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Só um cataclismo
Antônio da Justa Feijão afirma que Waldez 
Góes está reeleito governador do Amapá. 
“Só um cataclismo tira a reeleição de Waldez 
Góes”. Já não estava fácil tirar e com os Ministros 
do STJ afirmando, por unanimidade, 
que o homem é mãos limpas, o negócio 
ficou mais difícil para os adversários.

Com jeitinho
Sem estardalhaço e comendo pela beirada Waldez Góes 
colocou todos os adversários no bolso e mostrou que po-
lítica se faz com diálogo e não com ofensa. Sua base de 
apoio conta com um legue ampliado de partidos. Conta 
aí: PMDB, PP, PROS, PT do B, PTB, PHS, PRB, Solida-
riedade, PSD, PSC, PSDC, PPL, PT e PCdoB. 14. Bateu. 
Detalhe: REDE e PSB estão conversando com Waldez. 
kkkkkkkkkkk

Rearranjando discurso
Os adversários de Waldez Góes vão ter mais um trabalho 
nessa campanha. Refazer a linha de discurso que estava 
preparado para o embate político. Corrupto, preso, nada 
disso cabe mais. O homem foi inocentado de todas as acu-
sações pelos ministros do STJ. Ah! Unanimemente.

Maldade pura
Essa turma de gozadores não perde a piada, nunca. Dizem 
nos botecos da vida que Moisés, o profeta, abriu o Mar 
Vermelho. O nosso, abriu um garimpo. Ah! Clandestino.

Por enquanto só Piaba
A Piaba é um peixe pequeno e o vereador de Calçoene, 
popularmente conhecido como Piaba está envolvido na 
Operação “Minamata”, deflagrada pela Polícia Federal. 
Disseram que prenderam Piaba. Um desavisado retrucou: 
Não! Prenderam gente graúda também. Até um Promotor 
aposentado foi junto. O elemento disse: Não rapaz, pren-
deu o Vereador Piaba, que é uma Piaba das porrudas.

Ironia do destino
Promotor Moisés alegou na campanha eleitoral de 2016 
que acompanharia Clécio, pois iria perfilar num grupo de 
pessoas honestas. No dia em que o STJ inocenta Waldez, 
Moisés é conduzido pela PF e exonerado por Clécio do car-
go de Secretário de Educação do Município de Macapá.

48 horas
Esse foi o prazo concedido pelo desembargador Gilberto 
Pinheiro para que a Assembleia declare a vacância da 
cadeira de Mira Rocha e emposse Haroldo Abdon. Se a 
determinação for cumprida, na próxima semana ALAP 
terá novo deputado.

Nitroglicerina
Sem papas na língua Brahuna soltou o verbo na entrevista 
concedida ao Programa do jornalista Luiz Melo, da 90.9 
FM, que vai ao ar de 7 as 9hs. Aguarde próximos capítulos.



Reinaldo Coelho

Ministro da Agricultura 
Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), Blairo 

Maggi, veio ao Amapá certificar o 
Estado como “Livre de aftosa”. Esse 
passo abrirá as porteiras nacional 
para a proteína animal produzida 
pelos pecuaristas amapaense. Em 
2018 o Brasil deve apresentar à co-
munidade internacional esses re-
sultados no Amapá que receberá o 
certificado internacional, podendo 
trabalhar com exportação de carne 
para outros países. 

A decisão tomada pelo Ministé-
rio da Agricultura de conceder ao 
Amapá o certificado de Estado livre 
de aftosa abre uma imensa clareira 
para investimentos no setor pecu-
ário, especialmente impulsionados 
pelos incentivos da Zona Franca 
Verde. A avaliação foi feita pelo go-
vernador Waldez Góes (PDT), du-

rante o lançamento de mais uma 
campanha de vacinação contra a fe-
bre aftosa em setembro, cumprindo 
assim mais um dos protocolos para 
a certificação. 

Na ocasião o governador Waldez 
Góes ressaltou que os índices alcan-
çados nas três últimas campanhas, 
alcançando 98% do rebanho do 
Amapá vacinado foi graças ao em-
penho dos produtores e dos fiscais e 
agentes agropecuários da DIAGRO 
e que a meta de 2017 e 2018 é vaci-
nar 100% do rebanho, hoje estima-
do em mais de 300 mil cabeças, para 
que o Amapá receba o certificado de 
Estado livre de aftosa sem necessi-
dade de vacinação, isso a partir de 
2019. 

“Em 2018 o Brasil deve apresen-
tar à comunidade internacional es-
ses resultados no Amapá e recebe-
remos o certificado internacional, 
então poderemos trabalhar com 
exportação de carne. E a produção 
de alimentos é uma das nossas voca-
ções, e pra fazer isso temos que ter o 

controle sanitário”, comentou o go-
vernador. 

O governador Waldez Góes já 
tinha recebido sinalização dessa 
certificação pelos representantes e 
técnicos do Mapa que vem acom-
panhando o trabalho dos técnicos 
amapaenses, para cumprir o pro-
tocolo exigido para que a meta de 
100% seja alcançada. Em um encon-
tro com a equipe de governo e re-
presentantes de instituições ligadas 
ao setor produtivo e de fiscalização 
da produção bovina e bubalina no 
Amapá no Palácio do Setentrião, o 
coordenador-geral de sanidade ve-
getal do Mapa, Heitor Medeiros, 
declarou sua satisfação ao ver os 
resultados alcançados pelo Amapá 
e, principalmente, com a excelente 
articulação de todos os entes envol-
vidos. 

“Encontramos no Amapá todos 
os atores necessários para a conquis-
ta deste reconhecimento, muito en-
gajados e compromissados, e essa é 
a base para que o trabalho flua com 

qualidade também após a certifica-
ção, pois este status deverá ser man-
tido com muito trabalho”, salientou. 

No mesmo momento o coorde-
nador informou, ainda, que o mi-
nistério pleiteia o reconhecimento 
internacional para o Amapá, junto 
à Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), que deverá ser efeti-
vado até maio do próximo ano.

ACRIAP
O presidente da Associação dos 

Criadores do Amapá, (ACRIAP), Je-
sus Pontes, explicou que a certifica-
ção do Estado do Amapá como “Li-
vre da Aftosa com vacinação”, é um 
grande passo, esperado a cinquenta 
anos pelos pecuaristas amapaense. 

“Esse é um passo gigante, são cin-
quenta anos de luta, e em 2017 con-
seguimos resolver esse problema em 
conjunto com o ministério, inciativa 
privada, governo do Estado, todos se 
uniram. Quatro Estados, apenas, no 
Brasil, ainda não estavam livres des-
sa doença animal. Isso atrapalhava 

Xô Aftosa!

pecuaristas unidos pela ACRIAP
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Ministério da Agricultura cer-
tifica o Estado como “Livre da 
Febre Aftosa com Vacinação, 
possibilitando aos pecuaris-
tas local comercializarem seus 
produtos no Brasil e a meta é 
em 2019 conseguir o Certifi-
cado Livre de Aftosa sem Va-
cinação”, colocando o Ama-
pá no mercado internacional. 



a exportação brasileira, agora pode-
mos sair desse gargalo e gerar recur-
sos, empregos e benefícios maiores 
com a implantação de empresas que 
beneficiariam os produtos agrega-
dos da pecuária. Ampliando inclu-
sive a indústria de laticínio aqui já 
existente”. 

O seleto mercado de países livres 
da aftosa, com essas certificações do 
Roraima, Amapá e Amazonas e par-
te do Pará. Uma das maiores vanta-
gens para o produtor amapaense é 
o valor de mercado que a proteína 
animal passaria a ter. “Os produto-
res colocarão no mercado um pro-
duto competitivo, que terá uma va-
lorização de preço em torno de 15% 
no valor da arrouba”.  Jesus Pontes 
destacou o exemplo dos produtores 
do Amazonas, que atuam na área de 
abrangência do Estado do Acre, que 
tiveram até 30% de aumento no pre-
ço da arrouba, após a certificação. 

“Essa certificação, é um benefí-
cio não só para o produtor ou para 
o Estado. Nós estamos falando em 
renda, em emprego, em melhoria na 
economia do Estado”, finalizou Jesus 
Pontes.

Waldez intensificou a erradica-
ção

O Estado do Amapá possui, se-
gundo a Agência de Defesa Sani-
tária Animal e Vegetal do Amapá 
– DIAGRO, um rebanho de 54.710 
bovinos e 271.709 bubalinos, totali-
zando 326.419 bovídeos com gran-
de potencial de alcance do mercado 
externo, sobretudo dos países orien-
tais como China, Rússia, Emirados 

Árabes, Irã e Coréia do Sul. Esse 
potencial de comércio se amplia ao 
se levar em consideração a carne 
de búfalos, principalmente por ser 
o Amapá o estado brasileiro com 
maior diversidade genética onde ra-
ças como Murrah e Mediterrâneo se 
adaptaram e expõe suas versatilida-
des em forma de carcaças com exce-
lente acabamento para um mercado 
cada vez mais exigente.

O grande diferencial está na 
qualidade

O governador Waldez Góes des-
tacou que a luta para a erradicação 
da aftosa no país é de cerca de 50 
anos, e que no Amapá os trabalhos 
foram intensificados desde 2015, 
visto que o Estado era, juntamente 
com o Pará, Amazonas e Roraima, 
os que ainda não estavam livres e 
possuíam restrições sanitárias e co-
merciais causadas pelo perigo de 
contágio pela Febre Aftosa, limitan-
do a produção ao consumo interno 
e desestimulando investimentos nas 
indústrias de corte e leite, que repre-
sentam uma movimentação anual de 
aproximadamente de R$ 188 bilhões 
na economia brasileira. 

A sanidade do rebanho amapa-
ense sob aspectos epidemiológicos, 
mostram que apesar de não possuir-
mos circulação de vírus vesicular, 
como o da Febre Aftosa, existiam 
restrições impostas por Órgão In-
ternacional de Epizootias – OIE, que 
requer vários protocolos para certi-
ficação de mudança de status para 
livre de Febre Aftosa com vacinação. 
Neste sentido, o poder público esta-
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dual através da DIAGRO, estabele-
ceu forte parceria com a iniciativa 
privada que se organizou na Asso-
ciação dos Criadores do Estado do 
Amapá – ACRIAP, que sensibilizou 
e mobilizou pecuaristas amapaenses 
na participação direta da campanha 
de vacinação ocorrida no segundo 
semestre de 2016. 

Logo que assumiu o governo do 
Estado em 2015, Waldez Góes, esta-
beleceu que a meta era tirar o Ama-
pá da lista de mercado impróprio 
para exportação, devido à   suspeita 
de febre aftosa no seu rebanho. 

A Agência de Defesa e Inspeção 
Agropecuária (DIAGRO) do Ama-
pá, informou que na época (2015) 
a cobertura vacinal de 78% do re-
banho amapaense em 2014 (355 mil 
animais) e as barreiras sanitárias 
foram montadas nos municípios de 
Oiapoque, Tartarugalzinho, Porto 
Grande, Mazagão e Laranjal do Jari. 

A construção dessas 5 barreiras 
sanitárias no Estado contribuem 
para a mudança de status junto ao 
Mapa. E uma auditoria do ministé-
rio em julho do mesmo ano avaliou 
a situação sanitária no Amapá. E foi 
formulado um inquérito soro-epide-

miológico sobre a circulação do ví-
rus no Estado. O resultado positivo 
deu ao Amapá, que era de alto risco, 
o status de médio risco para a doen-
ça. 

Em 2016, o Estado do Amapá 
alcança os maiores índices de va-
cinação contra Febre Aftosa de sua 
história, através do estabelecimento 
de parceria do poder público com 
a iniciativa privada, movimentando 
campanha que supera as metas es-
tabelecidas pelo Ministério da Agri-
cultura. 

O governador também ressaltou o 
cumprimento de todas as exigências 
junto ao Ministério da Agricultura. 
“O Amapá fez o dever de casa, cum-
priu todas as etapas. O Governo está 
organizado, empenhado, motivado. 
Tanto o setor público, como o setor 
privado estão organizados. Não te-
nho dúvida nenhuma, o Amapá nos 
dá total tranquilidade quanto à af-
tosa. Nós, hoje, estamos declarando 
Amapá livre da aftosa com vacina-

ção e esse é um reconhecimento na-
cional”, garantiu. 

“Esta é uma grande conquista, que 
resultará em um impacto significati-
vo no âmbito da produção e comer-
cialização de proteína animal bovina 
e bubalina do Amapá. A qualidade 
da nossa carne bubalina, principal-
mente, é excelente e agora ganhare-
mos o mercado nacional, posterior-
mente o internacional, pois o único 
fator limitador já foi vencido. Temos 
muito a comemorar”, frisou o chefe 
do Executivo. 

O diretor-presidente da Agência 
de Defesa e Inspeção Agropecuária 
do Amapá (DIAGRO), José Renato 
Ribeiro, complementando a fala do 
governador, ressaltou que o traba-
lho em conjunto só obteve êxito pe-
las condições de trabalho e atuação 
garantidas pelo governo do Estado. 
Graças também à conscientização e 
empenho dos produtores nesse sen-
tido. Todos serão beneficiados, se-
gundo o gestor. 

