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Núcleo de Produção Digital Equinócio
Sonho concretizado

Governador Waldez Góes destacou que o núcleo chega no momento em que há 
produções sendo feitas por meio do edital do governo do Estado e ANCINE.

MINERAÇÃO NO AMAPÁ
UM NOVO CICLO?

‘Augusto Leite (Con) Vida 
2018’ é com Ralfe Braga

Pág. 12 e 13
Pág. 20

Pág. 04 e 05



PÁGINA 02                                                                                                                                                                                                                          Macapá, 28/04 a 04/05 de 2018

Legislação Ambiental

O Banco Central informou, 
após recomendação do MPF 
no Amapá, que vem orien-

tando as instituições financeiras a não 
concederem créditos rurais a produtores 
que não cumpram a legislação ambien-
tal.

Aqui no Amapá os produtores de 
soja podem ter financiamento negado se 
descumprirem legislação ambiental.

Possuir Cadastro Ambiental Rural 
válido é uma das exigências para con-
cessão de crédito.

Em resposta à recomendação emitida 
pelo Ministério Público Federal (MPF) 
no Amapá, em março deste ano, o Ban-
co Central (BC) informou que vem 
orientando as instituições financeiras do 
país a não concederem créditos rurais a 
produtores que desrespeitam a legisla-
ção ambiental. Segundo a autarquia, foi 
emitido comunicado aos bancos infor-
mando da obrigação de preenchimento 
do número do Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR), em sistemas específicos, para 
que haja a concessão de crédito. A me-
dida visa impedir a liberação de finan-
ciamentos rurais a detentores de CAR 
inválido ou não informado.

O CAR é um registro público ele-
trônico de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais. O cadastro 
concentra, em uma única base de dados, 
informações sobre as propriedades ru-
rais, com a finalidade de controle, mo-
nitoramento, planejamento ambiental e 
combate ao desmatamento. Segundo o 
Código Florestal, para que ocorra a su-
pressão vegetal nativa para uso alternati-
vo do solo, seja em domínio público ou 
privado, é necessário o cadastramento 
do imóvel no CAR e de prévia autoriza-
ção do órgão ambiental estadual compe-
tente.

A recomendação do MPF foi elabo-
rada com o intuito de impedir que pro-
dutores, especialmente de soja, que este-
jam descumprindo normas ambientais 
sejam beneficiados por programas de 
financiamento do governo. Para o MPF 
– “existe a possibilidade de um significa-
tivo incremento na degradação do meio 
ambiente local, caso esses produtores 
venham a ter acesso a linhas de crédito 
para subsidiar o plantio dessa cultura no 
Estado do Amapá”.

Produtores que não tenham autori-
zação para supressão vegetal ou que não 

respeitem os limites de Reserva Legal 
(RL) ou de Área de Preservação Perma-
nente (APP) também não devem obter 
financiamento agrícola junto às institui-
ções financeiras. Na nota encaminhada 
ao MPF, o BC ressalta que – “cabe às ins-
tituições financeiras obrigação de aten-
derem o preconizado no CAR e demais 
legislações ambientais em vigor, inclusi-
ve as que regulamentam a RL e APP”.

No que diz respeito aos procedimen-
tos de fiscalização, o BC esclarece que 
“examina amostra de operações conce-
didas no âmbito do Bioma Amazônia a 
fim de verificar o atendimento às nor-
mas do Manual de Crédito Rural atinen-
tes à regularidade fundiária e ambiental. 
Como procedimento padrão, as irregu-
laridades eventualmente encontradas 
recebem diligência específica por parte 
da fiscalização, com o objetivo de ajustar 
a conduta e os procedimentos das insti-
tuições financeiras”.

A recomendação ao BC e outras nove 
recomendações encaminhadas aos ban-
cos que operam no Estado do Amapá 
foram expedidas no âmbito de processo 
em andamento no MPF que investiga o 
desmatamento sem autorização para a 

instalação do agronegócio do Amapá. 
Só em 2017, o Ibama percorreu diver-
sos pontos do Estado a fim de confirmar 
a ocorrência de desmatamento, sendo 
produto da fiscalização a emissão de 
mais de 30 autos de infração em áreas de 
produção de soja. 

Proprietários de imóveis rurais do 
Brasil têm até o dia 31 de maio para 
fazerem o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), registro que reúne todas as in-
formações ambientais das propriedades 
e serve para o controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e econômico, 
além de ser base para o combate ao des-
matamento.No Amapá, representantes 
de sindicatos rurais participaram nesta 
quinta-feira, 12, de uma oficina sobre 
a importância de se aderir ao cadastro. 
Segundo o secretário de Estado do Meio 
Ambiente, Bernardino Nogueira, o 
Amapá ainda apresenta um déficit gran-
de de adesão ao CAR. Segundo ele, o 
pequeno agricultor familiar representa o 
maior número desses dados, em função 
do alto custo que ele tem que pagar para 
uma empresa particular fazer o registro.

(Fonte: Ministério Público Federal 
no Amapá e GEA)

Editorial Diversidade regional: a nova cara do audiovisual amapaense

Oriunda dos últimos dois 
anos, vem aí uma safra 
maior que toda a cinema-

tografia de um século para o Estado. 
Em outras capitais do país com pou-
ca tradição de cinema ocorre coisa 
semelhante. São Paulo e Rio de Ja-
neiro vivem excelentes momentos 
em sua produção, obtendo sucesso 
de crítica e público em diversos fil-
mes recentes. Pernambuco e Bahia 
são polos já reconhecidos e vibran-
tes.

A novidade hoje é a emergência 
de arranjos produtivos inéditos em 
Estados como Paraíba, Piauí e Acre, 
entre outros.

Segundo a Agência Nacional do 
Cinema (ANC), somente nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste há 
registro de mais de 400 projetos en-
tre filmes, séries para TV pública e 
TV paga, e documentários para te-
levisão ou cinema nos últimos anos. 

No Amapá o momento é de sa-
tisfação, sobretudo, porque o NPD 
Equinócio tornou-se realidade ao 
mesmo tempo em que há produções 
sendo feitas no âmbito do 1º Edital 
de Produção Audiovisual do Amapá, 
que contempla 12 projetos e repre-
senta um grande incentivo à produ-
ção local, gerando mais de mil em-
pregos entre diretos e indiretos.

O Amapá tem uma diversidade 
cultural e ambiental muito grande, 
potencial forte para que histórias se-
jam registradas e contadas com pro-
duções que podem levar essa nossa 
realidade para além das fronteiras 
do Rio Amazonas, ganhando o Bra-
sil e no mundo.

Essa realidade das vantagens das 
produções locais vem se solidificar 
com a inauguração do Núcleo de 
Produção Digital Equinócio (NPD) 
um espaço, dotado de equipamentos 
de última geração, coordenado por 

profissionais gabaritados no cenário 
local, e com a oferta de capacitações 
gratuitas, fomentando, fortalecendo 
e aperfeiçoando tanto os profissio-
nais que já atuam na área, quanto os 
que desejam iniciar no segmento.

A estrutura será oferecida gratui-
tamente para o aperfeiçoamento do 
segmento de audiovisual, formando 
profissionais de produção, roteiris-
tas, diretores e editores de áudio e 
vídeo. Cursos do MedioTec voltados 
para o audiovisual também serão 
implementados no NPD, ampliando 
as oportunidades para os jovens que 
têm interesse em atuar na área.

E vem mais por ai, de acordo com 
o chefe do executivo estadual, o se-
gundo edital, que já esta sendo ela-
borado e a meta é conseguir R$ 12 
milhões. O fomento previsto é supe-
rior ao que foi oferecido no primeiro 
Edital de Produção Audiovisual, que 
contemplou 12 produções amapaen-

ses em 2017. 
O Governo do Amapá está tra-

balhando na elaboração do edital, 
de acordo com as novas normas do 
Fundo Setorial do Audiovisual, esta-
belecidas pela ANCINE.

O titular da SECOM realçou que 
“o núcleo vem para transformar toda 
a cultura existente do audiovisual 
amapaense, torná-la organizada, ge-
rar bons produtos, tanto de televisão, 
quanto de internet, de animação. 
Com a produção que será gerada já 
poderemos utilizar o nosso Centro 
de Incubação para agregar empresas 
do setor audiovisual, fortalecendo 
tanto elas quanto os projetos locais”.

O Amapá possui riquezas liga-
das à nossa natureza, nossa gente 
e à nossa cultura. Investir no setor 
audiovisual amapaense é uma forma 
de mostrar essas riquezas ao Brasil e 
ao mundo essa é a meta do governa-
dor Waldez Góes.
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Da Editoria

Primeira etapa contem-
pla a instalação do can-
teiro de obras, limpeza 

e terraplanagem do terreno, às 
margens da Rodovia Norte/Sul.

O Governo do Amapá iniciou 
as obras do Conjunto Habitacio-
nal Miracema, às margens da Ro-
dovia Norte/Sul, na Zona Norte 
de Macapá. A ordem de serviço 
foi emitida pela Caixa Econômi-
ca Federal (Caixa), agente finan-
ciador dos serviços, através do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida.

A Secretaria de Estado da In-
fraestrutura (Seinf) é a responsá-
vel pelo projeto urbanístico, que 
foi aprovado pela Caixa e pelo 
processo licitatório por meio de 
chamamento público. O Con-
sórcio CMT/Triunfo, que agre-
ga 15 empresas de engenharia, é 
o responsável pela execução dos 
serviços. A primeira etapa con-
templa a instalação do canteiro 
de obra, limpeza e terraplanagem 
do terreno.

O Ministério das Cidades 
autorizou, inicialmente, a cons-
trução de 500 unidades habita-
cionais, das 2 mil moradias pre-
vistas. O custo da obra é de R$ 40 
milhões e terá o mesmo modelo 
do Conjunto Habitacional Maca-

paba, sendo que as primeiras 500 
unidades, serão divididas em 480 
apartamentos e 20 casas. O prazo 
de conclusão é de 2 anos.

Além das unidades habitacio-
nais, o Miracema vai contar com 
10 equipamentos sociais de ser-
viços públicos urbanos de educa-
ção, saúde, 
assistência 
social, trans-
porte, co-
mércio e 
infraestru-
tura, todos 
apontados 
no diagnós-
tico de de-
manda feito 
pelo gover-
no.

As famílias contempladas 
com as primeiras moradias do 
conjunto são aquelas que correm 
risco social e aquelas destinadas 
à demanda dirigida pela Justiça 
Federal, através da reintegração 
de posse de áreas de ressaca.  

Equipamentos públicos
A autorização com responsa-

bilidades pré-definidas, para o 
início das obras, foi assinada em 
dezembro de 2017, pelo Governo 
do Amapá, Justiça Federal e Pre-
feitura de Macapá.

Ao Estado caberá a construção 
de duas escolas de ensino fun-

damental com 
12 salas de aula, 
cada (para 1º ao 
5º ano e do 6º 
ao 9º ano), com 
recursos pró-
prios e adminis-
tração posterior 
da Prefeitura de 
Macapá; cons-
trução de uma 
escola de ensino 

médio com 12 salas de aula, com 
recursos próprios e administra-
ção posterior da Prefeitura de 
Macapá; construção de uma Uni-
dade Básica de Saúde nos moldes 
do Programa “Saúde da Família” 
(para funcionar 12 horas), com 
recursos próprios e adminis-
tração posterior da Prefeitura 

de Macapá; construção de uma 
Unidade de Polícia Comunitária 
(UPC) e aquisição e instalação 
dos equipamentos, manutenção 
e operação dos serviços; cons-
trução de um Terminal de Trans-
porte Público Urbano, aquisição 
e instalação dos equipamentos 
e, posterior doação à Prefeitura 
de Macapá, que será responsável 
pela manutenção e operação dos 
serviços; construção de três abri-
gos para passageiros de transpor-
te coletivo, aquisição e instalação 
dos equipamentos e, posterior 
doação para a Prefeitura de Ma-
capá, que será responsável pela 
manutenção e operação dos ser-
viços.

O Consórcio CMT-Triunfo 
construirá uma escola de ensi-
no infantil com capacidade para 
atender 396 crianças. Depois, re-
passará ao Estado, a quem caberá 
adquirir e instalar os equipamen-
tos para doar, posteriormente, à 
Prefeitura de Macapá, que será 
responsável pela manutenção e 
operação dos serviços.

Governo do Amapá inicia obras 
do Conjunto Habitacional Miracema

É fato
Acompanhando o balanço da Área 
Policial e Hospitalar reportada pelo 
Ludy Pacheco de segunda a sexta no 
jornal da manhã da RDM o número de 
ocorrência com traumas daquela 
Unidade Hospitalar diminuiu bastante. Queda por 
exemplo já chegou a 82 e esse número reduziu algumas 
dezenas, ou seja, para um dígito.

Entre a cruz e a caldeirinha
A ação da Diagro prendendo produtor de ovos sem a 
obrigatória certificação de sanidade é correta, porém, 
inibe a produção local que precisa do apoio do Estado 
para se fortalecer. E agora José?

A verdade dói
O ex-vereador santanense Zé Roberto, que também 
atuou no staff de Camilo analisou de forma correta 
o isolamento do PSB e sua causa. Tem sido crucifica-
do nas redes sociais pelos amarelinhos. Verdade dói 
Senador!

Perdendo musculatura
O Senador Randolf Frederich (REDE) tinha sua 
eleição como certa, porém já andam falando que essa 
certeza já não está tão certa assim. Motivo: aliança 
com Davi Alcolumbre. É de uma incoerência abissal.

PT x PSB
Essa aliança, nada certa ainda, se encaixa na lenda 
do Sapo e Escorpião. Depois de uma enchente na 
floresta o Escorpião desolado com a morte certa, viu 
o Sapo que já buscava a margem do lago, quando 
foi interrompido pelo Escorpião que lhe pediu ajuda. 
Desconfiado o Sapo lembrou a fama de traidor do 
Escorpião, mas diante da jura de que desta vez seria 
diferente levou o dito cujo, próximo da margem e 
numa distância segura ele gravou o ferrão na costa 
do Sapo. Morrendo o Sapo perguntou ao algoz: por 
que fizeste isso comigo. Respondeu: cumpro apenas a 
minha sina.

Positiva
No dia 23 de abril uma audiência pública comandada 
pelo Juiz João Bosco garantiu a população amapaense 
de que as obras da Ponte sobre o Rio Jari e o asfalta-
mento do eixo Sul da BR 156 será iniciado. Esse João 
não é fraco não!

Mais uma
Waldez Góes e equipe entregaram mais uma grande 
obra a população amapaense. Desta feita foi a Sede 
do Superfácil zona Oeste. A população daquela região 
merece. Vários serviços disponibilizados a essa gente.

Asfaltando
O governo do Estado do Amapá tem programado 
para executar 75 km de asfalto no Estado, só na capi-
tal, onde Clécio só tapa buraco serão 53 km. Assim tá 
certo.
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Da Editoria

O Núcleo de Produção Digi-
tal Equinócio (NPD) é um 
sonho dos profissionais do 

audiovisual amapaense, que se con-
cretizou no último dia 23/04. O espa-
ço, dotado de equipamentos de última 
geração, coordenado por profissionais 
gabaritados no cenário local, e com a 
oferta de capacitações gratuitas, vai fo-
mentar, fortalecer e aperfeiçoar tanto 
os profissionais que já atuam na área, 
quanto os que desejam iniciar no seg-
mento.

