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Editorial Novas Opções

O nosso glorioso Congresso Nacio-
nal é composto por 81 senadores 
e por 513 deputados federais. 

Nas eleições de outubro serão renovados os 
mandatos de 2/3 dos membros do Senado 
Federal e da totalidade dos integrantes da 
Câmara dos Deputados.

Essa será a sétima eleição parlamentar 
geral desde o final do regime militar. Apesar 
disso, muitos eleitores ainda não entendem 
direito as diferenças entre os critérios utiliza-
dos para a eleição dos senadores e dos depu-
tados federais. 

O nosso Poder Legislativo é bicameral. A 
Câmara Alta (Senado) representa os 27 Es-
tados da Federação – e os senadores são se-
lecionados em eleições majoritárias. Por sua 
vez, a Câmara Baixa (Câmara) representa os 
190 milhões de brasileiros – e os deputados 
são eleitos por intermédio de um sistema 
proporcional.

Antes de falar das diferenças vale mencio-

nar uma característica em comum dos dois 
tipos de eleição. No Brasil tanto senadores 
como deputados são eleitos pelos colégios 
eleitorais estaduais. Em outras palavras, os 
Estados da Federação funcionam como cir-
cunscrições eleitorais nos dois casos. Nos 
EUA e em outros países, ao contrário, ape-
nas os senadores são eleitos estadualmente. 
Os deputados representam subdivisões ter-
ritoriais dos Estados (também chamadas de 
distritos). 

Os critérios para a eleição de senadores 
são bem mais intuitivos para o eleitor co-
mum. Cada partido poderá lançar até 2 can-
didatos ao Senado por Estado (todos elege-
rão uma dupla de novos senadores em 2018). 
Cada eleitor poderá votar em até 2 candida-
tos (mas esses votos não podem ser cumula-
tivos). Os senadores eleitos em cada Estado 
serão os dois candidatos individualmente 
mais votados. A regra majoritária é simples 
assim.

Essa semana estaremos entrevistando os 

pré-candidatos ao Senado Federal e dando 
oportunidade a eles e aos eleitorado em co-
nhecer as ideias e as propostas de trabalho 
que eles pleiteiam executar no oito anos de 
mandato representando o Estado do Amapá 
no Parlamento Brasileiro. 

Assim como os deputados federais, se-
nadores têm como principal função propor, 
discutir e aprovar leis que vigoram em todo 
o país. Para elaborar suas próprias propostas 
ou analisar e mudar projetos de lei enviadas 
por outros órgãos, os senadores contam com 
auxílio técnico de assessores de gabinete e 
consultores do Senado com diversas espe-
cialidades, dependendo da área afetada pela 
norma proposta.

E o pré-candidato em que ter conheci-
mento profundo da realidade econômica e 
social do Amapá, e do Brasil, para poder jun-
to aos seus pares na Câmara Alto discutir e 
aprovar medidas eficazes para que o Amapá, 
consiga investimentos públicos/privados e 
benefícios indutores ao seu desenvolvimento. 

Nessa edição o entrevistado foi Lucas 
Barreto (PTB), que foi deputado estadual por 
quatro mandatos (entre 1991 e 2006), candi-
datou-se a outras eleições majoritárias para 
os cargos de prefeito (2008) de Macapá e go-
vernador do Estado (2010), nesse chegando 
ao segundo turno. O último mandato dele foi 
como vereador, eleito em 2012. Lucas foi o 
primeiro pré-candidato ao senado a divulgar 
oficialmente intenção ao posto no Amapá.

Nestas eleições de 2018 o Senado Fede-
ral deverá renovar os mandatos de 2/3 dos 
membros do Senado Federal e da totalidade 
dos integrantes da Câmara dos Deputados. O 
Amapá abrirá duas vagas, hoje ocupadas pe-
los senadores João Alberto Capiberibe (PSB) 
e Randolfe Rodrigues (REDE), que deverá 
tentar a reeleição. O senador Capiberibe não 
irá disputar a reeleição, optou pela candidatu-
ra ao Poder Executivo estadual. É uma dessas 
vagas que Lucas Barreto deverá disputar, para 
chegar ao Congresso Nacional, nas eleições 
de 7 de outubro de 2018. 