A proximidade do estado do 
Amapá de se tornar livre da Afto-
sa, abre possibilidades significativas 
que incluem uma maior segurança 
alimentar da população pela quali-

dade do produto que passa a chegar 
à sua mesa, até à perspectiva de in-
vestimentos nas indústrias de corte 
para a modernização de abatedouros 
e frigoríficos, além da indústria de 
laticínios com produtos como leites 
e iogurtes. Isso significaria uma in-
jeção na economia local pelo surgi-
mento de novos negócios e geração 
de empregos e, consequentemente, 
aumento do mercado consumidor 
interno afetando em cadeia as de-
mais áreas econômicas.

Próximos passos 
Waldez lembrou que, superada a 

principal barreira sanitária animal, o 
Amapá agora está bem perto de alcançar 
condições sanitárias ideais para impul-
sionar outro segmento: a fruticultura. 

“Estamos bem perto de erradicar a 
mosca da carambola. As frutas regio-
nais têm mercado certo no mundo. E 
vamos desenvolver o comércio de frutas 
naturais e processadas. É uma conquista 
enorme”, acrescentou.MINISTRO BAGGI VISITA E CERTIFICA REBanho amapaense

Jesus Pontes, presidente da Acriap



Besaliel Rodrigues

Continuando nossa aborda-
gem anterior, vejamos ou-
tro instrumento poderoso 

de combate à corrupção eleitoral: 
b) Mídia: É outra forma social de 

combate às interferências econômicas 
no processo eleitoral. Na obra No-
tícias do Planalto, de Mario Sergio 
Conti, podemos confirmar essa asser-
tiva. Mas, a regra não tem sido essa. 
Os meios de comunicação de nosso 
país têm deixado muito a desejar. São, 
na maioria, de propriedade de políti-
cos ou intensamente comprometidos 
com esses.

A mídia precisa desempenhar me-
lhor seu papel na sociedade. Nossa 
Constituição dispõe que os meios de 
comunicação social devem primar 
pela educação do povo (art. 221). Isso 
implica em levar à população infor-
mações eleitorais e políticas sadias à 
coletividade.

Mídia é uma palavra derivada do 
latim, que significa meio. Possui vá-
rias acepções. Aqui, estamos utili-
zando-a no sentido de conjunto dos 
meios ou veículos de comunicação: 
rádios, tvs, jornais, revistas, etc. Mais 
sobre mídia, podemos consultar: 
Mizuho Tahara, Mídia, São Paulo: 
Global, 1995, p. 9; Tony Schwartz, 
Mídia: o segundo deus, trad. Ana Ma-

ria Rocha, São Paulo: Summus, 1985, 
p. 19-23; e Al Ries e Jack Trout,Posi-
cionamento: como a mídia faz a sua 
cabeça, trad. José Roberto Whitaker 
Penteado, São Paulo: Pioneira, 1993, 
p. 11-2.

Pouco temos visto essa preocu-
pação da mídia. Diz Anis José Leão 
que as rádios e televisões brasileiras 
“apresentam programação que só ser-
ve para manter baixo ou abaixar mais 
o nível de consciência crítica de con-
sumidores apalermados...”. Ressalta 
Anis que nossos meios de comunica-
ção social recebem tantos privilégios 
do Estado, que “deviam sentir-se ra-
diosos por poderem fazer alguma coi-
sa útil, diferente de mulher nua, có-
pulas em horário nobre, propaganda 
de cigarro e bebida alcoólica e afro-
disíacos orientais” (Texto “Virtudes 
e defeitos das novas leis eleitorais”. 
In Direito eleitoral, Belo Horizonte: 
Del Rey, 1996, p. 214. Ver tb Celso 
Antônio Bandeira de Mello, no texto 
“Representatividade e democracia”, p. 
48-9).

Necessitamos de uma mídia justa, 
responsável, comprometida com os 
interesses sociais, disposta a coope-
rar com a eliminação dos problemas 
que atingem o processo eleitoral, para 
termos uma democracia mais forte 

e real. A lei deve regulamentar essa 
questão (Direitos humanos e elei-
ções, cit., p. 17, 18 e 43. Da mesma 
forma, Lourival Freitas, Dominação 
política e cultural nas comunicações, 
Brasília: Câmara dos Deputados, 
1993,passim.). Mas, independente de 
regulamentação legal, os meios de co-
municação devem, de moto próprio, 
mostrar-se conscientes de seu papel 
e comprometidos com a coletividade, 
que dá sustentação à existência dos 
mesmos.

Celso Antônio Bandeira de Mello, 
no texto “Representatividade e demo-
cracia”, disse que “... a grande maioria 
dos brasileiros sabe e pensa – e não 
apenas em matéria política – aquilo 
que o rádio e a televisão os fazem sa-
ber e pensar, o que confere a tais ve-
ículos um poder incontestável sobre 
a opinião nacional”. In Direito Eleito-
ral. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 
50. A conscientização cívica e a (in)
formação política do eleitorado na-
cional, têm sido feitas e transmitidas 
basicamente pela televisão e pelo rá-
dio e, mais recentemente, pelas redes 
sociais. São instrumentos muito bons, 
entretanto, mister estender, por inter-
médio de outros meios, o acesso des-
tas informações à sociedade.

c) Instituições religiosas: As ins-

tituições religiosas também podem 
cooperar com o combate ao abuso 
do poder econômico no processo 
eleitoral, conscientizando melhor 
politicamente suas membresias, in-
centivando-os à religiosidade, pois, 
como dizia Rui Barbosa: “As leis são 
um freio para os crimes públicos, 
a religião, para os crimes secretos”. 
Isso aumenta o senso moral e ético 
da sociedade, além de fazer com que 
as pessoas acreditem mais em si mes-
mas, não se deixando facilmente cor-
romper pelos políticos.

Essas instituições podem promo-
ver, na medida do possível, palestras 
com a finalidade de esclarecer seus 
adeptos sobre como agir na vida em 
sociedade de maneira responsável e 
consciente.

Os políticos têm-se aproveitado 
da religiosidade, boa vontade e baixo 
nível de conscientização política exis-
tente nas instituições religiosas, de 
modo geral, e têm encontrado terreno 
fértil para suas investidas abusivas.

As lideranças destes segmentos 
sociais precisam estar mais atentas 
a estes tipos de políticos e precisam 
cooperar com a sociedade, no sen-
tido de banir de nosso meio aqueles 
que atuam como infratores em nossos 
processos eleitorais.

O COMBATE AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO NAS ELEIÇÕES – IV

A segurança alimentar e nutri-
cional, em meio escolar têm 
um forte impacto na saúde e 

bem-estar das crianças, adolescentes e 
jovens. Assim, é importante reconhecer 
que esse grupo social passam um ele-
vado tempo na escola, sendo, portanto, 
neste contexto que ingerem uma parte 
substancial dos alimentos consumidos 
durante o dia.

Ciente desta realidade, o Ministério 
da Educação construiu um marco regu-
latório dirigido as escolas, visando in-
verter a tendência crescente de enfermi-
dades como a obesidade, diabetes tipo2, 
cáries dentárias, doenças cardiovascula-
res e outras.

Segundo o Instituto de Defesa do 
Consumidor (IDEC), 17% dos adoles-
centes estão acima do peso, 8,5% são 

obesos, mais de 80% consomem sódio 
acima do recomendado (3gr/dia) e 19% 
consomem refrigerantes e sucos artifi-
ciais diariamente.

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) reconhece que a obesidade apre-
senta uma prevalência superior à desnu-
trição e define a obesidade como a epi-
demia do século XXI. Neste contexto, a 
instituição publicou um relatório con-
cluindo que é na escola onde a educa-
ção alimentar e atividade física torna-se 
mais eficiente no controle do peso e na 
saúde dos alunos.

No âmbito do controle à obesidade 
juvenil, a União Européia (EU) reco-
menda claramente que os governos do 
bloco adotem políticas de apoio a regi-
mes alimentares equilibrados nas es-
colas e na não oferta de produtos com 

elevados teores 
de sal (batata fri-
tas e salgadinhos 
em saquinhos), 
açúcares (doces, 
refrigerantes e 
chocolates) e “fas-
t-food” (hambúr-
gueres, cachorro 
quente e pizzas).

Diante deste 
cenário, os pais e 
a escola têm um papel fundamental na 
educação alimentar de seus filhos/edu-
candos, definindo qual o tipo de alimen-
to que, de acordo com o seu valor nu-
tricional, deve ser ou não ser oferecido 
aos alunos e quais devem ser eliminados 
para consumo em meio escolar.

Enquanto que aos pais cabe o papel 

de transmitir saberes, desenvolvendo 
condutas alimentares que ajudem a pos-
terior modelação de comportamento sa-
lutares dos seus filhos; cabe a escola uma 
função educativa, através da transmis-
são de conhecimentos necessários para 
uma educação dirigida a uma alimenta-
ção saudável.

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

Educação Alimentar em Meio Escolar
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Reinaldo Coelho

A última Ação Penal contra o go-
vernador do Amapá Waldez 
Góes (PDT), com origem na 

Operação Mãos Limpas, foi arquivada por 
unanimidade na quarta-feira (29), pela Cor-
te Especial do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). O processo foi relatado pela ministra 
Nancy Andrighi. 

No processo o Ministério Público Fede-
ral (MPF) acusava Góes de prática de cri-
mes como peculato, fraude em licitação e 
associação criminosa o que foi rejeitado por 
todos os membros da Corte Especial do STJ. 

A Operação Mãos Limpas ocorreu em 
setembro de 2010, vésperas das eleições ge-
rais em que Waldez liderava todas as pes-
quisas de intenção de voto. 

De acordo com a ministra Andrighi, a 
denúncia do MPF não apresentou elemen-
tos que pudessem comprovar que Waldez 
Góes cometeu os crimes dos quais foi acusa-
do. O relatório foi acompanhado por todos 
os ministros presentes à sessão, inclusive 
João Otávio de Noronha, que julgou medi-
das referentes à Operação Mãos Limpas. 

Os demais ministros votaram igualmen-
te a relatora. Mesmo concordando com a 
inépcia da denúncia, o ministro João Otá-
vio de Noronha, que anteriormente auto-
rizou medidas da Operação Mãos Limpas, 
falou do trabalho do MPF. “É um prejuízo 
enorme pelos gastos, custos. Horas e horas 
de trabalho, de custo para o erário público 
foram jogados rio abaixo. Pode apresentar 
outra (denúncia), mas... Isso tem reflexo 
em outras demandas para o Estado. E aí a 
gente fica triste porque foram meses e meses 
de trabalho muito árduo. Mas não há como 
contestar a manifesta inépcia da denúncia”, 
disse. 

O governador Waldez Góes recebeu a 
notícia no Palácio do Setentrião com sereni-
dade. “Minha consciência de que não havia 
transgredido nenhuma das leis que pautam 
a minha conduta e principalmente a minha 
vida pública sempre prevaleceu. Sempre 
confiei em Deus de que essa injustiça seria 
desfeita”, comentou. 

O governador Waldez Góes lembrou que 
desde 2010, quando usurparam seu man-
dato de senador da República e o jogaram 

Waldez Góes tem as Mãos Limpas

“aos leões”, junto com sua família e que não 
deseja o que lhe aconteceu, a ninguém. Des-
tacou que é um grande defensor dos órgãos 
de controle, que tudo seja fiscalizado e escla-
recido, quando houver culpabilidade que os 
culpados sejam punidos, “Devemos sempre 
defender uma sociedade mais reta e trans-
parente, cumpridores de suas obrigações. 
A política brasileira e os políticos tem que 
se reformular, para que possamos ter mais 
confiança em nossos representantes. Então, 
eu peço que tenho agido ao longo de minha 
vida, como servidor público e deputado es-
tadual e como governante. Logicamente que 
isso não é suficiente para livrar-nos das ar-
madilhas, das perseguições. Vou continuar 
defendendo todos os órgãos de controle e 
vou continuar lamentando que pessoas não 
tenham o cuidado de averiguar na exaustão 
se há ou não culpabilidade de um cidadão”. 

Com referência a esse processo Waldez 
sempre afirmou que ninguém mancha uma 
mente consciente. “A minha consciência e 
a minha fé é a união da nossa família, é o 
apoio de nossos correligionários, o apoio 
do povo do Amapá. A minha inocência já 
estava decretada por Deus e pelo povo do 
Amapá, que sempre confiou em mim, e 
deu a demonstração inequívoca nas últimas 
eleições que participei. É uma forma gratifi-

cante, da parte de Deus e do Povo. Agora, o 
tempo da justiça não é nosso é da Justiça. E 
sempre confiei que no tempo da Justiça dos 
tribunais, seria provado minha inocência e 
o meu não envolvimento nesses ilícitos que 
me colocaram na época. E agora foi concre-
tizado por unanimidade”. 