A solenidade de inauguração acon-
teceu no prédio do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (SEBRAE), presidida pelo gover-
nador do Amapá, Waldez Góes, com 
a presença de sua equipe de governo, 
representantes do governo federal, do 
segmento, da iniciativa privada e da 
sociedade em geral.

Iniciativa

O NPD Equinócio é uma realida-
de graças ao empenho do Governo 
do Amapá através das Secretarias de 
Estado da Cultura (SECULT), da Edu-
cação (SEED), da Comunicação (SE-
COM), junto à Secretaria do Audiovi-
sual (SAV), do Ministério da Cultura. 
Também abraçaram a causa, a Agência 
Nacional de Cinema (ANCINE), o 
Serviço Social do Comércio (SESC) e 
o SEBRAE, além do deputado federal 
Cabuçu Borges, que também esteve 
presente no evento.

De acordo com a diretora do Cen-
tro Técnico do Audiovisual (CTAv) – 
vinculado à SAV –, Daniela Pfeiffer, 
além de aquisição de equipamentos, 
a Secretaria do Audiovisual dá todo o 
suporte técnico necessário durante e 
após a implantação do NPD. Ela pon-
tuou que há 25 núcleos no país, sendo 
o NPD Equinócio o quinto da Região 
Norte, e parabenizou o empenho de 

todos os atores envolvidos para a con-
solidação desse projeto no Amapá.

“É muito bom prestigiar o início 
das atividades do NPD Equinócio, so-
bretudo, porque acompanhamos a ba-
talha de dez anos para que isso se tor-
nasse realidade. O nosso intuito, com 
esse projeto, é fazer com que haja pro-
dução, que sejam acessados recursos 
da SAV, e que os produtos audiovisuais 
circulem”, disse Daniela, pontuando 
que a secretaria já está desenvolvendo 
uma plataforma que irá proporcionar 
a interação entre os núcleos de todo o 
país e a divulgação dos conteúdos pro-
duzidos.

Para o governador Waldez Góes o 
momento é de satisfação, sobretudo, 
porque o NPD Equinócio torna-se re-
alidade ao mesmo tempo em que há 
produções sendo feitas no âmbito do 
1º Edital de Produção Audiovisual do 
Amapá, que contempla 12 projetos e 
representa um grande incentivo à pro-

dução local, gerando mais de mil em-
pregos entre diretos e indiretos.

Ele ainda considerou o grande po-
tencial que a cultura, o povo e a na-
tureza local possuem. “O Amapá tem 
uma diversidade cultural e ambiental 
muito grande, potencial forte para que 
histórias sejam registradas e contadas 
com produções que podem levar essa 
nossa realidade para além das fron-
teiras do Rio Amazonas, ganhando o 
Brasil e no mundo”, frisou Góes.

O chefe do Executivo estadual ain-
da enfatizou que as tratativas para o 
segundo Edital de Produção Audio-
visual do Amapá já estão autoriza-
das. “O próximo edital contemplará 
recursos na ordem de R$ 12 milhões, 
ampliando as oportunidades, gerando 
mais emprego, renda, agregando valor 
à cultura local e aos costumes da nossa 
gente, desenvolvendo esse segmento 
promissor e o Estado como um todo”, 
acrescentou o governador.

Núcleo de Produção Digital Equinócio
Sonho concretizado

Governador Waldez Góes destacou que o núcleo chega no momento em que há 
produções sendo f0eitas por meio do edital do governo do Estado e ANCINE.
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Complementando a fala do go-
vernador, o secretário de Estado da 
Cultura, Dilson Borges, reforçou o 
compromisso do governo do Estado 
em fortalecer a cultura amapaense 
nas mais diversas frentes. “Estaremos 
sempre dispostos a dar todo o suporte 
necessário para o desenvolvimento da 
cultura no Amapá, nos seus mais di-
versos segmentos”, afirmou Borges.

Estrutura e capacitação

O NPD Equinócio está localizado 
no prédio do SEBRAE, na Avenida 
Ernestino Borges – Centro. Além do 
SEBRAE, o SESC/AP também irá con-
tribuir com espaço físico e suporte nas 
capacitações. A estrutura será ofere-
cida gratuitamente para o aperfeiço-
amento do segmento de audiovisual, 
formando profissionais de produção, 
roteiristas, diretores e editores de áu-
dio e vídeo. Cursos do MedioTec vol-
tados para o audiovisual também serão 
implementados no NPD, ampliando as 
oportunidades para os jovens que têm 
interesse em atuar na área, como é o 
caso de Alex Ferreira(17 anos), aluno 
do curso de comunicação visual do 
MedioTec, que prestigiou e comemo-
rou inauguração do núcleo.

“Estou me identificando com a gra-
de do curso de Comunicação Visual 
e vejo no NPD a oportunidade de me 
aprofundar ainda mais nesse universo, 
que é o que pretendo seguir na vida. 
O curso de sonorização, por exemplo, 
me desperta muito interesse”, registrou 
Alex.

A coordenadora do NPD, Ana Vi-
digal, empossada pelo governador du-
rante a solenidade desta segunda-feira, 
junto aos membros do Comitê Gestor 
do Núcleo, anunciou que o primei-
ro curso do núcleo Equinócio será de 
roteiro, e deve iniciar em 2 de maio. 
Posterior à ele, virão os cursos de ani-
mação, fotografia e sonorização. Os 
responsáveis pelas capacitações serão 
os técnicos do Centro Técnico Audio-
visual e do Centro Audiovisual Norte-
-Nordeste (CANNE).

“Sem o apoio do governo e de todos 
os parceiros, a luta do segmento não 
seria forte o suficiente para tornar esse 
sonho realidade. O NPD é uma gran-
de vitória, que chega com o desafio de 

trazer para o Amapá a nossa TV Cul-
tura e também vislumbrar um curso 
superior de cinema no Amapá”, frisou 
Ana Vidigal.

Na ocasião houve assinatura do 
Termo de Cooperação Técnica para 
implantação do NPD-Equinócio, pelo 
governador Waldez Góes, represen-
tantes da SECULT, SECOM, SEED, SE-
BRAE e SESC. O governador também 
empossou o Conselho Gestor, com-
posto por representantes do segmento, 
SECOM, SECULT, SEED, SESC e SE-
BRAE.

Fomento ao empreendedorismo
Para o secretário de Estado da Co-

municação e membro do conselho 
gestor, Gilberto Ubaiara, o NPD Equi-
nócio também abre precedentes para o 
crescimento de empresas voltadas ao 
audiovisual no Amapá, e o governo já 
se articula nesse sentido.

“O núcleo vem para transformar 
toda a cultura existente do audiovisual 
amapaense, torná-la organizada, ge-
rar bons produtos, tanto de televisão, 
quanto de internet, de animação. Com 
a produção que será gerada, já pode-
mos em utilizar o nosso Centro de 
Incubação para agregar empresas do 
setor audiovisual, fortalecendo tanto 
elas quanto os projetos locais”, enfati-
zou Ubaiara.

O diretor-superintendente do Se-
brae, João Carlos Alvarenga, afirmou 
que a instituição vê no segmento um 
grande potencial empreendedor. “Te-
mos nesse setor pessoas engajadas em 
articular e conquistar, temos enorme 
potencial cultural e econômico, além 
de gestores comprometidos com a cau-
sa. 

O SEBRAE sempre estará engajado 

e disposto a contribuir onde haja visão 
e potencial empreendedor, por isso, 
somamos forças com esse projeto”, sa-
lientou Alvarenga.

Já vem o segundo edital

Para intensificar a valorização e o 
fortalecimento do cinema amapaen-
se o governo trabalha na produção de 
um segundo Edital de Produção Au-
diovisual do Amapá. O objetivo é que 
a Secretaria de Estado de Cultura (SE-
CULT), garanta R$ 2 milhões à inicia-
tiva, valor que pode chegar a R$ 12 mi-
lhões devido à parceria com a Agência 
Nacional de Cinema (ANCINE), que 
gerencia recursos do Fundo Setorial 
Audiovisual (FSA).

O assunto foi discutido nesta se-
gunda-feira, 23, no Palácio do Seten-
trião, sede do governo estadual, em 
um encontro presidido pelo governa-
dor Waldez Góes e que contou com 
a presença de representantes do seg-
mento; da coordenadora de Políticas 
de Fomento da ANCINE, Louise Vito-
rino e da diretora do Centro Técnico 
Audiovisual (CTAv), ligado à Secreta-
ria do Audiovisual (SAv) do Ministé-
rio da Cultura, Daniela Pfeiffer, além 
da equipe de governo.

O fomento previsto é superior ao 
que foi oferecido no primeiro Edital 

de Produção Audiovisual, que con-
templou 12 produções amapaenses em 
2017. A interlocutora do edital, Ana 
Vidigal, explicou que o Governo do 
Amapá está trabalhando na elabora-
ção do edital, de acordo com as novas 
normas do Fundo Setorial do Audiovi-
sual, estabelecidas pela ANCINE.

A produção do documento acon-
tece em um período de ganhos para o 
audiovisual amapaense, visto que, na 

segunda-feira(23), também foi inau-
gurado o Núcleo de Produção Digital 
Equinócio (NPD), espaço que atende 
a um anseio do segmento ao oferecer 
capacitações gratuitas, tanto aos pro-
fissionais que já atuam na área, quanto 
aos que desejam iniciar no setor.

“O segundo edital pontuará forma-
ção, desenvolvimento e produção au-
diovisual. Trata-se de um instrumento 
que fortalecerá ainda mais o cinema 
amapaense”, explicou Ana Vidigal, que 
também é coordenadora do NPD. Ela 
acrescentou que o Edital de Audiovi-
sual do Amapá é um pontapé para que 
os profissionais da área possam acessar 
outros recursos disponíveis no país.

O cineasta Augusto Pessoa parti-
cipou da reunião. Ele considera que 
a iniciativa será uma oportunidade 
para alavancar o setor cinematográfico 
amapaense. “O que vejo é que o Ama-
pá têm potencialidades para obter des-
taque no cinema nacional. Incentivos 
como esses editais, são o que precisa-
mos para alcançar nosso potencial”, 
avaliou.

Waldez Góes destacou que é com-
promisso do governo investir nos di-
versos segmentos da cultura, entre eles 
o audiovisual. Ele acredita que as pro-
duções beneficiadas pelos editais po-
dem garantir mais visibilidade ao Esta-
do. “O Amapá possui riquezas ligadas 
à nossa natureza, nossa gente e à nossa 
cultura. Investir no setor audiovisual 
amapaense é uma forma de mostrar 
essas riquezas ao Brasil e ao mundo”, 
evidenciou Góes.

Formação em Cinema

Outro assunto discutido no en-
contro foi a implantação do Curso de 
Graduação em Cinema na Universida-
de do Estado do Amapá (UEAP). Na 
oportunidade, o reitor da instituição 
de ensino, Perseu Aparício, colocou-se 
à disposição do segmento. “É neces-
sário que o curso tenha o perfil que o 
Estado precisa. Por isso, nós queremos 
ouvir os profissionais que atuam na 
área”, reforçou.

Também estiveram presentes no en-
contro o secretário de Estado de Cultu-
ra, Dilson Borges; a secretária adjunta 
de Estado de Comunicação (SECOM), 
Ariele Martins, a secretária adjunta de 
Políticas da Educação, Diná Melo, e o 
deputado estadual Ericláudio Alencar.
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Uma breve história da informatização do voto no Brasil - I

Com 22 anos de existência, a urna 
eletrônica passou por um processo 
de evolução, prezando sempre pela 

segurança e garantia do sigilo do voto. Mas até 
chegar ao modelo informatizado de votação, 
diversas pesquisas para o aprimoramento da 
tecnologia foram realizadas pela Justiça Elei-
toral. Ver www.tse.jus.br.

Muitos ainda lembram que, antes da infor-
matização, os eleitores tiveram que votar ma-
nualmente, por meio de cédulas de papel, em 
urnas de madeira, metal e lona. Diferente do 
que acontece hoje, levava-se mais tempo para 
votar e a apuração, que era feita por várias pes-
soas, demorava dias para ser finalizada.

A intenção de facilitar a vida do eleitor 
com a criação de um sistema mecanizado para 
coletar os votos é antiga. O Código Eleitoral, 
de 1932, em seu artigo 57 já previa o “uso das 
máquinas de votar”. A Ideia foi suscitada mais 
de meio século depois, em 1958, por Sócrates 
Ricardo Puntel, com a criação da máquina de 
Puntel. O equipamento, que funcionava por 
meio de duas teclas e duas réguas que indica-
vam os cargos a serem preenchidos, não che-
gou a ser utilizado no processo eleitoral.

Foi somente entre 1985 e 1986, com a con-
solidação do cadastro único e automatizado 
de eleitores, que a informatização do voto co-
meçou a virar realidade no país. Os recursos 
tecnológicos da época foram suficientes para 
a criação do sistema. Antes disso, os registros 
eram feitos em papel.

Com o cenário mais informatizado, os 
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) come-
çaram a trabalhar no desenvolvimento de 
diversos protótipos de urnas eletrônicas. Em 
1989, os eleitores de Brusque, em Santa Cata-
rina, votaram pela primeira vez utilizando um 
computador, em caráter experimental, no 2º 
turno das eleições presidenciais. Naquele ano, 
os TREs foram, também pela primeira vez, 
interligados (mediante canal de voz e dados) 
a um computador central instalado no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). A recepção das 
informações, feita num microcomp utador 
modelo 386, obteve êxito.

Contudo, somente em 1994, o TSE reali-
zou o processamento eletrônico do resultado 
das eleições gerais daquele ano, com recursos 
computacionais da própria Justiça Eleitoral. 
Na ocasião, a infraestrutura necessária para 

que se pudesse pensar em votação eletrônica 
foi montada com a criação da rede nacional 
da Justiça Eleitoral. Essa rede permitia trans-
mitir a alguns centros regionais as apurações 
de cada município. Tanto que na eleição presi-
dencial de 1994, por volta de 11 horas da noite, 
foi possível anunciar o candidato eleito após 
alcançar a maioria absoluta dos votos.

A partir de 1995, a urna eletrônica que 
se tem notícia atualmente começou a ganhar 
forma. O objetivo dos técnicos era tornar o 
processo mais seguro, ágil e afastar o máximo 
possível à intervenção humana do processo 
eleitoral. O projeto para a informatização do 
voto foi apresentado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais, naquele ano. Um 
“grupo de notáveis” - formado por desem-
bargadores, juristas e funcionários da Justiça 
Eleitoral -, ficou responsável pela definição de 
como deveria ser feita a coleta automática de 
votos.

