
Wagner Gomes 
PMN
“Temos de acabar, pri-
meiramente, com o foro 
privilegiado. Eu não que-
ro um cargo parlamentar, 
para ter foro privilegia-
do, o que acaba gerando 
impunidade, que é um 
estimulo para ações ne-
gativas, principalmen-
te para a corrupção”.
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Editorial O Senador e seu papel constitucional

Com as eleições chegando cresce o 
interesse das pessoas em procurar 
informações que possam lhes fa-

zer entender um pouco mais sobre o processo 
eleitoral brasileiro e também sobre o processo 
político.

No entanto, praticamente todos os holofotes 
ficam direcionados para a disputa presidencial, 
e a maior parte das pessoas acaba por relegar 
ao segundo plano os outros cargos em disputa, 
sendo que um deles em especial é de suma im-
portância para o cenário político nacional.

Estamos falando do Senador da Repúbli-
ca, cargo que é importante, e que possui nada 
menos do que 3 para cada um dos 26 Estados 
brasileiros, mais o Distrito Federal. Portanto, 
vamos conhecer um pouco mais sobre o papel 
do Senador no Estado Brasileiro.

Além das atribuições que lhe são peculiares, 
no cargo de parlamentar, o Senador da Repú-
blica tem atribuições constitucionais de impor-
tância ímpar que lhe são delegadas pela Consti-
tuição Federal e que interferem profundamente 
nas ações da República, como as atribuições de 
competência exclusiva do Senado são descritas 
no artigo 52 da Constituição, a saber:

I – processar e julgar o presidente e o vice-

-presidente da República nos crimes de respon-
sabilidade, bem como os ministros de Estado e 
os comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica nos crimes da mesma natureza co-
nexos com aqueles;

II – processar e julgar os ministros do Su-
premo Tribunal Federal, os membros do Con-
selho Nacional de Justiça e do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, o procurador-geral 
da República e o advogado-geral da União nos 
crimes de responsabilidade;

III – aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de magistra-
dos, nos casos estabelecidos na Constituição; 
ministros do Tribunal de Contas da União in-
dicados pelo presidente da República; gover-
nador de território; presidente e diretores do 
Banco Central; procurador-geral da República; 
e titulares de outros cargos que a lei determinar;

IV – aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição em sessão secreta, a escolha dos 
chefes de missão diplomática de caráter perma-
nente;

V – autorizar operações externas de natu-
reza financeira, de interesse da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal, dos territórios e dos 
municípios;

VI – fixar, por proposta do presidente da 

República, limites globais para o montante da 
dívida consolidada da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios;

VII – dispor sobre limites globais e con-
dições para as operações de crédito externo e 
interno da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos municípios, de suas autarquias e de-
mais entidades controladas pelo poder público 
federal;

VIII – dispor sobre limites e condições para 
a concessão de garantia da União em operações 
de crédito externo e interno;

IX – estabelecer limites globais e condições 
para o montante da dívida mobiliária dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos municípios;

X – suspender a execução, no todo ou em 
parte, de lei declarada inconstitucional por de-
cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

XI – aprovar, por maioria absoluta e por 
voto secreto, a exoneração, de ofício, do procu-
rador-geral da República antes do término de 
seu mandato;

XII – elaborar seu regimento interno;
XIII – dispor sobre sua organização, fun-

cionamento, polícia, criação, transformação 
ou extinção dos cargos, empregos e funções de 
seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação 
da respectiva remuneração, observados os pa-

râmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça-
mentárias;

XIV – eleger os membros do Conselho da 
República;

XV – avaliar periodicamente a funcionali-
dade do Sistema Tributário Nacional, em sua 
estrutura e seus componentes, e o desempenho 
das administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Nos casos previstos nos incisos I e II, fun-
cionará como presidente o do Supremo Tribu-
nal Federal, limitando-se a condenação, que 
somente será proferida por 2/3 dos votos do 
Senado Federal, à perda do cargo, com inabili-
tação, por oito anos, para o exercício da função 
pública, sem prejuízo das demais sanções judi-
ciais cabíveis.

Assim podemos observar que ao elegermos 
um Senador Federal, além de representar o 
Estado no Congresso Nacional ele deverá agir 
conscientemente e com ética ao lhe ser pauta-
das decisões que vão estruturar a política nacio-
nal e como representante estadual, deve agir de 
acordo com o que é de interesse nacional e be-
neficiar o Amapá. Para isso devemos votar em 
cidadãos que tenham conhecimento profunda 
da legislação e da política econômica e defender 
os interesses do Amapá, sendo ético.

Viver é um desafio. Certo, sei que 
vais dizer que a vida é um benção, 
uma oportunidade de evolução, 

uma caixinha de boas surpresas, apesar de que 
por vezes, nem tanto. Que a vida tem que ser 
aproveitada, sonhada, vivenciada, de cores e 
ardores, sabores e amores.

Mas pera ai... será que nessa complicada 
contenda está fácil sobreviver nos dias de hoje?

Todos os dias embates se apresentam, de 
todas as formas e dificuldades. Somos estimu-
lados constantemente, pois a rotina nos remete 
a momentos tranquilos, outros difíceis, mas 
continuamos na lida, no tranco de nossa toada, 
buscando força, compreensão e, sempre uma 
luzinha no fim do túnel. 

Muitos desistem, somos sabedores, mas 
por pura falta de habilidade. É um grande erro 
não explorarmos a condição intuitiva que nos é 
concebida, basta sentir nas batidas do coração, 
nas sugestas da mente.

Somos mais fortes do que imaginamos, 
precisamos nos descobrir, tratar o sofrimento 
como vitórias, em forma de resgate. Desafie-se 
e o mundo desnudará que nada pode lhe fazer 

desistir dos sonhos, da vida.
‘É pra frente que se anda’. Aprendendo e 

ensinando, seguindo os melhores exemplos, 
respeitando a natureza, o próximo, os animais, 
as plantas. É preciso viver em harmonia, com 
humildade e gratidão.

Seja forte, mantenha a leveza, e jamais re-
clame. Não sinta-se a vítima da vez.

Valorize tudo a sua volta, os acontecimen-
tos diários e descubra o poder de transformar 
a dor em vitória.

Os contratempos devem ser o alimento 
para seu restabelecimento. Nada de sofrimen-
to. O homem pode e deve chorar as vezes, para 
acalmar a angústia, mas é inevitável que depois 
de uma tempestade o arco-íris apareça no céu.

Dificuldades, tempos difíceis, claro que 
existem, mas é preciso manter a calma, sobre-
tudo a fé e a esperança.

A nossa trajetória na Terra é formada pela 
transposição de obstáculos. Agora, não há mal 
que dure para sempre, não há tristeza que não 
finde. Quando a vida lhe parecer complicada, 
pense que as coisas em breve poderão melho-
rar, que tudo vai passar. Basta você acreditar e 

não se entregar. Faça de seus insucessos esti-
mulantes pelejas, sinta-se motivado a superar 
os obstáculos que lhe aparecerem à frente.

Em hipótese alguma perca o ânimo de vi-
ver. Pense forte, positivo. Siga em frente, mes-
mo percebendo que no nosso país verde e 
amarelo, terra de muitas Leis, pulsa uma inca-
pacidade crônica de cumprir regras.

Na verdade no Brasil parece que as regras 
não existem, e que qualquer problema se resol-
ve miraculosamente com uma mentira qual-
quer.

O aluno foi mal na prova porque não es-
tudou..., claro que não, a culpa é do professor 
perseguidor.

Vamos assumir nossa culpa, admitir nossos 
fracassos.

A violência no trânsito existe porque des-
cumprimos as regras do trânsito. A corrupção 
na política e na vida pública existe porque as 
normas são burladas.

Mesmo com milhares de ‘leis’ ordenando 
nossa conduta, ignoramos, damos desculpas, 
passamos por cima. Leis ignoradas, no setor 
hídrico, por exemplo, vão acabar com a água.

Tenho medo do que possa acontecer com a 
Terra Brasilis. O que se mostra é um processo 
perigoso que se agrava à medida que o tempo 
passa, podendo nos levar ao caos.

Na Suíça, a título de esdrúxula comparação, 
numa estação de metrôs pessoas só ultrapas-
sam pela catraca livre se realmente estiverem 
sem condições de pagar o bilhete. Agora, vai 
fazer isso nos metrôs brasileiros..., ninguém 
mais vai pagar passagem. É duro dizer isso, 
mas é a realidade pulsante do nosso povo.

Apesar disso, dessa cruel realidade canari-
nha, o que deixo de mensagem é que: definiti-
vamente devemos respeitar as normas, e nunca 
desistir, pois quando menos se espera a cora-
gem surge e você retoma a disposição, mesmo 
que as condutas que temos presenciado no 
Brasil sejam contrárias ao que propomos.

Coragem e força, mas com fé raciocinada, 
simplesmente porque a mudança está em você. 
A decisão é sua.

Acredite em Deus e na Sua benevolência. 
Esqueça sentimentos de raiva, rancor, ingrati-
dão e tristeza e, a vida lhe sorrirá, com certeza.

Viva, mas com responsabilidade.

Sorria, estão te filmando!
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Da Editoria

Confederação Nacional da Agricultura e Pecuá-
ria (CNA) lança projeto Campo Futuro no Amapá

O projeto Campo Futuro, 
da Confederação da 
Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA) e Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural (Se-
nar), chegou ao Amapá na última 
quarta-feira, 18/4, durante reunião 
técnica envolvendo produtores ru-
rais, representantes de sindicatos e 
entidades associativas, gestores e 
técnicos de federações e da exten-
são rural, coordenada pelo presi-
dente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Amapá 
(Faeap), Iraçu Colares. 

Esta iniciativa alia a capacita-
ção do produtor rural à geração de 
informação para a administração 
de custos, de riscos de preços e ge-
renciamento da produção. “É uma 
honra recebermos este projeto da 
CNA e Senar no estado do Ama-
pá. É um indicativo de que come-
çamos a fazer parte do cenário da 
agricultura do país, a nos tornar-
mos importantes neste cenário, e 
a produção de grãos tem sido im-
portante neste processo”, afirmou 
o chefe-geral interino da Embrapa 
Amapá, Nagib Melém, que parti-
cipou da reunião técnica. Também 
estiveram no evento o Secretário 
Estadual de Desenvolvimento Ru-
ral, Robério Nobre, o presidente do 
Instituto de Desenvolvimento Ru-
ral do Amapá (Rurap) Hélio Dan-
tas, e o presidente da Associação 
de Produtores de Soja do Amapá 
(Aprosoja), Daniel Sebben. 

Através do projeto Campo Fu-
turo, a capacitação dos produtores 
rurais é realizada por instrutores 
do Senar, que os auxiliam a calcu-
lar os seus custos de produção e os 
capacitam a utilizar ferramentas 
de gestão de risco, como contratos 
futuros e de opções e ainda com 
o seguro rural.  O levantamen-
to e acompanhamento de dados 
econômico-financeiros é realiza-

do pela CNA em parceria com 
instituições de ensino e pesquisa. 
Para esta etapa no Amapá, aturam 
como instrutores Alan Malinski, 
assessor técnico da Comissão Na-
cional de Cereais, Fibras e Oleagi-
nosas da CNA, e Diego Humberto 
de Oliveira, responsável pelo pro-
jeto Campo Futuro e pesquisador 
do Centro de Inteligência em Mer-
cados da Universidade Federal de 
Lavras. “Agradeço o empenho e 
presença dos instrutores da CNA 
aqui conosco, além dos gestores de 
instituições, técnicos e produtores 
rurais. Hoje é o ponta pé inicial do 
projeto Campo Futuro no Ama-
pá, que já é desenvolvido no Brasil 
com vários produtos, e fizemos a 
opção de começar no nosso estado 
pelos grãos. Na terça-feira fomos 
ao Porto de Santana para os instru-
tores terem uma ideia da estrutura 
portuária do estado, e nesta manhã 
(quarta-feira) realizamos o painel 
para coletar informações e à tarde 
faremos uma visita a área de pro-
dução de grãos no cerrado amapa-
ense”, detalhou Iraçu Colares. 

Na ocasião, Diego Oliveira ex-
plicou aos participantes que do 
ponto de vista de gestão de custos, 
cada propriedade tem suas pecu-
liaridades e os resultados são indi-
viduais, porém a metodologia do 
painel do projeto Campo Futuro 
tem o propósito de identificar o 
potencial tecnológico da região. 
“O ideal é trabalharmos com uma 
ideia e uma visão de uma proprie-
dade em produção plena, que es-
teja com suas condições técnicas 
estabelecidas. Para fazermos um 
paralelo depois, do ponto de vista 
de pesqui-
sas e aná-
lises, com 
outras eta-
pas, seja 
uma área 
r e c é m -
-aberta ou 
tecnologia 
r e c é m -
-chegada”.  

O conceito de propriedade modal, 
portanto, é identificar o quanto de 
potencial que a região possui em 
termos de utilização de tecnologias 
que estão sendo disseminadas.

De acordo com Alan Malinski, 
o projeto atua também em regi-
ões onde são identificadas novas 
fronteiras da agricultura de escala 
comercial, a exemplo de Roraima e 
Amapá. “As informações que cole-
tamos nesta reunião em Macapá é 
o nosso principal banco de dados 
de informações que vem do cam-
po. São dados para subsidiar todas 
as discussões que vamos participar 
durante o ano, desde a defesa do 
produtor em audiências públicas, 
como definição do Plano Safra 
para tentar ampliar recursos ou li-
nhas de financiamento diferencia-
das, assim como garantira do preço 
mínimo para produtos de deter-
minadas regiões”, acrescentou.  A 
reunião recebe o nome de painel, 
onde os produtores informam 
dados que são inseridos em uma 
planilha constando de itens como 
dificuldades da região, como se 
procede o sistema produtivo da re-
gião, quais produtos são utilizados, 
qual a principal doença de cada 
região, entre vários outros. “Pos-
teriormente temos a confirmação 
dos dados com a parceira de ins-
titutos que são nossos parceiros, 
no caso de grãos atuamos junto 
com a Esalq. Todo o trabalho que 
fazemos tem a chancela de uma 
instituição. Depois devolvemos os 
dados aos produtores e cada um 
pode fazer o seu custo particular, 
para comparar com o modal da re-
gião”, diz Malinski.
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Luz para Todos
Dr. João Bosco deu notícias alvissareiras 
sobre o programa Luz Para Todos. 
Disse que até agosto o processo licitatório 
para execução dos serviços de eletrificação 
rural deverá estar concluído, e aí amigo, 
serão 17 mil famílias que sairão das 
trevas e ingressaram na modernidade 
que a energia elétrica propicia. Teve gente do Senado 
que atrapalhou, era pra já estar acontecendo.

Luz Para Todos II
Por preocupação política eleitoral teve Senador que 
colocou o dedo do processo e exigiu que a Eletro-
norte executasse parte dos serviços do Programa. 
Esse que é meu medo de uma figura desta vir a 
governar o Amapá.

Literalmente no Esgoto
Mais uma do magistrado amigo do Amapá. Ele va-
ticinou num tom de ira e decepção que no mínimo 
30% da população de Macapá mora literalmente no 
esgoto. Uma vergonha no dizer dele.

Mais casas populares
Para fechar a tampa das notícias oriundas do ma-
gistrado João Bosco, ele anunciou que será defla-
grada as obras do Projeto Habitacional com Casas 
Populares Miracema. São cinco mil casas. Maravi-
lha!

Mal representado
O sentimento de que precisamos melhorar a repre-
sentação do Amapá no Senado é muito grande. Há 
quem diga que o Amapá não é defendido por nem 
um dos Senadores nos problemas macros do Ama-
pá. O Felino concorda, então... É só mudar.

As moscas
Assim se encontra o Conselho Tutelar da Zona 
Norte. Sem combustível, falta de logística para que 
os cinco conselheiros desenvolvam seus trabalhos. 
Só após a presidente Martinha Souza colocar a 
boca no trombone é que apareceram míseros 60 
litros de gasolina. Gestão aprovada do Clécio. Que 
nem um Teflon, nada pega nele. E assim caminha a 
incompetência.

Pressionada
A Diretora da Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Cacilda Ferreira Vasconcelos, localizada no 
Distrito da Fazendinha, bateu boca com os verea-
dores Marcelo Dias e Carlos Murilo no programa 
de Rádio apresentado pelo jornalista Ney Panta-
leão. Ela disse e desdisse sobre a situação de pre-
cariedade da Escola. Carlos Murilo a chamou de 
dissimulada. O Gazeta estampou em Manchete o 
problema. Administração exitosa da PMM?