Os adversários de Waldez Góes, na épo-
ca das ações da Operação “Mãos Limpas” os 
seus adversários tripudiaram. “E o resultado 
está ai, dita pelo STJ por unanimidade, dos 
três processos que abriram, os ministros ar-
quivaram e sequer reconheceram as denún-

cias como procedente. Essa é a maior prova 
da minha inocência que sempre manifestei 
e minha paciência e tolerância em lidar com 
essas adversidades. A política é muito per-
versa, as vezes as pessoas esquecem que tem 
história, que tem família, que tem amigos. 
As pessoas passam sobre isso sem o menor 
respeito”. 

Góes continua afirmando que nunca tri-
pudio em cima de nenhum adversário seu. 
“Meus adversários tem problemas e nunca 
usei isso para ofendê-lo.  Porque eu acho 
que todos tem a oportunidade de provar sua 
inocência e mostrar sua lisura, e o tempo 
não é da gente, ele é de cada processo, que as 
vezes surgem e temos de ter paciência para 

lidar”. 
Waldez Góes aproveitou para apresentar 

seus agradecimentos a Deus a quem sem-
pre vai render sua fé. “Agradecer a minha 
família, a minha esposa, e aproveitar para 
pedir perdão por tanto sofrimento, que a 
política trouxe para dentro do nosso LAR. 
Aos meus filhos e netos, que vem crescendo 
e acompanhando essa história eles tem sido 
muito forte, mas, não é fácil. Enfim, dizer 
para eles que temos de confiar nas institui-
ções democráticas brasileira e que cada um 
tem que melhorar nossas táticas e que eles 

podem ser infinitamente melhor do que eu. 
Pois, eles estão tendo acesso a uma vida que 
não tive. Tive acesso à escola com 10 anos de 
idade. Conversamos muito para protegê-los 
do mal”. 

Góes enfatizou que foram precisos sete 
anos para que a verdade triunfasse. “Me de-
fendi das acusações mentirosas, aumentei 
minha fé e me dediquei a minha família e 
aos interesses do Estado do Amapá. Nunca 
ataquei quem me acusou e recebi os ataques 
de modo sereno. Sei respeitar meus adversá-
rios e conviver com os contrários”, afirmou, 
ressaltando que continua firme lutando 
para o Amapá vencer a crise, melhorando a 
vida das pessoas.
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relatora, ministra Nancy Andrighi
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Governo do Amapá 
lança minuta do MarcoLegal da 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá

Iniciativa visa estimular o desenvolvimen-
to cientifico e tecnológico no Estado através 
de medidas que possibilitem o crescimento 
da inovação e do empreendedorismo local.
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Da Editoria

Técnicos de órgãos públicos 
estaduais e federais, além de 
estudantes e pesquisadores 

da geografia, aprimoraram técnicas de 
georreferenciamento através do uso de 
drones neste sábado (25). Uma oficina 
em Macapá reuniu os especialistas para 
ajudar a melhorar o mapeamento de 
áreas no estado.

O “Geocurso” foi ministrado pelo 
professor doutor Manuel Eduardo 
Ferreira, da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), que falou sobre o uso 
de Veículos Aéreos Não Tripulados 
(VANT), normas que regem o uso des-
ses equipamentos, além de tecnologias 
para ajudar no mapeamento de gran-
des áreas.

O coordenador do curso de geogra-
fia da Unifap, professor Genival Rocha, 
descreveu o curso como uma oportu-

nidade de inovar 
nas técnicas de 
pesquisas e fisca-
lização de dife-
rentes áreas.

“O drone está 
sendo inserido 
em diversas áreas, 
na pesquisa não é 
diferente, princi-
palmente para o 
mapeamento de 
diferentes áreas e 
validação de da-

dos de campo. A 
ideia é que a gen-
te consiga desen-
volver um gru-
po, para adquirir 
drones e que pos-
sa criar trabalhos 
em todo o estado. 
Em breve, plane-
jamos ter novos 
cursos”, comen-
tou Rocha. 

No fim do cur-
so, os participan-
tes já fizeram testes com um drone para 
montar um mapa, feito a partir de fotos 
georreferenciadas. Desse tipo de ma-
peamento, são extraídas informações 
do espaço real para serem trabalhadas 
num espaço virtual.

“O Incra usa isso hoje para fiscalizar 
imóveis rurais. É uma tecnologia que 
veio para facilitar o trabalho de muitas 
pessoas. Seria interessante se os órgãos 
se adequassem a essas novas técnicas 
para ter mais informações, para mape-

ar, trabalhar, pesquisar, fiscalizar”, des-
creveu o coordenador.

Participaram do treinamento cer-
ca de 20 pessoas, entre técnicos da 
Secretaria de Estado do Meio Am-
biente (Sema), Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (In-
cra), Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), além de acadê-
micos e pesquisadores do curso de 
geografia da Universidade Federal do 
Amapá (Unifap).

Da Editoria

A última feira deste ano do Pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) em Macapá, 

recebeu nesta quarta-feira, 29, a produção 
de mais de 70 agricultores da capital e do 
município de Santana, no valor de R$ 62 
mil. Desenvolvida pelo Instituto de De-
senvolvimento Rural do Estado do Amapá 
(Rurap), a feira aconteceu no Projeto Mi-
nha Gente, bairro Jardim Felicidade, zona 
norte de Macapá. Somente este ano, o go-
verno do Estado realizou mais de 20 feiras 
na capital, que injetaram mais de R$ 500 
mil na economia local.

Segundo o chefe de Unidade Local do 
Rurap, Aristóteles Nunes, o programa de 
aquisição de alimentos funciona através 

da modalidade de doação 
simultânea. Os agricultores 
são cadastrados no sistema e 
têm cada um, durante o ano, 
a margem de até R$ 6.500 
em vendas de seus produ-
tos para o governo. “Vai de 
acordo com a disponibili-
dade de cada agricultor. Se 
ele tem condição apenas de 
entregar três, quatro mil em 
produtos, assim o faz. Só 
não pode exceder o valor fi-
xado”, explica.

O programa
Os agricultores passaram 

por um processo de visita em 
que suas produções foram 
averiguadas. Em seguida, foram cadas-
trados no sistema do Ministério da Agri-
cultura. “Se o produtor estiver dentro dos 

critérios exi-
gidos por eles 
[Ministério da 
Agricultura], o 
valor é liberado 
pelo o sistema 
e nós [Rurap] 
adquirimos a 
sua produção”, 
explicou Aris-
tóteles.

Isso acaba 
vedando a par-
ticipação dos 

chamados atravessadores – que são aque-
las pessoas que adquirem o produto direto 
do agricultor e revendem por preço acima 
do comprado para tirar lucro.

Somente produtos que não passam por 
processo de industrialização, como ani-
mais vivos – frango e peixes – e agrícolas 
variados desde as hortaliças e as frutíferas 
podem ser comercializados através do 
programa.

Destinação
Finalizado o processo de entrega dos 

produtos pelos agricultores, toda pro-
dução adquirida durante a feira é doada 
através de um termo de entrega para a 
Secretaria de Estado de Inclusão e Mobi-

lização Social (SIMS), que posteriormente 
repassará às entidades cadastradas pela 
secretaria.

O chefe da Unidade Local do Rurap 
ressaltou que antes da implantação do 
programa os agricultores não tinham ou-
tra via de escape que pudessem escoar o 
excedente das suas produções. Com a im-
plantação do PAA, os agricultores passa-
ram a se planejar e com isso, garantir ren-
da extra com a venda dos seus produtos 
para o programa.

“Isso é benéfico para eles. Tem agri-
cultores que melhoraram a infraestrutura 
de suas propriedades, já outros pagam a 
faculdade dos filhos, a partir dos recursos 
da feira do PAA”, concluiu Nunes.

PAA - GEA compra mais de R$ 500 mil em produtos 
da agricultura familiar de Macapá e Santana
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GEOCURSO – Com DRONES, Técnicos e estudan-
tes aprendem a fazer mapeamento de áreas



Reinaldo Coelho

Tráfico ameaça dominar os resi-
denciais populares em Macapá

Os traficantes estão domina-
do os residenciais populares 
em Macapá. Mucajá, Os-

car Santos, São José e Macapaba I e II. 
Após uma rápida apuração, o Tribuna 
Amapaense constatou que todos, ab-
solutamente todos, os condomínios do 
“Minha casa, minha vida” destinados 
aos beneficiários mais pobres — a cha-
mada faixa 1 de financiamento — no 
município de Macapá são alvo da ação 
de grupos criminosos. 

Procurando diminuir o déficit ha-
bitacional de Macapá, o município e 
o governo estadual, aderiram ao pro-
grama federal “Minha Casa, Minha 
Vida” desde o primeiro momento e já 
foi entregue cinco residências a popu-
lação, com investimentos de mais de R$ 
439 milhões, beneficiando em média 
17.000 pessoas. 

Neles, moram 7.376 famílias e o do-
bro desse número aguarda a conclusão 
do Jardim Açucena e de mais duas que 
estão com suas obras paralisadas.

Os que receberam as chaves de seus 
apartamentos concretizando o sonho 
da casa própria, saindo do aluguel, e 
podendo morar em um local salubre, 
estão decepcionados e aterrorizados. 
Pois, passaram a sofrer o assédio de cri-
minosos e são submetidas a situações 
vexatórias e perigosas, como expulsões 
feitas por bandidos, bocas de fumo em 

apartamentos, interferência do tráfico 
no dia a dia dos moradores, espanca-
mentos e homicídios.

Essa situação não é exclusividade 
dos residenciais macapaenses, em todo 
o Brasil, os criminosos estão assumin-
do as lideranças nos conjuntos popu-
lares e se aproveitando de um sistema 
organizado e com uma logística mais 
favorável e passaram a vender drogas 
a aliciar menores para serem seus ven-
dedores e entregadores. E o mercado 

é grande são centenas de milhares de 
moradores, tornando o mercado favo-
rável ao tráfico.

Conjunto São José
Uma dos mais novos Conjunto Ha-

bitacional do programa federal “Minha 
Casa Minha Vida”, o Residencial São 
José, localizado na Zona Sul de Macapá 
completou um ano que foi entregue 
950 apartamentos, no valor de R$ 89 
milhões com uma média de 3.800 mo-
radores. Vem sofrendo com a presença 
do tráfico e prostituição, semanalmen-
te as rondas policiais tem apreendido e 
detidos traficantes agindo na área.  

Os moradores relatam que a pre-
sença de traficantes no conjunto é um 

problema recorrente, já que esses indi-
víduos tentam impor a lei do silêncio, 
além de aliciarem crianças e adolescen-
tes para o tráfico e prostituição. 

“Tem alguns imóveis aqui que são 
usados pelos traficantes como boca de 
fumo para venda e distribuição de dro-
gas. Todo mundo sabe, mas ninguém 
denuncia por medo de ser morto. A 
polícia também já sabe. Precisamos de 
mais segurança, de uma unidade 24 
horas da PM e rondas no bairro para 

garantir a segurança dos moradores”, 
denunciou um morador.

Os moradores do residencial São 
José, no bairro Novo Buritizal, zona sul 
de Macapá, também estão temerosos 
com o aumento da venda e consumo 
de drogas. “Tememos que aqui se torne 
um local sitiado por criminosos, como 
é o caso do conjunto Mucajá, no Beirol, 
que mesmo tendo como quintal a base 
de operações do Bope, bandidos não se 
intimidam traficando drogas, aliciando 
menores e cometendo assaltos”, disse 
um morador que não quis se identifi-
car, pelo obvio.  

“Recentemente os caras mataram 
um cidadão aqui na frente do São José, 
em um mercantil. Aquilo foi acerto de 
drogas. Está insuportável. Já temos que 
nos recolher cedo da noite porque pes-
soas armadas e em motos passaram a 
circular aqui dentro como aqueles tra-
ficantes nos morros do Rio de Janeiro. 
Ou a polícia faz alguma coisa urgente 
ou logo estaremos reféns dessa bandi-
dagem”, declarou.

O homem também declarou que 
menores estão sendo usados no tráfico 
de drogas. “Os garotos estão esconden-
do as drogas dentro dos apartamentos. 
Quando os caras vem comprar eles en-
tram, pegam o entorpecente e entre-
gam. E ai, quando a polícia aparece ra-
ramente, eles abordam, mas, claro, não 
vão encontrar nada. Penso que deve ser 
feito um trabalho de inteligência para 
pegar os ‘grandes’. É isso”, declarou.

Residencial Mucajá
Um dos primeiros conjuntos entre-

gues pelo município de Macapá (2011), 
o Conjunto Mucajá recebeu 592 famí-
lias, com um total de quase 2.500 mo-
radores a um custo de R$ 30 milhões 
do programa federal se tornou figura 
carimbada as ações policiais, com apre-

ensão de drogas e de traficantes, roubos 
e os constantes arrombamentos dos 
apartamentos. 

Além dos assaltos e da venda de 
drogas no conjunto que fica a poucos 
metros do comando da Polícia Militar, 
a prostituição infantil é outro esquema 
explorado pelos bandidos. “Os pais de 
meninas de 12,13 anos estão sendo pra-
ticamente obrigados a deixar suas filhas 
saírem à noite para se prostituir. Basta 
olhar a movimentação de carros altas 
horas”, disse uma moradora que não 
quer ser identificada, mas que já teve 
um casal de filhos aliciados. A violência 
descabida no local já resultou até mes-
mo em assassinatos no conjunto.