Os técnicos realizaram testes com Perso-
nal Computer (PC) - computador de pequeno 
porte e baixo custo - pelos tribunais regionais. 
No entanto, o entendimento firmado à época 
era que o computador não seria um meca-

nismo seguro suficiente para ser adotado no 
âmbito da votação eletrônica em todo o país. 
Então, os técnicos passaram a se dedicar à 
construção de um equipamento baseado em 
computador, com tela, teclado e CPU num 
mesmo bloco, e com vários requisitos de segu-
rança já implementados.

Os técnicos também se empenharam para 
que a máquina fosse de fácil interação com o 
cidadão e totalmente fechada, impedindo o 
acesso a suas memórias internas, algo que o 
computador na época não oferecia. “Ao invés 
de se ter um teclado com várias opções, se 
teria algo muito objetivo, que viabilizasse in-
clusive o voto do analfabeto. O teclado do te-
lefone [adotado na urna] foi justamente para 
possibilitar que o analfabeto e o deficiente 
visual pudessem interagir com aquele disposi-
tivo sem muita dificuldade”, explica Giuseppe 
Janino, secretario de Tecnologia da Informa-
ção do TSE.

Assim, com base em premissas determina-
das pelo “grupo de notáveis”, foi designado um 
“grupo técnico” para desenvolver o projeto 
básico da urna eletrônica. Continuaremos na 
próxima oportunidade.

Escola Judiciária Eleitoral realiza palestra no Instituto Federal do Amapá

A Escola Judiciária Eleitoral do 
Amapá (EJE-TRE-AP), promo-
veu durante dois dias, no Instituto 

Federal do Amapá – IFAP, campus Macapá, o 
projeto “Liderança e Representatividade: uma 
escolha democrática”.

Durante a programação, o coordenador da 
EJE, Rinaldo Farias, ministrou palestra sobre 
“Política Representativa” e ainda promoveu 
eleição relativa ao projeto da Justiça Eleitoral 
“Valorize seu Voto”. Momento em que os es-
tudantes manifestaram suas opiniões na urna 
eletrônica sobre a importância do voto.

As atividades continuam na próxima se-
mana, nos dias 26 e 27.04. E o encerramento 
está previsto para o mês de maio, com a rea-
lização da eleição e diplomação dos represen-
tantes de turmas.

Exposição
O público que participou desta ação, apro-

veitou para conhecer a exposição Itinerante 
“500 anos de eleição no Brasil”, produzida pela 
EJE-TRE-AP.

A mostra pontua o processo de evolução 
das eleições no país, desde seu surgimento no 
Brasil Colônia até os dias atuais. E ainda são 
evidenciados pontos relevantes que marcaram 
as eleições, como o surgimento dos partidos 
políticos; voto da primeira mulher; primeira 
mulher a ser eleita; eleição em que o jovem 

de 16 anos teve o direito ao voto; o voto direto 
para presidente; instalação da Justiça Eleitoral; 
inclusão da urna eletrônica; informatização de 
todo o processo de votação e apuração

Partidos têm até dia 30 de abril para entre-
gar prestações de contas de 2017

Até esta quarta-feira (24), apenas uma le-
genda havia cumprido a exigência legal. Não 
entrega da documentação pode ocasionar sus-
pensão de repasse do Fundo Partidário

Termina às 23h59 da próxima segunda-
-feira (30) o prazo para que os 35 partidos 
políticos com registro no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) apresentem à Justiça Eleitoral 
as respectivas prestações de contas referentes 
ao exercício financeiro e contábil de 2017. Até 
esta quarta-feira (24), apenas o Partido Ecoló-
gico Nacional (PEN) havia prestado contas à 
Corte.

No Sistema de Prestação de Contas Anu-
al (SPCA), nove agremiações já realizaram o 
encerramento relativo a 2017, mas ainda não 
entregaram as demais peças por meio do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe). Pelas normas 
em vigor, além de lançar gastos e receitas por 
meio do SPCA, para estarem quites com a Jus-
tiça Eleitoral os partidos têm de enviar notas 
fiscais e recibos por meio do PJe.

Os partidos que não prestarem contas 

terão o repasse do fundo partidário suspen-
so. Os diretórios nacionais das siglas devem 
apresentar ao TSE as respectivas prestações 
de contas. Os estaduais precisam entregá-las 
aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e os 
municipais nas zonas eleitorais.

Essa prestação de contas está prevista na 
Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos). 
As legendas são obrigadas a informar os da-
dos à Justiça Eleitoral mesmo em anos sem 
eleições. A regra que prevê a fiscalização das 
contas partidárias também está prevista na 
Constituição Federal (artigo 17, inciso III). De 
acordo com a legislação, cabe à Justiça Eleitoral 
fiscalizar as contas dos partidos, para verificar 
a origem e a aplicação dos recursos declarados 
pelas siglas em sua prestação de contas.

Uso obrigatório
A partir do exercício de 2017, a prestação 

de contas dos partidos é obrigatoriamente rea-
lizada por meio da integração dos sistemas PJe 
e SPCA. Esse último substituiu a prestação de 
contas em papel, e tem como principais obje-
tivos a celeridade, uniformização, transparên-
cia, melhoria da fiscalização e controle das fi-
nanças e do patrimônio dos partidos políticos.

Além da prestação de contas anual dos 
partidos políticos, vale destacar que as legen-
das devem apresentar à Justiça Eleitoral, no 
ano de realização de eleições, a prestação de 

contas de campanha, identificando a origem 
e destino dos recursos aplicados nas eleições.

Os diretórios partidários de nível munici-
pal que não tenham movimentado recursos 
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro devem apresentar à Justiça Eleitoral 
sua Declaração de Ausência de Movimenta-
ção Financeira.

O SPCA encontra-se disponível na página 
da Justiça Eleitoral na internet, podendo ser 
acessado neste endereço http://www.tse.jus.
br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-
-contas/sistema-de-prestacao-de-contas-anu-
ais-spca. O sistema deve ser utilizado de forma 
on-line, mediante prévio cadastramento, no 
próprio site, pelos dirigentes partidários.

Consequências
Se a legenda não prestar contas dentro do 

prazo definido em lei, a Presidência do respec-
tivo Tribunal (ou o juiz eleitoral) será informa-
da sobre a inadimplência, e o partido, então, 
será intimado a apresentar as contas em um 
prazo de 72 horas.

Encerrado esse prazo, se a sigla permane-
cer inadimplente, o presidente do Tribunal ou 
o juiz eleitoral deverá determinar a suspensão 
imediata da distribuição ou repasse de novas 
cotas do Fundo Partidário (Resolução TSE nº 
23.464/2015), sujeitando-se, ainda, o partido 
ao julgamento de contas não prestadas.
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ELEIÇÕES 2018
Como são feitas as pesquisas eleitorais e por que elas não são mentirosas – mesmo que você nunca tenha sido entrevistado

Da Editoria

As pesquisas são cientificamente 
criadas para fazer com que as res-
postas sejam dadas por pessoas 

que “representem” o todo do grupo que se 
quer conhecer.

Uma pessoa adulta tem entre cinco e seis 
litros de sangue. Mesmo assim os médicos 
conseguem descobrir doenças como a ane-
mia extraindo alguns poucos mililitros de um 
paciente – em um exame como o hemogra-
ma.

A analogia acima se aplica às pesquisas 
eleitorais e de opinião: com os métodos cer-
tos é possível conhecer o pensamento e as 
tendências em um grupo tão grande quanto 
os eleitores brasileiros (146 milhões de pesso-
as, segundo o Tribunal Superior Eleitoral) a 
partir de entrevistas com uma pequena parte 
deste contingente – amostras de 2 mil pessoas 
ou até menos.

Com as eleições de outubro se aproximan-
do as pesquisas (principalmente as eleitorais) 
se tornarão cada vez mais comuns. Os levan-
tamentos dos institutos de pesquisas, porém, 
vão muito além da disputa pela Presidência 
da República – são usados também para co-
nhecer tendências de opinião das pessoas so-
bre determinados temas e para planejar estra-
tégias de marketing das empresas.

Em eleições acirradas é comum que can-
didatos e militantes ataquem o resultado de 
pesquisas eleitorais (especialmente quando 
se saem mal). Mas não se deixe enganar: po-
líticos, marqueteiros e partidos conhecem o 
valor das pesquisas para entender e se posi-
cionar da melhor forma durante a disputa, e 
muitas vezes encomendam suas próprias pes-
quisas antes de tomar decisões.

— Para os partidos políticos e candidatos, 
os resultados das pesquisas são fundamentais 
para as decisões estratégicas das campanhas 
eleitorais, desde a definição do melhor can-
didato ou coligação partidária até a avaliação 
da forma de se comunicar com o eleitor —, 
conta Daniel Cersosimo, diretor do instituto 
de pesquisas Ipsos.

Mesmo assim é possível que você nunca 
tenha respondido a uma pesquisa eleitoral e 
talvez não conheça ninguém que tivesse par-
ticipado desses levantamentos. Então, como 
confiar que os resultados são verdadeiros?

No fim das contas pesquisas eleitorais ten-
tam “prever” o que vai acontecer quando che-
gar o dia da votação. E a evidência existente 
até agora é de que, na maioria das vezes, os le-
vantamentos são bem sucedidos nesta tarefa, 
principalmente quando são realizados mais 
perto da data do escrutínio.

Em fevereiro do ano passado, por exem-
plo, cientistas políticos da Universidade de 
Houston (EUA) verificaram que pesquisas 
feitas duas semanas antes da votação conse-
guiram acertar o resultado de 10 entre 11 elei-

ções em países latino-americanos, entre 2013 
e 2014 (uma eficácia de 90,9%).

Um resultado similar aparece em um le-
vantamento do site de notícias jurídicas Jota, 
que considerou 3.924 pesquisas eleitorais bra-
sileiras nas eleições nacionais de 1998 a 2014.

Por fim, é possível que durante a campa-
nha surjam textos nas redes sociais mencio-
nando “pesquisas” que não existem, para fa-
vorecer este ou aquele candidato. Para saber 
se uma pesquisa foi realmente feita ou não, 
basta consultar o TSE. Todas as pesquisas 
confiáveis feitas no país estão registradas nes-
te banco de dados da Justiça Eleitoral.

A BBC Brasil conversou e enviou ques-
tionamentos por e-mail a diretores de três 
grandes institutos de pesquisas com atuação 
no Brasil (Ibope, Datafolha e Ipsos) para en-
tender como são feitos estes levantamentos.

Como é feita uma pesquisa?
Primeiro os pesquisadores definem uma 

amostra que seja representativa do grupo a 
ser pesquisado, usando dados públicos. O 
objetivo é escolher um número limitado de 
pessoas, cujas características sejam parecidas 
com a do grupo maior que se queira pesqui-
sar (que os estatísticos chamam de universo).

Para que a pesquisa esteja correta a amos-
tra precisa corresponder ao universo dentro 
de alguns critérios (escolaridade, idade, gê-
nero, etc.). Esses critérios são chamados de 
variáveis. Por exemplo: os últimos dados do 
TSE mostram que 52,4% dos 146,4 milhões 
de eleitores brasileiros são mulheres. Portan-
to, uma amostra de 2.000 eleitores deverá ter 
52,4% de mulheres (1.048 eleitoras).

— A amostra deve ser uma reprodução do 
universo a ser representado com as mesmas 
proporções de segmentos sócio-econômicos 
—, diz o diretor do Datafolha, Mauro Paulino. 

E como escolher exatamente os locais do 
país em que serão aplicados os questionários? 

— São sorteadas cidades de pequeno, mé-
dio e grande porte nas mesorregiões (recortes 
dentro de cada Estado) definidas pelo IBGE 
—, explica Paulino. 

É que a proporção de moradores de capi-
tais ou de cidades do interior também é con-
siderada na formação da amostra.

As variáveis levadas em conta mudam de 
instituto para instituto, e de acordo com o ob-

jetivo do levantamento. 
— Quanto mais as variáveis 

escolhidas estiverem relaciona-
das com o objeto do levanta-
mento, melhor será a amostra 
—, diz a diretora do Ibope Már-
cia Cavallari. No caso do IBO-
PE as variáveis consideradas ge-
ralmente são as de gênero, faixa 
etária, escolaridade e ramo no 
qual a pessoa trabalha (ou se é 
desempregada).

Depois de calculada a amos-
tra, é preciso fazer as entrevistas 
com as pessoas que preencham 

aqueles critérios.
Cada instituto de pesquisa tem a própria 

forma de fazer isto: o Ibope determina a área 
em que o entrevistador fará a pesquisa usando 
os chamados “setores censitários” definidos 
pelo IBGE (isto é, a mesma divisão do terri-
tório usada no Censo brasileiro). A vantagem 
disto, diz Cavallari, é poder saber exatamente 
onde cada entrevista ocorrerá - o pesquisador 
é enviado a uma área contínua, situada em 
um único quadro urbano ou rural.

— A partir daí o entrevistador vai percor-
rer esse território (o do setor censitário) até 
preencher todas as entrevistas que estavam 
designadas para ele —, diz Cavallari.

Já o Datafolha usa outra metodologia 
baseada nos chamados “pontos de fluxo”: os 
pesquisadores são mandados a locais fixos, e 
entrevistam os passantes.

Segundo Mauro Paulino o Instituto têm 
mapeados mais de 60 mil pontos deste tipo, 
que são atualizados constantemente. 

“Todos os questionários são aplicados 
com o uso de tablets, que permitem a geolo-
calização online do entrevistador, gravação 
das entrevistas e checagem instantânea das 
respostas, que são enviadas para a central de 
dados no mesmo instante em que são colhi-
das”, escreveu ele à BBC Brasil.

Por último, os dados são reunidos e trata-
dos estatisticamente pelos institutos.

Você nunca foi entrevistado?
No caso de uma pesquisa de intenção de 

voto, por exemplo, o universo a ser estudado 
corresponde ao número de eleitores do Brasil 
- 146,4 milhões de pessoas, segundo o último 
número do TSE (março de 2018).

Como as pesquisas 
eleitorais geralmente 
ouvem cerca de 2 mil 
pessoas, a chance de 
você estar entre os “es-
colhidos” é realmente 
pequena – o que não 
torna o levantamento 
menos válido.

“As pesquisas de 
opinião são realizadas 
por meio de técnicas 
de amostragem, re-
conhecidas interna-

cionalmente, de modo que a abordagem de 
apenas uma pequena parcela da população já 
é suficiente para retratar o todo”, escreve Cer-
sosimo, do Ipsos, em e-mail à BBC.

“Da mesma forma (que num exame de 
sangue), uma pesquisa eleitoral pode entre-
vistar cerca de mil pessoas e chegar a resulta-
dos que representam toda a população desde 
que seja realizada com os métodos corretos 
de amostragem e dentro de uma margem de 
erro”, continua o diretor do IPSOS.

E por que os institutos não conseguem 
eliminar a “margem de erro” que existe nas 
pesquisas? Basicamente, porque seria preciso 
entrevistar todos os 146 milhões de eleitores, 
diz Márcia Cavallari, do IBOPE. 

— Quanto mais entrevistas você faz mais 
cai a margem de erro —, diz Cavallari.