PT?
Esse partido é mesmo uma incógnita. Namorou o 
PDT, entrou no governo, e agora flerta com o PSB 
do Capiberibe.



Reinaldo Coelho

A entrevista dessa semana será 
com um dos eminentes advo-
gados amapaenses e pré-can-

didato ao Senado da República pelo Ama-
pá, Jorge Wagner Costa Gomes. Wagner 
Gomes, como é mais conhecido, tem 65 
anos de idade, e é pai de três filhos. For-
mado em Direito pela Universidade Fede-
ral do Pará (UFPA), em 1977, é advogado 
militante há 37 anos no Amapá, conside-
rado um dos mais respeitados tribunos, 
ou seja, aquele causídico que se sobressai 
no Tribunal do Júri, praticamente sua se-
gunda casa. Foi presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-AP), Seccio-
nal Amapá, duas vezes no período do Ter-
ritório Federal do Amapá e outra já como 
Estado do Amapá. Tamanha popularida-
de e destaque o fizeram tentar a política 
partidária e ex-militante do PT, partido 
pelo qual disputou, em 1990, uma vaga ao 
Senado alcançando uma honrosa segun-
da colocação. Foi candidato a vice-gover-
nador do Amapá pelo Solidariedade, em 

2014 na chapa encabeçada por Lucas Bar-
reto (PTB). Também já foi por duas vezes 
indicado ao desembargo, Gomes ficou en-
tre os seis nomes mais votados no pleno 
do TJAP. 

Em 2018, aceitando convite da ex-se-
nadora Raquel Capiberibe, o advogado 
Wagner Gomes filiou-se ao PMN. Wagner 
é pré-candidato ao Senado. Foi assediado 
por vários partidos, mas optou pelo PMN. 
A ficha de filiação – abonada por Raquel 
– foi assinada nos estúdios da rádio Diá-
rio, durante o programa Togas & Becas, 
apresentado por ele naquela emissora. 
Seu companheiro de chapa é o renomado 
advogado Ruben Bemerguy, que explicou 
sua decisão – “A convite de um amigo – 
Wagner Gomes – e também da professora 
Raquel Capiberibe, filiei-me a um Partido 
Político para talvez vir a ser candidato a 
suplente de Senador da República, Su-
plente do Wagner. Não tenho nenhuma 
experiência efetiva na política eleitoral. 
Nunca fui candidato e nem nunca havia 
pensado em sê-lo. Ponderei, entretanto, 
quanto a essa possibilidade de aprendi-
zado e a oportunidade de poder falar um 
pouco sobre o que penso para o Amapá e 

sobre o país, ao lado do Wagner. Essa can-
didatura não é uma definição ainda, mas 
uma possibilidade”.

Acompanhe a entrevista:

Tribuna Amapaense – O senhor é 
tido como um dos mais conceituados 
advogados criminalistas em atuação no 
Amapá, dono de uma longeva carreira, e 
está voltando a colocar o seu nome para 
ser votado para a vaga de Senador da 
República pelo Amapá, teve uma expe-
riência excelente na disputa pelo mesmo 
pleito, em 1990, e hoje como o senhor vê 
essas eleições com o cenário catastrófico 
brasileiro, tanto na política quando na 
economia?

Wagner Gomes – Eu fui um dos fun-
dadores do Partido dos Trabalhadores 
(PT) no Amapá, quando foi transformado 
em Estado, aconteceram as primeiras elei-
ções para as três vagas de Senador da Re-
pública que tinha direito. Sendo duas para 
oito anos e uma para quatro anos. Foi feita 
uma grande coligação e naquela opor-

tunidade foram eleitos o presidente José 
Sarney (MDB), Henrique Almeida(MDB) 
e o terceiro Jonas Pinheiro Borges (PTB) 
– com 4 anos – no quarto lugar Geovanni 
Borges e em seguida meu nome. Era uma 
experiência nova tanto minha quanto do 
PT e tivemos uma expressiva votação. 
O candidato ao governo do Estado foi o 
médico Gilson Rocha (PT) que foi para o 
segundo turno com o Comandante Bar-
cellos (Arena) e perdeu. Naquela oportu-
nidade pegamos gosto pela política e o PT 
vinha inovar na política, em 1994 volta-
mos a urnas e tivemos um expressiva vo-
tação, ficando em terceiro lugar. Em 2014 
fomos convidados pelo ex-Senador Bala 
para fundarmos o Solidariedade. Como 
estava um pouco descrente com PT, acei-
tei o convite, com um compromisso, não 
assinado, de vir para disputar uma vaga 
de senador, me preparei. Mas as contin-
gências políticas nacionais, fiquei fora e 
o candidato foi o então deputado federal 
Davi Alcolumbre, que conquistou a vaga 
de Senador. Ele me convidou para ser seu 
segundo suplente, que declinei e depois 
das conversações políticas, fui escolhido 
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Wagner Gomes 
PMN
“Temos de acabar, pri-
meiramente, com o foro 
privilegiado. Eu não que-
ro um cargo parlamentar, 
para ter foro privilegia-
do, o que acaba gerando 
impunidade, que é um 
estimulo para ações ne-
gativas, principalmen-
te para a corrupção”. 
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para ser o vice na chapa majoritária para 
o governo estadual, encabeçada por Lu-
cas Barreto (PTB). As coisas andaram e 
desandaram e vamos assim aprendendo 
cada vez mais. Sai do Solidariedade e rece-
bi vários convites de outras legendas para 
filiar-me, mas optei pelo da professora 
Raquel Capiberibe, presidente estadual do 
Partido de Mobilização Nacional (PMN).

TA – Verifica-se uma bela trajetória 
sua como militante e político em di-
versas legendas, hoje retorna a colocar 
seu nome para o julgamento dos ama-
paenses nas urnas. Com detalhe, o PT, 
que ajudou a fundar, está afundando 
em denúncias de corrupção, desvios de 
recursos públicos, com muitas velhas li-
deranças nas penitenciárias, cumprindo 
pena?

Wagner Gomes – Hoje ficou igual 
um jogo de futebol, tem paixões de lado a 
lado. Como a minha formação é de advo-
gado e defensor do Direito, claro que nós 
criticamos algumas vezes o Poder Judici-
ário, nenhum poder pode viver além da 
crítica, mas se houve golpe ou não o que 
digo sempre é o que a população sabe, eu 
não conheço os bastidores do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que intermediou. 
Houve o impeachment da presidente Dil-
ma Rousseff e o Brasil está um caos com 
o presidente (Michel) Temer, que já tem 
duas denúncias e está se desiquilibrando, 
com a iminência de uma terceira denún-
cia. Alguns apregoam que não haverá 
eleições, mas sou otimista que deverá ter 
eleições sim. E partindo desse princípio 
me filiei ao PMN com indicação para pré-
-candidatura do Senado Federal. 

TA – Como estão as conversações 
para as coligações de apoio à sua candi-
datura?

Wagner Gomes – O que posso adian-
tar que estamos conversando, com todos. 
Mas o elenco que está se mostrando é de 
que, por exemplo, com o PDT não há uma 
possibilidade, pois está cheio, não que 
sejamos inimigos, pois não cultivo isso. 
Estamos conversando, pretendemos fazer 
uma coligação de probabilidades para que 
possamos sair vitoriosos. 

 
TA – A situação do menor deslocado 

começa pela família, que infelizmente 
esta desestruturada. Essa situação ad-
versa com pais dependentes de drogas 
tem contribuído para colocar o jovem 
em situação de risco social?

Wagner Gomes – Concordo. A escola 
educa, quem forma é a família. Eu venho 
de uma família onde meu pai era Guarda 
Territorial, tínhamos dificuldades, mas tí-
nhamos orientação e controle, não podí-
amos frequentar as ruas sem informar os 
meus pais. Não podíamos chegar com ob-
jetos estranhos que éramos questionados 
imediatamente. Hoje os pais são alcoóla-
tras, drogados. Tem de ter um política so-
cial para isso. As nossas leis são boas para 
pegar peixes pequenos, caso os jovens que 
vendem as drogas e os grandes traficantes 

fiquem totalmente soltos.

TA – Essas modificações na estrutu-
ração da família, onde hoje o jovem não 
respeita os pais, agride os avós, os tios, 
ou seja, a sociedade está sendo modifi-
cada, os meios de comunicação e a tec-
nologia tem contribuído para que isso 
ocorra?

Wagner Gomes – Hoje quase todas as 
famílias, mesmo as de menor poder aqui-
sitivo, tem em suas casas um aparelho de 
televisão e um celular. Os smartfones, que 
facilitam o acesso da criança ao adoles-
centes as redes sociais, lhe abrindo uma 
janela para o mundo, mas tem de haver a 
pessoa de um pai que fiscaliza e contro-
la esses acessos. Quando temos um pai 
responsável ele pode orientar seus filhos. 
Não temos uma fórmula mágica, acho que 
temos que ter política para isso. Nas no-
velas que tratam de assuntos inovadores, 
como as questões de gêneros e transgêne-
ros, temos muitos a favor e muitos contra. 
Navegar nesse sentido é muito difícil.

TA – E sobre a sua entidade de clas-
se, a Ordem dos Advogados do Brasil, 
que o senhor exerce grande liderança já 
tendo inclusive presidindo a OAB por 
várias oportunidades, sempre como um 

defensor de que ela se posicione diante 
dos fatos mais relevantes da sociedade, 
como é isso?

Wagner Gomes – Quando fui presi-
dente da Seccional Amapá da OAB, ingres-
samos com a primeira Ação Civil Pública, 
os que tem mais idade lembrarão, que era 
acabar com a famosa ‘Taxa de Iluminação 
Pública’. O cidadão quando paga o ICMS 
está pagando um imposto, e criou-se mais 
a Taxa de Iluminação Pública, é a famosa 
bi tributação (uma taxa de uma taxa). O 
mandato de segurança que impetramos 
era individual, antes de 1988, pois não 
constava na legislação a Coletividade. E 
foi confirmado que tínhamos razão, tanto 
que foi suspensa, agora ela retornou com 
outra nomenclatura. Eu sempre procurei 
colocar a OAB a serviço da comunidade. 
No âmbito nacional ela tem agido com ri-
gor nas ações de interesses públicos e na 
manutenção do Estado de Direito. Hoje 
a OAB/AP está sendo comandada pelo 
eminente advogado Auriney Brito, filho 
de um ex-presidente Manoel Brito, que 
hoje é desembargador, é um jovem muito 

estudioso, autor de livros e de representa-
tividade internacional, e tem uma visão 
muito grande.

TA – Como o partido (PMN) está or-
ganizado e quais as perspectivas para as 
eleições deste ano? Wagner Gomes está 
costurando diálogos políticos para fe-
char alianças?

Wagner Gomes – O PMN é um par-
tido de centro, ele não tem radicalismo. 
Temos conversações com aqueles partidos 
mais à esquerda. Se verificarmos hoje, te-
mos colocado três candidatos ao gover-
no do Estado, Waldez Góes (PDT), pela 
reeleição, João Capiberibe (PSB) e Davi 
Alcolumbre (DEM) que recebeu o apoio 
declarado na imprensa do Senador Ran-
dolfe Rodrigues (REDE) e do prefeito de 
Macapá Clésio Luís (REDE). O PDT já 
tem três ou mais candidatos ao senado. O 
senador Davi vem com o apoio ao Ran-
dolfe Rodrigues, que vem para reeleição, 
e o senador Capiberibe, que estamos con-
versando e com quem queremos manter 
um diálogo, é a melhor oportunidade de 
nós seguirmos o nosso pleito com sucesso, 
iremos caminhar juntos. Um dos nossos 
maiores objetivos é conversar com o Se-
nador Capiberibe e chegarmos a um de-
nominador comum.

TA – A nova legislação eleitoral, que 
deverá vigorar a partir de 2020, e hoje de 
acordo com o STF as empresas não po-
dem doar para campanhas eleitorais. E 
que as campanhas serão financiadas por 
um fundo público vai se somar a outro 
já existente, o fundo partidário. Vão au-
mentar ou diminuir os recursos?

Wagner Gomes – Para o PMN, não. 
Pois não temos representatividade no 
Congresso Nacional, e como diz a nossa 
presidente estadual Raquel Capiberibe, 
vamos contar com o mínimo, para fazer 
a nossa logística. E ainda teremos de en-
frentar a cláusula de barreira, se o partido 
não tiver um número X de representativi-
dade, serão extintos. Nós estamos saben-
do que os grandes partidos e as grandes 
bancadas tem milhões para gastar e não 
temos. Isso é muito difícil. Já me disseram 
– ‘não se mete em política sem dinheiro’, 
mas se eu for pensar assim me tranco em 
casa e deixo meu país e meu Estado se-
rem dominados por políticos sem ética. 
Eu sou um simples advogado, que nunca 

teve a intenção de enriquecer. Faço alguns 
atendimentos sem cobrar. Quando enca-
ramos uma campanha eleitoral, sabemos 
que temos de ter recursos, e a nossa filo-
sofia é não comprar voto de ninguém e o 
mínimo de recursos que conseguirmos é 
para logística para correr o Estado levan-
do a nossa mensagem. Estamos contanto 
é com o apoio de grandes colegas advoga-
dos, não é a unanimidade, que ninguém 
tem. Mas as grandes lideranças e os gru-
pos de advogados estão se multiplicando 
a cada dia. E sou uma pessoa boêmia que 
tem nos poetas, cantores e garçons muitos 
amigos. Sou adepto de tomar uma cerve-
ja, como maneira de encontrar sempre os 
amigos. Tenho um amigo que é garçom 
que reuniu seus vizinhos e amigos e me 
apresentou como candidato. E assim vai 
se multiplicando minha divulgação.

TA – O Brasil está passando por uma 
grande crise ética na política, a Lava Jato 
está combatendo e prendendo políticos 
e empresários que surrupiaram os co-
fres públicos, inclusive um ex-presiden-
te da República, que já está preso na PF 
em Curitiba, e o atual está sendo denun-
ciado pela terceira vez. Como o senhor 
analisa esse cenário, pois se eleito for 
deverá, na nova legislatura que começa 
em 2019, participar desse cenário tão 
negativo para o Brasil?

Wagner Gomes – Temos que acabar, 
primeiramente, com o foro privilegiado. 
Eu não quero um cargo parlamentar para 
ter foro privilegiado, o que acaba gerando 
impunidade que é um estimulo para ações 
negativas, principalmente para a corrup-
ção. Estou esperando uma renovação no 
Congresso Nacional.

TA – O político Wagner Gomes pode 
ser considerado ‘novo’ nessas eleições?

Wagner Gomes – Novo, para uma 
nova geração. Pois tive participação po-
lítica eleitoral em 1990 e 1994. Já se vão 
28 anos e existe uma geração de novos 
eleitores que não conhecem Wagner Go-
mes. Nunca exerci nenhum cargo públi-
co, desde que me formei, em 1978, milito 
privadamente. Muitos dos meus amigos já 
estão aposentados. Como eu sempre man-
tive uma posição crítica aos governantes 
de plantão, do Regime Militar a Nova Re-
pública e ao atual sistema. Na época do 
bi partidarismo (MDB/ARENA) eu era 
MDB, de Azevedo Costa, Lucimar Del 
Castillo e Bingo Uchoa, Ulisses Guima-
rães, Franco Motoro. Sempre fui oposição 
devido a juventude e não me arrependo, 
mas tive sempre que trabalhar. Essa é a 
minha maneira de ver o mundo e sua evo-
lução. Tenho muito para contribuir com 
estes que não me conhecem, não tenho 
dinheiro então faço o contato físico com 
o eleitor.

TA – Os prefeitos estão mais próxi-
mos dos eleitores. Como está sua posi-
ção quanto a realidade dos municípios, 
que mesmo sem a crise, já tinham pro-
blemas de caixa e com ela piorou? Quais 
são seus projetos para ajudar no parla-
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mento brasileiro e na esplanada dos mi-
nistérios nas demandas dos municípios 
amapaenses?