A moradora, afirmou que outros 
criminosos continuam agindo entre os 
blocos de apartamentos, e que o “co-
mércio” do crime funciona em plena 
luz do dia. Segundo a moradora, os 
blocos de apartamentos servem como 
abrigo para inúmeros criminosos.

 Menores de idade estão servin-
do como executores de planos orques-
trados por bandidos maiores de idade. 
É de lá que saem quadrilhas inteiras que 
vem cometendo “arrastões” em bairros 
como Araxá e Santa Inês. A moradora 
revelou que após os assaltos cometidos 
em outros bairros os menores buscam 
abrigo nos apartamentos de pessoas li-
gadas aos bandidos.

 “É um estado constante de 
medo aqui no conjunto. Quem ousa 
denunciar o paradeiro dessas pessoas 
pode até mesmo ser morto. Eu mesma 
já tive minha casa visitada por um ho-
mem que vende drogas no conjunto. Ele 
me abordou na porta do apartamento 
dizendo que a partir daquele momento 
estava tomando o prédio como ponto 
de venda de drogas. Se algum morador 
resolvesse falar isso à polícia seria dura-
mente castigado”, revelou.
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Reinaldo Coelho

Tornar os estudos realizados 
por instituições de ensino e de 
pesquisa mais acessíveis à po-

pulação, esta é uma das metas da minu-
ta que estabelece o Marco Legal da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação do Amapá, 
lançada nesta terça-feira, 28, pelo gover-
no do Estado. A solenidade aconteceu 
no Palácio do Setentrião, sede do Poder 
Executivo estadual, e reuniu represen-
tantes do setor produtivo do governo 
do Estado, bem como de instituições 
como a Universidade Federal do Ama-
pá (UNIFAP) e o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFAP). 

O Marco Legal, cuja minuta foi ela-
borada na Secretaria de Estado da Ciên-
cia e Tecnologia (SETEC), visa estimular 
o desenvolvimento cientifico e tecnoló-
gico no Estado através de medidas que 
possibilitem o crescimento da inovação 
e do empreendedorismo local. 

Um de seus principais objetivos é 
efetivar a interação entre as instituições 
ligadas ao sistema estadual de ciência, 
tecnologia e inovação do setor produ-
tivo, tornando possível o alcance da 
autonomia tecnológica e, consequente-

mente, a ascensão econômica do Esta-
do, impactando direta e positivamente 
na vida do povo amapaense. 

Entre outras providências, a minu-
ta contempla que a transversalidade da 
atuação do sistema seja promovida no 
âmbito do Executivo estadual pela SE-
TEC, por meio de políticas públicas, 
construindo ambientes para parcerias 
estratégicas com outros órgãos da ad-
ministração pública direta e indireta, 
instituições de ensino superior do Ama-
pá, entidades não governamentais, setor 
produtivo, empresas nacionais e inter-
nacionais, entre outros. O documento 
pode ser consultado no endereço www.
setec.ap.gov.br e abaixo, nesta matéria.

Durante a solenidade, o gestor da 
SETEC, Rafael Pontes, explicou que, 
entre outras possibilidades, o marco 
regulatório permite que o Estado pos-
sa criar fundos de investimentos além 
de atrair negócios para formar um eixo 
tecnológico que desenvolva a ciência, 
tecnologia e inovação em âmbito local. 
Pontes afirma, ainda, que outro objeti-
vo da ação é aproximar a sociedade das 
instituições de ensino e pesquisa. 

“A ciência é um tema que ainda está 
muito ligado à academia, aos laborató-
rios. Com o Marco Legal, a intenção é 
popularizar, derrubar os muros e apro-

ximar a sociedade, para que ela perceba 
de forma tangível o que é produzido nas 
instituições”, pontuou o gestor. 

Perseu Aparício, reitor da Universi-
dade do Estado do Amapá (UEAP), es-
teve presente na solenidade e ressaltou 
que, ao popularizar a ciência, a proposta 
valoriza toda a comunidade cientifica e 
acadêmica do Amapá. “Vamos ter opor-
tunidade de legitimar as pesquisas que 
realizamos dentro de universidades e 
institutos. Também poderemos partici-
par de pesquisas dentro de toda cadeia 
produtiva o que permitirá que elas te-
nham resultados práticos. É uma gran-
de vitória”, afirmou Aparício.

Participação Popular
A intenção do Governo do Amapá 

é construir o Projeto de Lei da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação de forma 
participativa, com a colaboração dos 
que serão diretamente alcançados pelo 
projeto. Nesse sentido, nos próximos 
três meses o governo estadual apresen-
tará e debaterá o Marco Legal com di-
ferentes segmentos da sociedade ama-
paense. 

Existe ainda a possibilidade de pre-
encher um Formulário de Consulta 
Pública no endereço www.setec.ap.
gov.br, onde qualquer cidadão pode 

conhecer o Marco Legal e opinar sobre 
o documento. O formulário ficará dis-
ponível até fevereiro de 2018. 

“As discussões são importantes para 
o fortalecimento desta política, preci-
samos ter esse olhar sempre compro-
metido com a ciência e a tecnologia”, 
frisou o governador Waldez Góes des-
tacando o compromisso do Governo 
do Amapá em fortalecer estes eixos. 

Finalizadas as etapas de forma cola-
borativa, o projeto de lei será concreti-
zado, enviado pelo Executivo estadual 
para apreciação da Assembleia Legisla-
tiva do Amapá (ALAP) – onde acon-
tecerão audiências públicas sobre o as-
sunto – e, posteriormente, para sanção 
do governador Waldez Góes.

Elaboração da minuta
Daniela Fortunato, gerente do Nú-

cleo de Gestão Tecnológica e Inovação 
da SETEC, esteve à frente do grupo 
de trabalho criado para a construção 
da minuta do Marco Legal, grupo que 
também foi formado por represen-
tantes da Universidade Estadual do 
Amapá (UEAP), Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Amapá 
(IEPA) e Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Amapá (FAPEAP). O docu-
mento foi produzido em três meses.

Governo do Amapá lança minuta do Marco 
Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá

Macapá-AP, 02 a 08 de dezembro de 201712 ESPECIAL

Iniciativa visa esti-
mular o desenvolvi-
mento cientifico e 
tecnológico no Esta-
do através de medi-
das que possibilitem 
o crescimento da 
inovação e do empre-
endedorismo local.
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Reinaldo Coelho

Conferência Estadual das Cidades
Trata da inclusão, participação e justiça social

Em sua sexta edição, a Con-
ferência estadual das Cida-
des agrega autoridades e 

sociedade civil organizada para dis-
cutir a função social da cidade e da 
propriedade. As secretarias de Esta-
do de Desenvolvimento das Cidades 
(SDC) e de Infraestrutura (Seinf) 
são as responsáveis por coordenar a 
conferência que aconteceu no Dis-
trito de Fazendinha – CetaHotel.

Para essa edição da Conferência 
Nacional das Cidades, foi escolhido 
o tema “Função Social da Cidade 
e da Propriedade”, que expressa a 
importância do interesse coletivo. 
O lema “Cidades Inclusivas, Parti-
cipativas e Socialmente Justas” pro-
clama o caráter igualitário e equâ-
nime qualificando o significado do 
tema. Pois é fundamental suscitar a 
compreensão do conceito da função 
social da cidade e da propriedade 
ainda pouco assimilado pela socie-
dade.

O Brasil, desde a metade do sé-
culo passado, deixou de ser um País 
rural e passou a ser uma nação in-
tensamente urbanizada. Cerca de 
160 milhões de brasileiras (os) estão 
vivendo nas cidades. Essa concen-
tração da população nas áreas ur-
banas, sem o planejamento adequa-
do, trouxe alguns problemas para a 
qualidade de vida da geração atual e 
comprometendo a sustentabilidade 
no futuro.

Soluções para esses problemas 
foram discutidas na Conferência 
Nacional das Cidades, um dos espa-
ços de diálogo entre o Governo e a 
Sociedade. Nesse sentido, o Conse-
lho das Cidades, criado há mais de 

dez anos, faz parte deste empenho 
para avançar na agenda urbana, atu-
ando segundo uma diretiva baseada 
na democracia e no pluralismo.

A conferência amapaense

Diversas autoridades estaduais e 
municipais, membros da sociedade 
civil organizada, acadêmicos e ges-
tores participaram da abertura da 6ª 
Conferência Estadual das Cidades, 
promovida pelo Governo do Ama-
pá. Depois de três dias de encontro 
e debates, foi encerrada na última 
quarta-feira (29) a 6ª Conferência 
Estadual das Cidades, em Macapá. 
Foram definidos os delegados que 
vão representar o Amapá na Con-
ferência Nacional, que acontece em 
Brasília.

O evento contou com a partici-
pação dos 174 delegados que foram 
eleitos nas 16 conferências mu-
nicipais realizadas em 2016, e 32 
observadores, indicados por cada 
segmento, a Conferência Estadual 
foi aberta a toda a sociedade, ar-
quitetos, engenheiros, advogados, 
empresários, entidades acadêmicas, 
representantes de movimentos po-
pulares, sindicatos, ONGs, empresá-

rios e Poder Público, porque todas 
as outras questões urbanas vão ser 
discutidas. 

Além de contar com a presença 
da doutora Yanka Carvalho, que pa-
lestrou sobre Macapá e do arquiteto 

Adailton, que também fará aborda-
gem sobre novas habitações.

A secretária adjunta da Seinf e 
membro da comissão executiva da 
Conferência, Glaucia Maders, ex-
plicou a reportagem que a 6ª Con-
ferência Estadual das Cidades é um 
momento de abrir espaço à socie-
dade para realizar o debate de mu-
danças profundas de uma verdadei-
ra reforma urbana, para formular 

ideias transformadoras, articular 
esforços e promover a igualdade por 
todo Amapá. “Trabalhamos na pers-
pectiva de potencializarmos as po-
líticas nacionais e, neste caminho, 
conquistarmos investimentos para o 
Estado”, destacou.

O prefeito de Itaubal Piririm, 
Vitor Hugo, na ocasião represen-
tando a Associação dos Municípios 
do Amapá (Ameap), acredita que 
da conferência sairão sugestões efe-
tivas para assuntos fundamentais 
tratados nas cidades. “Esta Confe-
rência, assim como a que ocorreu 
nos municípios ano passado, trata 
de muitos assuntos atuais e gostarí-
amos que a participação da comuni-
dade fosse cada vez maior. Nela pre-

paramos nossa terra para o futuro, 
pois dessas discussões é que surgem 
ideias para melhoria das condições 
de mobilidade urbana, acessibilida-
de e diversos assuntos em voga”, dis-
se o prefeito.

Durante o encontro, o secretário 
de Estado de Desenvolvimento das 
Cidades, arquiteto e urbanista Al-
cir Matos, palestrou abordando as 
principais ideias de desenvolvimen-

to urbano, como também discutiu o 
tema da conferência, relacionando à 
realidade do Estado.

“A conferência dá sequência ao 
trabalho do governo estadual nos 
municípios. Vamos continuar agin-
do em parceria, em sintonia com os 
interesses e demandas das comuni-
dades. Todas estas propostas dis-
cutidas entre os eixos de trabalhos 
serão encaminhadas para a Confe-
rência Nacional, que acontecerá em 
2019. Tenho a certeza que estamos 
trabalhando arduamente para de-
senvolver bem nosso papel e que 
certamente esses são os primeiros 
passos para uma discussão demo-
crática com a sociedade envolvendo 
os 16 municípios”, comentou.



Paratletas amapaenses conquistam 25 
medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2017
Reinaldo Coelho

As Paralimpíadas Escolares têm por 
finalidade estimular a participação 
dos estudantes com deficiência físi-

ca, visual e intelectual em atividades esportivas 
de todas as escolas do território nacional, pro-
movendo ampla mobilização em torno do es-
porte. É uma realização do Comitê Paralímpico 
Brasileiro – (CPB) e do Ministério do Esporte 
(ME). E ocorreu nos dias 21 a 24 de novembro 
– São Paulo/SP.

Superação, marcas alcançadas e muita emo-
ção, assim foram os três dias de competição 
para os 13 atletas paralímpicos amapaenses 
que disputaram diversas modalidades esporti-
vas. Ao todo, eles conquistaram 9 medalhas de 
ouro, 10 de prata e 6 de bronze, com a melhor 
participação do Amapá entre as cinco edições 
já disputadas.

A 11ª edição das Paralimpíadas Escolares 
ocorreu no Centro de Treinamento Paralímpi-
co Brasileiro, e proporcionou aos 944 paratletas 
de todos os Estados brasileiros e Distrito Fede-
ral competirem em atletismo, bocha, futebol de 
7, goalball, judô, natação, tênis de mesa e tênis 
em cadeira de rodas e com duas novidades: bas-
quete em cadeira de rodas e futebol de 5.

Dentre essas modalidades, os atletas de di-
versas escolas amapaenses se destacaram no 
atletismo, natação e arremesso de dardo, disco 
e pelota. Cada um com uma história cheia de 
obstáculos, mas, também, de superação, como 
no caso da jovem Pâmela Moraes, de 17 anos.