— Mas a partir de um certo ponto você 
pode aumentar o quanto quiser a sua amostra 
(o número de entrevistas) que a margem de 
erro varia pouco —, conta a CEO do IBOPE. 
No Brasil as pesquisas eleitorais costumam 
variar entre 2% e 4% de margem, para mais 
ou para menos.

Enquete não é pesquisa
As pesquisas são cientificamente criadas 

para fazer com que as respostas sejam dadas 
por pessoas que “representem” o todo do gru-
po que se quer conhecer – em uma pesquisa 
eleitoral para presidente este “todo” é o uni-
verso dos eleitores brasileiros.

Já as enquetes de um site ou página não 
têm qualquer controle de quem vai responder 
às perguntas –por isso, podem acabar “ou-
vindo” de forma desproporcional pessoas de 
uma determinada classe social, faixa de esco-
laridade, profissão ou até inclinação política. 
Os resultados estarão, portanto, distorcidos.

— Podemos destacar, por exemplo, a limi-
tação que ocorre pelo próprio público, uma 
vez que parte da população não tem acesso à 
internet. Do mesmo modo, o perfil de quem 
responde espontaneamente às enquetes não é 
o perfil geral do eleitor, o que acaba enviesan-
do os resultados—, diz Daniel Cersosimo, do 
Ipsos.

— Por isso mesmo existe uma diferen-
ciação do que pode ser chamado de pesqui-
sa, com métodos que devem ser seguidos, e 
enquetes que podem ser feitas sem adoção de 
critérios científicos —, diz ele.
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Senado aprova prorrogação de incentivos fiscais
para empresas amapaenses incluídas na SUDAM
Da Editoria

Matéria foi aprovada na 
Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado e 

deve seguir para a Câmara dos Depu-
tados

A Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado Federal aprovou o 
Projeto de Lei do Senado 656, de 2015, 
que prorroga os incentivos fiscais para 
empresas instaladas nas áreas de atua-
ção das Superintendências do Desen-
volvimento da Amazônia, a SUDAM, 
e do Nordeste, a SUDENE. A proposta 
do senador Eunício Oliveira, do MDB 
do Ceará, amplia de 2018 para 2023 o 
prazo para que empresas com projetos 
aprovados nos órgãos tenham direito à 
redução de 75% do Imposto de Renda 
calculado de acordo com o lucro da ex-
ploração do empreendimento.

O economista da SUDAM, Túlio 
Barata, considera a prorrogação dos 
incentivos fiscais para empresas inclu-
ídas no órgão uma prioridade para a 
economia da região. “Para toda Ama-
zônia Legal o prazo termina em 31 de 
dezembro de 2018. Isso se não for re-
novado, pois o impacto vai ser severo 
para a nossa região. A gente calcula que 

vai haver uma debandada de empreen-
dedores para outras regiões mais dinâ-
micas do país”, defende o especialista.

Incentivos fiscais

A SUDAM e a SUDENE são autar-
quias federais ligadas ao Ministério da 
Integração Nacional e têm como ob-
jetivo desenvolver a economia das re-
giões Norte e Nordeste. Desde a cria-
ção da nova SUDAM, em 2007, foram 
concedidos mais de 1.500 laudos para 
redução do imposto de renda a mais 
de 400 empresas situadas na Amazônia 
Legal. Segundo o órgão, desde 2007, 
mais de 1.800 projetos de incentivos 
fiscais foram aprovados em todas as 
modalidades e a previsão dos recursos 
com incentivos fiscais concedidos so-
mam R$ 19,5 bilhões.

A geração de empregos nos Estados 
das regiões Norte e Nordeste do país é 
a principal bandeira daqueles que de-
fendem o projeto. Segundo a SUDAM, 
até 2015, 25 empresas tiveram os in-
centivos fiscais aprovados pelo órgão 
no Amapá. Até 2017, quatro empresas 
cadastradas na SUDAM mantinham 
atividades no Estado, gerando mais de 

492 empregos.Os incentivos concedi-
dos a essas empresas passam dos R$ 
700 milhões. 

Outros benefícios

O relator do projeto na Comissão 
de Assuntos Econômicos, o senador 
Armando Monteiro, do PTB de Per-
nambuco, é favorável à prorrogação 
dos incentivos fiscais, com ainda ou-
tro benefício. Ele propôs a alteração 
do texto para permitir que as empresas 
instaladas na Sudam e na Sudene pos-
sam usar, como capital de giro, metade 
do valor aplicado como reinvestimento 
nos Bancos da Amazônia ou do Nor-
deste. A emenda de Armando Mon-
teiro também prorroga para 2023 o 
prazo desse incentivo e determina que 
os 50% restantes do valor de reinvesti-

mento aplicados nos bancos oficiais se-
jam usados na aquisição de máquinas.

A matéria foi analisada com caráter 
terminativo na comissão, e se não hou-
ver recurso para análise em plenário, 
segue para tramitação na Câmara dos 
Deputados.

Aquisição de máquinas

O relator na CAE, senador Arman-
do Monteiro (PTB-PE), fez uma al-
teração no texto para permitir que as 
empresas instaladas na SUDAM e na 
SUDENE possam usar, como capital de 
giro, metade do valor aplicado como 
reinvestimento nos Bancos da Ama-
zônia (Basa) ou do Nordeste (BNB). A 
emenda também prorroga para 2023 o 
prazo desse incentivo e determina que 
os 50% restantes do valor de reinvesti-
mento aplicados nos bancos oficiais se-
jam usados na aquisição de máquinas.

“Ao destinarmos no mínimo 50% 
desses recursos para a renovação do 
parque fabril estamos contribuindo 
para que as regiões Norte e Nordeste 
possam elevar seus níveis de produ-
tividade, ao mesmo tempo em que se 
oferece um fôlego financeiro que será 
importante para impulsionar a recu-

peração econômica e os empregos nas 
regiões menos desenvolvidas”, afirma.

Centro-Oeste
Também, por meio de emendas, a 

senadora Simone Tebet (PMDB-MS) 
apresentou incluiu os Estados de Goiás 
e Mato Grosso do Sul na Superinten-
dência de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste (SUDECO). Por fazer parte 
da Amazônia Legal, o Mato Grosso 
está na área de abrangência da Sudam 
e o Distrito Federal está fora.

O relator do PLS 656 acatou a al-
teração proposta por Simone Tebet, 
mas frisou que ela foi adicionada em 
um dispositivo separado, para que, em 
caso de veto pela equipe econômica do 
governo, os beneficiários originais do 
projeto (SUDAM e SUDENE) não se-
jam prejudicados. 

SUDAM

A SUDAM é uma Autarquia Federal, 
vinculada ao Ministério da Integração 
Nacional, que tem como missão insti-
tucional promover o desenvolvimento 
includente e sustentável da Amazônia 
assegurando a erradicação da miséria e 
a redução das desigualdades regionais.
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Campanha de vacinação contra a gripe co-
meçou na segunda-feira (23) em todo o país
Da Editoria

Meta é imunizar 54,4 milhões de 
pessoas até 1º de junho, segun-
do o governo. Veja quem deve 

tomar a dose que neste ano protege contra 3 
tipos de vírus da gripe.

A campanha nacional de vacinação con-
tra a influenza começou na segunda-feira 
(23). A meta, segundo o Ministério da Saú-
de, é imunizar 54,4 milhões de pessoas, que 
fazem parte do grupo considerado “mais 
suscetível” ao agravamento de doenças res-
piratórias.

Ministério da Saúde já enviou para o 
Amapá as doses para a 20ª Campanha de Va-
cinação Contra o Vírus da Influenza. São 178 
mil doses para serem distribuídas aos 16 mu-
nicípios. De acordo com a Superintendência 
de Vigilância em Saúde (SVS), responsável 
pela distribuição, o Estado foi o primeiro da 
federação a receber a remessa. 

A dose da vacina trivalente combate os 
vírus da gripe como o H1N1 e o H3N2. O 
final da campanha está previsto para o dia 1º 
de junho. Este ano a vacinação tem um pú-
blico-alvo maior que no ano passado, explica 
a chefe da Unidade de Imunobiológicos da 
SVS, Andréa Marvão. De acordo com dados 
do Sistema de Informações do Programa 
Nacional de Imunizações do Ministério da 
Saúde, em 2017, o Amapá alcançou o maior 
percentual de cobertura vacinal do país con-
tra a Influenza. A cobertura vacinal em todo 
o Estado foi de 156.146 pessoas alcançadas, 

100,92% da meta do programa, que era de 
154.717 vacinas.

“A excelente cobertura é resultado de um 
planejamento organizado, onde foi orien-
tado aos coordenadores municipais sobre 
a oferta da vacina e a priorização do grupo 
alvo da campanha. Para 2018 realizamos a 
reunião técnica onde coordenadores pude-
ram tirar suas dúvidas”, destacou Marvão.

A vacina protege contra três subtipos do 
vírus da gripe determinados pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) para este ano 
(A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).

Influenza
A Influenza (Gripe) é uma infecção vi-

ral aguda do sistema respiratório de elevada 
transmissibilidade e distribuição global.

Uma pessoa pode contraí-la várias vezes 
ao longo da vida e, em alguns casos, pode 
evoluir para uma forma grave, principal-

mente em crianças menores de cinco anos 
e adultos maiores 60 anos de idade, gestan-
tes, puérperas, bem como em portadores 
de doenças pulmonares (incluindo asma), 
indivíduos imunodeprimidos, com doenças 
cardiovasculares, hepáticas e renais entre ou-
tras.

Os vírus de Influenza que atualmente 
circulam no Brasil são: Influenza A/H1N1, 
Influenza A/H3N2 e Influenza B.

No Amapá, circularam em 2017, dois 
vírus: Influenza A (subtipo H3N2) e In-
fluenza B. Houve um total de 13 casos de 

Influenza A, de sub-
tipo H3N2; desses, 
12 na forma mais 
branda (Síndrome 
Gripal-SG) e 1 na 
forma mais grave 
(Síndrome Respira-
tória Aguda Grave-
-SRAG). Foram 5 
casos de influenza B

Veja qual é o 
público-alvo para 

receber as doses gratuitamente no SUS:

• Pessoas a partir de 60 anos
• Crianças de seis meses a cinco anos
• Trabalhadores da área de saúde
• Professores das redes pública e pri-

vada
• Mulheres gestantes e puérperasindí-

genas
• Pessoas privadas de liberdade (in-

cluindo adolescentes cumprindo medidas 
socioeducativas)

• Profissionais do sistema prisional
• Portadores de doenças que aumen-

tam o risco de complicações em decorrência 
da influenza

A contraindicação da vacina é para quem 
tem alergia severa a ovo.

O que tem dentro da vacina
Todos os anos os subtipos dos vírus da 

gripe, que serão incluídos no imunizante, 
mudam. Isso porque os diferentes causado-
res dessa infecção circulam pelo mundo e 
sofrem mutações com frequência.

Quem define a composição da vacina é 
a própria OMS, que reúne e analisa as infor-
mações enviadas por centros de vigilância de 
todos os países. Aqui no Brasil, por exem-
plo, temos três estações-sentinela: o Institu-
to Adolfo Lutz, em São Paulo, a Fundação 
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o Institu-
to Evandro Chagas, em Belém do Pará. Essas 
instituições fazem exames em indivíduos in-
fectados para descobrir quais as cepas virais 
que mais circulam em cada região.

A partir desses dados os experts batem 
o martelo sobre a composição da vacina e 
fazem o anúncio no mês de setembro para 
o Hemisfério Sul e em fevereiro para o He-
misfério Norte. Em 2018 os tipos de vírus 
incluídos em nossa campanha são o H1N1, 
o H3N2 e o influenza do tipo B Yamagata.

Vacina da gripe
A vacina desse ano tem a possibilidade de 

proteger contra três tipos de vírus da gripe: o 
Influenza A, nas variações H1N1 e H3N2 e 
influenza B. Para o ministério, o acréscimo 
da proteção contra o H3N2 acontece após 
a infecção de 47 mil pessoas no hemisfério 
norte, em janeiro, mas no Brasil, segundo 
Carla Domingues, coordenadora-geral do 
programa de imunização do ministério, 
“não há nenhuma evidência que teremos 
uma circulação forte do H3N2”.

Dia D
O Ministério da Saúde confirmou tam-

bém que o ‘Dia D’ será no pró-
ximo dia 12 de maio, quando 
ocorre a mobilização nacional. 
No dia, os 65 mil postos de va-
cinação do país estarão em fun-
cionamento. A meta, segundo o 
ministro Gilberto Occhi, é distri-
buir 100% das doses para todo o 
público-alvo e, se eventualmente 
houver uma sobra de vacina, as 

demais pessoas serão imunizadas.

Distribuição
O Ministério da Saúde adquiriu 60 mi-

lhões de doses da vacina que serão entregues 
em etapas aos Estados. A previsão do gover-
no é de 25 milhões delas já estariam à dispo-
sição no início da campanha.

De acordo com o Ministério da Saúde, a 
vacina gratuita é trivalente. Ou seja, protege 
contra os três subtipos do vírus da gripe que 
mais circularam no último ano no Hemisfé-
rio Sul, conforme determinação da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), incluindo o 
H1N1 e o H3N2. Na rede privada, também 
está à disposição a versão quadrivalente.

Pessoas com doenças crônicas (como 
o diabetes) e outras condições clínicas es-
peciais também devem receber a vacina. 
Neste caso, é preciso apresentar uma pres-
crição médica no posto de saúde. Pacientes 
cadastrados em programas de controle das 
doenças crônicas do Sistema Único de Saú-
de (SUS) devem procurar os postos de saúde 
em que estão registrados para ganhar a dose, 
sem a necessidade de receita.

Casos confirmados
No ano passado o país confirmou 394 ca-

sos confirmados de contaminação por uma 
das três variações da influenza. Ao todo, se-
gundo a Saúde, 66 pessoas morreram.

Já em 2018, dos 392 casos de influenza 
registrados em todo país, 62 resultaram em 
óbitos. Do total, 190 casos e 33 mortes foram 
por H1N1. Em relação ao vírus H3N2 foram 
93 casos e 15 mortes.
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Joselito Santos Abrantes
Wagner José Pinheiro Costa

A exploração mineral na 
Amazônia como um todo 
tem ocasionado transforma-

ções de várias ordens nesta região. Já 
no século XVII, portanto muito antes 
de sua criação como território federal 
(1943), e posteriormente como estado 
(1988), a ocupação do Amapá esteve 
estreitamente motivada pela explora-
ção garimpeira, principalmente o ouro 
de Oiapoque, Cassiporé e Amapá, e a 
extração empresarial do manganês em 
Serra do Navio e do caulim em Laranjal 
do Jari. 

A presença de jazidas minerais não 
acelerou o processo de ocupação terri-
torial no século passado. Somente com 
a instalação e a operação do primeiro 
empreendimento de exploração, no 

caso a exploração de manganês na Ser-
ra do Navio, é que o processo se inten-
sificou. O manganês foi durante quatro 
décadas o único bem mineral explora-
do industrialmente no Amapá.