Wagner Gomes – Conheço todos os 
municípios amapaenses. Sou da época que 
o Amapá tinha somente cinco (Macapá, 
Mazagão, Amapá, Calçoene e Oiapoque), 
hoje são 16, mas que foram desmembra-
dos desses cinco. Tenho vasto conhe-
cimento e atuação no Vale do Jari, pois 
exerci a advocacia naquelas localidades, 
ainda como Beiradão, hoje Laranjal do 
Jari e Beiradinho, Vitória do Jarí e acom-
panhei sua evolução e tive uma boa vota-
ção. Viajei muito no Barco Novo Amapá 
para essas localidades. Mesmo não sendo 
candidato, sempre os visitei.

TA – No Senado Federal 
o senhor atuará junto com a 
bancada federal para atrair 
a classe empresarial, afim de 
ajudar a expansão da Zona 
Franca Verde Amapaense?

Wagner Gomes – Claro 
que sim. Todos os amapaen-
ses tem que contribuir e mui-
to para que realmente a Zona 
Franca Verde tenha evolução. 
Tenho uma visão desse gran-
de projeto para o desenvolvi-
mento industrial do Amapá.

TA – O agronegócio tem 
crescido muito no Estado, o 
setor de grãos (milho e soja) 
tem trazido recursos através 
da exportação de grãos. E a 
pecuária com a Certificação 
sem aftosa com vacinação 
está possibilitando ao pecu-
arista acessar o mercado na-
cional e com a expectativa de 
em 2019 atuar no interna-
cional. Qual seu olhar para 
esta situação?

Wagner Gomes – O agro-
negócio é um fato, ele tem 
alavancado não somente a 
economia do Amapá, como a 
do Brasil. Vejam o Estado do 
Mato Grosso do Sul uma po-
tência econômica dos grãos, 
mas muitos criticam que ele 
acaba com o Meio Ambien-
te, mas tem políticas públi-
cas que fazem a convivência 
sustentável. O Agro, aqui no 
Amapá, vai ajudar a desen-
volver o Estado, que os dois 
andem juntos, o meio-am-
biente e os grãos, pois ele veio 
para ficar. Temos de abraçá-
-lo.

TA – Na questão da mi-
neração, Santana é um mu-
nicípio minerador, como 
Pedra Branca do Amapari, e 
o segundo maior município 
em número de habitantes, e 
de economia local, hoje per-
deu as mineradoras, o prin-

cipal porto de embarque de minério é 
quem está segurando a economia santa-
nense – a Doca de Santana, que deverá 
ser privatizada pelo governo Federal. 
Como o senhor analisa essa situação?

Wagner Gomes – A política de mi-
neração do Estado do Amapá, tirando 
a ICOMI, que deixou muito royalties 
para nós, tem sido um desastre. Existe 
um nebuloso caso sobre essa situação. O 
presidente da Assembleia Legislativa do 
Amapá, Kaká Barbosa, criou uma CPI 
para investigar. A PF fez a Operação Ca-
minho de Ferros, estamos esperando o 
desenrolar dessas investigações, porque 
dentro desse setor foi minerado muito 

dinheiro e nada ficou para o Amapá. O 
município de Pedra Branca teve seu solo 
super explorado e poderia ser um muni-
cípio potencialmente econômico, e não é. 
Então existe algo errado. São dezenas de 
denúncias – afundamento do Porto de 
Minérios, destruição da Estrada de Ferro 
do Amapá. Todos querem se locupletar 
com as nossas riquezas.

TA – A cultura amapaense está res-
trita a região, muitos artistas locais, de 
alto nível, não tem oportunidade de seus 
trabalhos serem divulgados em grandes 
centros. Os cantores locais tem partici-
pado de eventos nacionais e internacio-
nais sem apoio. O que o Wagner Gomes 

pretende quanto a esse segmento?

Wagner Gomes – Eu sou apaixonado 
pela cultura. No meu ponto de vista tem 
de que ser fermentado esse segmento im-
portante para o povo. Devemos estipular 
os nossos artistas e incentivar os novos, 
seja na Literatura, artes plásticas, canto, 
instrumental, teatro, enfim... Não é ape-
nas ajudar, mas implementar uma políti-
ca séria dentro do orçamento estadual.

TA – O Turismo do Amapá tem um 
potencial que não foi aproveitado, uma 
forte fonte de recursos para o cresci-
mento cultural, com atrativos para os 
visitantes e turistas estrangeiros. Como 

ele pode ser alavancado?

Wagner Gomes – Preci-
sa de mais investimentos do 
poder público. Vamos lá em 
Salvador (BA), escutamos 
o Axé que traz à lembrança 
musical dos baianos, o Brasil 
e mundo reconhece e assim 
que devemos fazer pelos nos-
sos sons e pontos atrativos 
naturais e patrimoniais. Di-
vulgar o Marabaixo, dar força 
aos nossos músicos que são 
os maiores divulgadores das 
nossas riquezas e belezas. Val 
Milhomem, Zé Miguel, Os-
mar Júnior, que recentemente 
esteve em Portugal e Ama-
deu Cavalcante estão fazendo 
a parte deles e muito bem. 
Exemplo: a música ‘Perola 
Azulada’ do Zé Miguel, foi 
gravada internacionalmente 
é o maior sucesso de um ta-
lento nosso.

TA – Uma mensagem 
para o povo amapaense.

Wagner Gomes – Estou 
com 40 anos de advocacia no 
Amapá, não estou me candi-
datando para me promover. 
Minha caminhada políti-
ca sempre foi na estrada da 
oposição, não por ser contra, 
mas por procurar adicionar 
ideias melhores para o meu 
País pelo Amapá. Fui do 
MDB contra o Regime Mili-
tar, fundei o PT, pelas ideias 
inovadoras que divulgava e 
que até hoje eu penso, mas 
não como petista. Conheci 
grandes lideranças, o Lula, 
José Genoíno, toda a velha 
guarda petista, sempre acre-
ditei no sonho, infelizmente 
abandonei. Fundei o Solida-
riedade e fui vice do Lucas 
Barreto, um cidadão honra-
do, de palavra. Me preparei 
todo esse tempo, estou pre-
parado para ocupar o car-
go de senador da República 
pelo Amapá. Não é vaidade, 
não é uma aventura. Eu vou 
para esse pleito para vencer.



Besaliel Rodrigues

TRE-AP realiza o III Encontro de Juízes e Promotores Eleitorais 2018

TRE-AP NO TRIBUNA
Eleições 2018

Dando prosseguimento à exe-
cução do Plano Anual de 
Capacitação-PAC 2018, o 

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá 
(TRE-AP), através da Escola Judiciária 
Eleitoral (EJE-TRE-AP), realiza nos dias 
3 e 4 de maio, no auditório do Regional, 
o III Encontro de Juízes e Promotores 
Eleitorais 2018.

O evento visa atender, especifica-
mente, os juízes e promotores eleitorais, 
mas dada a importância do momento 
que antecede o pleito eleitoral, deve ser 
estendido aos assessores jurídicos e che-
fes de cartório das zonas eleitorais.

A EJE-TRE-AP divulgou a progra-
mação para os dois dias. E vai contar 
com a presença de magistrados de ou-
tros estados da Federação, para proferi-
rem palestras sobre vários temas.

Programação

Dia 3 de maio 
8h - Pressupostos Constitucionais do 

Direito Eleitoral, Condições de Elegibi-

lidade e Causas de Inelegibilidade - com 
Edson de Resende Castro, Promotor de 
Justiça do Estado de Minas Gerais

14h - As Infrações Eleitorais e suas 
Consequências; Arrecadação e Doações 
Irregulares – com José Edvaldo Pereira 
Sales, Promotor de Justiça do Estado do 
Pará

Dia 4 de maio
8h - Propagandas Partidária, Eleito-

ral e Institucional – com Luiz Márcio 
Victor Alves Pereira, Juiz de Direito do 
Estado do Rio de Janeiro

14h - Direito Penal Eleitoral - Bruno 
Gaspar de Oliveira Vieira, Promotor de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro

As inscrições podem ser feitas no site 
do TRE-AP  www.tre-ap.jus.br

TSE define que recursos de incenti-
vos à mulher na política não contem-
plam pagamento de pessoal feminino

Entendimento veio a partir de res-
posta a uma consulta do Diretório Na-
cional do PDT sobre o tema

O Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) definiu que o pagamen-
to de mulheres que trabalham para um 
partido político não pode ser incluído 
no percentual mínimo de 5% de recur-
sos do Fundo Partidário que devem ser 
destinados a programas de promoção e 
difusão da participação feminina na po-
lítica.

O entendimento surgiu em resposta 
dada pelos ministros, na sessão admi-
nistrativa desta quinta-feira (19),a uma 
consulta feita pelo diretório nacional do 
Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
sobre o assunto. O partido questionou se 
o pagamento de pessoal do sexo femini-
no poderia também suprir a exigência 
legal referente à aplicação do percentual 
mínimo de 5% dos recursos do Fundo 
Partidário em programas de incentivo à 
participação política das mulheres, pre-
visto em dispositivo do artigo 44 da Lei 
n° 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políti-
cos).

Ao votar por responder de maneira 
negativa à pergunta, o relator, ministro 

Jorge Mussi, afirmou que a finalidade da 
Lei dos Partidos Políticos é ser uma ação 
afirmativa visando promover e integrar 
as mulheres na vida político-partidária. 
Além disso, destacou o ministro, a regra 
busca estimular a igualdade de gênero 
na política.

O ministro citou um precedente jul-
gado pelo TSE ao destacar que, “para 
fins de aferição do limite mínimo legal, 
devem ser considerados os gastos efeti-
vos do programa”. Segundo o relator, a 
mera circunstância de o partido possuir 
funcionários ou colaboradores remune-
rados, de qualquer gênero, não preenche 
o previsto na norma sobre o estímulo à 
promoção das mulheres na política. 

Base legal
De acordo com o artigo 23, inciso 

XII, do Código Eleitoral, cabe ao TSE 
responder às consultas sobre matéria 
eleitoral, feitas em tese por autoridade 
com jurisdição federal ou órgão nacio-
nal de partido político. A consulta não 
tem caráter vinculante, mas pode servir 
de suporte para as razões do julgador.

Completando nossa abordagem 
da semana passada sobre as 
eleições brasileiras e o reconhe-

cimento internacional pelo seu alto nível 
tecnológico, relembramos que para com-
por esse cenário de inovações, a Justiça 
Eleitoral disponibilizou no pleito munici-
pal de 2016, 11 aplicativos para dispositi-
vos móveis – smartphones e tablets (iOs e 
Android) - que tiveram a função de auxi-
liar os eleitores e os próprios servidores.

Dentre os tantos citados na edição 
anterior, outro App que foi lançado nas 
eleições de 2016, aglutinou informações 
para o eleitor em uma única tela, como 
situação do título, orientações sobre jus-
tificativa, local de votação, informações 
sobre propaganda eleitoral e contatos do 
Disque-Eleitor.

O aplicativo trouxe links para notícias 
divulgadas pela Assessoria de Comuni-
cação Social do TSE, vídeos produzidos 
para o YouTube e perfis oficiais da Jus-
tiça Eleitoral em mídias sociais, além de 
acesso direto a todos os outros aplicativos 
desenvolvidos para aquele pleito de 2016.

A solução “Pardal” foi um aplicativo 
que tem sido utilizado desde as eleições 

de 2012, pontualmente no Espírito San-
to, onde ele foi criado. No pleito de 2014, 
também foi utilizado de forma localizada 
por alguns Estados. Em 2016 o App foi 
ampliado para abrangência nacional. Por 
meio da ferramenta, os eleitores puderam 
notificar irregularidades e não conformi-
dades nas campanhas. “Um cidadão co-
mum tendo em sua frente um outdoor, 
ele tira uma foto e o App com facilidade e 
rapidez envia as evidencias para a Justiça 
Eleitoral Regional, que fará todo o trâmi-
te de análise da denúncia. Permitiu ainda 
que o cidadão comum fiscalizasse e mo-
ralizasse a utilização das campanhas de 
forma muito eficiente e democrática em 
benefício de todo o processo eleitoral”, ex-
plicou o secretário Giuseppe Janino.

O aplicativo “Onde votar ou justificar” 
foi criado pela Justiça Eleitoral para faci-
litar o acesso do eleitor brasileiro ao local 
de votação e aos postos de justificativa, 
caso esteja fora do seu domicílio eleitoral. 
O aplicativo funcionou como um guia de 
auxílio aos eleitores que estão em dúvida 
sobre a zona ou seção em que votam. Ele 
trouxe o endereço dos locais de votação e 
dos postos de justificativa em todo o Bra-

sil, permitindo ao cidadão fazer a consulta 
de forma rápida e segura, diretamente das 
bases nacionais da Justiça Eleitoral.

O aplicativo “Apuração” foi um dos 
mais acessados na Apple Store em 2014. 
Por meio do software foi possível acom-
panhar, em tempo real, os dados de todo 
o Brasil e visualizá-los a partir de consulta 
nominal, que apresentou o quantitativo 
de votos totalizados para cada candidato 
com a indicação dos eleitos ou dos que 
foram para o segundo turno. Também foi 
possível selecionar os candidatos favoritos 
e visualizá-los com destaque.

Já o aplicativo “Mesários” levou in-
formações para cerca de dois milhões de 
voluntários que participam do processo 
eleitoral, com a opção de fazer alertas de 
determinados procedimentos.

Para as eleições de 2016 também fo-
ram desenvolvidos aplicativos específicos 
para atender a demanda interna da Justiça 
Eleitoral. São dois: “QRUEL” (preparação 
das urnas), “QRCode do RUNIN” (Che-
ckup das urnas) para verificar o seu fun-
cionamento geral.

Com o “QRUEL”, na véspera da eleição 
ou dias próximos, um servidor da Justiça 

Eleitoral pode ligar a urna e fotografar o 
QRCode que aprece na tela. Esse código 
deu informação da “saúde” da urna, se 
estava com a data certa e funcionando 
corretamente.  “Se tiver alguma não con-
formidade, o regional terá a possibilidade 
de substituir essa urna antes da eleição”, 
explicou o secretário.

Em outro App, o “QRCode do RU-
NIN” fez uma checagem das funciona-
lidades gerais das urnas, o que permitiu 
atuar preventivamente na sua manuten-
ção. Só foi possível utilizar a ferramenta 
antes de carregá-las.

Assim, desde 2012 a justiça eleitoral 
brasileira vem atuando nas redes sociais, 
criando apps que facilitam em muito a 
vida dos servidores, dos candidatos e, 
principalmente, dos eleitores no sagrado 
exercício constitucional da cidadania ple-
na.

Neste ano de 2018 não será diferente. 
A justiça eleitoral continuará utilizando 
os aplicativos de praxe e disponibiliza-
rá outros sempre com o propósito de 
aperfeiçoamento da democracia brasi-
leira. Mais informações no site do TSE 
– www.tse.jus.br.  

Aplicativos da Justiça Eleitoral para celulares, tablets etc. – II
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Nova legislação aumenta a 
pena do infrator

Homicídio no 
trânsito
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Da Editoria

Além da feira de empreendedo-
rismo com exposição e comer-
cialização de peças artesanais 

confeccionadas por artistas afros, o circuito 
cultural contará com shows artísticos, atra-
ções locais e nacionais.

Com a presença do presidente da Fun-
dação Cultural Palmares, Erivaldo Olivei-
ra, da diretora de Fomento e Promoção da 
Cultura Afro-Brasileira, Márcia Uchôa e do 
prefeito de Santana, Ofirney Sadalla, o go-
vernador fez o lançamento, na manhã de 
quarta-feira (18), no Palácio do Setentrião, 
da 3ª e da 4ª edição da Virada Cultural em 
2018, que acontecem respectivamente de 22 
a 24 de junho no município de Santana e 29 
a 31 de dezembro na Orla de Macapá.

O governador Waldez Góes explicou na 
ocasião que os eventos têm o objetivo de 
valorizar a cultura negra amapaense, além 
de ofertar capacitações à população e forta-
lecer a economia local por meio do empre-
endedorismo. 

O governador destacou a importância 
da preservação da cultura afro no Estado: 
“Trata-se de um segmento de importância 
histórica por sua contribuição para a forma-
ção cultural e para a própria construção do 
país, como também vital para o desenvolvi-
mento da economia. Por isso, não podería-
mos deixar de dar a nossa contribuição para 
que eventos de tão grande expressão sejam 
realizados no Amapá, porque também pos-
suem o condão de movimentar a economia 
local através do empreendedorismo e do 
turismo regional, considerando que as duas 
primeiras edições tiveram a participação de 
públicos expressivos”. 