Pâmela não fala, possui deficiência auditi-
va e dificuldades motoras, contudo isso nunca 
a impediu de correr, literalmente, atrás de seus 
sonhos. A jovem conquistou medalha de ouro 
no atletismo 1.500 metros, prata nos 400 metros 
e bronze nos 100 metros.

Não só para Pâmela, mas para todos que 
estavam presentes, suas disputas foram carrega-
das de emoção. Sua mãe, Jucilene Ramos, que 
a acompanhava, conta uma pequena parte da 
trajetória da filha: “Pâmela não andava, usava 
cadeira de rodas e não imaginava que ela iria 
enveredar para o atletismo. Faz 3 anos que ela 
é paratleta e só tem surpreendido”, e pontua vi-
brante: “Ela corre muito!”.

Pâmela integra as 26 pessoas da delegação 
paralímpica amapaense, que juntos estavam 
determinados a mostrar ao Brasil e ao mundo 
que esses jovens não estavam a passeio, e como 
o esporte muda a vida das pessoas.

Todos da delegação, especialmente os fami-
liares que acompanhavam os atletas, estavam 
muito satisfeitos, ainda mais com a as pré-con-
vocações de Kaiki Renan e Kely Santos pelo 
Comitê Paralimpico Brasileiro (CPB) para ini-

ciarem treinamento de alto 
rendimento em janeiro.

O paratleta Kaiki Renan 
Costa, aluno da Escola Esta-
dual Profº Irineu da Gama 
Paz, estava exultante com 
suas 3 medalhas de ouro nas 
modalidades arremesso de 
peso, dardo e disco. Era sua 
primeira vez em competição 
dessa magnitude. O jovem, 
que tem paralisia cerebral e 
treina há três anos, já sonha 
com a próxima competição. 
“Estou muito feliz com mi-
nhas medalhas e sonho com 
as Paralimpíadas 2020”.

Cauã Felipe, 13, atleta da 
Escola Desportiva Peixinhos 
Voadores e aluno da Escola 
de Ensino Militar Antônio Messias, participou  
e trouxe para casa três medalhas em modalida-
des diferentes, uma de bronze, uma de prata e a 
tão desejada de ouro, sob o comando dos pro-
fessores Ramisses e Kheity.

O resultado foi conquistado por meio de um 
conjunto de apoio entre Governo do Estado, a 
Escola Antônio Messias, pais e responsáveis dos 
alunos que participam e colaboram com o pro-
grama, a equipe de professores e a PMAP, que 
desenvolve além de outros programas sociais, o 
Peixinhos Voadores. 

 
 Aporte estadual
Os estudantes amapaenses que participa-

ram das Paralimpíadas Escolares 2017 tiveram 
suas passagens garantidas pelo governo do Es-
tado. Os bilhetes foram entregues pela Secreta-
ria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) com 
o objetivo de fortalecer a prática de esportes 
nas unidades educacionais e a incentivar jovens 
atletas do Amapá.

O investimento é de R$ 1,4 milhão, prove-
niente de emenda parlamentar de autoria do 
deputado federal Roberto Góes, e mais contra-
partida do Governo do Amapá de R$ 980 mil. 
O aporte é destinado, sobretudo, para realiza-
ção de grandes eventos esportivos amapaenses: 
o 1º Festival Desporto Cidadão, Campeonato 
Intermunicipal sub-17, Copa das Arenas, Jo-
gos Escolares da Juventude e Festival de Artes 
Marciais.

Chefe da delegação paralímpica amapaen-
se, Rodrigo Ikegami, não esconde sua enorme 
satisfação. Com trabalhos desenvolvidos na 
Secretaria de Desporto e Lazer (Sedel) no Para-
desporto, ele diz que 2017 já é mais que especial, 
pois foi um grande feito construído nesta edi-
ção das Paralimpíadas, com apenas 13 atletas, 
porém conquistando ao todo 25 medalhas, sen-

do a melhor participação amapaense das cinco 
edições em que participaram.

“É gratificante ver nossos alunos/atletas fa-
zerem parte de um evento grandioso e sendo 
campeões em suas modalidades. Isso não se 
mede, não se paga. Dá vontade de trabalhar 
mais, de oferecer oportunidades a outras crian-
ças com deficiência, que ficam enclausuradas 
em um mundo que é de todos. A vida fica mui-
to melhor, quando nos deparamos com a supe-
ração dessas pessoas”.

Confira o quadro de medalhas
Kely Castro (Escola Estadual Profº Zolito de 

Jesus Nunes)
Arremesso de peso e disco – 2 ouros
Nathália Maciel (Escola Estadual Antônio 

Ferreira Lima Neto)
Arremesso de peso – 1 bronze
Arremesso de disco – 1 prata
Alice Caroline Chagas (Escola Estadual Pro-

fº José Firmo do Nascimento)
Arremesso de peso – 1 prata
Claudiane Melo (Escola Municipal Profª 

Neusona)
Atletismo 100 e 400 metros – 2 ouros
Arremesso de dardo – 1 prata
Kaiki Renan (Escola Estadual Profº Irineu 

da Gama Paz)
Arremesso de peso, dardo e disco – 3 ouros
Lucas Thiago dos Santos (Escola Estadual 

Lauro De Carvalho Chaves)
Arremesso de peso e dardo -2 pratas
Arremesso de dardo – 1 bronze
João Pedro Paes (Escola Estadual Antônio 

Ferreira Lima Neto)
Arremesso de pelota e peso – 2 pratas
Atletismo 100 metros rasos – 1 bronze
Cauã Felipe (Escola Estadual Profº Antonio 

Messias Gonçalves da Silva)

Nado borboleta – 1 ouro
50 metros livres – 1 prata
50 metros peito – 1 bronze
Pablo Henrique Ferreira (Escola Estadu-

al Profª Jacinta Maria Rodrigues de Carvalho 
Gonçalves)

Arremesso de dardo – 1 prata
Pâmela Moraes (Escola Dom José Marita-

no)
Atletismo 1.500 metros – 1 ouro
400 metros – 1 prata
100 metros – 1 bronze
Alex Sandro Souza (Escola Estadual Profes-

sora Maria Meriam dos Santos Cordeiro Fer-
nandes)

Tênis de mesa – 1 bronze

Sucesso nas Paralimpíadas Escolares
Além da visibilidade e da possibilidade 

de ingresso no esporte de alto rendimento, as 
Paralimpíadas Escolares asseguram aos três 
primeiros lugares de cada gênero e classe das 
modalidades individuais o direito de recebe o 
Bolsa Atleta nível escolar do Ministério do Es-
porte. Nos esportes coletivos, são selecionados 
três atletas de cada gênero por meio de votação 
entre os técnicos e árbitros da respectiva moda-
lidade.

Macapá-AP, 02 a 08 de dezembro de 201714 ESPORTE



A competição Sul-ameri-
cana de Desporto Esco-
lar é a maior em nível 

sul-americano e contribui para o 
desenvolvimento esportivo, cultu-
ral e o intercâmbio entre os paí-
ses participantes e a Seleção femi-
nina sub-14 de futebol da Escola 
Raimundo dos Passos e do Trem 
Desportivo Clube, irão represen-
tar não só o Amapá, mas o Brasil 
no campeonato que acontecerá, na 
cidade de Cochabamba, na Bolívia 
no período de 02 a 10 de dezembro 
próximo.

Essa é a segunda vez o Amapá 
estará representado o Brasil em 
uma competição internacional. 

23ª edição dos Jogos Sul-
americanos Escolares Amapaenses de 
futebol feminino sub 14 estreiam contra o Peru 

Da Editoria Em 2016, a equipe amapaense de 
futebol masculina sub-13 repre-
sentou o Brasil no Catar.

O Brasil volta a disputar a com-
petição, após ter ficado um ano 
sem participar dos Jogos Sul-A-
mericanos Escolares de futebol. 
Em 2015, ano da última participa-
ção, o país foi o campeão geral do 
evento, se tornando uma potência 
escolar.

A equipe brasileira enfrentará 
os representantes da Bolívia e do 
Peru em jogos de ida e volta. O pri-
meiro desafio será contra a seleção 
peruana, no dia 5 de dezembro. No 
dia seguinte, o time canarinho vai 
jogar contra os donos da casa. Os 
duelos de volta acontecerá nos dias 
8 e 9 contra Peru e Bolívia, respec-
tivamente.

Dez dife-
rentes mo-
dalidades re-
presentarão a 
amarelinha e 
estarão na dis-
puta por me-
dalhas. A com-
petição envolve 
11 países e mais 
de mil atletas 

entre 12 e 14 anos. 

Os atletas, de 15 diferentes es-
tados do país, disputarão modali-
dades individuais e coletivas. São 
elas: atletismo, atletismo PCD, na-
tação, xadrez, tênis de mesa, han-
debol, voleibol, basquetebol, futsal 
e futebol.

A Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar (CBDE) é a en-
tidade responsável pela delegação 
brasileira, que será composta por 
mais de 200 participantes, entre 
atletas, técnicos e comissão.

Equipe amapaense disputará 
o Brasileiro Escolar de Futsal em 
Natal

C o m p e t i -
ção iniciou na 
q u a r t a - f e i r a 
(29) e encerra 
no dia 5 de de-
zembro. Time 
está no Grupo 
E ao lado de 
equipe de Mi-
nas Gerais e 
Ceará

 
Na terça-feira (28), a equipe 

amapaense masculina da Escola 
Meta, viajou para Natal, no Rio 
Grande do Norte, onde represen-
tará o estado no Campeonato Bra-
sileiro Escolar de Futsal, de 15 a 
17 anos.  

As chaves do campeonato foram 
definidas na  segunda-feira (27) 
pela Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar (CBDE). O time 
do Amapá ficou no Grupo E com 
as equipes de Minas Gerais e Ce-
ará.

O elenco amapaense é compos-
to por 10 jogadores , um técnico e 
um chefe de delegação. A equipe 
campeã garante vaga para o Mun-
dial que será realizado em Israel 
no ano que vem.
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Casa da Hospitalidade
Segundo espetáculo 
artístico beneficente

Diversas ações artísticas serão executadas para arrecadar 
recursos que serão investidos na reforma da instituição.
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JOÃO BATISTA TRAVASSOS DE ARRUDA – CONTABILISTA - UM ADMINISTRADOR DO AMAPÁ.
Reinaldo Coelho

O Sr. João Batista Travassos 
de Arruda é um dos Pionei-
ros de Macapá, que escre-

veu seu nome na história administra-
tiva amapaense, realizou nos alicerces 
do futuro Estado do Amapá, ações que 
veriam dar suporte as atuais secretarias 
de Estado. Administrou com compe-
tência e superando as dificuldades para 
estruturar órgãos públicos que servi-
riam para ajudar o jovem governo de 
Janary Nunes a deslanchar uma nova 
unidade federativa.

Com sua competência militar, ad-
quirida nas fileiras da Força Naval Bra-
sileira instalou e colocou em funciona-
mento a Usina de Força e Luz, embrião 
da Companhia de Eletricidade do 
Amapá; atuou a frente da  Divisão de 
Produção, essencial para implantação 
da agricultura no novo Território Fe-
deral, além de estruturar a  antiga Ser-
viço de Administração-Geral – SAG a 
espinha dorsal do então GTFA, hoje 
SEAD e foi mais além, administrou os 
então maiores municípios amapaenses, 
Mazagão e Macapá sendo na história 
dessa terra Tucuju, um pioneiro que 

atuava como o coringa da administra-
ção Janarilista. 

João Batista Travassos de Arruda, 
era natural de Belém-PA, onde nasceu 
em 6 de julho de 1919, filho do 2º-te-
nente da Polícia Militar, José Victor 
Travassos de Arruda e de D. Maria 
Avelino Arruda.

Estudou no Ginásio Paraense e no 
Colégio Moderno, diplomando-se em 
Contabilidade. Serviu à pátria no Cor-
po de Fuzileiros Navais, e quando deu 
baixa, transferiu-se para Macapá - ca-
pital do então Território do Amapá 
- convidado pelo Governador Janary 
Gentil Nunes para trabalhar no Ama-
pá.

Após ser contratado, João Arruda 
assumiu a chefia da Usina de Força 
e Luz de Macapá em 1952. Em 1953 
foi nomeado para o cargo de diretor 
da Divisão de Produção; foi também, 
Chefe da Seção de Pessoal e Material 
do Serviço de Administração-Geral – 
SAG; durante sua passagem pelo SAG 
chefiou todos os setores de atividades, 
os departamentos e as divisões, res-
pondendo pela diretoria.