Em 1957 começaram as exportações 
do minério, com volume aproximado 
de 680 mil toneladas. Quarenta anos 
depois, em 31 de dezembro de 1997, 
dez anos antes do previsto no contra-
to original, a empresa alegou o esgo-
tamento da jazida e iniciou o processo 
de abandono do projeto. Durante esse 
período foram extraídas cerca de 52 
milhões de toneladas do minério, ge-
rando um faturamento bruto para a 
empresa de US$ 1,37 bilhões de dólares 
(que, convertidos para dólares de 1994, 
alcançam a cifra de US$ 3,0 bilhões) e 
royalties acumulados de US$ 56,5 mi-
lhões (corrigidos para 1994, atingem o 
valor de US$ 131,6 milhões), ou 4,12% 
da receita total auferida (Drummond e 
Pereira, 2007, p. 194, 214 e 218).

Drummond (2004) afirma que a 
mina de manganês na Serra do Navio 
criou empregos estáveis e bem pagos, 
pagou impostos, contribuições sociais 
e royalties, e gerou investimentos pro-
dutivos complementares. Ainda assim, 
a inviabilidade de uma grande usina 
siderúrgica no Amapá não permitiu 

que o estado se 
aproveitasse das 
melhores opor-
tunidades de 
criar linkagese/
ou de agregar va-
lor localmente ao 
minério de man-
ganês e/ou de 
diversificar a sua 
estrutura pro-
dutiva. Para este 
autor o papel que 
pode ser atribuí-
do ao manganês 
amapaense no 

processo de desenvolvimento local do 
Amapá foi de baixa relevância. 

Porém, ressalta que o Amapá não es-
tagnou e tampouco sofreu um colapso 
econômico e social no período de ex-
ploração do manganês pela Icomi (1957 
a 1993). “O Amapá na verdade foi um 
líder regional em termos de IDH e de 
vários outros indicadores sociais, eco-
nômicos e ambientais” (Drummond, 
2004, p. 12).

O Estado do Amapá apresenta uma 
característica geológica ímpar colocan-
do-o como um dos estados de maior 
potencial mineral do Brasil, o estudo 
Diagnóstico do Setor Mineral do Esta-
do do Amapá realizado no ano de 2009 
e publicado pelo Governo do Estado 
através do IEPA em 2010. O estudo 
aponta a existência de 9 Distritos Mi-
neiros que precisam ser potencializa-
dos com fins de geração de emprego e 
renda para a sociedade amapaense. 

Assim, evidencia-se que os bens mi-

MINERAÇÃO NO AMAPÁ: UM NOVO CICLO?
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nerais constituem um dos mais impor-
tantes segmentos no desenvolvimento 
socioeconômico do Estado do Amapá. 
As condições geológicas e morfológicas 
revelam uma variedade considerável 
de ambientes geológicos com poten-
cialidade para formação de 
depósitos dos principais mi-
nerais utilizados na indústria 
moderna. A metalogênese 
equatorial influencia favora-
velmente na evolução super-
gênica dos portentosos jazi-
mentos de ferro, manganês, 
ouro, cromita, tantalita,tório,  
urânico,  caulim  e  tantos  
outros  minerais.

Por outro lado, projetos 
mineiros primários com am-
plas possibilidades indus-
triais e derivadas terciárias 
constituirão brevemente um 
Polo Industrial representati-
vo no Estado, fruto da consi-
derável variedade de espécies 
minerais aqui existentes.

O Estado do Amapá é armazenador 
de grandes jazimentos de argilas com 
estrutura a duas camadas e três cama-
das de importância fundamental para a 
indústria cerâmica, as quais necessitam 
urgentemente ser estudadas e aprovei-
tadas economicamente nos seus mais 
diversos segmentos industriais, inclu-
sive as cerâmicas vermelha e branca.
Merece atenção o aproveitamento das 
areias industriais, que chegam a apre-
sentar teor de silício (SiO2) superior a 
95% antes de qualquer processamento.

No Mapa a seguir expõe-se também 
a potencialidade mineral do Amapá.

No Quadro a seguir é possível ob-
servar a evolução do Setor Mineral do 
Estado do Amapá através da arrecada-
ção da CFEM (Compensação Financei-
ra pela Exploração de Recursos Mine-
rais), também conhecida como Royalt.

No ano de 2003, o Amapá se desta-
cava no cenário nacional na 6ª Posição 
do ranking de arrecadação de CFEM 
em relação aos estados brasileiros. En-

tretanto, com o fechamento da mina de 
manganês, em Serra do Navio, e o final 
de operação da ICOMI em 2003, as áre-
as econômicas e sociais dos municípios 
diretamente afetados pelo empreendi-
mento, bem como o Estado do Amapá 

sofreram com a redução de arrecadação 
de impostos e fechamento de postos de 
trabalho. Então o Amapá passou a se 
destacar no cenário nacional como um 
dos principais exportadores de minério 
de ferro e de ouro.

Como forma de superar essas difi-
culdades, o então eleito, Governador do 
Estado do Amapá, Waldez Góes, a par-
tir de 2003 implementou uma série de 
medidas que atraíram os investimentos 
nacionais e internacionais para a Mine-
ração Industrial do estado. Empresas 
de Médio e Grande Porte se instalaram 
no estado, no ano de 2005 a Sólida Mi-
neração inicia a exploração de Ferro 
(Tracajatuba) e a MPBA começa a ex-
tração de Ouro (Pedra Branca do Ama-
pari). No ano de 2007 a MMX inicia a 
exploração de Ferro em Pedra Branca 
do Amapari. Em 2009 a UNANGEM 
inicia suas atividades para exploração 
de Ferro na bacia do rio Vila Nova.

As políticas desenvolvidas pelo Go-
verno Waldez Góes possibilitaram tam-
bém o avanço do Setor Mineral de Pe-

queno Porte como o de Água Mineral, 
a partir de 2005, e de agregados (areia, 
seixo e brita) que no período de 2004 a 
2008 tiveram uma grande evolução na 
arrecadação da CFEM, merecem des-
taque os incentivos ofertados ao setor 

oleiro cerâmico do estado.
A partir do ano de 2013, com o si-

nistro ocorrido no Terminal de Uso 
Privativo da ANGLO/ZAMIM para 
embarque de minério, localizado no 

Município de Santana, paaou por um 
verdadeiro “Apagão Mineral”. O ano de 
2013 o Estado do Amapá atingiu a 13ª 
Posição do ranking de arrecadação de 
CFEM entre aos estados brasileiros, no 
ano de 2016 a arrecadação melhorou e 
o Amapá chegou a 9ª Posição no refe-
rido ranking. Além da infraestrutura 
portuária outro fator que tem contri-
buído para esse “Apagão Mineral” está 
relacionado com o preço do minério de 
ferro no mercado internacional, atu-
almente, controlado pela demanda da 
China. Em 2011 o preço por tonelada 
de minério de ferro estava em torno 
de 190 dólares e, hoje, está próximo de 
77dólares.

Apesar de todas as dificuldades en-
frentadas pelo setor, retratadas ante-
riormente, a comercialização de pro-
dutos minerais foi responsável por 70% 
das exportações do Estado do Amapá 
no ano de 2016 e, aproximadamente, 
65% das exportações do ano de 2017. 

Além da distribuição dos royalts ar-
recadados para os municípios (65%) e 
estado (23%), a atividade mineral for-
mal e, também, a informal tem um pa-
pel social importante com a geração de 
emprego e renda para muitas famílias, 
com destaque para as atividades garim-

peira, oleiro-cerâmica e pro-
dutores de areia/seixo.

Como forma de enfrentar 
os desafios atuais, a nova or-
dem global e retomar o de-
senvolvimento do setor mi-
neral amapaense, o Governo 
do Estado através da Agên-
cia de Desenvolvimento 
Econômico do Amapá está 
propondo construir em con-
junto com todos os atores 
do setor o Plano de Mine-
ração do Estado do Amapá 
com perspectivas para 2030, 
o qual será um documento 
norteador da Política Esta-
dual de Mineração, legisla-
ção capaz de apresentar os 

princípios e as diretrizes legais para o 
fomento e uso sustentável dos recursos 
minerais do Estado do Amapá propor-
cionando mais segurança aos investi-
dores e as empresas instaladas.
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Série D - Após derrota para o Rio Bran-
co-AC, Macapá joga em Manaus (AM)
Da Editoria

A p r i m e i r a 
rodada da 
Série D do 
C a mp e o -

nato Brasileiro começou 
no último final de sema-
na (21 E 22) e as equipes 
amapaenses Santos (AP) 
e Esporte Clube Macapá 
que está no grupo A1, 
juntoa Manaus-AM, Plá-
cido de Castro AC e Ba-
ré-RR na primeira fase. 
O Peixe da Amazônia 
está no Grupo A2 junto 
com Rio Branco-AC, In-
dependente-PA e Barce-
lona-RO como rivais. 

O campeonato esse 
ano está com 68 equipes, 
divididos em 17 grupos 
regionalizados, manten-
do o mesmo formato de 2017. A pri-
meira fase termina no dia 27 de maio. 
A segunda fase terá 32 times, sendo 
os 17 melhores de cada chave e os 15 
melhores segundos colocados, no ma-
ta-mata até a definição do campeão. 

Os quatro semifinalistas já garantem o 
acesso à Série C, em 2019.

Estréia
 
Na estreia as equipes amapaenses 

enfrentaram as equipes acreanas, Plá-
cido de Castro e Rio Branco. O  peixe 
da Amazônia estreou na capital acrea-
na e saiu com o empate de 2 x 2 com o  
Plácido de Castro. 

Com o resultado, o Grupo A2 ficou 
embolado, pois o outro jogo da chave, 
entre Barcelona-RO e Independen-
te-PA, também terminou empatado 
por 1 a 1. Com isso, todos os clubes 
possuem um ponto. Plácido e Santos 
lideram por causa dos gols marcados.

Grupo A2

E o Macapá-AP que estava sem 
participar a décadas de um evento na-
cional jogou em casa em levou uma 
goleada do Rio Branco de 3 x 0. O 

Macapá-AP, joga neste  domingo (28) 
, no estádio da Colina, pela segunda 
rodada da Série D do Brasileiro.  

Problemas do azulino 
da Avenida FAB

Após a derrota, dentro 
de casa, na segunda-feira, 
23, para o Rio Branco-AC, 
por 3 a 0, na estreia do 
Leão da FAB na Série D 
do Brasileirão, o técnico 
Vitor Jaime desabafou à 
beira de campo. O técnico 
falou sobre o planejamen-
to equivocado da diretoria 
e afirmou que haverá uma 
lista de dispensa no elen-
co.

“O Macapá trouxe 22 jogadores de 
fora do estado e a gente viu que para 
uma Série D, o plantel não está a al-
tura. Nós vamos sentar com a direto-
ria para fazer uma lista de dispensa e 

trazer jogadores mais ex-
perientes. Nós precisamos 
mudar e ter atitude. Hoje 
prevaleceu a qualidade 
técnica do adversário, mas 
agora é pensar nos outros 
jogos” contou.

Ainda de acordo com o 
treinador azulino, o time 
teve muitas dificuldades 
para realizar jogadas nas 
laterais do campo, fazendo 
com que o meio-campo fi-
casse congestionado. Vitor 
Jaime também lamentou 
que o lateral direito, Dael-
son e mais dois jogadores 

que vieram do Bragantino-PA não pu-
deram ser regularizados a tempo no 
BID da CBF.

“O elenco é jovem e têm muitas di-
ficuldades, principalmente nas alas. 
Contra o Rio Branco a gente não pôde 
contar com o Daelson, que jogou com 
a gente no ano passado, além do Ga-
briel e um goleiro do Bragantino. Mas 
precisamos trazer mais jogadores para 
buscar essa classificação” disse.

Vitor Jaime foi contratado no sá-
bado (22), dois dias antes da estreia 
do Macapá na Série D. O antigo trei-
nador, Fran Costa, entregou o cargo 
após o time não vencer nenhum dos 
três jogos que realizou no Campeona-
to Amapaense.

Santos-AP é o primeiro clube 
classificado para as semifinais do 
Amapazão

Peixe também está invicto e lidera 
o estadual com seis pontos. Agora, o 
alvinegro disputa a primeira coloca-
ção para garantir a vantagem do em-
pate na semifinal.
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Mulheres quilombolas são capacitadas pelo projeto Caminho Empreendedor 
Da Editoria

As participantes também fo-
ram contempladas com um 
curso de aperfeiçoamento 

de biobijuteria.
A mulher que empreende não só 

muda de vida, como também transfor-
ma a vida de outras mulheres, gerando 
uma cadeia de empreendedorismo. É 
essa perspectiva que o projeto Cami-

nho Empreendedor trabalha. Em mais 
uma etapa, as mulheres da comunida-
de quilombola São José do Matapi do 
Porto do Céu receberam orientações 
de como podem trabalhar o artesanato 
como fonte de renda.

No último sábado, 21, mais de 40 
mulheres participaram da palestra “O 
Seu Futuro É Você Quem Faz”, minis-
trada pela deputada estadual Marilia 
Góes (PDT), que preside a Frente Par-
lamentar Em Defesa do Empreende-

dorismo, Cooperativismo e Economia 
Solidária.

As participantes também foram 
contempladas com um curso de aper-
feiçoamento de biobijuteria. “Estamos 
dando condições para que esse artesa-
nato se torne um produto rentável para 
as mulheres. Qualificando as artesãs e 
agregando valor ao produto por meio 
do projeto Caminho Empreendedor”, 
destacou Marilia Góes.

Fecesap

A Frente Parlamentar em Defesa do 
Empreendedorismo, Cooperativismo e 
Economia Solidária (Fecesap), instala-
da pela Resolução nº 0018, objetiva atu-
ar no fomento da economia e fortaleci-
mento de projetos desses segmentos. A 
Fecesap é presidida pela deputada esta-
dual Marilia Góes (PDT) e constituída 
pelas deputadas estaduais Aparecida 
Salomão (PSD), Edna Auzier (PSD), Ja-
nete Tavares (PSC) e o deputado Max 
da AABB (SDD).

Amapá funda sua primeira Federação Estadual do Transporte
Da Editoria

Uma assembleia 
histórica no fim 
da tarde desta 

segunda-feira (23), no audi-
tório da Associação Comer-
cial e Industrial do Amapá 
(ACIA) reuniu diversos 
empreendedores, profissio-
nais liberais e destacadas 
lideranças do comércio lo-
cal para a instalação e pos-
se da primeira diretoria da 
Federação de Transporte do 
Amapá, iniciativa que ocor-
re num momento conside-
rado oportuno, que é passar 
a discutir políticas de trans-
porte terrestre, ferroviário e 
aquático.

Hoje, o setor de trans-
porte é um dos que mais 
emprega dentro do Estado 
e é um argumento que pre-
cisa planejar ações de capa-
citação para os profissionais 
através do Sistema SEST/
SENAT. “O Amapá era um dos poucos 
estados do Brasil que não tinha sua fe-
deração, sendo administrado pela Fe-
deração do Estado do Amazonas”, diz o 
empresário Vantuíler Chaves Leite Jú-
nior, eleito hoje o primeiro presidente 
da entidade.