O circuito cultural contará com shows 
artísticos, atrações locais e nacionais. A 
Virada Afro é realizada pelo governo do 
Amapá (GEA) em parceria com o governo 
federal, através da Fundação Cultural Pal-
mares, e conta com o apoio da Prefeitura 
de Santana, além emendas do deputado 
federal Marcos Reátegui. As duas primeiras 
edições da ação aconteceram em 2017, no 
Complexo Beira-Rio, na Orla de Macapá.

Virada Cultural 
Às margens do rio Amazonas, na orla do 

Macapá, aconteceu a 1ª Edição da Virada 

Afro do Amapá, no período de 16 a 18 de 
junho. O sucesso do evento foi estrondoso. 
Quem passou por lá pôde conhecer a Feira 
do Afro-Empreendedor, que contou com 
60 quiosques onde uma grande variedade 
de produtos existentes no mercado afro-
-brasileiro foram expostos. A beleza dos 
tecidos com estampas étnicas apresentados 
nos desfiles, a delicadeza do artesanato e a 
culinária regional e internacional conquis-
taram o grande público que circulou nos 
três dias do evento. As comunidades tradi-
cionais do Amapá venderam seus produtos 
agrícolas e grupos de danças puderam mos-
trar sua arte. 

Houve também roda de capoeira e ma-
culelê. Maculelê é uma dança bem teatral 
que conta por meio de cânticos a lenda de 
um guerreiro jovem que conseguiu defen-
der sozinho sua tribo de outra rival usando 
apenas dois pedaços de pau.

A segunda edição da Virada Cultural no 
Amapá aconteceu juntamente com 22º Ré-
veillon da Beira Rio que reuniu vasta pro-
gramação artística e cultural para saudar o 
ano novo, organizada pela Associação dos 
Músicos e Compositores do Amapá com 
apoio do Governo do Estado do Amapá 
(GEA). E a Virada Afro Cultural, também 
com apoio do GEA, realizada pela Funda-
ção Cultural Palmares para enaltecer a con-
tribuição histórica do povo negro ao Brasil.

O investimento financeiro para a reali-

zação dos eventos foi de R$ 1,6 milhão, dos 
quais R$ 500 mil são do governo estadual 
e R$ 1,1 milhão da Fundação Cultural Pal-
mares, provenientes de emenda do deputa-
do federal Marcos Reátegui.

Além de apresentações artísticas e cultu-
rais, os eventos reuniram seminários, feira 
de empreendedorismo, gastronomia, desfi-
le de moda e a tradicional queima de fogos 

da Beira Rio, no último dia do ano.
A Virada Afro – Circuito Amapá Afro 

foi uma iniciativa do deputado Marcos Re-
átegui, autor da emenda parlamentar que 
deixou a disposição R$1.000.000,00 (um 
milhão de reais) para serem investidos na 
festividade. A Fundação Cultural Palmares 
foi quem recepcionou o recurso da emen-
da, viabilizou e deu suporte técnico ao con-
vênio para a execução do evento.

A Virada Afro Cultural é uma iniciativa 
da Fundação Cultural Palmares, em parce-
ria com o Governo do Estado do Amapá e 
a Frente Parlamentar em Defesa do Empre-
endedorismo, Cooperativismo e Economia 
Solidária (FECESAP) com a finalidade de 
evidenciar a cultura afro-brasileira como 
vetor da mobilidade social da população 
negra, celebrando-a, intervindo, intera-
gindo e derrubando as fronteiras (físicas e 
psicológicas) que desunem os povos e dão 
margem à intolerância e ao preconceito. O 
evento envolve um conjunto de projetos, 

ações e atividades como: Exposições; Arte 
Cênica; Música; Multi Feira Afro (gastro-
nomia, moda, artesanato, literatura); Ci-
nema; Desfile de Moda; Intervenções de 
Dança ligadas a cultura negra (Hip Hop, 
Dança Afro-contemporânea, Samba de 
Roda, Jongo, Coco, Maculelê, Nego Fugido, 
Marabaixo) apresentando e promovendo as 
manifestações artísticas locais. 

A Virada que dentre as atividades cultu-
rais promove o projeto “Caminho do Em-
preendedorismo”, que capacita mulheres 
para trabalharem com o afro empreende-
dorismo, com finalidade de fortalecer o em-
preendedorismo das mulheres e também 
incentivar o debate sobre racismo. 

O curso que iniciou no dia 15 de no-
vembro de 2017, teve em sua programação 
palestras sobre empreendedorismo, vendas 
com auxílio das redes sociais, linhas de fi-
nanciamento e oficinas de planejamento. 

As 76 mulheres que foram capacitadas 
pelo curso foram direcionadas para as feiras 
realizadas pela Secretaria Extraordinária de 
Políticas para os Afrodescendentes (SEA-
FRO), como a feira de empreendedorismo 
da semana da Consciência Negra. 

As empreendedoras capacitadas tam-
bém participaram da feira cultural nos dias 
29 a 31 de dezembro de 2017, que ocorreu 
na Virada Afro Cultural juntamente com o 
Réveillon.

III e IV Edição da Virada Afro Cultural de 2018
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Nível do rio Jari chegou a atingir 
2,34. Mais de 8 mil pessoas fo-
ram atingidas pelo alagamen-

to e a prefeitura deve decretar situação de 
emergência.

As enchentes no rio Jari, de acordo com 
a Defesa Civil, são previstas a cada quatro 
anos. A que aconteceu, em abril de 2010, 
deixou centenas de famílias desabrigadas e 
a de 2014 desabrigou mais de 50 famílias. O 
rio que também banha o município de La-
ranjal do Jari, a 265 quilômetros de Macapá, 
vem repetindo seu evento natural, com as 
chuvas nas cabeceiras do rios e falta de es-
trutura de evasão das águas pluviais da cida-
de vem sempre enfrentando as enchentes. A 
última foi em 2011. À época, mais de 3 mil 
pessoas deixaram suas casas.

Este ano a chuva vem continuamente 
castigando a região sul do Estado. Em La-
ranjal do Jari o nível do rio Jari atingiu 2,34 
metros na quarta-feira (18). Oito bairros no 
município ficaram alagados. O Governo do 
Estado enviou uma força tarefa na segunda-
-feira (16), para dar assistência as mais de 8 
mil pessoas atingidas pela cheia. As ações 
são coordenadas pela Defesa Civil Estadual. 
Uma equipe de assistentes sociais da Secre-
taria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social (SIMS) também está no município 
fazendo o cadastramento das famílias mais 
afetadas e que precisam deixar os imóveis. 
O cadastro vai permitir que as famílias te-
nham acesso a benefícios como cesta básica, 
água potável e outros produtos de necessi-
dades básicas distribuídos pelo governo.

As ações foram definidas durante reu-
nião realizada no início da noite de terça-
-feira (17), entre a Defesa Civil Estadual e o 
prefeito do município.

“Estamos verificando a situação das fa-
mílias para saber quais devem sair ou para 
o abrigo ou para casas de parentes. Paralelo 
a isso, vamos finalizar o processo para apre-
sentar ao prefeito que deverá assinar o de-
creto de situação de emergência”, informou 
o coordenador da Defesa Civil e coman-
dante do Corpo de Bombeiros, cel. Wagner 
Coelho.

VALE DO JARI - Governo do Estado monta força tarefa 
para atender famílias atingidas pela cheia no Jari
Reinaldo Coelho

Naquele momento, 14 famílias que tive-
ram que sair das casas por causa do alaga-
mento, foram abrigadas na quadra da escola 
estadual Mineko Hayashida. Entre elas, a 
família da coordenadora da Igualdade Ra-
cial de Laranjal do Jari. Tatiane Silva está 
no abrigo com o marido e os filhos. Ela é 
moradora no bairro central e já sofreu com 
a enchente no ano passado, mas na época 
preferiu ficar na residência. Este ano teve 
que deixar a casa e ir para o abrigo. “Infe-
lizmente tive que sair com o que pude tirar, 
como a geladeira, fogão, colchão de solteiro, 
e roupas”, comentou.

Outras 34 famílias receberam ajuda da 
Defesa Civil Estadual e do município para 
deixar as casas. Elas foram levadas para ca-
sas de parentes, amigos ou alugaram um 
imóvel para se alojar até que as águas bai-
xem.

Duas escolas estaduais e 4 municipais 
foram alagadas e tiveram as aulas suspensas 
por tempo indeterminado.

De acordo com o cel. Wagner Coelho, 
o prefeito Márcio Serrão decretou situação 
de emergência nesta quarta-feira. “Dessa 
forma o município poderá receber apoio do 
estado e da união para ações de socorro e de 
recuperação”, concluiu.

A prefeitura apontou que foram atingi-
dos os bairros Samaúma, Malvinas, Centro, 

Três Irmãos, Santarém, Sagrado Coração de 
Jesus, Nova Esperança e Mirilândia. Três co-
munidades rurais ficaram isoladas da sede 
da cidade em decorrência da cheia: Padaria, 
Santo Antônio da Cachoeira e São José. 

A elevação no rio ocorreu devido às for-
tes chuvas que atingem a cidade, informou a 
Defesa Civil. O órgão detalha que a maioria 
dos moradores continua nos locais alaga-
dos. Eles levantaram móveis e eletrodomés-
ticos para evitar prejuízos. Equipes de saúde 
e assistência social prestam atendimento.

Enchentes
De acordo com o artigo do Urbanistas 

José Alberto Tostes ‘Como evitar tragédias 
urbanas?’. Artigo publicado no dia 16 de 
janeiro no Jornal A Gazeta do Amapá. As 
enchentes poderiam ser amenizadas se as 
cidades fossem preparadas para prevenir 
os eventos ou reduzir os danos. A acelera-
ção do crescimento das cidades tem difi-
cultado a ampliação da infraestrutura, bem 
como diminuiu a capacidade do Estado de 
controlar os efeitos de ocupações desorde-
nadas. A pífia fiscalização das construções 
é outra situação adversa, quase sempre 
com materiais de baixa qualidade.

O principal problema, relacionado a 
isso, é que as cidades não possuem um sis-
tema de escoamento de água eficaz e um 

bom sistema de drenagem urbana para 
que, em período chuvoso, as águas possam 
escoar evitando alagamentos. Os elevados 
índices de impermeabilização dos solos 
têm provocado acúmulo de águas na área 
urbana.

No Amapá de Norte a Sul, de Leste a 
Oeste, as sedes dos municípios que estão 
sediadas as margens dos caudalosos rios 
amapaenses sofrem alagamentos e enchen-
tes. Este ano o nível de rio Calçoene sobe e 
invade pontes na cidade de Calçoene, mas 

de acordo com a Defesa Civil municipal, 
que monitora a situação, não registrou re-
sidência alagada. Tráfego de veículos havia 
sido interditado, mas logo foi liberados.

Serra do Navio 
O nível do rio Amapari também elevou 

e atingiu vias públicas na cidade de Serra 
do Navio, distante 203 quilômetros de Ma-
capá. O campo de futebol, que fica em um 
balneário, foi totalmente alagado com a 
invasão da água. Segundo a prefeitura da 
cidade, o nível do rio subiu acima do es-
perado, mas medidas estão sendo tomadas.

As cidades de Ferreira Gomes, Porto 
Grande e Pedra Branca do Amapari tam-
bém registraram cheia dos rios, mas segun-
do a Defesa Civil, a situação está controla-
da. Nenhuma família ficou desabrigada.
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Reinaldo Coelho

A pena para quem se envolver 
em homicídio no trânsito, 
quando comprovado estado 

de embriaguez ou uso de substâncias 
psicoativas, passa de cinco a oito anos a 
partir da quinta-feira (19), quando co-
meçou a valer a lei federal 13.546/2017. 
Com o dispositivo legal a pena pode 
começar a ser cumprida em regime fe-
chado. Atualmente, a pena este tipo de 
crime varia de dois a quatro anos.

A nova lei altera a de número 9.503, 
de setembro de 1997, do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), sobre crimes 
de trânsito. O redator do dispositivo é o 
presidente da Comissão de Direito Viá-
rio da Ordem dos Advogados do Brasil 
sessão São Paulo, o advogado Maurício 
Januzzi, que informou em entrevista ao 
jornal O Globo, que a alteração é fruto 
de discussões entre juristas acerca da 
natureza deste tipo de crime: culposo 
(quando não há intenção de matar) ou 
doloso (quando há intenção).

O vice presidente da Comissão de 

Direito do Trânsito (CDT) da OAB Goi-
ás, Robson Rios explica que a mudança 
da lei não altera a modalidade do cri-
me, que continua sendo culposo. O que 
muda, segundo o advogado, é que a par-
tir da análise de indicadores sociais do 
réu, o juiz pode determinar cumprimen-
to inicial da pena no regime fechado ou 
semiaberto, o que não era possível com 
a lei anterior.

Com a pena maior, quem causar 
morte ou lesão por embriaguez ao vo-
lante pode cumprir a pena em regime 
fechado deste o início. Essa é uma con-
sequência de outro dispositivo legal, a 
lei 12.736/2012 ou lei da detração, que 
determina que penas de até quatro anos 
podem ser cumpridas em regime fecha-
do ou semiaberto.

Robson explica que nos casos de lesão 
corporal grave ou gravíssima também há 
mudanças. A partir da lei 13.546, a pena 
prevista varia de dois a cinco anos. An-
teriormente o tempo previsto era de seis 
meses a dois anos. Nestes casos, segundo 
o advogado, não havendo antecedentes 
criminais, o processo era suspenso.

Para o juiz da 3ª Vara dos Crimes Do-
losos Contra a Vida e Tribunal do Júri 

da comarca de Goiânia, Jessier Coelho 
de Alcântara, o aumento das penas sig-
nifica punição efetiva para quem comete 
crimes de trânsito. O magistrado desta-
ca que a lei atual abre margens para im-
punidade.

Jessier ressalta ainda que ações de 
conscientização são essenciais, mas pe-
nas adequadas são necessárias para a 
garantia da justiça. “A prática é muda-
da com políticas de conscientização, de 
educação, isso é a base. Agora é claro 
que a consequência é a punição, e as pe-
nas tem que atingir aquela pessoa que 
tira a vida de outrem”, argumenta o juiz.

Morte no Trânsito em Macapá
De acordo com levantamento feito 

por consultores de gestão e economia da 
Falconi, que já desenvolveu projetos em 
30 países, a tragédia dos mortos e aci-
dentados do trânsito brasileiro provoca, 
além das perdas emocionais, um custo 
anual de R$ 19,3 bilhões, valor que su-
pera em muito o PIB (Produto Interno 
Bruto) de 11 capitais, entre elas Macapá, 
Natal, Maceió e Florianópolis. O estudo, 
que foi divulgado em novembro de 2017, 

pelo jornal Folha de São Paulo, mostra 
que as variações pelo Brasil são drásti-
cas: há cidades com índices de mortes 
no trânsito comparáveis aos de países 
pobres africanos e outros equivalentes 
ao dos EUA.

Na realidade do Amapá a imprudên-
cia é a principal causa de acidentes no 
trânsito, tanto por parte de motociclistas 
quanto na falta de atenção do condutor 
do carro, e tudo isso somado ao uso do 
álcool, porque constatamos que os pa-
cientes mais graves que chegam no HE 
(Hospital de Emergências) consumiram 
álcool, com maior incidência na faia etá-
ria de 19 a 40 anos, e são, de longe, os 
que sofrem os piores tipos de acidentes, 
com mortes e sequelas irreversíveis. 

No primeiro trimestre a zona urbana 
de Macapá já registrou mais de 400 aci-
dentes de trânsito em 2018, segundo le-
vantamento do Batalhão de Policiamen-
to de Trânsito (BPTran). A corporação 
informou que realiza ações educativas e 
repreensivas para diminuir esses índices. 

De acordo com o tenente Edson Car-
doso, do setor de relações púbicas do 
BPTran, o trabalho de fiscalização tem 

HOMICÍDIO NO TRÂNSITO - Nova le-
gislação aumenta a pena do infrator

Pena para morte 
no trânsito por em-
briaguez aumen-
ta e pode chegar 
a oito anos. Mu-
dança na legisla-
ção começou a va-
ler desde a última 
quinta-feira (19). 
Macapá já regis-
trou mais de 400 
acidentes de trân-
sito no primeiro 
trimestre de 2018. 
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sido intensificado também com objetivo 
de evitar crimes, como de roubos e tráfi-
co de drogas. 