Merecedor da confiança do gover-
nador foi nomeado Prefeito Municipal 
de Mazagão e respondeu pela Prefeitu-

ra Municipal de Macapá de 
fevereiro a março de 1963. 
Exerceu o cargo de assistente 
de direção da Superintendên-
cia de Valorização Econômi-
ca da Amazônia – SPVEA; 
representou o Amapá na Es-
cola Brasileira de Adminis-
tração Pública – DASP quan-
do participou do referido 
curso; fundou o Aero Clube 
de Macapá onde exerceu o 
cargo de diretor financeiro e 
o Clube Social e Desportivo 
Vera Cruz no município de 
Amapá; desportista prati-
cante de box fez algumas exi-
bições em Macapá, enfren-
tando lutadores de Belém. 
João Arruda casou-se com a 
professora Maria Ruth Mou-
ra de Arruda com quem teve 
os filhos: João Victor, Ana 
Maria, Sérgio Benedito, Ana 
Lúcia, Eliana Maria e Ana 
Carla. Aposentou-se em 30 
de março de 1964 e fundou 
a Associação dos Aposenta-
dos do Amapá radicados em 

Belém-PA. A postura do João Arruda 
foi de um homem sério, disciplinador, 
competente, eficiente e bondoso pela 
sua formação exotérica.

João Batista Travassos de Arruda - 
um dos personagens importantes do 
Amapá.

(Fonte: Texto e foto extraídos do 
livro “Personagens Ilustres do Amapá 
vol III”, de Coaracy Barbosa, não im-
presso. Copia em PDF via APES 

Nota do blog: Citação histórica: Du-
rante minha fase de jovem, estudante, 
tive a felicidade e o privilégio de passar 
raros momentos em conversa com o Sr. 
João Batista:

O Sérgio Benedito, que aparece en-
tre os filhos do casal João e Dona Ma-
ria Ruth era o engenheiro Sérgio Arru-
da, que teve seu nome perpetuado na 
ponte sobre o Canal do Jandiá, único 

elo de ligação com a Zona Norte da ci-
dade, em Macapá.

Particularmente, eu estive, (aí pelos 
anos 60), em inúmeros momentos na 
casa do Sr. João Arruda.

Além das atividades que ele desem-
penhava, já citadas na biografia, “seu” 
João adotava como hobby cultural, 
a filatelia - (estudo e coleção de selos 
postais) e que tinha um interesse mui-
to grande em divulgar este aprasível 
hobby entre os jovens amigos de Sér-
gio. Graças a isso, tive a felicidade de 
conhecer e manusear a riquíssima e or-
ganizada coleção filatélica do Sr. João 
Batista Travassos de Arruda. Com a 
ajuda e o incentivo dele, ainda cheguei 
a ensaiar uns primeiros passos nes-
se mundo fascinante da filatelia, mas 
que optei por trocá-lo pelo radialismo.
(João Lázaro)

Merecedor da confiança do governador foi nomeado Prefeito 
de Mazagão e respondeu pela Prefeitura de Macapá de feve-

reiro a março de 1963.
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Reinaldo Coelho

Eleições gerais em Cuba 
e a “transição” em 2018

No último dia 
26 de novem-
bro começou 

uma fase histórica para o 
povo cubano. 2018  vis-
lumbra-se como outro 
ano importante para o 
contexto político domés-
tico da ilha. A assunção 
de Raúl Castro em 2008, 
o anúncio sobre o rei-
nício de relações diplo-
máticas com o governo 
dos Estados Unidos em 
2014, a visita do então 
presidente dos Estados 
Unidos Barack Obama 
em 2015 e a morte de Fi-
del Castro em novembro de 2016 
marcaram  a história nacional re-
cente.

Conforme anunciado em 14 de 
junho - e nos termos da Constitui-
ção, a Lei nº 72/92 Lei Eleitoral e o 
Decreto-Lei 248/07- o povo cuba-
no elegerá os delegados às Assem-
bleias Municipais e Provinciais do 
Poder Popular e os deputados à 
Assembleia Nacional do Poder Po-
pular - o Parlamento - no decorrer 
dos meses de novembro e fevereiro. 
A decisão do atual presidente Raúl 
Castro de não se apresentar a ree-
leição aparece como um símbolo 
nas esferas externa e doméstica de 
uma “nova era” em Cuba.

As eleições já geram contro-
vérsias no cenário local. Embora 
existam mudanças necessárias e 
esperadas pelas pessoas, as refor-
mas legais essenciais permanecem 
estagnadas, entre elas, a própria 
Lei Eleitoral. Eleições diretas ou 
indiretas? Sem a pretensão com-
parativa com modelos em outros 
lugares do mundo e começando 
pelas particularidades da realidade 
política de cada país e que cada um 
deles requer fórmulas funcionais 
para essas realidades, uma análise 
do processo eleitoral cubano deve 
ser iniciado pelo reconhecimento 
da sua “universalidade” a partir da 
inscrição automática e gratuita no 
registro universal de eleitores.

Tudo cidadão cubano maior de 

16 anos, exceto aqueles mental-
mente incapacitados ou legalmen-
te incapacitados por crimes, tem 
o direito de eleger e ser eleito - no 
caso da Assembleia Nacional deve 
ter 18 anos. No entanto, o Partido 
não propõe, postula ou promove 
candidatos e, nesse sentido, na ilha 
não acontecem corridas “milioná-
rias” presidenciais. Apesar dos re-
correntes debates sobre o sistema 
eleitoral cubano como expressão 
democrática nos âmbitos domés-
tico e internacional, o povo cuba-
no manteve até o ano de 2013 um 
comparecimento nos comícios su-
perior aos 90% - de acordo com os 
dados oficiais do governo, tanto 
nas eleições parciais - compelidas a 
cada dois anos e meio - e as gerais - 
realizadas a cada cinco anos.

As críticas a este sistema elei-
toral, porém, começam na criação 
das diferentes comissões de can-
didatura. Estas são compostas por 
representantes dos diferentes seto-
res da sociedade civil cubana - os 
reconhecidos no artigo 7 da Cons-
tituição -, como a Central de Tra-
balhadores de Cuba, os Comitês de 
Defesa da Revolução, a Federação 
das Mulheres Cubanas, a Associa-
ção de Pequenos Agricultores, a 
Federação de Estudantes Universi-
tários e Federação de Estudantes de 
Ensino Secundário. A representa-
tividade e participação procurada 
por outros setores dependem das 
reformas legais futuras e da flexi-

bilidade do sistema político da ilha.

O debate anterior é ainda mais 
importante, uma vez que até o 50% 
dos candidatos para as Assembleias 
Provinciais e a Assembleia Nacio-
nal do Poder Popular podem ser 
propostos por essas comissões, 
mesmo sem terem sido eleitos dele-
gados das Assembleias Municipais 
ou sem morar nas cidades onde se-
rão eleitos – e onde, posteriormen-
te, devem contribuir para a solução 
de problemas locais que desconhe-
cem. Esta fórmula assegurou a re-
corrência na cena política nacional 
de vários nomes e contribuiu para 
essa percepção de democracia es-
tagnada, onde o prestígio do can-
didato parecia garantir o exercício 
quase permanente do cargo públi-
co e superar o cumprimento do 
mandato do depositário soberano.

A fórmula descrita também per-
mite a eleição indireta do Presiden-
te do Conselho de Estado - que é o 
Chefe de Estado e de Governo -, o 
principal objeto de debate do siste-
ma eleitoral cubano. Quando a As-
sembleia Nacional do Poder Popu-
lar é formada, os deputados elegem 
o Presidente do Conselho de Esta-
do, um Primeiro Vice-Presidente, 
cinco Vice-Presidentes, um Secre-
tário e os restantes 23 membros. 
No entanto, a vontade de reforma 
do governo cubano deve ser reco-
nhecida sobre este aspecto, uma 
vez que uma resolução foi aprova-

da no último Congresso do Partido 
Comunista de Cuba, estabelecendo 
um limite de cinco anos no cargo 
público e sua possibilidade de re-
novação por uma vez.

Já no exercício de suas funções, 
os delegados das Assembleias Po-
pulares perdem proeminência 
diante das massas de eleitores de-
vido à incapacidade administrativa 
local. Os delegados municipais não 
mantêm o poder sobre os recursos 
necessários para a resolução das 
enormes questões da sua localida-
de. O Estado, no seu esforço para 
monitorar os escassos recursos dis-
poníveis para o país, manteve uma 
atividade centralizadora do mesmo 
a nível nacional.

Assim, o governo cubano chega-
rá a 2018 com a ausência de seus lí-
deres históricos, enquanto as trans-
formações jurídico-institucionais 
de acordo com o novo contexto 
interno relacionado às aspirações 
inclusivas de diferentes atores e a 
superação do exercício da demo-
cracia formal - significante nos úl-
timos anos, embora seja necessária 
uma análise meticulosa que combi-
ne a manutenção das principais re-
alizações do processo iniciado em 
1959.

Milagro Mengana Castañeda 
é Doutoranda em Relações In-
ternacionais pelo Programa San 
Tiago Dantas (Unesp. Unicamp e 
PUC - SP).



Casa da Hospitalidade - Segundo espetáculo artístico beneficente
Reinaldo Coelho

Um grupo de 
20 pessoas 
a t e n d i d a s 

pela Casa da Hospi-
talidade organizam 
um espetáculo artís-
tico para arrecadar 
recursos que serão 
investidos na reforma 
da instituição. Esta é 
a segunda edição do 
evento que promete 
emocionar o público 
no dia 18 de dezembro 
no Teatro das Bacabei-
ras, em Macapá.

Estão previstas 
apresentações de balé 
com cadeirantes, dan-
ça livre por pessoas 
com transtornos men-
tais, e hip hop com 
crianças em desenvol-
vimento mental. Além 
disso, a programação também 
conta com uma exposição foto-
gráfica que mostra o dia a dia dos 
acolhidos no abrigo.

A Casa da Hospitalidade fica 
em Santana, a 17 quilômetros da 
capital, e atende 85 acolhidos, en-
tre crianças carentes, cadeirantes, 
idosos e pessoas com transtornos 
mentais. O abrigo depende de do-
ações para manter as atividades.

A diretora da casa, Lene Pache-
co, destaca que o espetáculo ajuda 
na autoestima e desenvolvimen-
to dos acolhidos. Segundo ela, o 
evento é uma oportunidade da so-
ciedade conhecer os abrigados e, 
ao mesmo tempo, colaborar com a 
instituição.

“Para gente, o maior ganho com 
isso é na melhora da autoestima 

dos acolhidos. São deficientes e 
pessoas com algum transtorno, 
que não podem passear ou curtir 
uma programação externa sem a 
nossa ajuda. Esse momento para 
eles é marcante”, disse.

Casa da Hospitalidade em 
Santana-Amapá

Uma postagem do Juiz Marco-
ni Pimenta, pede apoio a Casa da 
Hospitalidade, dizendo que ela 
atende pessoas com deficiências 
diversas (distúrbios psicomotores, 
auditivos, visuais e transtornos 
mentais), independente de idade e 
sexo e crianças e adolescentes de 0 
até 18 anos de idade, procedentes 
da exclusão familiar e social, vin-
das do Município de Santana, dos 
demais municípios do Estado do 
Amapá e das Ilhas do Pará.

A t u a l m e n -
te abriga 119 
pessoas, den-
tre elas, 80 são 
portadores de 
t r a n s t o r n o s 
mentais. No ví-
deo abaixo con-
fira essa grande 
obra fundada 
pelo Dr. Mar-
celo Cândia e 
a d m i n i s t r a d a 
pela Congrega-

ção das Pequenas Irmãs da Divina 
Providência.

Em visita ao local presenciei 
o amor e o carinho dispensado a 
todos os que ali foram abrigados. 
Muitos deles rejeitados pela famí-
lia e, principalmente, pela socie-
dade.

Caso seja tocado em seu cora-
ção, uma maneira de fazer parte 
dessa grande obra é doando fral-
das descartáveis, material de lim-
peza, roupas usadas, brinquedos, 
alimentos e, principalmente, ajuda 
voluntária de profissionais da área 
de saúde, terapeutas ocupacionais, 
psiquiatras, assistentes sociais, fi-
sioterapeutas e enfermeiras.

O mais impressionante de tudo 
é a perseve-
rança do pro-
jeto que já 
completou 30 
anos no Ama-
pá, apesar das 
dif iculdades. 
Espero que 
nossos polí-
ticos ajudem 
pelo menos 
com pessoal 
especializado 
e com emen-
das parla-
mentares para 
que nossos ir-

mãos carentes continuem sendo 
atendidos com humanidade.

O ingresso antecipado custa R$ 
15 e é vendido na Casa da Hospita-
lidade, localizado na Avenida José 
de Anchieta, número 384, bairro 
Comercial, em Santana. No dia do 
evento, as vendas serão na bilhete-
ria do Teatro das Bacabeiras.