Outro experiente empresário ama-
paense, Jaime Domingues Nunes, foi 

eleito para a vice-presidência da nova 
entidade, mas entre os demais cargos 
na diretoria e conselho fiscal existem 
nomes como Eliezir Viterbino, Bruno 
Cei, Paulo Melém, Paulo Dartora, Pier-
re Alcolumbre, Décio Melo, Glauco 
Cei, Josmar Chaves, entre outros, as-
sim como ex gestores públicos conhe-
cidos, Osvaldo Júnior (EMTU) e Jorge 
Amanajás (SETRAP).

SEST/SENAT
O Serviço Social do Transporte 

(SEST) e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte (SENAT) são 
entidades civis, sem fins lucrativos. 
Elas foram criadas em 14 de setembro 
de 1993, pela Lei 8.706, a partir de um 
processo de conscientização do setor 
e de entidades sindicais. As entidades 
têm se firmado como substanciais co-
laboradoras para o desenvolvimento 

do setor de transporte do país, atuando 
na formação e na qualificação de pro-
fissionais para o mercado, aptos às no-
vas tecnologias e às complexas formas 
de trabalho. Para a preparação, a pro-
moção do emprego e renda e, acima de 
tudo, o sucesso profissional dos traba-
lhadores, as entidades oferecem cursos 
e serviços especializados, garantindo 
maior capacitação e acesso ao mercado 
de trabalho.
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‘Augusto Leite (Con) Vida 2018’
é com Ralfe Braga
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Reinaldo Coelho

Esta semana fomos conhecer 
uma senhorinha de 73 anos, 
moradora do Bairro Jesus de 

Nazaré, limítrofe com o antigo Jacare-
acanga. Maria Lina Coutinho Pereira, 
uma mulher negra que tem suas origens 
na Comunidade de Ambé, localizada a 
80 km de Macapá, às proximidades do 
rio Pedreira. 

Sua criação foi a partir da junção de 
diferentes famílias que habitavam as 
margens do rio Pedreira. A permanên-
cia nesse lugar e a união dessas famílias 
tinha o intuito de “trabalhar a terra”, cul-
tivar roças e criar gado.

As famílias tradicionais amapaenses 
como os Picanços, os Pereiras e os Sou-
za tem origem nessa comunidade. Com 
a miscigenação com comunidades vizi-
nhas, o Ambé, que é uma das primeiras 
comunidades próximas do rio Pedreira, 
passou a contar com a vinda de outras 
famílias como os Ramos, os Silvas, os 
Machados, e os Dos Prazeres.

A nossa homenageada dessa semana 

vem da família Pereira. Filha de Rai-
mundo de Souza Pereira (lavrador) e 
Josefa Coutinho Pereira (dona de casa), 
ambos já falecidos. 

Nascida em 23/10/1945, a primogê-
nita de uma prole de seis irmãos, todos 
com vida, e criada na comunidade de 
Ambé, até os 12 anos de idade, estudou 
até a segunda série primária, se alfabe-
tizando e ajudando os pais no roçado. 
“Fui criada pela minha avó materna e a 
ajudava na lavoura de subsistência, e de-
pois ela adoeceu e os meus tios Miguel e 
José Feliciano já tinham se mudado para 
Macapá. Estudei somente para me alfa-
betizar”.

Chegando a Macapá, Maria Lina 
Coutinho Pereira passou a residir na 
Avenida Ernestino Borges esquina com 
a Rua Jovino Dinoá, e logo em seguida 
passou a residir na Avenida Mateus de 

Azevedo Coutinho. “Meus 
pais e meus irmãos que 
tinham ficado em Ambé, 
devido ao falecimento do 
meu pai, quando eu tinha 
15 anos de idade, meus ir-
mãos já estavam crescidos 
e se mudaram também 
para Macapá, para conti-
nuar os estudos e conse-
guir uma oportunidade 
na vida, pois o roçado não 
daria progresso nas nossas 
vidas e minha mãe teve de 
vir para Macapá”.

Maria Lina conta que 
aqui chegando não ficou parada, passou 
a exercer a função de babá e fazer servi-
ços domésticos. “Com treze anos passei 
a cuidar dos filhos de famílias que aqui 
vieram para trabalhar no novo governo 
do recém criado Território Federal do 
Amapá. Meu primeiro trabalho foi em 
1958, quando passei a morar com uma 
família portuguesa, cujo o chefe era 
Dentista,o José Quarenta e Cinco, um 
dos pioneiros do Amapá”. 

Dona Maria Lina conta emociona-
da que sofreu muito, pois além de tra-

balhar cedo teve 
de abandonar os 
estudos, para aju-
dar sua família. 
“Parei de estudar, 
só dei continui-
dade muitos anos 
depois, quando já 
estava adulta, fiz 
o Supletivo, aos 
20 anos de idade. 
Terminei o pri-
mário, o ginasial 

no Colégio Amapaense e dei prossegui-
mento no CCA, parei e completei com o 
Supletivo”.

Nesse período Maria Lina deixou de 
ser babá e foi para a cozinha. “De babá 
fui ser cozinheira, e assim fui levando a 
minha vida, fui lavadeira, também”. Mas 
o amor bateu no coração dessa mulher 
batalhadora e conheceu o servidor da 
Brumasa, Antônio dos Santos Rosa, pai 
do meu primogênito, Antônio José Cou-
tinho Pereira, o Capixaba, hoje com 51 
anos de idade. Sou mãe solteira, e os dois 
menores, o Gilson e a Alexandra, Rose-
mir Bernardino da Silva, já falecido, fun-
cionário da ICOMI”.

Mesmo sem a presença dos pais bio-
lógicos, Maria Lina conta que criou os 
filhos. “Após engravidar de Capixaba 
passei a morar com a Tia Josefa, Dona 
Ita, não foi fácil minha vida nessa época, 

pois mesmo trabalhando como domés-
tica e ajudando nas despesas mesmo as-
sim passamos fome, tinha dias que não 
tínhamos comida, tomávamos chás de 
Capimarino com farinha três vezes por 
dia e meu filho tomava mingau de fari-
nha d’água”, conta chorando.

Mas Maria Lina não agüentou a vida 
na comunidade e retornou, após três 
anos, para Macapá e teve de acionar a 
justiça para que o pai do seu filho ajudas-
se nas despesas com a criança. “Depois 
que comecei a receber a pensão do meu 
filho e que as coisas começaram a equi-
librar. Quando minha mãe veio é que 
ele passou a me ajudar a criar os meus 
filhos”

Ela relembra que foi uma das pionei-
ras em residir no local onde tem sua re-
sidência há 45 anos. “Moro aqui na Rua 
Hamilton Silva – Jesus de Nazaré – há 
muitos anos. Ganhei esse lote quando 
Dona Filomena Gonçalves Brandão, da 
Divisão de Terras, me incluiu para re-
ceber. Construímos uma “bandola”, eu, 
meus filhos e minha mãe”.

Com os filhos crescendo e estudan-
do, o mais velho se formou em Arquite-
tura, o segundo é Advogado e a caçula 
concluiu o Ensino Médio. “Após anos 
cuidando dos filhos e da cozinha dos ou-
tros, tive a oportunidade de trabalhar na 
Prefeitura de Macapá, na gestão do Co-
ronel Benvenuto, em 1970, a convite da 
minha amiga Orlandina Banha que as-
sumiu a Chefia da Divisão de Finanças, 
iniciei como servente e fui promovida a 
datilógrafa e depois Agente Administra-
tivo. Depois fui trabalhar na Loja Casa 
dos Esportes, retornando em seguida na 
gestão do Azevedo Costa e fui contrata-
da pelo convênio do Estado e da PMM, e 
fui exercer minhas funções na Secretaria 
da Fazenda Estadual. Quando o Amapá 
foi transformado em Estadotivemos de 
optar por um órgão federal e fui para a 
FUNASA. Hoje estou aposentada após 

33 anosde serviços bem prestados ao 
Amapá”.

Nesse período Maria Lina já tinha 
tido o seus outros filhos, o Gilson e a 
Alexandra. “Foi mais tranquilo, pois 
com emprego e salário fixo nossas vidas 
melhoraram. Agradeço a minha mãe, 
uma mulher guerreira, meu exemplo, 
que deu aos meus filhos a sabedoria de 
uma criação que poderia ter sido nega-
tiva, mas Graças a Deus meus filhos são 
do bem e estão muito bem na vida e hoje 
estou tranquila”.

“Amo minha terra natal, meu Ama-
pá, sinto muito a diferença da época que 
para cá me mudei, mais tranquilidade e 
segurança, mas a vida era mais difícil, 
não tínhamos muitas facilidades, tanto 
de transporte, alimentação. Esse períme-
tro que eu morei é abençoado, nada de 
sinistro age aqui”.

“Gostaria de pedir aos pais dessa 
nova geração de família que cuidem de 
seus filhos, os orientem para poderem 
enfrentar esse mundo que está perigoso, 
a maldade ronda nossa vida. Aos filhos 
respeitem seus pais e aos mais velhos, 
sejam religiosos e tenham uma vida se-
gura, e principalmente estudem para 
que tenham um futuro brilhante e pos-
sam cuidar de seus pais, assim como sou 
cuidada, hoje pelos meus amados filhos”.

Maria Lina Coutinho Pereira – aposentada federal

“Gostaria de pedir aos pais que cuidem de seus filhos, para poderem enfrentar esse mundo que está pe-
rigoso. Aos filhos, respeitem seus pais e aos mais velhos e principalmente estudem para que tenham um 
futuro brilhante e possam cuidar de seus pais, assim como sou cuidada, hoje, pelos meu amados filhos”.
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Paul Singer, um revolucionário pragmático a serviço da Economia Solidária
Isaías Albertin de Moraes

Uma das principais críticas 
aos economistas e à Ciên-
cia Econômica é o distan-

ciamento entre teoria e prática. Seja 
por causa de suposições lógico ma-
temáticas em modelos cada vez mais 
complexos e específicos, seja pelo 
apego a velhas e imutáveis teorias 
econômicas. Todavia existem aqueles 
profissionais “fora da curva”, pragmá-
ticos, que enxergam a ciência como 
praxis, como uma ferramenta capaz 
de melhorar nossa realidade. Dentro 
desse universo de teorias, de metodo-
logias e de conceitos, a área de Eco-
nomia Solidária é com certeza uma 
das que mais se destaca pela robustez 
teórica e efetividade prática.  Ela tra-
ta do conjunto de atividades sociais, 
econômicas, políticas, ecológicas e 
culturais de produção, de organiza-
ção, de distribuição, de consumo, de 
poupança e de crédito, estruturados 
sob a forma de autogestão e centrada 
na valorização do ser humano e não 
somente do capital.

No Brasil, o grande nome da Eco-
nomia Solidária foi Paul Singer que 
faleceu este mês, no dia 16/04. Nas-
cido em Viena em 1932, Paul Israel 
Singer chegou ao Brasil em 1940. Sua 
família, de origem judaica, foi obri-
gada a fugir dos horrores do regime 
nazista.  Em São Paulo, Singer encon-
trou acolhida no movimento juvenil 
judaico sionista-socialista, kibutzia-
no Dror. Em 1951, Singer formou-se 
em eletrotécnica no ensino médio da 
Escola Técnica Getúlio Vargas de São 
Paulo, exercendo a profissão entre 
1952 e 1956. Nesse período, filiou-se 
ao Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo, militando no movimento sin-
dical. Como trabalhador metalúrgi-
co, liderou a histórica greve dos 300 
mil, que paralisou a indústria paulis-
tana por mais de um mês, em 1953.

Posteriormente, cursou economia 
na Universidade de São Paulo (USP), 
ao mesmo tempo em que desenvolvia 
atividade político-partidária, no Par-
tido Socialista Brasileiro (PSB). Em 
1959, obteve o bacharelado em eco-
nomia e em 1966 o doutoramento em 
Sociologia também pela USP. Nessa 
fase, Singer já estava atuando como 
professor, porém nunca se afastou do 
movimento sindical e da militância 
política. Em 1968, Singer conquistou 
sua livre-docência pela Universidade 
de Princeton nos EUA.

Entre 1969 e 1988, Singer, impedi-

do de lecionar na USP pela ditadura 
civil-militar brasileira (1964 – 1985), 
encontrou espaço para suas pesqui-
sas no Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEBRAP).  Em 1980, 
foi um dos fundadores do Partido 
dos Trabalhadores (PT).  Assumiu o 
Departamento de Economia da Pon-
tifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Entre 1988 e 1992, 
foi Secretário de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de São Pau-
lo e, posteriormente, Secretario Na-
cional de Economia Solidária (Sena-
es) de 2003 a 2015.

Singer foi um dos maiores eco-
nomistas brasileiros ao juntar a teo-
ria com a prática em forma de ação 
política transformadora. Para ele a 
democracia praticada no interior do 
sistema capitalista é o caminho mais 
efetivo em direção do socialismo. 
Apesar de uma proposta completa-
mente oposta à capitalista, a Econo-
mia Solidária apregoa que é possível 
que o capital e o trabalho atuem de 
forma cooperativa e não conflitiva. 
Para Economia Solidária é viável um 
organização social-política-econô-
mica sem a exploração do trabalha-
dor via mais-valia, sem alienação do 
trabalho, ou seja, a racionalização da 
sociedade e da economia em princí-
pios morais e não somente materiais.  
Nessa relação de produção, o assala-
riado transforma-se no trabalhador 
ou no cooperado que tem responsa-
bilidade total, não individual, mas 
coletiva pela produção.

Enquanto na empresa capitalista 
de Economia de Mercado é aplicada 
a heterogestão (administração hie-
rárquica), nos empreendimentos de 
Economia Solidária aplica-se à auto-
gestão: prática de tomada de decisão 
coletiva, onde todos os sócios têm o 
direito de decidir às estratégias, a ges-
tão do trabalho, a direção e a coorde-
nação das ações da empresa solidária. 
No modelo de produção capitalista 
da Economia de Mercado, as rela-
ções patronais norteiam as relações 
de trabalho, isto é, um dono ou mais 
e seus empregados em uma relação 
burocrática, centralizada e vertical. Já 
na Economia Solidária, os empreen-
dimentos formam-se a partir das ne-
cessidades dos seus membros e com a 
responsabilidade de manutenção da 
subsistência de suas famílias, sendo o 
excedente comercializado. A relação 
entre os cooperados, trabalhadores é 
adhocrática, distributiva e em redes.

Na Economia Solidária, os tra-
balhadores unem-se em forma de 
associação ou cooperativa a fim de 
tentarem mudar suas realidades e a 

realidade daqueles que partilham das 
mesmas necessidades. Essa estrutura 
de propriedade é complexa à medida 
que as decisões devem ser tomadas de 
forma conjunta por todos os mem-
bros do empreendimento. Todos são 
responsáveis pela gestão, ou seja, im-
plicitamente quanto mais complexa a 
estrutura organizacional, maior será 
o empenho para a construção das re-
des de gestão do empreendimento.