“Todos os dias o BPTran realiza bar-
reiras de trânsito, faz blitzen, e o poli-
ciamento está sendo intensificado na 
questão de abordagens a veículos e fisca-
lização de passageiros. É feito verificação 
de documentação e trabalho para evitar 
roubos e outros crimes”, disse. 

Entre os casos que mais chamou a 
atenção da sociedade amapaense está 
de uma criança de 5 anos morreu ao ser 
atropelada por um ônibus. O caso ocor-
reu no dia 9 de fevereiro, na Zona Norte. 
Segundo testemunhas, a menina caiu da 
garupa de uma bicicleta, conduzida pela 
irmã de 16 anos. 

Já no dia 11 de fevereiro, duas mortes 
em decorrência de acidente de trânsito 
ocorreram nas zonas Sul e Oeste da ca-
pital. O intervalo entre um caso e outro 
foi de menos de uma hora, segundo a 
polícia.

Modificação no CTB
O Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) sofreu alterações que aumenta-
ram as penas dos crimes de homicídio 
culposo e de lesão corporal culposa, de 
natureza grave ou gravíssima, ambos na 
direção de veículo automotor, nas hipó-
teses em que o agente está sob a influên-
cia de álcool ou qualquer outra substân-
cia psicoativa.

Na prática, vale dizer que o motorista 
ou motociclista embriagado, que causar 
acidente com mortos ou feridos graves, 
deve ser autuado em flagrante, sem di-

reito a pagar fiança para responder solto 
ao delito. Porém, o crime de embriaguez 
ao volante isolado, sem que haja vítimas, 
continua com a pena inalterável e, con-
sequentemente, afiançável. 

As mudanças na Lei 9.503/1997 
(CTB) foram introduzidas pela Lei 
13.546, sancionada pelo presidente Mi-
chel Temer no último dia 19 de dezem-
bro. Porém, elas só passam a ter eficácia 
em 19 de abril (120 dias após a sua pu-
blicação no Diário Oficial da União). 

Quem agora cometer homicídio cul-
poso na direção de veículo automotor, 
embriagado ou sob efeito de droga, es-
tará sujeito a pena de cinco a oito anos 
de reclusão (Artigo 302, parágrafo 3º, do 
CTB). Havendo lesão corporal grave ou 
gravíssima nas mesmas circunstâncias, a 
sanção variará de dois a cinco anos de 
reclusão (Artigo 303, parágrafo 2º).

Apenas detenção
Sem as recentes alterações os crimes 

de homicídio culposo e lesão corporal 
culposa eram apenados, respectivamen-
te, com detenção de dois a quatro anos e 
de seis meses a dois anos, sem prejuízo 
das sanções de suspensão ou proibição 
de se obter permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor, que con-
tinuam inalteradas. 

A Lei 13.546 ainda ampliou o alcan-
ce do Artigo 308 do CTB, que trata do 
chamado “crime de racha”. A pena de 
seis meses a três anos de detenção e a 
possibilidade do arbitramento de fian-
ça foram mantidas. Porém, com a nova 
redação, incide no delito quem também 

realiza “exibição ou demonstração de 
perícia em manobra de veículo automo-
tor”. 

Esta parte foi incluída ao texto ori-
ginal do Artigo 308, que antes apenas 
penalizava a conduta de “participar, na 
direção de veículo automotor, em via 
pública, de corrida, disputa ou competi-
ção automobilística não autorizada pela 
autoridade competente, gerando situa-
ção de risco à incolumidade pública ou 
privada”.

Apesar das “brechas” as mudanças 
são boas

O promotor de Justiça, Cássio Ser-
ra Sartori, e o advogado criminalista 
e professor de Direito Penal, Marcelo 
José Cruz, analisaram as modificações 
no CTB, que passam a valer a partir do 
próximo dia 19 de abril. Sob ângulos 
diferentes eles comentaram as repercus-
sões que elas poderão gerar aos futuros 
infratores. 

Para o advogado Marcelo Cruz as 
alterações no CTB vêm em “boa hora”. 
Ao reconhecer como brandas as penas 
nos casos de mortes e feridos graves no 
trânsito, nas hipóteses de embriaguez 
dos condutores dos veículos, ele assina-
lou que as novas sanções não permitirão 
mais o seu cumprimento em regime ini-
cial aberto. 

“Muitas vezes tais penas em regime 
inicial aberto ainda eram substituídas 
por sanções restritivas de direito, como 
prestação de serviços comunitários, au-
mentando ainda mais a sensação de im-

punidade, porque 
o tempo de deten-
ção imposto não 
superava quatro 
anos”, acrescentou 
o criminalista. 

Porém, o pro-
motor Cássio 
Sartori apontou 
uma “brecha”. “O 
legislador não 
analisou o siste-
ma jurídico penal 
ao endurecer pe-
nas do Código de 
Trânsito Brasilei-
ro, porque o Arti-
go 44, I, do Códi-
go Penal, autoriza 
substituir a pena 

restritiva de liberdade por restritiva de 
direito, se o crime for culposo, qualquer 
que seja a sanção”. 

Cruz também observou o fim de uma 
“lacuna” no CTB, que agora ficou “mais 
razoável”. Segundo ele, por ser muito 
tênue a sanção para quem, embriagado, 
causava acidente de trânsito com víti-
ma, o Ministério Público buscava em 
certos casos “compensar” a falta de uma 
punição mais rígida, denunciando o au-
tor a título de dolo eventual. 

“O réu ficava sujeito a pena de seis a 
20 anos ou de 12 a 30 anos de reclusão, 
se denunciado por homicídio simples 
ou qualificado. Porém, não raras vezes, a 
acusação não vingava por insuficiência 
de prova. E quando havia uma conde-
nação por dolo eventual, a punição era 
muito severa”, argumentou o advogado.

Dolo eventual
Os crimes de homicídio e lesão cor-

poral previstos no CTB são culposos 

(decorrentes de imperícia, imprudência 
ou negligência). No dolo eventual, em-
bora o agente não queira o resultado, as-
sume o risco de produzi-lo. De acordo 
com Sartori, apesar de o CTB agora pre-
ver punição mais rígida, “o dolo eventu-
al não foi afastado”. 

“Se os requisitos do dolo eventual 
forem preenchidos, o infrator deve res-
ponder por ele. Uma coisa é a mera em-
briaguez ao volante. Nas hipóteses mais 
graves, nas quais o autor, por exemplo, 
ingere álcool, transita em alta veloci-
dade e pela contramão, ele demonstra 
desprezo pela vida alheia e assume o re-
sultado que provocar”, justificou o pro-
motor.

Mudanças
As mudanças no Código Brasileiro 

de Trânsito foram introduzidas pela Lei 
1.546, sancionada em 19 de dezembro 
pelo presidente Michel Temer. Na prá-
tica, a partir da entrada em vigor da lei, 
em 19 de abril (120 dias após a sanção, 
quem cometer homicídio culposo na di-
reção de veículo automotor, embriaga-
do ou sob efeito de droga, estará sujeito 
a pena de cinco a oito anos de reclusão 
(Artigo 302, parágrafo 3º, do CTB). 

Havendo lesão corporal grave ou 
gravíssima nas mesmas circunstâncias, 
a sanção variará de dois a cinco anos de 
reclusão (Artigo 303, parágrafo 2º).
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Evento faz parte do Calendário 
Oficial da Confederação Bra-
sileira de Desportos Aquáti-

cos, com data marcada para os dias 20 
e 21 de abril.

O Amapá vai sediar a 24ª edição da 
Copa Amazônia de Natação – Troféu 
Leônidas Marques. O evento acontece-
rá nos dias 20 e 21 de abril, na Piscina 
Olímpica capitão Euclides Rodrigues, 
em Macapá. O evento faz parte do ca-
lendário Oficial da Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos (CBDA), 
que é realizado todos os anos.

A programação do evento terá a res-
ponsabilidade da Federação Amapaen-
se de Esportes Aquáticos (FAEA), com 
apoio do Governo do Estado do Amapá 
(GEA), por meio da Secretaria de Esta-
do de Desporto e Lazer (SEDEL).

De acordo com o presidente da 
FAEA, José Silvio Guilhermino da Sil-
va, a Copa Amazônia deste ano terá a 
participação de 18 equipes, com mais 
de 200 atletas dos Estados do Norte do 
Brasil e os que fazem parte da Ama-
zônia Legal, entre eles, Amapá, Pará, 
Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, 
Piauí, Maranhão e Tocantins.

Esta é a segunda vez, que o Amapá 
sedia a competição. A primeira vez foi 
em 2002, com o Pará conquistando o 
título de campeão e o Amapá ficando 
com o vice-campeonato.

O Governo do Estado executa a re-
vitalização da Piscina Olímpica para 
deixar o local bem estruturado para re-
ceber os atletas da Copa Amazônia de 
Natação. Os serviços estão sendo exe-
cutados pela Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (SEINF).

O Troféu Leônidas Marques é a 
principal competição de natação do 
Norte do país reunindo as categorias de 
infantil a sênior.

Cinco clubes sub-14 vão disputar o 
título do “Amapazinho 2018”

Inicia neste Sábado (21) a quarta 
edição do Campeonato Amapaense de 
Futebol, mais conhecido como Ama-
pazinho, que em 2018 será realizado na 
categoria sub-14 e contará com cinco 
clubes (Macapá, Santos-AP, São Pau-
lo-AP, Trem e Ypiranga), os mesmos 
times que disputam o estadual profis-
sional.

Os jogos da primeira fase serão re-
alizados na Arena da Praça Nossa Se-
nhora da Conceição, no bairro Trem. O 
jogo de abertura do Amapazinho será 
entre São Paulo-AP, atual bicampeão 
do torneio, e Santos-AP, marcado para 
as 8h. Na partida de fundo, às 9h30, se 
enfrentam Macapá e Ypiranga.

A competição de base terá o mes-
mo sistema do Amapazão, sendo que 
todos os times se enfrentam em turno 
único e os quatro primeiros colocados 
avançam para as semifinais. O torneio 
encerra no dia 24 de maio, no Estádio 
Olímpico Zerão, em Macapá.

AMAPAZÃO
Campeonato Amapaense está afu-

nilando cada vez 
mais. Das quatro 
vagas para as se-
mifinais do esta-
dual, duas já fo-
ram preenchidas 
pelo Santos-AP e 
Ypiranga. Os últi-
mos três jogos do 
Amapazão pro-
metem ter mui-
ta emoção, pois 
três times ainda 
estão na briga 
pelas outras duas 
vagas. Ou seja, 
uma equipe dará 
adeus mais cedo 

na competição.  
Mesmo com o estadual afunilando, 

a tabela ainda está indefinida desde o 
líder até o lanterna. Dos três times que 
ainda estão com a vida indefinida, Ma-
capá e Trem saem na frente do São Pau-
lo-AP, pois o Tricolor da Zona Norte já 

fez os quatro jogos da primeira fase e 
parou na quarta posição com dois pon-
tos. 

Agora, o tricolor terá que torcer 
para que o Leão da FAB, em terceiro 
com dois pontos (mas a frente do São 
Paulo-AP por critérios de desempate) 
e a Locomotiva, em quinto lugar com 
um ponto, não pontuem mais. Ambos 
os times ainda têm mais duas partidas 
para realizar. 

A terceira vaga da semifinal foi defi-
nida na quinta-feira (19), quando Ma-
capá e Trem se enfrentaram. O azulino 
ganha a classificação para a próxima 
fase se ganhar ou empatar. Já o rubro-
-negro precisa da vitória para avançar 
no campeonato.  

Vantagem do empate
Apesar do Ypiranga e Santos-AP já 

estarem garantidos na próxima fase, os 
times ainda brigam pelo primeiro e se-
gundo lugar que dá a vantagem do em-
pate na semifinal. Atualmente, o Clube 
da Torre é o líder com sete pontos, mas 
já realizou os quatro jogos. Santos-AP, 
Macapá e até o Trem, dependendo de 
critérios de desempate, podem chegar 
a liderança.

Amapá sediará a Copa Amazônia de 
Natação Troféu Leônidas Marques



A educação brasileira precisa de 
investimentos, mas precisa, 
principalmente, de prioridade 

com determinação e crença no futuro. Se 
forem valorizados, os professores terão o 
prazer de investir e multiplicar seu conhe-
cimento por meio do ensino. Com salas de 
aula adequadas, atividades interessantes e 
assuntos aprofundados e curiosos, os alu-
nos terão vontade de passar mais tempo na 
escola do que na rua. E uma das prioridades 
para que isso aconteça é de facilitar mobi-
lidade do educando de sua residência até o 
estabelecimento escolar, principalmente aos 
residentes na Zona Rural e aos Ribeirinhos.

Porém, esse serviço deve ser prestado 
com segurança e comodidade, para preser-
var a vida do jovem aluno, através de veícu-
los devidamente credenciados e de acordo 
com a e legislação de trânsito. 

O Estado do Amapá, tem dado real-
mente prioridade institucional a Educação, 
além de ter sido um dos principais pontos 
da campanha eleitoral de Waldez Góes, 
tem sido aplicado os recursos e realizado 
uma inovadora gestão na Rede de Ensino 
do Estado do Amapá, com a instituição da 
Escolas do Novo Saber (Ensino Médio), Es-
colas Militares e ampliação, revitalização da 
Rede Escolar, com a preocupação da segu-
rança escolar, instalação de monitoramento 
e vigilância eletrônica, e cursos de aperfei-
çoamento dos professores. Implantação de 
ferramentas tecnológicas, que facilitam a 
administração de recursos de manutenção e 
da merenda escolar, com transparência.

A secretária Goreth Sousa, tem inovado 
e seu trabalho e da equipe técnica da Secre-
taria de Estado da Educação, tem apresen-
tado resultados, ainda falta muito, mais a 
preocupação e o planejamento existem.

Mas o fato é o absurdo, o crime de trân-
sito e de falta de ética e respeito aos jovens 
brasileiros, que vivem nas entranhas do Bra-
sil. Uma realidade que se tornou visível com 
a reportagem mostrada na terça-feira (17) 
no Bom Dia Brasil, uma matéria que revol-
tou os ancoras do jornal matutino e aos que 
tem filho e são educador. Alunos pendura-
dos, literalmente, nas carrocerias de cami-
nhonetes, adaptadas como Transporte Es-
colar em Mata Grande, município alagoano.

As péssimas condições do transporte 
escolar do município chamaram a atenção 
do Ministério Púbico de Alagoas (MP-AL), 
que começou a investigar o caso. Segundo 
os promotores, R$ 12 milhões que deveriam 
ter sido investidos no transporte da cidade 
foram desviados pelo ex-prefeito da cidade, 
Jacob Brandão (PP), que está foragido.

Como pode um prefeito, que em campa-
nha eleitoral prometeu priorizar a educação 
dos jovens e crianças, que formariam a nova 
geração daquela comunidade, e desviar os 
recursos. Como pode um gestor retirar di-

nheiro da merenda 
escolar, da constru-
ção de escolas, de 
livros e centros de 
informática para os 
jovens se conecta-
rem com o mundo. 
Como pode o par-
lamentar em con-
luio com o gestor 
e empresários des-
viarem recursos de 
obras para creches.

E o Professor 
que mantém sua 
missão de ensinar, 
com salário ridícu-
lo, ele que é a mola 
propulsora da for-
mação do próprio 
político ladrão, que 
tira de seu mestre os recursos para educar 
os futuros brasileiros que comandarão esse 
país.

É fato que os deputados recebem R$ 
33.763 de salário. Esse valor corresponde 
ao teto constitucional. Já a média salarial de 
professores fica acima dos R$ 1.856. O pro-
fessores da rede pública federal ganham, em 
média, R$ 7.767,94 por 39,3 horas de aula. 
Os das redes estaduais, R$ 3.476,42 para 
31,1 horas, e os das redes municipais, R$ 
3.116,35 por 30,9 horas de trabalho. 

Isso significa que um professor ganha 
– de salário – cerca de 10% do total pago a 
deputados, senadores e ministros. Mas os 
parlamentares ainda têm direito a uma lon-
ga lista de benefícios como auxílio-moradia 
de até R$ 4.253, imóvel funcional, direito 
a nomeação de até 25 funcionários para o 
gabinete e a cota para o exercício da ativi-
dade parlamentar, chamada “cotão”. Essa 
verba varia de acordo com o Estado que o 
parlamentar representa e pode chegar a R$ 
44.260 por mês. Ela serve para cobrir despe-
sas com passagens aéreas, telefonia, aluguel 
de veículos, alimentação do parlamentar e 
divulgação de seus atos no legislativo, entre 
outros.