Serviço
“Casa da Hospitalidade - O 

Show 2ª Edição”
Dia: 18 de dezembro
Hora: 18h
Local: Teatro das Bacabeiras
Ingressos: R$ 15 (à venda na 

Casa da Hospitalidade, em Santa-
na)

Diversas ações artísticas serão executadas para arrecadar 
recursos que serão investidos na reforma da instituição.
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Inocente
Sabe quando você recebe uma 

carta de alforria, um sal-
vo conduto, um certificado 

de bons antecedentes. Sei lá. Quan-
do aquela sua mágoa é aliviada com 
o bálsamo da absolvição e isso tudo 
amaina sua alma? Eu imagino que é 
isso que o Waldez Góes está sentindo 
nesse momento. Esse homem saiu do 
céu ao inferno em segundos. Só um 
homem temente a Deus suporta o que 
ele e sua família suportaram. Imagina 
o que é você ser a maior autoridade 
do Estado, estar com uma vaga de Se-
nador garantida e de repetente você é 
instado a uma condição de bandido, 
ladrão, corrupto e vira caso de polícia; 
imprensa (parcela) e tudo mais apon-
tando o dedo em riste em sua direção 
lhe acusando de algo que você não fez. 
Caralho meu. É preciso muita resig-
nação. Esse cara tem de ser respeita-
do. Muito. E seus adversários podem 
contestar a ideia, mas nunca as con-

vicções desse homem. 
Na última semana com a serenida-

de que enfrentou esse turbilhão, um 
verdadeiro cataclismo, Waldez rece-
beu a notícia que os ministros do Su-
premo Tribunal Federal – STJ o absol-
veram da última ação de improbidade 
que pesava contra ele. Waldez é mão 
limpa. Waldez Góes recebeu da justiça 
dos homens o certificado de honesti-
dade. Ninguém pode, conscientemen-
te, colocar a honra de homem público 
de Waldez Góes em xeque.  

A operação de guerra realizada 
pela Polícia Federal, que envolveu o 
maior número de policiais numa ope-
ração para Waldez Góes não tem ne-
nhum sentido. O Ministro Otávio No-
ronha, relator das Mãos Limpas, levou 
meus amigos, a exatos sete anos, para 
chamar a denúncia do Ministério Pú-
blico Federal de inepta. Reconheceu o 
ministro que foram horas e dinheiro 
jogado pelo ralo. Demorou ministro. 

Nem sei se caberia a crítica do douto 
ministro, pois sete anos para observar 
o óbvio, convenhamos é tempo pra 
porra.

O fato que fica para a história é que 
essa malfadada operação mudou por 
completo o eixo de poder do Ama-
pá. Tirou Waldez do Senado e Pedro 
Paulo do governo. Hoje os familiares, 
amigos e correligionários de Waldez 
comemoram sua absolvição, mas eu 
fico triste também de termos perdido 
a oportunidade do Amapá ter um go-
vernador como Pedro Paulo Dias de 
Carvalho. Um médico de excelência 
e um homem comprometido com o 
bem coletivo. A Operação Mãos Lim-
pas tirou do Dr. Pedro Paulo toda a 
vontade de participar de um processo 
político, o que eu lamento muito. Bem 
que poderia repensar a possibilidade. 

Eu fico estimulado em deitar em 
texto essas palavras que também a 
mim são aliviadoras, pois defendi 

Waldez Góes e sua inocência, mas fal-
tava a certificação da lei. Agora é bater 
no peito e gritar aos quatro cantos – 
“Eu disse que o cara não devia nada”. 

Porém isso tudo chegou no tempo 
de Deus e com um respaldo incon-
testável da população amapaense que 
em 2014 deu ao Waldez o direito de 
voltar para o Palácio do Setentrião. 
Na verdade devolveu ao Waldez o que 
tomaram. Uma carreira pública exi-
tosa. E o amapaense não se arrepende 
do que fez. E a prova disso será em 
2018. Eu mais uma vez acredito que 
Waldez vença mais esse pleito e con-
cluirá esse trabalho maravilhoso que 
realiza no Amapá com vistas a dar a 
esse Estado uma condição econômica 
e financeira alentadora, permitindo 
que o Amapá definitivamente conso-
lide sua planta econômica centrada 
nos três setores da economia. Pri-
mário, secundário e terciário. Peito e 
alma lavada. Me sinto.

O público de 15 a 29 anos corres-
ponde a 27,2% da população 
do Amapá, de acordo com o 

último Censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Propor-
cionar mais oportunidades e qualidade de 
vida a esta parcela da sociedade amapaense 
por meio da intensificação de políticas pú-
blicas é um dos compromissos do governo 
do Estado, que, nesta quarta-feira, 29, deu 
início ao cadastro para habilitação de be-
neficiários no Programa Amapá Jovem.

Neste primeiro momento a intenção do 
governo é atingir 10 mil beneficiários em 
todo Estado, possibilitando o desenvolvi-
mento e a emancipação dos envolvidos, 
sendo instrumento de redução de vulnera-
bilidades, riscos sociais e pessoais. Joelma 
Santos, gestora da Secretaria Extraordiná-
ria de Políticas Públicas para a Juventude 
(Sejuv), explica que os jovens serão bol-
sistas durante um ano (o prazo pode ser 
renovado por igual período). “Eles terão a 
oportunidade de se qualificar ao participar 
de cursos, oficinas e projetos em diferentes 
polos do Programa Amapá Jovem instala-
dos nos 16 municípios do Estado”, frisa a 
secretária.

Os habilitados serão contemplados 
com transferência de renda durante o perí-
odo em que permanecerem no programa. 
A titilar da Sejuv ressalta que, para partici-

par da iniciativa, o jovem deve atender aos 
seguintes critérios: ter de 15 a 29 anos, pos-
suir renda familiar de até dois salários mí-
nimos, não possuir vínculo empregatício, 
estar em situação de vulnerabilidade social 
e ser ativo no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais (CadÚnico) – ferramenta 
inclusa para garantir a transparência no 
processo de seleção para aqueles que mais 
necessitam do benefício.  Não é necessário 
estar matriculado em uma instituição de 
ensino para participar do Amapá Jovem.

A estudante Flávia Lacerda, 15, preten-
de se cadastrar. Ela cursa o segundo ano do 
Ensino Médio na Escola Estadual Alexan-
dre Vaz Tavares, em Macapá, e visualiza na 
oportunidade uma chance de se qualificar 
e aprender mais. “Acredito que o Amapá 
Jovem traz uma chance de ampliar nosso 
conhecimento, ele é importante para jo-
vens como eu, que ainda vão iniciar uma 
vida profissional”, afirma.

O governador do Amapá, Waldez Góes, 
ressaltou que o programa é uma política de 
Estado que possui um grande alcance so-
cial, por isso, é fundamental para atender 
os jovens em situação de vulnerabilidade 
social. “O jovem terá a oportunidade parti-
cipar de atividades complementares à edu-
cação escolar e também receberá incentivo 
para se manter no programa”, frisou Góes.

Chamada Pública

O cadastro para o Amapá Jovem inicia 
em 29 de novembro, é contínuo, gratuito 
e pode ser efetuado somente por meio do 
site www.juventude.ap.gov.br. No ende-
reço também está disponível a chamada 
pública da habilitação. Para se cadastrar, o 
interessado deve preencher um formulário 
disponível no site e ter em mãos endereço 
completo, RG, CPF e Número de Inscrição 
Social (NIS), que é o número gerado a par-
tir da inscrição no CadÚnico.

Ao finalizar o procedimento, o jovem 
deve guardar o comprovante de inscrição 
e acompanhar o resultado, que será dispo-
nibilizado no mesmo endereço eletrônico, 
onde também é possível sanar dúvidas so-
bre o cadastro www.juventude.ap.gov.br. 
Outras informações podem ser obtidas na 
Sejuv, localizada na Avenida Glicério Sou-
za Figueiredo, nº 142, bairro Jardim Feli-
cidade II.

Convocação
Após a etapa de cadastramento online, 

haverá análise socioeconômica, para ava-
liar se os jovens estão em situação de vul-
nerabilidade, posteriormente, será publi-
cada a primeira convocação de habilitados 
para inclusão no programa, com prazos e 
locais para entrega de documentos.

Os jovens que atenderem aos critérios 
serão convocados conforme a disponibili-
dade orçamentária da Secretaria de Inclu-

são e Mobilização Social (Sims), por meio 
do site www.juventude.ap.gov.br, onde 
serão divulgados data, horário e local em 
que o jovem deverá se apresentar, além dos 
documentos necessários.

Por fim, os habilitados serão encami-
nhados para os polos do Programa Amapá 
Jovem, onde o bolsista assinará o termo de 
compromisso e escolherá uma das ativida-
des ofertadas pela iniciativa. “Haverá uma 
flexibilidade de dia e horário para que o 
jovem possa se adequar à atividade desen-
volvida”, explica Joelma Santos.

Amapá Jovem
Instituído pela Lei nº 1.342/09, o Ama-

pá Jovem teve início em 2009, durante o 
primeiro mandato de Waldez Góes. Nes-
se período, o programa chegou a atender 
mais de 10 mil jovens em 11 municípios do 
Estado, onde foram observados resultados 
significativos como a redução da violência 
e da evasão escolar. Contudo, sua execução 
foi interrompida na gestão posterior.

Em 2017, o programa foi reformulado, 
tornou-se mais moderno e abrangente, 
adaptando-se ao Estatuto da Juventude. 
A reformulação trouxe duas grandes mu-
danças: a utilização do Cadastro Único 
para Programas Sociais (CadÚnico), para 
cadastramento e triagem dos jovens, além 
da adaptação do programa ao Estatuto da 
Juventude de 2013.

Governo do Estado inicia cadastro
para o Programa Amapá Jovem
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A METADE DE MIM

Ainda não me dei conta de 
como será o Natal deste 
ano e também os festejos 

de entrada de Ano Novo, sem a pre-
sença física de Dª Maria Raimunda, 
que partiu dia 31 de outubro deste 
ano.

Ainda não programei (se isso é 
possível) meu computador cerebral 
para essa ausência, mesmo porque o 
tempo de ligação entre nós foi lon-
go, duradouro, estável, comparti-
lhado, dividido e multiplicado seus 
resultados, sempre somados as nos-
sas peculiaridades pessoais como 
enriquecimento de nossos conheci-
mentos.

Ainda não encontrei o momen-
to certo ou adequado para dizer a 

mim que essa convivência duradou-
ra possa ser medida ou substituída 
na escala do tempo presente, e que, 
doravante, isto é, desde o dia 1 de 
novembro, já deveria ter-me asso-
ciado à realidade da falta da presen-
ça física.

Ainda vejo, materialmente, sua 
presença nas coisas que construí-
mos juntos e nos presentes que cos-
tumeiramente dava-lhe em datas 
comemorativas ou trazidas das via-
gens que empreendi Brasil afora, a 
trabalho ou estudos de aperfeiçoa-
mento.

Ainda recordo das músicas de 
serestas, cantadas nas rodas sema-
nais de antigamente, juntamente 

com Mestre Bira Picanço, Zé Crio-
lo, Chico e Zenaide, Oneide e Sena 
Bastos, Noé, Amilar, Savino, Lolito 
e outros, em frente ao Macapá Ho-
tel, no bar do Noé e em outros luga-
res que só o momento desejado era 
capaz de promover esses encontros.

Ainda ouço seu cantar pelas on-
das das Rádios, nas canções predi-
letas que ensejavam mensagens de 
amor, de afeição, de reconhecimen-
to, como: “Que queres tu de mim”, 
e “Brigas”, de Altemar Dutra, e as 
vezes escorria um dueto, porque a 
letra dessa música traduzia parte de 
nossas convicções como casal; de 
Roberto Carlos, “Nossa Senhora”, 
tocada no dia de sua partida, aca-
lentava, talvez, um pedido fraterno 

de proteção, conforto espiritual e 
serenidade pessoal.

Ainda que não estejamos juntos 
fisicamente nos festejos de aniver-
sário de nosso Irmão Jesus, dia 25 
de dezembro, desejo-te espiritual-
mente a paz eterna junto ao Pai Ce-
lestial, nesta mensagem entoada de 
todo o coração – FELIZ NATAL na 
companhia de Jesus.

O certo é que a canção NAQUE-
LA MESA... Está faltando ela, será o 
hino de gratidão perene e eterna pôr 
tudo quanto por nós fizestes, desta-
cando-se teu sacrifício pessoal de 
renúncia à vida, para que pudésse-
mos entender a dimensão do Amor 
que a nós todos dedicastes.

no Rio de Janeiro nas grandes me-
trópoles a violência alcança índices 
alarmantes e tem permeado o nosso 
cotidiano, despertando atitudes de 
submissão, revolta e resignação. O 
descrédito nas instituições públicas 
é uma constante, o cidadão é atingi-
do, diuturnamente, pelo desemprego, 
miséria, fome e por políticas públicas 
que impedem o acesso a direitos so-
ciais mínimos.

Ninguém está protegido contra a 
violência, o país mergulhou na inse-
gurança e no medo. Dálio Zippin au-
toridades e amplos segmentos sociais 
denunciam a violência difusa que 
produz a cada ano dezenas de milha-
res de mortos, entre os quais se con-
tam também muitos policiais.

Uma polícia truculenta não resol-
verá o problema, assim como uma 
polícia inerte em nada adiantará para 
a efetivação da política eficaz de se-
gurança pública. A violência é um 
inimigo comum. Pobres e ricos so-
frem com o avanço da violência e da 
barbárie que atravessa a sociedade de 
alto a baixo.