Apesar de todas as complexidades 
e obstáculos dessa proposta, é inegá-
vel que Paul Singer, revolucionaria-
mente, vislumbrou o caminho para a 
emancipação do trabalhador e a de-
salienação da força de trabalho. Para 
Singer, os novos e positivos sentidos 
do trabalho, da autogestão, da demo-
cratização do capital e do processo 
de organização laboral proporciona-
riam a superação do sistema capita-
lista por meio da propriedade coleti-
va dos meios de produção.

Atualmente, graças a esse grande 
intelectual e militante, professores, 
pesquisadores, técnicos, pequenos 
produtores urbanos e rurais levam 
adiante a ideia de que outra forma de 
economia é possível. Se os economis-
tas, em geral, são classificados como 
distantes da sociedade e prolixos nos 
argumentos, esse com certeza não foi 
o caso de Paul Singer. À frente da Se-
naes coordenou quase 500 mil famí-
lias assentadas e quase sua totalidade 

praticando algum tipo de coopera-
tivismo. Em virtude de sua teoria e 
práxis assentamentos foram viabili-
zados economicamente e trabalha-
dores tiveram acesso a terra, saúde, 
educação e formação, desenvolvendo 
cadeias produtivas baseadas na co-
mercialização solidária e no comér-
cio justo.

Singer faleceu, 86 anos depois, em 
um país onde há uma escalada de 
violência e de intolerância, inclusive 
a imigrantes, como Singer um dia foi. 
Um país que está absorvendo valores 
como meritocracia, competição e in-
dividualismo, perdendo, assim, a ca-
pacidade de cooperação, de coletivi-
dade e de solidariedade, que um dia 
Singer enxergou como potencial de-
senvolvimentista na nossa sociedade. 
O trabalho e o legado de Singer, desse 
modo, nunca foram tão necessários. 
A Economia Solidária, os estudos de 
desenvolvimento urbano e demo-
grafia ajudam tanto os intelectuais 
a pensarem e a pesquisarem novas 
estratégias e possibilidades quan-
to, também, impactam diretamente 
àqueles mais necessitados economi-
camente. Por meio da Economia So-
lidária, Paulo, como gostava de ser 
chamado, encontrou fundamentação 
teórica e prática para compatibilizar 
valores solidários (empatia, coope-
ração, comprometimento) com um 
modelo de produção mais justo.
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‘Augusto Leite (Con) Vida 2018’ é com Ralfe Braga
Reinaldo Coelho

O Augusto Leite (Con) Vida 
deste ano traz como convi-
dado especial o gênio Ralfe 

Braga, macapaense do bairro do Trem 
que domina Brasília, a capital federal e 
outros lugares, com a sua arte.

Médico psiquiatra, Augusto Leite, o 
artista plástico, estará de 28 de abril a 
5 de maio no Shopping da Rodovia JK, 
com a quinta edição de sua exposição 
de artes ‘Augusto Leite (Con) Vida’. 

Augusto Leite é formado em medi-
cina pela Universidade Federal do Pará 
(UFPA), atua há 15 anos no Amapá 
como psiquiatra, e com ainda pouco 
tempo desenvolvendo a pintura já é 
um dos grandes artistas plásticos do 
Estado. Aliás, uma referência, tendo 
inclusive exposto na Guiana Francesa e 
a um passo de mostrar seu trabalho na 
França europeia.

‘O Augusto Leite (Con) Vida’ deste 
ano traz como convidado especial o gê-
nio Ralfe Braga, macapaense do bairro 
do Trem que domina Brasília, a capital 
federal, com a sua arte, e  Ralfe é co-
nhecido internacionalmente.

Doutor Augusto Leite sequencial-
mente em suas exposições de arte, ver-

são (Con) Vida, já esteve com a célebre 
NazaMacfarren, Zeca Baleiro, Ivam 
Amanajás e o elétrico Wanderley An-
drade.

Agora em 2018 compartilha a mos-
tra com Ralfe Braga, a quem atribui um 
domínio impressionante em todos os 
segmentos das artes plásticas, mas que 
atualmente extravasa sua catarse na 
produção de obras eletrônicas.

Sempre atualizado em seu metiê, 
Augusto aponta outro amapaense que 
domina sobremaneira o desenho, fa-
zendo uso do computador – o também 
gênio Ronaldinho Picanço.

Apresentações feitas, resta agora to-

dos irmos à abertura e dias seguintes 
do Augusto Leite (Con) Vida 2018, em 
um Shopping da JK– neste sábado(28), 
às 19h, que permanece até 5 de maio.

Quem é Augusto Leite
Augusto Leite é dedicado à medici-

na psiquiátrica, mas tem na alma o es-
pírito de artista, tanto que é um grande 

pintor de arte plástica, dominando vá-
rias técnicas no segmento, principal-
mente óleo sobre tela.

Além de exímio construtor de te-
las, o doutor também é poeta, escultor 
e excelente contador de ‘causos’, nota-
damente sobre estórias ribeirinhas do 
caboclo amazônico.

Augusto, nos seus longos anos de 
médico, conviveu e ainda convive com 
os homens dos rios e florestas amazôni-
cos, sem falar no imaginário que povoa 
a sua mente adquirido nas inúmeras 
viagens por vários países do mundo, 
sempre interagindo com a cultura de 
onde passa, sendo um verdadeiro ‘rato 

de museu’.
Augusto Leite, antes de sua desco-

berta pelo consagrado artista Wag-
ner Ribeiro, da Galeria Samaúma, e o 
também não menos conhecido pintor 
Miguel Arcanjo, trabalhava na arte 
apenas por hobby, mas de lá pra cá já 
contabiliza mais de 17 exposições en-
tre individuais e coletivas. Ele também 
é envolvido em várias causas sociais. 
Como médico psiquiatra voluntário 
do IJOMA, no Outubro Rosa de 2017, 
coordenou o leilão de venda de uma 
obra de arte da famosa artista plástica 
NazaMcFarren, doado por ela, para le-
vantamento de fundos em prol da cam-
panha.

“O que me emociona é brincar com 
tinta. Pintar um quadro de Jesus – que 
eu sei que a maioria das minhas obras 
são barrocas, são acadêmicas, são sa-
cras – dá uma dor, cansa. Se você per-
guntar qual meu estilo te respondo que 
não sei, e nem quero saber, cataloguem 
vocês. Digam que merda que eu pinto”, 
ironiza com bom humor.

Além de pintar, ele também gosta de 

colecionar peças antigas e tem algumas 
raridades em seu acervo, como um 
peça asteca, o “El Lloron”, e uma cole-
ção de esculturas de São Francisco. São 
mais de 50 peças em tamanhos diferen-
tes que mostra com orgulho.

Projeto Augusto Leite (Con) Vida
O objetivo do projeto é convidar ar-

tistas plásticos, fotógrafos e artistas em 
geral de toda parte do mundo para ex-
por juntos. Na primeira exposição que 
aconteceu em Macapá, ele trouxe a ar-
tista NazaMacfarren. 

“Ela é uma artista famosa no mundo 
inteiro. Pintou Barack Obama, Fernan-
do Henrique Cardoso, Lady Di e Ayr-
ton Sena. Ela não pegou uma fotogra-
fia e fez, não. Foi convidada por essas 
pessoas. Ela foi a madrinha da minha 
exposição”, conta.

Com o projeto ele quer difundir as 
artes plásticas no Estado. Leite já fez di-
versas exposições e se lembra de pou-
cas, como três coletivas e 10 individu-
ais. *Fonte Diário do Amapá.
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Amor incondicional
O Amor incondicional, é aquele 

que dispensa condição. Não 
amo por isso ou por aquilo. 

Amo e pronto. É assim que sinto o amor 
que dispenso a minha querida e amada 
mãezinha, Zoraide Coelho do Nasci-
mento, que no dia 26 de abril completou 
87 anos.

Reinaldo meu irmão, o segundo de 
uma prole de cinco irmãos é uma figura 
iluminada, maravilhosa. É ele quem cui-
da da minha mãe. O Rei organizou um 
café da tarde para que ela pudesse ficar 
perto dos seus cinco rebentos, digo cinco, 
porque um ato covarde e brutal de uns 
péssimos policiais civis tirou meu ter-
ceiro irmão do nosso convívio de forma 
precoce no fatídico dia de cinco de janei-
ro de 2003. Bem, deixamos de lado esse 
fato lamentável que arrancou da nossa 
família, pessoa tão amada.

Voltando a reunião vespertina, o Café 
foi uma maravilha. Como maravilhosa 
foi a tarde, aliás, mais uma das tantas que 

passamos perto dela. Zozó, como é ca-
rinhosamente chamada pelos seus mais 
íntimos fica sorridente e feliz quando se 
ver cercada pelos filhos. É perceptível sua 
alegria.

Mas na sexta-feira, no dia seguinte 
a manifestação de carinho dos filhos e 
netos da minha mãe, uma entrevista no 
jornal da manhã da Rádio Difusora de 
Macapá, concedida por Marlete Ferreira, 
diretora do Abrigo São José nos mostrou 
que as rosas têm espinho. Ela entre tantas 
informações declinou que filhos deixa-
vam seus idosos no Abrigo e só ficavam 
com o cartão deles para receber seus sa-
lários. Como meus amigos podem existir 
pessoas tão más?

E esse assunto que parece fora da 
pauta, pois para quem ama incondicio-
nalmente seus pais, sinceramente fica 
difícil imaginar como alguém pode fazer 
tamanha maldade com quem lhe pariu, 
gestou, amamentou, ensinou os primei-
ros passos, esteve sempre ao seu lado lhe 

apoiando nas derrotas e comemorando 
as vitórias. Como machucar física ou psi-
cologicamente alguém que lhe deu a vida. 
Meu Deus, não há inocência aqui, mas 
imaginar que isso é uma coisa comum 
nos dias atuais me fez parar e refletir num 
tema tão doloroso. A violência contra o 
idoso é um crime hediondo, tanto quan-
to com as crianças, não há perdão para 
quem pratica atos dessa natureza contra 
pessoas indefesas.

No meu caso em particular, lembro 
com nitidez todas as angustias que eu e 
meus irmãos passamos ao lado de nossa 
querida mãe. No começo foi osso, mas ela 
é uma guerreira, nunca deixou a peteca 
cair e tão pouco abandonou qualquer um 
de nós, pelo contrário, nos trouxe sempre 
junto de sua saia e que saia de fibra.

Minha mãe foi costureira, depois pas-
sou a lecionar nos interiores do Território 
e no mês de julho fazia o curso de férias 
no IETA- Instituto de Educação do Ama-
pá e passou, após a formação técnica em 

pedagogia, a lecionar na capital. Foi o D. 
Aristides Piróvano, Antônio João, Pare-
dão, Azevedo Costa, Coaracy Nunes até 
chegar a justa e merecida aposentadoria. 
E as coisas foram melhorando para nós 
a partir dos degraus galgados por ela na 
educação amapaense.

Sabe do que lembro. Da graça de Deus 
com farinha. Era essa frase que mamãe 
dizia para nós quando não tinha comi-
da em casa. Aí eu e o Arnaldo tínhamos 
que caçar “Rolinha” um passarinho que 
parece um Pombo em miniatura. Com 
coloral, farinha e cebola, ajudada pela 
fome aquilo parecia um manjar dos deu-
ses. Apanhamos dela, mas os corretivos 
eram verdadeiramente corretivos, não 
eram surras aleatórias por pura maldade, 
era uma forma de nos mostrar que está-
vamos fazendo coisas erradas. Zoraide só 
merece amor, carinho e atenção. A sua 
mãe também. Não faça isso com a sua 
mãe. Se você fizer, só o fogo do inferno 
deve ser tua morada eterna.

A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS INDEVIDAMENTE PAGAS AO INSS: 
SERÁ QUE MINHA EMPRESA TEM DIREITO A ISSO?

De acordo com a legislação tri-
butária brasileira, todos os 
empresários no Brasil neces-

sariamente deverão recolher um tributo 
de 20% sobre toda remuneraçãopaga a 
seus empregados, em prol do financia-
mento do sistema previdenciário. No 
entanto, juridicamente é compreendido 
que essa contribuição não deveria inci-
dir sobre boa parte dos benefícios que os 
empregados recebem – já que os mesmos 
efetivamente não fazem parte de seus sa-
lários.

Com isso, segundo decisões judiciais, 
as empresas repassam muito mais do 
que deveriam ao INSS, e possuem, desta 
forma, o direito de reaver todos os valo-
respagosde forma indevida. A restituição 
desses valores é chamada de restituição de 
verbas indenizatórias do INSS.

Mas quais são, essas verbas indeniza-
tórias? E como saber se sua empresa tem 
direito a alguma restituição? É o que mos-
trarei nesse artigo. Confira!

A temática da restituição de verbas in-
denizatórias do INSS é fruto de inúmeras 
ações judiciais propostas pelas empresas e 
autoridades fiscais brasileiras.

No artigo 195 da Constituição temos 
que a determinaçãodas contribuições so-
ciais deve recair apenas sobre a folha de 

salários. Logo, tanto o Supremo Tribunal 
Federal (STF) quanto o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) já determinaram que 
a contribuição trabalhista recolhida pela 
Receita Federal ao INSS não deve levar 
em conta alguns abonos e benefícios pa-
gos pela empresa ao funcionário.

E quais são as verbas indenizatórias 
que a empresa pode recuperar?

Dentre as verbas consideradas de cará-
ter indenizatório, e que não podemsofrer 
tributação, estão:

• Auxílio-transporte;
• Auxílio-moradia;
• Auxílio-creche;
• Adicional por hora extra;
• Remuneração de férias e adicio-

nal de férias;
• Salário maternidade/paternida-

de;
• Indenização de aviso prévio;
• Remuneração de afastamento por 

acidente de trabalho ou doença (durante 
os 15 primeiros dias);

• Bônus e distribuição de lucros.

Esses valores são considerados como 
elementos adicionais da remuneração sa-

larial do trabalhador – portanto, não de-
veriam ser incluídos dentro do cálculo da 
contribuição previdenciária.

Também é discutido se outras ver-
bas além dessas podem ser consideradas 
como indenizatórias, porém ainda não 
existe um consenso jurídico quanto a isso 
– com alguns tribunais considerando que 
sim e outros entendendo que não.

Quem tem direito a restituição de 
verbas indenizatórias do INSS?

Todas as empresas podem pedir a res-
tituição de verbas indenizatórias do INSS 
– com exceção de quem opta pelo Simples 
Nacional ou é Microempreendedor Indi-
vidual (MEI). Ou seja, qualquer empresa 
– seja ela tributada pelo regime de Lucro 
Real ou Presumido – tem direito a essa 
desoneração em sua folha de pagamento, 
além da possibilidade de reaver o que foi 
indevidamente recolhido durante os últi-
mos cinco anos.

Qual o procedimento para recuperar 
os valores pagos?

Caso houve recolhimento de valores 
indevidos, a legitimidadepara pedir a res-
tituição é da própria empresa. Primeira-
mente, o mais recomendável é procurar 
uma assessoria previdenciária ou con-

tábil para averiguar a situação – existem 
consultorias especializadas nesse tipo de 
procedimento, com profissionais capaci-
tados para apurar os valores em questão e 
orientar a empresa da melhor forma.