E o professor? E o aluno? O mestre quan-
do tem carro tem de abastecer e o litro custa 
R$ 4,00, enquanto o deputado paga, mas é 
reembolsado. O aluno tem direito a Ônibus 
Escolar, mais a maioria anda de ‘pau-de-ara-
ra’, quando tem. Faltam professores de disci-
plinas específicas em algumas escolas.

As autoridades municipais utilizam das 
mais esfarrapadas desculpas para ainda 
manterem os “pau de arara” no transporte 
escolar: estradas ruins, chuvas, os veículos 
não são capazes de causar perigo à vida, 
saúde ou integridade dos estudantes e pas-
mem, já houve a afirmação que os motoris-
tas precisam de uma renda extra e para isso 
realizam o transporte de mercadorias, nos 
feriados e fim de semana, ou seja, os gover-
nantes aceitam os “pau de arara” e colocam 
os interesses particulares acima do público. 

Entretanto, essas mesmas autoridades 
esquecem dos vários acidentes, inclusive 
fatais, envolvendo esses tipos de veículos, 
ocorridos pela falta dos requisitos mínimos, 
como o cinto de segurança. Só para exem-
plificar, já no ano de 2017, uma criança de 
4 (quatro) anos caiu do “pau de arara”, no 
município de Oeiras/PI. 

Portanto é indubitável que a utilização 
dos “pau de arara” atenta contra a vida, a 
saúde e a integridade física dos estudantes, 
pela falta de segurança. Logo, não se pode 
compactuar, passivamente, com a prestação 
irregular do transporte escolar.

Uma criança em 2007 apresentou um 
Projeto de Lei na Câmara dos Deputados 
fruto do programa Câmara Mirim, pela alu-
na Mallena Nogueira, 13 anos, da 7º série, 
da Escola Deputado Joaquim de Figueiredo 
Corrêa, de Iracema (CE), que hoje deve ter 
24 anos e já ser mãe. Mallena, na ocasião, 
subiu à tribuna do plenário da Câmara para 
denunciar, diante da plateia de deputados, 

que leis federais que nós mesmos redigi-
mos e aprovamos são letra morta no inte-
rior do Ceará e em diversas localidades do 
sertão nordestino. Nessas regiões crianças 
e adolescentes são transportados em paus-
-de-arara para a escola, sujeitos até a morrer, 
como se o Código de Trânsito Brasileiro e 
o Estatuto da Criança e do Adolescente não 
valessem para todo o País. O projeto de lei 
de Mallena proíbe que os municípios usem 
carros abertos como os paus-de-arara para 
o transporte escolar. 

“No verão nossos colegas chegam su-
jos de poeira e, no inverno, é chuva e lama. 
Acho que eles merecem mais respeito e, aci-
ma de tudo, precisam de segurança”. 

A realidade, denunciada por Mallena, 
é comum no sertão nordestino em muitos 
municípios brasileiros. Estudantes viajam 
amontoados em paus-de-arara. “As costas 
doem por causa do impacto com as ripas de 
madeira”, explicou Mallena. 

Em abril de 2005 um aluno (13 anos) 
de uma escola rural de Acopiara, no Ceará, 
morreu ao cair da carroceria de um cami-
nhão. Em maio de 2001 um aluno de 15 
anos de uma escola de Várzea Alegre, re-
gião do Cariri, também no Ceará, morreu 
ao despencar sobre a roda traseira do pau-
-de-arara que arrancou antes de ele acabar 
de descer. O Código de Trânsito obriga os 
veículos destinados à condução escolar a ter 
cintos de segurança para todos os passagei-
ros – o que não ocorre nos paus-de-arara e a 
se submeter a inspeção semestral para veri-
ficação dos itens de segurança.

O Projeto de Lei da deputada federal 
Mirim Mallena, foi absorvido pelo depu-
tado Paulo Henrique Lustosa – PMDB/
CE e aprovado por unanimidade na Co-
missão de Transportes em 2008 e Comis-
são de Constituição e Justiça em 2010 e foi 
para plenário aprovar, e com um adendo, 
o projeto também altera a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB) – Lei 9.394/96 
– para tornar crime de responsabilidade o 
descumprimento da proibição, com pena 
inclusive de perda do mandato do prefeito 
envolvido, porém não conseguimos saber 
se foi sancionado.

TRANSPORTE ESCOLAR - Pau-de-Arara – Um crime contra a 
criança e ao adolescente, dá cassação do gestor municipal
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David Cordeiro Santana - Pescador.
Reinaldo Coelho

Para muitos ribeirinhos, é do 
roçado que vem o que comer. 
Como as várzeas – terras pe-

riodicamente inundadas pelos rios – são 
muito férteis, é comum que a roça ganhe 
maiores dimensões e o que seria para 
subsistência vira também fonte de renda. 
Para os pescadores é dos igarapés, rios e 
lagos que tiram o pescado para alimen-
tação da família e ganharem um trocado.

Esta semana a editoria do pioneiris-
mo foi buscar no seio do Bairro Perpe-
tuo Socorro, um pioneiro pescador e 
ribeirinho, nascido entre a água doce 
do Rio Araguari e a salgada do Oceano 
Atlântico, no Arquipélago do Bailique. 
Ele é David Cordeiro Santana, nascido 
no dia 29 de Dezembro de 1923, filho 
de Raimundo Santana Barbosa e Maria 
Rodrigues Santana. Natural do Bailique, 
distrito de Macapá-AP, criado como 
pescador, que é uma a profissão passada 
de pai para filhos.

Cresceu na humildade e alegria com 
seus três irmãos, aprendendo os costu-
mes ribeirinhos, legado de sua família. 
Então migraram para Macapá na década 
de 40, enquanto o Amapá ainda era Ter-
ritório Federal. “Cheguei aqui quando 

isso tudo ainda era um matagal e no lo-
cal onde moro até hoje só havia um iga-
rapé que era por onde tínhamos acesso 
às casas.”

 “Trabalhei com muita garra no ramo 
da pesca juntamente com meus pais e ir-
mãos, todos os dias desde que chegamos 
aqui. Quando jovem, tinha forças pra dar 
e vender.  Aproveitei o que Deus me for-
neceu e interagi na sociedade como aju-
dante de pedreiro. Após algum tempo, 

fui em busca de algo melhor; comecei 
a trabalhar como vigilante na prefeitura 
de Macapá, gostei muito da experiência”, 
relata o pioneiro.

Família
No decorrer dos anos, casou-se com 

Lucila Andrade Santana e teve seis fi-
lhos. Sua vida estava progredindo aos 
poucos e a David era um cara simplista 
e humilde. “Nunca tive pressa pra cres-
cer, ou algum tipo de ambição material; 

minha meta sempre foi ter onde morar, 
ter o que comer diariamente e ser feliz”, 
diz David com um sorriso estampado no 
rosto.

Sempre rígido e pontual, o pioneiro 
David dava valor em seu primeiro em-
prego de carteira assinada. “Após mui-
tos anos, entrei de cara na política e dei 
apoio ao Papaléo que estava iniciando 
nessa área.”

“Infelizmente, nada e nem ninguém 

dura para sempre. Fiquei arrasado com 
a morte de minha esposa, que veio a fa-
lecer por Enfisema Pulmonar, devido ao 
cigarro, em novembro de 1988. Foi difí-
cil reerguer-me, porém todos têm difi-
culdades na vida, então levantei a cabeça 
e segui a diante”, conta emocionado.

Vida nova
Apesar da perda de sua querida es-

posa, tudo estava correndo bem, até que 
um grande incêndio surgiu sem nenhu-
ma explicação em 2006. “Perdi minha 
casa e tudo o que lá havia; fiquei preocu-
pado, pois não tinha onde abrigar minha 
família. Por sorte recebi uma ‘mãozinha’ 
do governo da época, João Alberto Capi-
beribe, que forneceu residências para as 
pessoas afetadas pelas chamas e já não ti-
nham mais um teto onde morar. Fomos 
alocados no recém-loteado Pantanal na 
Zona Norte de Macapá”.

De casa nova, continuou a viver seu 
cotidiano normalmente, até sua velhice 

e iniciou uma 
nova vida com 
sua atual com-
panheira, Val-
deiza Ramos 
Brito que vem 
sendo seu braço 
direito e alegria 
de sua velhice.

Fim de car-
reira

“Fiz tudo o 
que tinha de 
fazer, me sinto 
realizado. Sou 
grato ao ex-se-
nador Papaléo 
que não se es-
queceu de mim 
e me ajudou 

com a aposentadoria por tempo de tra-
balho quando eu tinha 73 anos de idade.”

“Hoje, aos 91 anos, tenho casa pró-
pria, tenho o que comer e estou muito 
contente ao lado de minha esposa. Infe-
lizmente surgiram alguns problemas na 
minha audição e visão, dois dos sentidos 
que eu mais me orgulhava. Mas já estou 
com cirurgia marcada para o mês que 
vem; se Deus quiser, vai dar tudo certo.”

Visão política
“É fácil comentar à respeito da políti-

ca da atualidade. Posso resumir em uma 
só palavra: malandragem. Todos que-
rem um pedaço da ‘carne’ e esquecem de 
quem os colocou lá dentro. Não 100%, 
mas a grande maioria está no poder ape-
nas pra concretizar suas próprias ambi-
ções. Contudo, não podemos deixar de 
ter fé que um dia tudo vai melhorar, va-
mos ser positivos”. Finaliza David Cor-
deiro Santana.

“Nunca tive pressa pra crescer, ou algum tipo de ambição material; minha 
meta sempre foi ter onde morar, ter o que comer diariamente e ser feliz.” 
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Diversas instituições de ensino 
superior voltam a atenção para 
o setor produtivo que influen-

cia o mercado de trabalho em várias áreas 
profissionais e movimenta investimentos 
na abertura em novos negócios no estado 
do Amapá com o impulsionamento do se-
tor agropecuário, nesses últimos três anos.

O agronegócio brasileiro tem se de-
monstrado pujante e tem se posicionado 
como um dos mais importantes no merca-
do mundial, além de ser o principal setor 
de sustentação da economia do país nos 
anos de crise representando 23,8% de nos-
so PIB (Produto Interno Bruto), e empre-
gando 37% de toda a mão de obra nacional, 
ocupando pessoas não somente no campo, 
mas sobretudo nas cidades.

No Amapá, em três anos, o PIB do setor 
agropecuário cresceu 25% e, levando em 
consideração as atividades do agronegócio 
que alcançam os serviços e a indústria, es-
tima-se 9% do geral. Neste sentido, a em-
pregabilidade começa a sentir esses efeitos 
sensíveis e as instituições de ensino buscam 
atender a demanda emergente de qualifica-
ção de pessoas para o posicionamento no 
mercado de trabalho.

Universidade Federal do Amapá
A Unifap iniciou a organização do 

Centro de Ciências Agrárias, que abrigará 
os cursos de Zootecnia, que trabalha na 
produtividade e rentabilidade da criação 
de animais e produtos de origem animal, 
como ovos, carne e laticínios; Medicina 
Veterinária, que cuida da saúde, alimenta-
ção e reprodução de rebanhos, e inspeção 

Faculdades e perspectivas de empregos no agronegócio do Amapá
Juan Monteiro
Jornalista e Administrador

da produção de alimentos de origem ani-
mal; e Engenharia Agrônoma, que realiza o 
melhoramento e conservação da qualidade 
e produtividade de plantações e rebanhos. 
São cursos que podem tornar a universi-
dade uma verdadeira agência de desenvol-
vimento econômico e social por focar no 
aprimoramento de conhecimentos e tecno-
logias através de cursos voltados à produ-
ção de alimentos.

Instituto Federal do Amapá – Polo 
Porto Grande

O IFAP, através do Polo Porto Grande, 
lançou no início do primeiro semestre de 
2018, o Bacharelado em Engenharia Agrô-
noma com 40 vagas disponíveis e duração 
de 4 anos e, segundo o instituto, contém la-
boratórios, salas e uma fazenda experimen-
tal com canteiros de plantio de hortaliças, 
cultivo de beterraba, rúcula e macaxeira, 
além de áreas com plantas para a adubação.

A região onde se encontra o município 
de Porto Grande é um dos principais po-
los na produção de hortifrutigranjeiros e 
necessita de mão de obra qualificada para 
tecnificação e elevação da produtividade. 
As projeções demonstram que um profis-
sional de Engenharia Agrônoma tenha um 
rendimento em torno de R$ 4.500,00 e R$ 
16.000,00, conforme a função e cargo ocu-
pados no sistema produtivo.  

Universidade Estadual do Amapá
Na UEAP, encontra-se em funciona-

mento 05 engenharias utilizadas direta-
mente no agronegócio que são Engenharia 
Química, que trabalha desde a aplicação 
de insumos no campo até os processos 
agroindustriais e transformações físico-
-químicas; Engenharia de Produção, que 
cuida de sistemas de abastecimento, ges-
tão controle de qualidade e rentabilidade, 
gerenciamento de custos produtivos e de 

recursos humanos;  Engenharia Ambiental, 
área do conhecimento que procura conci-
liar o desenvolvimento da produção com 
o uso sustentável dos recursos naturais e 
proteção da saúde humana, minimizando 
possíveis danos causados ao meio ambien-
te pelas atividades produtivas; Engenharia 
Florestal, atua no gerenciamento da pro-
dução de mudas, planeja o plantio e realiza 
pesquisas para o melhoramento da genéti-
ca das espécies com o acompanhamento de 
profissionais de biotecnologia, contribui na 
recuperação de áreas degradadas e ajuda no 
controle e avaliação de impactos ambien-
tais das atividades produtivas; Engenharia 
de Pesca, com trabalhos focados à pesca 
extrativista no que tange ao ordenamento 
pesqueiro, ecológico, dinâmica de popula-
ções e navegação; além do recém aprovado 
curso de Engenharia Agrônoma iniciando 
brevemente.

Faculdades privadas
As faculdades também já enxergaram 

esse novo mercado para o Amapá e a neces-
sidade das pessoas estarem preparadas para 
o mesmo, neste sentido, instituições priva-
das já oferecem cursos de especialização 
nas áreas de Georreferenciamento, necessá-
rio sobretudo para contribuir no processo 
de regularização fundiária por qual passa 
o Amapá, inclusive com a Lei recentemen-
te aprovada, sancionada e em processo de 
regulamentação; e o curso Agroindústria, 
com o objetivo formar profissionais para a 
gestão dos processos de realização de pro-
dutos com base no beneficiamento de ma-
térias-primas do estado do Amapá, a exem-
plo dos grãos, carnes, frutas, e leite.

Abrimos um parêntese para a atual ten-
dência das agroindústrias se concentrarem 
no município de Santana, devido à proxi-
midade com o porto e a existência de um 
distrito industrial, representando um me-

nor custo logístico e tributário. Seguem 
essa tendência empresas como a Caramu-
ru Alimentos (grãos), a Cianport (grãos), 
a Soreidom (grãos), a Sambazon (açaí), a 
Amcel (madeira), a Três Amores (laticínio), 
dentre outras.

Cursos online
Instituições de ensino superior de peso 

oferecem cursos à distância, incluindo a 
Universidade de São Paulo (USP) e a Pon-
tifícia Universidade Católica (PUC), que 
disponibilizam graduações de Gestão do 
Agronegócio e outros cursos ligados ao se-
tor primário. Além disso, diversas outras 
faculdades ofertam graduações e especia-
lizações em áreas contábeis, gestão, direi-
to, marketing, tecnologia da informação e 
muitas outras áreas do conhecimento com 
o foco de atender as demandas de trabalho 
no agronegócio.

Contexto favorável ao desenvolvimen-
to do Agronegócio no Amapá

O aumento da produção agropecuária 
no Brasil nasce da necessidade de suprir a 
demanda mundial por alimentos criando a 
tendência de expansão logística e produtiva 
para o norte brasileiro, no projeto chama-
do Arco Norte, atraindo investimentos de-
vido aos fatores porto, terra e clima. Hoje, 
o Amapá produz grãos de soja e milho em 
20 mil hectares, podendo chegar a 400 mil 
hectares e gerar aproximadamente 55 mil 
empregos diretos e indiretos.

Soma-se a esse contexto a saída do 
Amapá e do Brasil da zona de risco da fe-
bre aftosa, abrindo novos mercados para os 
produtos amapaenses, sobretudo à cultura 
bubalina e seus derivados, atraindo inves-
timentos e aprimorando a produção local 
gerando a abertura ne novos negócio e, 
consequentemente, mais oportunidades no 
mercado de trabalho.