Violência e corrupção andam jun-
tas, principalmente diante da impu-
nidade que grassa em todos os meios, 

Entende-se por guerra civil a 
disputa por domínio entre 
grupos e/ou facções de um 

mesmo país, ainda que haja interven-
ção das forças de segurança pública, 
mesmo que não seja uma luta pró-in-
dependência. Os confrontos diários 
em favelas do Rio, de São Paulo e de 
outras partes do país ressaltam que o 
poder público, apesar de combater a 
criminalidade, ignora o real contex-
to para o qual o Brasil caminha ou já 
chegou. 

Aqui o terrorismo cotidiano já foi 
banalizado. Mais do que uma guerra 
civil não declarada, o Brasil vive em 
constante estado de guerra. À dife-
rença do que diz o filósofo John Lo-
cke, aqui o cidadão, mesmo renun-
ciando a uma liberdade absoluta para 
não fazer justiça com as próprias 
mãos e viver em sociedade, não con-
segue contar com a proteção eficien-
te do Estado para defende-lo, porque 
esse Estado se comporta de maneira 
omissa ou morosa.

Em algumas cidades o terrorismo 
cotidiano já foi banalizado, caso crô-
nico na cidade do Rio de Janeiro, que 
continua maravilhosa, mas aterrori-
zada e aterrorizante. Não é somente 

dos mais simples aos mais abastados. 
O péssimo exemplo emanado das al-
tas esferas de nossa vida pública cor-
rompe os aparelhos de segurança. 
Implantou-se um cenário de caos e 
de descontrole.

A nação toda esta acossada pela 
sanha dos delinquentes de todos 
os gêneros, que tanto agem pacífi-
ca, mas solertemente, como descui-
distas, punguistas e estelionatários, 
quanto com a máxima violência com 
elevados índices de homicídios, rou-
bos, sequestros e crimes mórbidos de 
natureza sexual.

Nas ruas, nas estradas e mesmo 
dentro de casa ou no lugar do tra-
balho não há quem possa se sentir 
em segurança. A falta de segurança 
das pessoas, o aumento da escalada 
da violência que a cada dia se revela 
mais múltipla e perversa, exigem dos 
diversos atores sociais e governamen-
tais uma atitude firme, segura e per-
severante no caminho do respeito aos 
Direitos Humanos, tantos dos crimi-
nosos quanto dos agentes policiais.

O cidadão está sendo duplamen-
te enganado. Enganado porque paga 
impostos e não tem a segurança devi-

da, e enganado porque as autoridades 
escamoteiam a verdade.

A Polícia, Civil ou Militar, é a pri-
meira instância no combate a crimi-
nalidade e garantidora da Segurança 
Pública. A Polícia é uma das mais 
importantes instituições do Estado e 
imprescindível a toda e qualquer so-
ciedade.

A comunidade reclama por um 
serviço mais eficiente, menos im-
pregnado de burocracia, menos im-
previsível e mais acessível ao povo. 
O povo clama por reformas e melhor 
Segurança Pública, mas a Polícia e 
seus componentes foram alijados do 
debate público em torno do seu fu-
turo e de suas carreiras. Ninguém 
se preocupou com o estabelecimen-
to de condutas eficientes de aferição 
do pensamento de um dos principais 
operadores jurídicos.

A Constituição Federal assegura 
em seu artigo 5.º que todos os bra-
sileiros e estrangeiros residentes no 
país o direito democrático à seguran-
ça pessoal, familiar e comunitária, 
afirmando no artigo 144 que: “a segu-
rança pública é dever do estado, di-
reito e responsabilidade de todos…”. 
Cumpra-se a CARTA MAGNA.

O Brasil vive uma guerra civil diária - II - Terrorismo Urbano

Reinaldo Coelho

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

Macapá-AP, 02 a 08 de dezembro de 201722 OPINIÃO



Jarbas de Ataíde
Médico

Esta semana o Estado do Amapá 
foi manchete espontânea em 
todo o Brasil, como também 

manchete forçada no Estado do Amapá.
Na manchete forçada, os deputados 

federais, principalmente eles, procuraram 
chamar atenção para si sobre o resulta-
do e, para o pouco divulgado placar da 
aprovação de 345 votos a favor a 17 votos 
contra, da PEC 199. Não deixando dúvi-
das que houve um entendimento de jus-
tiça generalizado e não o convencimento 
dos deputados, pelos deputados do Ama-
pá que procuravam, de todas as formas, 
mostrar que estiveram na votação daque-
la noite.

A proposta aprovada altera a Consti-
tuição Federal para prever a inclusão, em 
quadro em extinção da administração 
pública federal, de servidor público, de 
integrante da carreira de policial, civil ou 
militar, e de pessoa que haja mantido re-
lação ou vínculo funcional, empregatício, 
estatutário ou de trabalho com a adminis-
tração pública dos ex-territórios ou dos 
estados do Amapá ou de Roraima, inclu-

contida na Súmula Vinculante n.º 13, do 
Supremo Tribunal Federal, que veda esse 
tipo de comportamento.

Também ganhou a primeira página 
dos jornais nacionais a Operação Mina-
mata, deflagrada pela Polícia Federal no 
último dia de novembro, nos estados do 
Amapá, São Paulo e Rio de Janeiro. Os 
mandados de prisão preventiva, tempo-
rária, condução coercitiva e de busca e 
apreensão foram cumpridos e há, preli-
minarmente, acusações inclusive de redu-
ção de trabalhadores à condição análoga 
a de escravos. Também nesta operação há 
referências ao envolvimento de políticos.

Se prestarmos bem atenção podemos 
compreender que, enquanto os gestores 
do Governo do Estado se ocupam em 
fatiar a gestão em troca de tempo de te-
levisão, terceiros se aproveitam o cenário 
e causam todos os problemas sem que os 
órgãos estaduais responsáveis pelo con-
trole da ação de terceiros, demonstrem 
quaisquer interesse em evitar que ações 
criminosas sejam perpetradas no Estado.

Não é possível que a Secretaria Esta-

As Conferências e os Con-
selhos de Saúde são le-
gítimos instrumentos de 

controle social, ou seja, instâncias 
democráticas de participação da 
população e da sociedade civil em 
emitir propostas e auxiliar na ges-
tão compartilhada da área da saúde, 
prevista na CF/88 e na Lei comple-
mentar nº 8.124/90, esta última com 
regras para os Conselhos, as Confe-
rências e o Financiamento dos níveis 
de gestão. 

O adiamento da 1ª Conferencia 
Nacional de Vigilância em Saúde para 
2018, com a justificativa de que isso 
ocorreu devido entrave no processo 
de licitação, nos faz prever que por 
trás disso há uma série de questões 
que contrariam esse motivo alegado. 

Os recursos para preparação e 
execução das conferências são pre-
vistos em orçamento no ano anterior 
e destinados aos Fundos de Saúde. O 
próprio Conselho Nacional de Saúde 
com experiência de 15 conferências, 
cujo processo preparatório para as 
conferencias locais começam meses 

antes da nacional, deveria ter previs-
to um prazo razoável para a possibli-
dade de recursos judiciais à licitação. 

Uma das questões atuais que po-
deria ser a causa da suspensão e 
adiamento é o momento de desgaste 
politico do governo Temer, com me-
nos de 10 % de aprovação popular, o 
que indica que lá estaria a maioria de 
adversários da atual gestão e do des-
contentamento com a condução  do 
MS, sob o comando de Ricardo Bar-
ros(PMDB). Esse seria um forte mo-
tivo para o boicote à sua realização, 
evitando mais desgaste para o gover-
no.  

Assim, a Conferência poderia se 
transformar em vez de um fórum das 
questões da saúde num verdadeiro 
palanque político entre facções. En-
tre esquerdistas que se perpetuaram 
no poder por 15 anos e os conserva-
dores que estão agora tirando mais 
direitos adquiridos. Entre os que su-
portaram e legitimaram o desmonte 
do SUS e o subfinanciamento da área 
por esses anos e os que agora alteram 
a Constituição para reduzir garantias 

e recursos já consolidados. 
Após 29 anos do SUS, nenhum go-

verno conseguiu manter ou implan-
tar as grandes demandas em relação 
à saúde (veja quadro dos problemas 
do SUS). A municipalização e aten-
ção básica não foram assumidas in-
teiramente pelos municípios e a câ-
mara federal continua não acatando 
as indicações e propostas da socie-
dade, como a EC 92 (Saúde + 10), e 
descumprindo politicas públicas no 
setor. Ou seja, a saúde brasileira per-
manece desorganizada, desestrutura-
da, com gestão centralizada e subfi-
nanciada, agora agravada pela PEC 
142, que congela os recursos para 
saúde. 

Há 2 anos tivemos a 15ª Confe-
rência Nacional da Saúde, ocorrida 
de 1 a 4.12. 2015., onde se discutiu 
o tema “Saúde pública de qualidade 
para cuidar bem das pessoas: direito 
do povo brasileiro”, cujas propostas e 
indicações já deveriam ter sido efe-
tivadas, pois foi a repetição do tema 
da 8ª CONASA, ocorrida em 1986. 
Rediscutir-se o que deveria ter sido 

garantido por 30 anos é reconhecer 
que a gestão da saúde desde 1988 até 
hoje foi ineficiente,  antidemocrática 
e inconstitucional. 

Dois projetos, na gestão Dilma, 
como a tentativa de escuta popular 
pela mídia -- o “Dialoga Brasil”--, e 
o “Mais Médicos”, que visava levar 
assistência básica aos interiores, não 
tiveram o resultado pretendido, pois 
o governo petista continuou distante 
dos anseios do povo e a atenção bási-
ca permanece com cobertura incom-
pleta, pois as UBS não foram refor-
madas e equipadas.   

As questões de competência das 
Secretarias de Vigilância em Saúde 
SVS nas três esferas de poder, pre-
vistas na legislação, de fiscalizar e 
acompanhar a execução das politicas 
em relação à saúde coletiva, ende-
mias e saneamento básico, ocorrem 
de maneira pontual e emergencial, 
pois o Brasil permanece com várias 
endemias de Malária, Dengue, Chi-
kungunya e Zica, sem falar nas doen-
ças negligenciáveis, erradicadas em 
outros países.

sive suas prefeituras, na fase de instalação 
dessas unidades federadas.

O texto que já havia sido aprovado em 
março pelos senadores segue, agora, para 
a promulgação pelo Congresso, não pre-
cisando da sanção presidencial.

As manchetes forçadas, com destaques 
na imprensa nacional, foram do pedido 
de anulação da transferência do controle 
acionário da empresa Anglo Ferrous para 
a empresa Zamin, revelando negociata, 
segundo o MP/AP, havida com o envol-
vimento da Assembleia Legislativa do 
Amapá, para ser concedida a anuência. O 
Ministério Público aponta o ex-presiden-
te da Assembleia Legislativa, Júnior Fava-
cho, como o principal implicado.

A outra manchete da semana também 
envolve deputados estaduais. Desta feita 
a atitude considerada irregular pela Jus-
tiça Estadual foi dos deputados estaduais 
Jaci Amanajás, Edna Ausier e Aparecida 
Salomão, acusados de nepotismo e viram 
os seus bens desfalcados, por bloqueio ju-
dicial, no valor total de um pouco mais 
de 130 mil reais. Desrespeitaram a ordem 

dual de Meio Ambiente não tenha con-
dições de acompanhar as irregularidades 
que foram levantadas pela polícia federal. 
Como responsável pela legalidade das 
ações ambientais no Estado, não poderia 
a SEMA não perceber que havia a explo-
ração de mina de ouro e de trabalhado-
res.

Ainda recordo da reunião havida no 
Palácio do Setentrião onde o então se-
cretário de Meio Ambiente anunciava, 
em festa, a disponibilização no prédio 
da Secretaria, de uma sala equipada para 
os garimpeiros. Naquele momento pen-
savam os observadores que se tratava de 
uma estratégia para trazer o potencial 
agressor do meio ambiente para exercer 
as suas atividades com orientação técni-
ca. Agora se percebe que não era isso...

A população precisa estar atenta aos 
movimentos que são feitos no sentido de 
prejudicar a economia e a sociedade do 
Amapá em disfarce de cuidar da gente. 
Os administradores e gestores precisam 
cuidar do Amapá e dar uma folga para as 
polícias e o MP. 
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Parabéns ao empresário Moru Nunes Batista, pela nova 
idade, felicidades!

A acadêmica 
de Pisicologia 

Maria Graciete 
Moreira e seu 

orientador Nazir 
Rachid Filho, 

comemoram o 
sucesso da defe-

sa do TCC.

Parabéns ao conselheiro Thiago Dalbosco que rece-
be o carinho da esposa Carla Valadares Dalbosco 

pelo seu aniversário.

Govenador Waldez Góes com os novos gestores da administração es-
tadual. Bernardino Nogueira dos Santos, Jorge Souza e Edson Fran-

ças dos Santos assumem as pastas da Sema, Iepa e Pescap.

Cúpula da Securança Pública amapaense na ceremonia dos 42 
anos da Policia Militar do Amapá.

Lançado o  Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Amapá. Presente o titular da Setec,Rafael Pontes governador 
Waldez Góes, Reitora Eliane Supert da Unifap e  Jesus Pontes, 

presidente da Acriap.
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