Após identificado o direito à restitui-
ção e calculada a quantia a ser retornada, 
a empresa já pode entrar com medida 
liminar para suspender judicialmente 
o pagamento da contribuição de forma 
imediata. Em seguida, deverá ser pedido 
o depósito dos valores discutidos, devi-
damente corrigidos com juros e correção 
monetária do período.

Dependendo da situação, a restituição 
pode ocorrer sob a forma de compensa-
ção, onde a empresa deixaria de pagar 
suas contribuições sociais por um tempo 
a partir do crédito obtido pelo o que foi 
recolhido indevidamente.

Reduzir gastos na folha de pagamentos 
e recuperar pagamentos indevidamente 
feitos ao Fisco poderá trazer um grande 
alívio financeiro para muitas empresas – 
principalmente em tempos de crise. Por-
tanto, se você é empresário, procure seus 
direitos e vá atrás da restituição de verbas 
indenizatórias da sua empresa!
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EC 98 - Amapá e Roraima tentam salvar transposição
Da Editoria

O governador do Amapá, 
Waldez Góes (PDT), e 
o autor da PEC 199 que 

criou a transposição, senador Ro-
mero Jucá (MDB-RR), se reuniram 
na última terça-feira (24), em Bra-
sília, para discutir uma estratégia 
política e jurídica que salve a trans-

ferência dos servidores.
Waldez foi para Brasília com um 

grupo de procuradores do Estado. 
O objetivo é fornecer informações 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
antes do julgamento da ação direta 
de inconstitucionalidade movida 
pela Procuradoria Geral da Repú-
blica contra a Emenda Constitucio-
nal 98.

 O texto foi aprovado e promul-

gado no ano passado pelo Con-
gresso  Nacional com relatoria do 
senador Randolfe Rodrigues (RE-
DE-AP), que incluiu os servidores e 
prestadores de serviço do ex-Terri-
tório Federal Amapá.  

E em abril de 2018 o presidente 
Michel Temer assinou o decreto de 
regulamentação da Emenda Consti-
tucional (EC) 98 e da Medida Pro-
visória (MP) 217. As medidas per-

mitem o 
i ng ress o 
no qua-
dro da 
União de 
todas as 
p e s s o a s 
que tive-
ram vín-
culo de 
t raba lho 
com o ex 
território 
f e d e r a l 
do Ama-
pá, de 
o u t u b r o 
de 1988 
a dezem-
bro de 
1993.

To d o s 
que pres-
t a r a m 

serviços até outubro de 1993 po-
dem pedir a inclusão nos quadros 
da União. A PGR diz que o texto é 
inconstitucional porque permite a 
entrada de funcionários no serviço 
público sem a realização de concur-
so.

Waldez também se reuniu com os 
deputados federais da base de apoio 
do governo, Marcivância Flexa (PC-
doB), Vinícius Gurgel (PR), Rober-
to Góes (PDT), Marcos Reátegui 
(PSD) e Cabuçu Borges (MDB).

“Estamos agindo contra a ADI 
da PGR que tira direitos já reconhe-
cidos pelo Senado Federal e pelo 
próprio governo federal. E, antes de 
tudo, agindo em defesa dos direitos 
dos trabalhadores que ajudaram a 
construir o nosso Estado, com a sua 
força de trabalho desde a época do 
ex-Território”, comentou Waldez. 

“Cada Estado tem a sua particu-
laridade e isso está sendo ignorado 
pela PGR. Estes trabalhadores estão 
sendo descartados pela Procurado-
ria-Geral da República, tendo suas 
histórias de contribuição, ignora-
das”, avaliou o procurador-geral do 
Estado, Narson Galeno.

Segundo o governo, mais de 13 
mil pessoas no Amapá entregaram 
documentos para comprovar víncu-
lo com a União no período coberto 
pela emenda.

Suportar o insuportável

Em diversos momentos na vida 
somos levados ao limite da 
nossa razão. Nossa emoção 

parece que vai sobressair sobre o ra-
cional e explodir, externalizando toda 
a frustração e raiva contida por meses 
(ou até anos) de paralisia em função da 
necessidade.

Pular da cama não é um prazer. Pen-
samos que poderíamos adoecer, que o 
mundo pudesse acabar, ou que, como 
em um passe de mágica, os números da 
megasena tenham sorrido para você e 
todo o pesadelo chegasse ao fim. 

O stress aparece por todos os lados. 
Não temos mais paciência com a fa-
mília, uma simples brincadeira de um 
amigo parece que foi feita para te agre-
dir e uma palavra despretensiosa do 
chefe é capaz de estragar uma semana 
inteira.

O efeito do stress começa, gradativa-
mente, a dar sintomas físicos. A pressão 
sobe, os exames de sangue começam a 
apontar para uma alteração nos princi-
pais indicadores, o checkup mostra que 
a fuga do final de semana, com muita 

bebida, longas baladas e esquecer dos 
problemas começam a se mostrar uma 
péssima opção.

O pensamento nos leva a crer que é 
melhor suportar o insuportável a ter a 
enorme obrigação de conseguir mudar, 

encarar o nosso medo e, de maneira 
efetiva, buscar o que nos trará felicida-
de.

Não é fácil romper este ciclo nefasto 
do medo e da necessidade de pagar as 
contas no final do mês, principalmente 

para aqueles que não tem uma reser-
va financeira nem nasceram em berço 
esplêndido. Mas é preciso ter coragem 
para ser feliz.

Não é possível ganhar na megase-
na e mudar a vida da noite para o dia, 
mas é possível fazer um passo por vez. 
Reaprenda a sonhar, a saber o que dará 
prazer, conseguir escutar a música do 
Fantástico no domingo à noite e não 
querer destruir a televisão porque o 
outro dia é segunda feira.

Mostre para quem você realmente 
confia, um amigo, irmão, alguém tão 
próximo que não irá caçoar de você, 
mesmo que o que tenha escrito seja 
algo que, naquele momento, pareça ab-
surdo.

Tenha certeza de que nada aconte-
cerá da noite para o dia. Você irá errar, 
cair, mudar a rota e, às vezes, descobrir 
que existem coisas melhores e que você 
gosta mais do que o que foi inicialmen-
te sonhado. Mas para saber precisa co-
meçar. Só assim será possível, por uma 
boa causa, suportar, temporariamente, 
o insuportável. (Fonte: Alberto Parada)
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DEFINIÇÕESE PRINCÍPIOS ATIVOS EM FITOTERAPIA- PARTE I
A utilização cuidadosa das 

plantas para fins terapêu-
ticos e preventivos requer 

medidas e critérios de controle. O uso 
indevido ocasiona efeitos indesejáveis, 
possíveis intoxicações ou ausência de 
efeito. Para obter resultado terapêuti-
co, segurança e eficácia, é necessário 
seguir critérios, receber orientação de 
profissional qualificada e ter diagnós-
tico médico. 

Todas as plantas medicinais, quan-
do usadas indiscriminadamente, sem 
critérios ou em doses excessivas po-
dem se tornartóxicas e ocasionar efei-
tos desagradáveis (DT=dose tóxica)e 
até levar ao óbito (DL=dose letal). Daí 
ser necessário controle de qualidade 
e boas práticas de fabricação.. Alguns 
conceitos são necessários:

Plantas Medicinais: “É toda planta 
selecionada e utilizada popularmente 
como remédio no tratamento de do-
enças. São aquelas plantas que tem 
uma história de uso tradicional como 
agente terapêutico” (CARVALHO, 
JCT,2004). Mesmo tendo precursores 

químicos de síntese, não necessaria-
mente a caracteriza como planta me-
dicinal. 

Matéria Prima Vegetal: é a planta 
fresca, droga vegetal ou seu derivado, 
como extrato, tintura, óleo, cera,su-
mo, suco e outros, “empregada na fa-
bricação de fitoterápicos” ou para uso 
popular. O preparado Fitoterápico In-
termediário, extraído de plantas fres-
cas e de drogas vegetaistambém é ma-
téria prima (CARVALHO, JCT,2004).

  
Fitoterápico em forma de capsula            

Planta Medicinal fresca 

Droga Vegetal: é considerada dro-
ga vegetal toda a planta ou parte da 
mesma que após o processo de coleta, 
estabilização e secagem, possuí efeito 
terapêutico, podendo estar na forma 
íntegra, rasurada, triturada ou pulve-
rizada.

Medicamento Fitoterápico Tra-
dicional: é aquele obtido a partir de 
planta medicinal de emprego basea-
dona cultura e tradição popular, sem 

evidências conhecidas de risco ou to-
xidez ao usuário, cuja eficácia é com-
provada por meio de estudos, docu-
mentos e publicações indexadas.

Medicamento Fitoterápico Similar: 
é aquele que contém as mesmas maté-
rias primas vegetais e as mesmas ca-
racterísticas de princípio ativo, via de 
administração, forma farmacêutica, 
posologia e indicação terapêutica de-
fitoterápico de referência.

Princípios ativos medicinais: são 
substâncias químicas ou grupo delas, 
cuja ação farmacológica é conhecida e 
responsável pelos efeitos terapêuticos 
do medicamento fitoterápico ou plan-
ta medicinal. “Desenvolvem ação es-
pecífica em perfeito sinergismo entre 
si”, contribuindo conjuntamente para 
ordenação e prevenção da saúde.

Fitoterápicos: são medicamentos 
preparados por processos tecnologi-
camente adequados, utilizando exclu-
sivamente matérias primas vegetais 
íntegras ou derivados vegetais, com 
a finalidade profilática, curativa ou 

para fins de diagnóstico. Não são fito-
terápicos substâncias ativas de outras 
origens ou substância ativa isolada 
(CARVALHO, JCT ,2004).

Fitocomplexo: é a planta utilizada 
no seu todo, com toda a complexida-
de dos seus princípios ativos e inertes, 
que interagindo sinergicamente dão a 
droga ação terapêuticas principais. 

Fitofármaco: são os princípios ati-
vos (compostos químicos com ativida-
de terapêutica), extraídos e/u isolados 
das plantas ou sintetizados quimica-
mente fora do seu contexto. Além dos 
efeitos benéficos podem provocarefei-
tos colaterais. 

Vamos nos ater à utilização do fito-
complexo, valorizando a integralidade 
das plantas medicinais tradicionais, 
considerada a verdadeira Fitoterapia, 
obtendo “os benefícios paralelos do 
conjunto dos componentes agindo em 
sinergia”, defendido na obra de SALLÉ, 
Jean-Luc (1996), uma das poucas bio-
grafias que fala dos benefícios do si-
nergismo de ação das plantas.

A HORA É DE ATENÇÃO MÁXIMA E DE TODOS
Agora é hora do esforço con-

centrado de todos os inte-
ressados no efetivo resulta-

do da promessa de vínculo, no quadro 
em extinção da União, de todas as pes-
soas que foram despertadas para exer-
cer esse direito por terem vínculo com 
os ex-territórios de Amapá e Roraima, 
quando da transformação em Estado, 
em 1988, e nos 5 (cinco) anos seguintes 
(até 1993).

Depois de despertar o interesse de 
quase 15 mil pessoas que entenderam 
que tinham sido alcançados pela ordem 
da Emenda Constitucional 98, eis que 
o fiscal da Lei, o Ministério Público, 
no caso o Ministério Público Federal, 
através da Procuradoria-Geral da Re-
pública, propõe, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI), que recebeu 
o número 5.935, com a alegação básica 
de que houve uma ampliação exagerada 
da base de alcance do art. 31 da EC 19.

No próximo dia 3 de maio encerra 
o prazo estabelecido no Decreto n.º 
9.324/18, para todos os que entendam 
que atendem às exigências da Emenda 
Constitucional apresentem os docu-
mentos comprobatórios e aqueles que 
servirão para identificar o histórico de 
quem está fazendo a opção.

Outro documento muito importan-
te, atualmente, é a Medida Provisória 
817 que foi editada pelo Executivo Fe-
deral no começo deste ano e que está 
em tramitação regular na Câmara e no 
Senado e precisa ser aprovado até o dia 
6 de maio, o primeiro domingo daquele 
mês.

O relatório final do relator da MP 
817 foi aprovado no dia 10 de abril nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão 
n.º 7/2018. 

No dia 11 de abril foi recebido o 
PLC n.º 7/2018 pela Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados que mandou ao 
Plenário no dia 12 de abril para leitura 

e publicação. No dia 17 de abril hou-
ve a apresentação do requerimento n. 
8448/2018, requerendo a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, da MP. Não 
foi apreciado.

No dia 25 foi a matéria novamente 
apresentada para inclusão na Ordem 
do Dia, para ser apreciada, desta feita 
com a pressão dos parlamentares mais 
interessados, especialmente aqueles 
cujas lideranças são mais significativas.

É hora de todos agirem para que a 
Medida Provisória 817 não tenha o 
mesmo destino de outras MPs, como 
808 que ajustava a Reforma da Legis-
lação Trabalhista e que, por falta de 
entendimento, acabou perdendo a vali-
dade por falta de interesse daqueles que 
deveriam agir.

Simultaneamente é importante a ela-
boração de argumentação jurídica para 
a tese da PGR não prevaleça e frustre 
as esperanças daqueles que estão na ex-

pectativa de resultados positivos depois 
de tanto tempo.

Seria muito desagradável e, até in-
justificável, deixar todo o contingente 
de interessados decepcionados com 
aqueles que lhes deu muitas esperanças, 
depois de tanto tempo esquecidos, não 
obstante o trabalho que tenha realizado 
como pioneiro na administração dessa 
Unidade da Federação.

É hora de alerta total, de evitar o 
pior, priorizar a verdade e exercitar a 
competência que pode, perfeitamente, 
não fazer parte do método até agora 
adotado, mas que pode ser buscada a 
tempo de evitar essa imensa frustração.

O alargamento da base do art. 31 da 
Emenda Constitucional 19 não pode 
ter sido exagerada, mas pode represen-
tar o exercício da Justiça e da satisfação 
social para aqueles que, sem medo, for-
maram nas primeiras equipes que con-
solidaram esse Estado.
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Família Coelho comemora os 87 anos da matriar-
ca Professora Zoraide Coelho do Nascimento. Vida 

Longa a essa mulher guerreira.

Membros do segmento cultural amapaen-
se, são recebidos pelo Governador Waldez 

Góes com a noticia do estudos de lança-
mento do segundo Edital Audio Visual do 

Amapá.

Beleza de sobra nas macapaenses que disputam título 
de Curvy Girl 2018

Empresários prestigiam a instalação e posse da primei-
ra diretoria da Federação de Transporte do Amapá, 

que têm no comando os empresários Vantuíler Chaves 
Leite Júnior e Jaime Domingues Nunes.

Show ‘Deu Jazz’ em Macapá  traz su-
cessos internacionais e nacionais com 

a cantora amapaense Ariel Moura.

Economista, vice presidente da Agen-
cia Amapá e titular da Fazenda, 

Joselito Abreantea recebe carinho de 
amigos, coelgas e familiares pela nova 

idade. Parabéns!