Reinaldo Coelho
21 de Abril – Uma data histórica para humanidade

Nesta data é comemorado 
em todo as partes do mun-
do e do tempo como um 

dia histórico de fundações de cidades, 
nascimento, falecimento e fatos histó-
ricos. No Brasil é dia da fundação de 
Brasília, morte de Tiradentes e Dia das 
Policiais Civil e Militar.

Dia 21 de abril é o 111.º dia do 
ano no calendário gregoriano (112.º 
em anos bissextos). Faltam 254 para 
acabar o ano. Nesta data é comemo-
rado em todo as partes do mundo e 
do tempo como uma dia histórica de 
fundações de cidades, nascimento, fa-
lecimento e fatos históricos. No Bra-
sil é dia da fundação de Brasília, Lins, 
Palmital e Bofete (SP); Itapema (SC). 

Na Itália é comemorado a fundação 
de Roma e no Brasil em 1960, Brasília, 
capital do Brasil, é inaugurada oficial-
mente. Às 09:30 horas, os três pode-
res da República são simultaneamente 
transferidos da antiga capital, Rio de 
Janeiro.

Na primeira Constituição da Repú-
blica, em 1891, foi estabelecido o local 
onde deveria ser construída a futura 
capital brasileira. Durante as festivida-
des do centenário da Independência 
do Brasil, em 7 de setembro de 1922, 
foi lançada no morro da Capelinha, 
em Planaltina, a pedra fundamental 
do Distrito Federal. Estava definiti-
vamente marcado o local que seria o 
berço da grande civilização profetiza-
da por Dom Bosco. 

Somente a partir de 1956, com a 
eleição de Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, Brasília começou a ser cons-
truída. Foi criada a Companhia Ur-
banizadora da Nova Capital do Brasil 
(NOVACAP) com Oscar Niemeyer na 
diretoria de arquitetura e urbanismo. 
A NOVACAP abriu concurso para a 
escolha do plano-piloto, cujo vence-
dor foi Lúcio Costa. 

 Aos 21 de abril de 1960, após mil 

dias de construção, o presidente Ku-
bitschek inaugurou Brasília, a nova 
capital do Brasil, instalando o Distrito 
Federal. Em 1987 Brasília foi declara-
da patrimônio histórico da humanida-

de pela Unesco.
Dia da Polícia Civil e da Polícia mi-

litar – Dia de Tiradentes – feriado em 
memória à morte do mártir da Incon-
fidência Mineira e patrona das polí-
cias.

No dia 21 de abril é comemorado 
no Brasil o Dia de Tiradentes, uma 
data criada para homenagear Joaquim 

José da Silva 
Xavier, um ati-
vista político 
que se transfor-
mou em herói 
nacional. 

A história 
de Tiradentes 
está totalmen-
te relacionada 
à Inconfidên-
cia Mineira, 
um movimento 

ocorrido nos séculos XVII e XVIII que 
tinha como objetivo a separação do 
Brasil do domínio de Portugal. Naque-
la época o Brasil proporcionava gran-
des lucros aos portugueses por meio 

de suas riquezas minerais, isto é, ouro 
e diamantes. Contudo estas riquezas 
estavam começando a se tornar escas-
sas. 

Além disso muitos não pagavam o 
quinto, uma espécie de imposto co-
brado pela coroa sobre todo o ouro 
encontrado na colônia. Desta forma o 
lucro de Portugal começou a cair. Re-
agindo a esta situação os portugueses 
passaram a exercer um controle mais 
rígido sobre as riquezas e a aumentar 
os impostos. Tais medidas desagrada-
ram a elite de Minas Gerais que estava 
significativamente influenciada pelas 
ideias iluministas importadas da Eu-
ropa. 

Assim, se iniciou um movimento 
separatista no Brasil: a Inconfidência 
Mineira. A maioria dos inconfiden-
tes eram homens ricos e cultos, com 
exceção de Tiradentes, um militar. O 

nome “Tiradentes” provém do fato de 
Joaquim José da Silva Xavier também 
exercer a função de dentista. 

O movimento não teve sucesso e os 
inconfidentes foram presos. Tiraden-
tes ficou preso por três anos, esperan-
do seu julgamento. Todos os outros 
homens envolvidos na Inconfidên-
cia Mineira escaparam de uma pena 
maior, já que possuíam muitos bens; 
a maioria optou pelo exílio. Apenas 
Tiradentes foi condenado à pior das 
punições: em 21 de abril de 1792, foi 
enforcado e esquartejado. 

O reconhecimento da bravura de 
Tiradentes só se deu em 1890. Atual-
mente, Tiradentes é considerado Pa-
trono Cívico do Brasil. As influências 
vinham do Iluminismo e dos liberais 
franceses.

Nascimentos em 21 de abril
Em 1488 de Ulrich von Hutten, po-

eta e reformador alemão (m. 1523) e 
de Hilda Hilst, poetisa, escritora e dra-
maturga brasileira (m. 2004), Mário 
Covas político brasileiro (m. 2001), 
1955 – Toninho Cerezo, ex-futebolista 
e treinador brasileiro de futebol e1957 
– Andrade, ex-futebolista e treinador 
brasileiro de futebol.

Morrem – Em 1792 – Joaquim José 
da Silva Xavier, mártir brasileiro (n. 
1746). 1985 – Tancredo Neves, polí-
tico brasileiro (n. 1910). 1998 – Luís 
Eduardo Magalhães, político brasilei-
ro (n. 1955). 2006 – Telê Santana, fu-
tebolista e treinador de futebol brasi-
leiro (n. 1931). 2008 – Carmem Silva, 
atriz brasileira (n. 1916). 2010 – Juan 
Antônio Samaranch, empresário e po-
lítico espanhol (n. 1920). 2016 – Prin-
ce, cantor norte-americano (n. 1958).
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O último tiro
Alguém já falou pra você 

essa frase: esse é teu último 
tiro. A sensação de você só 

ter uma chance e horrível, pois o erro 
é fatal. Provoca no elemento uma 
responsabilidade absurda. Dá aquele 
friozinho na barriga. Começa a es-
correr aquele suor gelado na fronte e 
uma tremedeira nas mãos e nas per-
nas.

Na verdade, a inexistência da se-
gunda chance é cruel. É assim que 
vejo a realidade petista no Brasil. 
Toda a possibilidade do Partido dos 
Trabalhadores está em uma sela da 
Polícia Federal em Curitiba. Luiz 
Inácio Lula da Silva. Lula está preso, 
não entro do mérito se justamente ou 
injustamente. O fato que ele está con-
denado por um colegiado e, portanto, 
alcançado pela Lei da Ficha Limpa. 
Logo, inelegível.

A militância nacional, bem articu-
lada, tem mobilizado forças de vários 
segmentos políticos e de outros seto-

res da vida pública, e, continuam por 
assim dizer com a chama da esperan-
ça acessa. O PT é um homem. Lula. 
Esse cara que deixou de ser um “Ser” 
e passou a ser uma ideia e a última 
esperança do PT.

Mas, no Amapá, essa realidade é 
outra. O Partido dos Trabalhadores 
padece da ausência de liderança e sua 
representação política definhou a um 
nível que o PT sequer tem nome para 
lançar como candidato a qualquer 
cargo, digo com reais possibilidades 
de ganhar a eleição. O único que vejo 
no PT com relativa fleuma moral 
para falar em alto e bom som é o ad-
vogado Marcos Roberto. O resto são 
personalidades políticas apagadas ou 
condenadas. Então o que faz o PT ser 
cobiçado? Seu tempo de televisão. 
Fora isso o PT no Amapá morreu.

Arrisco a dizer que a derrocada 
do PT iniciou na traição de Capibe-
ribe para com a Professora Dalva Fi-
gueiredo. Capiberibe apoiou Waldez 

Góes que venceu a eleição de 2002. 
Ali morreu uma liderança para se 
consolidar outra. Waldez Góes tor-
nou-se a maior liderança política do 
Amapá. Ninguém sai de uma Opera-
ção da Polícia Federal preso e retorna 
ao panteão da política como Waldez 
Góes voltou. Carregado pelo braço do 
povo. Já a Professora Dalva Figueire-
do viu sua possibilidade ser destruída 
tal qual um Castelo de Areia erigido 
às margens de uma praia.

As divergências internas e a páli-
da atuação de Dora Nascimento na 
vice governadoria do PSB de Camilo 
Capiberibe enterrou um pouco mais 
o brilho da Estrela petista. Razão 
pela qual nas duas últimas eleições 
municipais o PT foi de um desempe-
nho impublicável, visto que o Parti-
do crescia nacionalmente, porém no 
Amapá o caminho feito pela sigla era 
inverso. Encolhia ao ponto de sumir 
dos parlamentos.

Quem é o grande líder do PT? 

Quem pode bater no peito e dizer 
vou ser Senador, vou ser Deputado 
Federal ou Estadual. Sinceramente 
ninguém. PT no Amapá é tempo de 
televisão, todavia, é para o PT o úl-
timo tiro no Amapá e se o Lula não 
conseguir transferir seus votos para 
um poste vermelho, começaremos a 
ver o declínio de um projeto de Po-
der que tinha as claras pretensões de 
durar trinta anos, no mínimo. Ah... 
Não entro no mero de corrupção, 
isso e aquilo, nada disso. Corrupção 
no Brasil chegou nas Caravelas Por-
tuguesas, que enganavam nosso índio 
com espelho e pintura para se apro-
priar de riquezas como o Pau Brasil. 
Se for para falar de um Brasil sem 
corrupção, vamos contar outra histó-
ria. É mesmo uma questão de DNA 
político do partido. Pelo que assisti 
por aí o PT volta mansinho como a 
prostituta que depois de levar uma 
grande surra do cafetão volta terna e 
meiga aos seus braços. Boa sorte PT, 
mais não esqueça? Esse é o último 
tiro, não errem.

A POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS 
PRATICADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

O Brasil passa por forte crise econômica 
atual, e a necessidade de socorrer-se a 
grandes instituições financeiras, traz 

à tona verdadeiros abusos praticados por estas em 
face dos consumidores que além de enfrentarem a 
crise, ainda são submetidos a juros completamente 
fora da realidade do mercado, onde os consumido-
res, polo mais frágil da relação contratual, se veem 
obrigados a socorrer-se do Poder Judiciário, bus-
cando a observância dos princípios e leis que norte-
adores das relações de consumo, dando-lhes assim, 
o correto e justo equilíbrio. 

Os patamares praticados atualmente nas taxas 
de juros contratuais de instituições financeiras, 
contrariam a função social dos contratos, sendo 
que este em sua razão de ser deveria atender o in-
teresse da coletividade e da produção, por ser um 
serviço indispensável ao desenvolvimento social, 
já que fornece crédito para a produção e multipli-
cação do capital disponível no mercado financeiro, 
ou seja, para sua justa e legal aplicabilidade, deve-se 
observar com verdadeira sensatez a disciplina legal 
dos juros.

Vale lembrar que as instituições financeiras 
não se submetem aos limites da Lei de Usura o que 
também perdeu força diante da súmula nº 596 do 
STF a qual expressa que não se podem aplicar as 
disposições do Decreto ora citado às taxas de juros 

e a outros encargos feitos em operações financeiras, 
encarecendo, e muito, os contratos pactuados.

Desde sua promulgação, empréstimos e contra-
tos em geral das instituições financeiras, passaram 
a conflitar diretamente com as normas disciplina-
das no Código de Defesa do Consumidor, prin-
cipalmente no que diz respeito à: a) existência de 
vantagem manifestamente excessiva; b) fixação de 
obrigações unilateral; c) ausência prévia de pacto 
dos encargos; d) usura; e) anatocismo; f) cláusulas 
potestativas e abusivas; g) enriquecimento ilícito, 
etc.

Por esta razão, todos os contratos celebrados 
a partir da criação da Lei n.º 8.078/90, desde que 
relacionados às relações de consumo, não podem 
passar ao largo de suas preceituações, ainda que 
celebrados sob a égide da lei civil comum. Neste 
ponto, vale destacar que os serviços prestados pelas 
instituições financeiras aos seus clientes, dentre eles 
os contratos de concessão de crédito, serão regidos 
pelas normas do CDC, de acordo com a já pacifica-
da jurisprudência.

Em suas defesas, as instituições financeiras ale-
gam sobre a impossibilidade de revisão contratual, 
sob o pobre argumento de que “as partes teriam 
anuído com o seu conteúdo” ou sob a alegação do 
princípio “pacta sunt servanda (o contrato faz lei 
entre as partes)”, no entanto, não é aceitável, frente 

aos modernos postulados e à evolução do direito, 
invocar-se obediência cega ao referido princípio 
para subjugar a parte contratante mais fraca aos 
efeitos de cláusulas que contenham, realmente, 
onerosidade tão excessiva que chega a desequili-
brar o sinalágma do negócio jurídico, neste sentido 
o Art. 6º do CDC esclarece que:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: V 
– a modificação das cláusulas contratuais que esta-
beleçam prestações desproporcionais ou sua revi-
são em razão de fatos supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas;”

Necessita-se atenção os contratos pactuados 
pelas instituições financeiras que, em regra, são 
contratos de adesão, já que suas cláusulas são pre-
viamente estabelecidas unilateralmente sem opor-
tunizar aos consumidores qualquer possibilidade 
de discussão ou alteração.

A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-
-FÉ E O DIREITO DE INFORMAÇÃO

Pelo princípio da boa-fé objetiva temos a fun-
damentação jurídica do direito no que diz respeito 
a informação plena, inclusive sobre o preço que é 
pago pelo produto ou serviço que se está adquirin-
do.

A boa-fé é norma de comportamento descrita 
nos artigos 4º, inciso III, e 51, inciso IV, do Código 
de Defesa do Consumidor, que positiva três deveres 

principais dos contratantes: um de lealdade e dois 
de colaboração, que são, basicamente, o de bem in-
formar o consumidor contratante sobre o conteúdo 
do contrato e o de não abusar da outra parte.

Ainda assim, na maioria das vezes, as institui-
ções financeiras violam o princípio da boa-fé ob-
jetiva que é o fundamento jurídico do direito à in-
formação plena, inclusive sobre o preço que é pago 
pelo produto ou serviço que está sendo adquirido.

As cláusulas abusivas são as principais respon-
sáveis pelo desequilíbrio contratual e tem-se que 
o contrato deve ser revisto de forma que não seja 
aplicada a cobrança de juros excessivos e valores 
extorsivos, em obediência aos princípios da trans-
parência, equidade e boa-fé contratual.

Há de se ressaltar que, embora não exista mais 
limitação de juros em 12% contido no artigo 192, § 
3º da CF, a jurisprudência pátria vem consideran-
do a utilização da taxa média de mercado, emitida 
pelo Bacen, como ponto de equilíbrio nas relações 
contratuais.

Vale ainda destacar que em muitos dos casos, 
existe, pelo excessivo abuso nas taxas de juros, a 
possibilidade de além de revisar o contrato, ainda 
repetir o indébito (valores indevidos em razão da 
abusividade das taxas) e ainda ser indenizado pelo 
dano moral sofrido em razão do abuso contratual e 
desrespeito com as normas consumeristas.
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A ECONOMIA BRASILEIRA ESTÁ UM POUCO MENOR
Maria Encarnação Beltrão Sposito

Não se trata de retração 
da economia, com letra 
minúscula, expressa em 

indicadores como evolução do PIB, 
comportamento da inflação ou sal-
do da balança comercial. Estamos 
falando da Economia, área de co-
nhecimento, para a qual Paul Singer, 
falecido em 16 de abril de 2018, con-
tribuiu de forma espetacular, com 
suas ideias e com suas ações.

Sem dúvida, caberia, a ele, a apli-
cação da concepção de intelectual 
orgânico, proposta por Gramsci, na 
perspectiva dessa expressão, que de-
signa aquele capaz de ser simulta-
neamente um expert, no seu campo 
de pesquisa e ensino, e um político 
capaz de orientar sua conduta e de 
se comprometer com as mudanças 
orientadas na direção de uma socie-
dade mais igualitária e democrática.

Sua formação profissional tem 
início no ensino médio, quando es-
tudou eletrotécnica e teve continui-

dade em formação e carreira univer-
sitária que poderia, mas não o levou, 
a se afastar de sua atuação como me-
talúrgico sindicalizado na década de 
1950.

Graduado em Economia, douto-
rou-se com tese que, depois, gerou o 
livro Desenvolvimento Econômico e 
Evolução Urbana, uma obra impor-
tante cujo caráter transdisciplinar já 
mostrava sua grande capacidade de 
articular aspectos afeitos à Sociolo-
gia, área de obtenção do título, aos 
de Economia, Geografia, História, 
Política e Demografia, sendo que, 
nessa última especialidade, realizou 
seu pós-doutorado em Princeton.

Desde a publicação de seu primei-
ro livro, em 1968, intitulado Desen-
volvimento e Crise, trouxe a público 
mais de duas dezenas de outros. Ti-
nha a grande capacidade de escrever 
de modo didático, de forma a que, 
mesmo, os leigos fossem capaz de 
compreendê-lo, sem, com isso, expor 
suas ideias de modo superficial ou 
impreciso. 

A mesma atitude orientava suas 
exposições orais, palestras e confe-

rências que imantavam a atenção dos 
que o assistiam. Ele nos fazia refletir 
sobre um dado assunto, a partir de 
muitos pontos de vista, colocando 
em evidência o potencial que há na 
apresentação do contraditório, ainda 
que sua posição apoiada em funda-
mentos marxianos, fosse mantida de 
modo coerente e inteligente. Ele era, 
assim, capaz de iluminar as questões 
do mundo contemporâneo, impul-
sionando a todos a reconstruir o edi-
fício teórico sem desconsiderar seus 
alicerces.

Foi um dos fundadores do Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento  
(CEBRAP). Atuou como professor 
na Unesp, na PUC, e desenvolveu a 
maior parte de sua carreira docen-
te na USP. Foi Secretário de Plane-
jamento da Prefeitura Municipal de 
São Paulo, quando Luiza Erundina 
foi a prefeita.

Desde o final dos anos de 1990 
vinha orientando suas pesquisas, 
orientações e publicações para fun-
damentar a ideia de Economia Soli-
dária, transformando essas reflexões 
em subsídios para que muitos orga-

nizassem suas atividades na direção 
de refundação da nossa economia 
política. 

Em conferência magna ministra-
da há muitos anos na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Presidente 
Prudente, Unesp, ao ser interpelado 
por um jovem calouro sobre o papel 
que a Economia Solidária teria no 
âmbito de uma sociedade capitalis-
ta, o que, para quem indagava seria 
apenas uma reforma e não uma revo-
lução, ele respondeu, respeitosamen-
te e de modo didático, que conhecia 
bem as urgências dos trabalhadores 
que recorriam ao Núcleo de Apoio às 
Atividades de Cultura e Extensão em 
Economia Solidária (NACE/NESOL) 
da USP, no qual atuava; desejava que 
eles se organizassem em cooperati-
vas, pois sabia que não tinham tem-
po para esperar por revoluções, mas 
poderiam realizar muitas transfor-
mações, cotidiana e paulatinamente, 
com suas próprias ideias e mãos.

Maria Encarnação Beltrão Sposito 
é Docente do Departamento de Geo-
grafia, Unesp, Câmpus de Presidente 
Prudente

e meus irmãos ficávamos assentados 
todos num mesmo sofá, entreolhando-
-nos e olhando a casa do tal compadre. 
Retratos na parede, duas imagens de 
santos numa cantoneira, flores na me-
sinha de centro... casa singela e acolhe-
dora. 

A nossa também era assim.

Também eram assim as visitas, sin-
gelas e acolhedoras. Tão acolhedoras 
que era também costume servir um 
bom café aos visitantes. Como um anjo 
benfazejo, surgia alguém lá da cozinha 
– geralmente uma das filhas – e dizia:

– Gente, vem aqui pra dentro que o 
café está na mesa.

Tratava-se de uma metonímia gas-
tronômica. O café era apenas uma 
parte: pães, bolo, broas, queijo fresco, 
manteiga, biscoitos, leite... tudo sobre a 
mesa.

Juntava todo mundo e as piadas pi-
pocavam. As gargalhadas também. 

Sou do tempo em que ainda se 
faziam visitas. Lembro-me de 
minha mãe mandando a gente 

caprichar no banho, porque a família 
toda iria visitar algum conhecido. 

Íamos todos juntos, família grande, 
todo mundo a pé. Geralmente, à noite.

Ninguém avisava nada, o costume 
era chegar de paraquedas mesmo. E os 
donos da casa recebiam alegres a visita. 

Aos poucos, os moradores iam se 
apresentando, um por um.

– Olha o compadre aqui, garoto! 
Cumprimenta a comadre.

E o garoto apertava a mão do meu 
pai, da minha mãe, a minha mão e a 
mão dos meus irmãos. Aí chegava ou-
tro menino. Repetia-se toda a diploma-
cia.

– Mas vamos nos assentar, gente. 
Que surpresa agradável!

A conversa rolava solta na sala. Meu 
pai conversando com o compadre e mi-
nha mãe de papo com a comadre. Eu 

Pra que televisão? Pra que rua? Pra 
que droga? A vida estava ali, no riso, no 
café, na conversa, no abraço, na espe-
rança... Era a vida respingando eterni-
dade nos momentos que acabam.... era 
a vida transbordando simplicidade, ale-
gria e amizade...

Quando saíamos, os donos da casa 
ficavam à porta até que virássemos a 
esquina. Ainda nos acenávamos. E vol-
távamos para casa, caminhada muitas 
vezes longa, sem carro, mas com o co-
ração aquecido pela ternura e pela aco-
lhida. 

Era assim também lá em casa. Rece-
bíamos as visitas com o coração em fes-
ta... A mesma alegria se repetia. Quan-
do iam embora, também ficávamos, a 
família toda, à porta. Olhávamos, olhá-
vamos... até que sumissem no horizon-
te da noite.

O tempo passou e me formei em so-
lidão

Tive bons professores: televisão, ví-
deo, DVD, internet, e-mail, Whatsapp 

... Cada um na sua e ninguém na de 
ninguém. Não se recebe mais em casa. 
Agora a gente combina encontros com 
os amigos fora de casa:

– Vamos marcar uma saída!... – nin-
guém quer entrar mais.

Assim, as casas vão se transforman-
do em túmulos sem epitáfios, que es-
condem mortos anônimos e possibi-
lidades enterradas. Cemitério urbano, 
onde perambulam zumbis e fantasmas 
mais assustados que assustadores.

Casas trancadas.. Pra que abrir? O 
ladrão pode entrar e roubar a lembran-
ça do café, dos pães, do bolo, das broas, 
do queijo fresco, da manteiga, dos bis-
coitos do leite...

Que saudade do compadre e da co-
madre!...

Créditos: José Antônio Oliveira de 
Resende

Professor de Prática de Ensino de 
Língua Portuguesa, do Departamento 
de Letras, Artes e Cultura, da Universi-
dade Federal de São João del-Rei.

O TEMPO PASSOU E ME FORMEI EM SOLIDÃO
Reinaldo Coelho
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Jarbas de Ataíde
Médico

As eleições de 2018 serão, se-
guramente, um marco para a 
democracia brasileira, com o 

eleitor dando a palavra final sobre o que 
quer, verdadeiramente, para esta nação 
que tem convivido com manifestação de 
setores que nem sempre representam a 
maioria, mas é aquele que está dando opi-
niões, trabalhando para movimentar as 
massas, mesmo sem declarar o seu propó-
sito.

Os governos, os movimentos sociais, a 
imprensa, o judiciário, o ministério públi-
co e os políticos se esgoelam para ditar o 
que seria a necessidade do povo que, até 
agora, como simples espectador, acompa-
nha tudo o que acontece com incômoda 
apatia, sem se deixar levar por qualquer 
das rotas escolhidas por aqueles terceiros.

Mas vai chegar a hora de todos se cur-
varem à vontade popular, afinal de contas 
os brasileiros contam com regras defini-
das para o exercício do seu poder de in-
fluência nas principais decisões que in-
fluenciam na capacidade de dispor do que 
a Constituição de 1988 manda para todos.

apoio políticos.
Os chefes de governo como o presi-

dente da República, os governadores de 
Estado e do Distrito Federal, e mesmo os 
prefeitos, fecham compromissos políticos 
e entregam a administração para pessoas 
que, até podem ser um bom político, mas, 
em regra, não são bons administradores.

Assim está repartido o Governo Fe-
deral e o Governo do Estado do Amapá, 
e a energia que poderia ser gasto na ges-
tão acaba sendo consumida para ajustar 
os interesses desses políticos que, mesmo 
perdendo a eleição, rodeiam aqueles que 
venceram o pleito.

A principal consequência está na dire-
triz administrativa de setores importantes 
da Administração que ficam entregues 
para pessoas que defendem programas 
que não foram aprovados pelo eleitor e 
que, vêem os projetos derrotados serem 
desenvolvidos, mesmo contra a vontade 
do eleitor.

O Brasil padece desse mal e o Amapá 
também!

Afinal, a governabilidade passou a ser 

Está comprovado que o modelo 
de gestão assistencial atual do 
SUS não atende os interesses 

públicos e nem responde aos anseios da 
sociedade, marcado pela morosidade 
e burocratização dos processos, mos-
trando as mazelas da má assistência e o 
desvio e desperdício de recursos e apa-
drinhamento politico. 

Nesse contexto, surge a proposta da 
implantação compartilhada das Or-
ganizações Sociais (OS), criadas pela 
Lei 9.637, de 15.05.1998. Para ilustrar 
o artigo tomamos as opiniões de Lídia 
Bahia do Inst. de Estudos de Saúde Co-
letiva (IESC) e Liana Cardoso do Inst. 
de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), 
que opinam sobre vantagens e desvan-
tagens no site Olhar Virtual. Esse mo-
delo foi adotado recente na saúde do 
Amapá.

Conforme Lídia Bahia as OS pos-
suem vantagens: 1) contratação mais 
rápida de mão de obra, por processo 
seletivo; 2) compra sem necessidade de 
licitação, acelerando contratos e aquisi-
ções; 3) contornar a rigidez burocráti-

ca.  Mas também possuí desvantagens: 
1) servidores públicos podem ser con-
tratados num sistema híbrido público-
-privado, gerando futuros problemas 
trabalhista (aposentadoria e férias); 2) 
aquisição de servidores sem qualifica-
ção para a atividade; 3) falta de trans-
parência nas compras, contornando o 
processo licitatório. 

“As OS não são alternativas à ges-
tão pública...e, as vezes, até de oposi-
ção á gestão”, conforme Liana Cardoso  
(IFCS). São organizações “parceiras 
com o poder público e dependentes dos 
cofres públicos” ,  cuja eficiência está 
estritamente ligada à “cultura política 
relativa ao uso dos recursos públicos”. 
Essa cultura predominante esta atrelada 
à “atmosfera politica “ dominante, que é 
o lucro fácil e apadrinhamento, mesmo 
com o discurso de que ganham apenas 
uma “taxa de administração” como pa-
gamento. 

“Na realidade o que se faz é dar um 
passo atrás, que é terceirizar” (o servi-
ço), repassando para o privado a res-
ponsabilidade que é da gestão pública, 

porém abrindo margem para ilegalida-
des e negação de garantias trabalhistas 
já consolidadas. (Lídia Bahia. IESC). 
Assim, o SUS passa a ser conduzido por 
quem não entende de saúde pública, 
dos pressupostos da legislação, da mul-
tifatoriedade do processo saúde-doença 
e da omissão das questões trabalhistas.  

A justificativa para adotar esse mo-
delo é que deu certo em outros estados, 
como São Paulo, pois nesse estado há 
uma politica e estrutura de supervisão 
e controle dessas organizações e onde 
as entidades prestadoras já possuem 
know row  na execução. No Rio de Ja-
neiro não deu certo por falta desse con-
trole, que deve incluir a participação do 
usuário. 

Diante dessa abordagem de mode-
los de gestão em saúde, a acreditação é 
uma opção de se avaliar e buscar méto-
dos e maneiras mais práticas.  Consiste 
em tornar mais eficiente e com menos 
custo a operacionalização dos proces-
sos e atividades em saúde, visando: a 
eficiência, qualidade da assistência e a 
satisfação do usuário. Para isso utiliza 
como instrumento as recomendações 

da comunidade científica, de técnicas 
administrativas de sucesso e procedi-
mentos clínicos. 

Mas existem pré-requisitos para a 
acreditação, que é a adequação às leis, 
regulamentações e normas técnicas das 
instituições e conselhos. Portanto, sua 
ética e intenção são contraria a OS, que 
passam a margem da legislação, con-
forme vimos adiante. Existe, assim, um 
confronto de interesses entre OS e acre-
ditação hospitalar. 

Com isso, a acreditação visa “de-
senvolver o entendimento estratégico, 
a otimização dos insumos e o aumen-
to da produtividade dos profissionais” 
( www. escolaedti.com.br). Mas para 
chegar a esse ponto deve haver uma 
previa avaliação das instituições, para 
saber o seu papel, passando por três 
graus: acreditado, acreditado pleno e 
acreditado por Excelência. 

Aí fica a pergunta: por qual desses 
processos de acreditação passaram as 
unidades de saúde e hospitais do Ama-
pá?  

Os problemas que o Brasil precisa re-
solver estão enfileirados, mas são muitos 
e variados, precisando de uma equipe dis-
posta em resolvê-los e que queira quebrar 
essa sequência de vontades de poder que 
está impregnado entre aqueles que, até 
agora assumiram os cargos decorrentes 
dos mandatos que lhes são confiados pelo 
eleitor e que, em regra, trabalham para au-
mentar o poder do seu grupo político ou 
do grupo político que escolhe por conve-
niência, para usufruir dos serviços e dos 
resultados das gestões.

A administração pública ganhou um 
vocabulário próprio e passou a definir os 
seus próprios os parâmetros de interesse 
administrativo conforme o destino dos re-
sultados, dando preferência para a satisfa-
ção dos seus protegidos ou aliados.

Foi instituída a palavra governabilida-
de para justificar o fatiamento da gestão 
entre aqueles que o eleitor não quis duran-
te o pleito e, assim, se vê o trabalho maior 
dos gestores para agradar parlamentares 
com mandato, com a cessão de importan-
tes setores da administração em troca de 

um balcão de negócios, onde parlamenta-
res indicam executivos para áreas impor-
tantes e até deixam o governador sem con-
dições executar o seu projeto de governo.

Os órgãos federais instalados no Ama-
pá, que deveriam exercer na plenitude o 
seu papel como um braço do respectivo 
ministério, passa a ser o responsável pela 
resposta política de um determinado par-
lamentar. E isso é aceito como normal.

O eleitor precisa estar muito atento ao 
que vai fazer no dia 7 de outubro e, se for 
preciso, no dia 28 de outubro (segundo 
turno de votação), observar antes de votar 
e votar com convicção para não escolher 
pessoas que não estão em condições de 
exercer o trabalho que o eleitor esperar e 
sim de alcançar o mandato para negociar 
conforme os seus próprios interesses ou 
de seus grupos.

Estima-se que aqui no Amapá serão 
mais de 500 candidatos para os 40 cargos 
que estarão sendo definidos pelo eleitor. 
Cabe a cada eleitor fazer uma análise co-
erente e oportuna para evitar arrependi-
mentos.

ACREDITAÇÃO NA SAÚDE X ORGANIZAÇÃO SOCIAL- OS

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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Williene Lima, repre-
sentante do município 

de Santana, é eleita Miss 
Amapá 2018.

Rita Gobel, educadora amapaense residente 
nos EUA recebe o carinho dos familiares pela 

troca de idade. Parabéns!
O diretor da RDM Roberto Gato  

recebeu a visita do Radialista e Ad-
vogado Heraldo Trindade . Na foto 
Heraldo, Roberto Gato  e Roberto 
Junior do programa Qual o Papo 

líder de audiência

O governador do Amapá, Waldez Góes, deu posse a 
quatro novos gestores que passam a administrar três se-
cretarias do primeiro escalão do Governo do Estado do 

Amapá (GEA) e uma autarquia.

O  governador Waldez Góes, é rece-
bido pelo comandante da 22ª BIS 
- Foz do Amazonas, general Luiz 
Viana Filho participando das co-
memorações aos 370 anos de cria-

ção do Exercito Brasileiro.

A III Edição da Virada Afro Cultural que 
acontecerá em Santana em 2018, contou com 

a presença do o governador Waldez Góes, e do 
presidente da Fundação Cultural Palmares, 

Erivaldo Oliveira.