Fico aqui pensando o que leva um 
jovem a usar drogas... a oferta abun-
dante dessa substância, que pode ser 

facilmente encontrada nas ruas e em todo tipo 
de festa. Drogas à disposição de consumidores, 
maiores ou menores, principalmente, nas ruas, 
altas horas da noite. Ou, a dificuldade dos mais 
novos para enfrentar situações difíceis, com 
obstáculos que exigem esforço e perseverança. 

Milhares de pessoas perdem a vida por ano 
por overdose ou por outros problemas médicos 
relacionados as drogas.

No mundo há milhões de toxicômanos 
com problemas graves de saúde, dos quais al-
guns milhões utilizam drogas injetáveis como 
a heroína.

Mas, por toda parte, as drogas mais popu-
lares como a maconha e a cocaína e seus deri-
vados, tem feito estragos irreparáveis. E observe 
que geralmente começa com o álcool.

Sem falar dos grupos do crime organizado e 
a violência extremista e terrorista, beneficiados 
pelo tráfico ilícito de drogas.

E o pior é que se não partir do próprio “do-
ente”, acometido da adicção – (Adicção é o ví-
cio, e geralmente está relacionado com drogas 
ilícitas. Mas a adicção pode também significar 
qualquer dependência psicológica ou com-
pulsão tipo jogo (bingo, pôquer, etc.), comida, 
sexo, pornografia, computadores, internet, 

vídeo games, notícias, exercício, trabalho, TV, 
compras e etc.) – não tem jeito.

Quando o doente está na ativa enfrenta 
dificuldades nas relações pessoais, não pode 
controlar sua natureza emocional, presas fáceis 
do infortúnio e da depressão, não consegue se 
sustentar financeiramente, e vive com uma sen-
sação de inutilidade, coagido pelo medo, infeliz, 
não conseguindo ser útil aos outros.

Isso lembra que tem outros problemas além 
do álcool, que o álcool é somente um sintoma 
de uma doença mais profunda. 

Quando o indivíduo para de beber começa 
um processo, para toda a vida, de recuperação 
de emoções desregradas, relacionamentos do-
lorosos e situações descontroladas. 

Mas este processo é demais para muitos 
sem a ajuda de um Poder Superior e dos ami-
gos do NA – uma Irmandade salvadora. 

Quando quem tem problemas com drogas 
começa a praticar os Passos do programa de 
A.A. (Alcóolicos Anônimos), muitos destes fios 
emaranhados se desfazem, e pouco a pouco os 
lugares mais quebrados de sua vida se endirei-
tam. 

Um dia de cada vez, quase sem sentir, vai se 
curando. Como um termostato sendo abaixa-
do, os medos diminuindo e momentos de con-
tentamento sentidos. As emoções tornaram-se 
menos voláteis voltando a fazer parte da família 

humana.
E se servir de consolo e auxílio: “A dor é uma 

benção que Deus envia aos seus eleitos. Não 
vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, 
pelo contrário, bendizei a Deus todo poderoso, 
que vos marcou com a dor neste mundo, para 
a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência 
é também caridade, e deveis praticar a lei de ca-
ridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. 
A caridade que consiste em dar esmolas aos 
pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem 
mais penosa, e consequentemente bem mais 
meritória, que é a de perdoar os que Deus co-
locou em nosso caminho para serem os instru-
mentos de nossos sofrimentos e submeterem 
à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem 
o sei, constituindo-se de mil bagatelas que são 
como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas 
é necessário olhar para os deveres que nos são 
impostos, e para as consolações e compensa-
ções que obtemos, pois então veremos que as 
bênçãos são mais numerosas que as dores. O 
fardo parece mais leve quando olhamos para 
o alto, do que quando curvamos a fronte para 
a terra. Coragem, amigos: o Cristo é o vosso 
modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, 
e nada tinham de que se acusar, enquanto ten-
des a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos 
para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos: 
esta palavra resume tudo”.

Voltando ao problema: a pessoa usa a droga 
para escapar de problemas reais, e como a dro-
ga a faz se sentir bem, ela encara a droga como a 
solução dos problemas, mas na verdade o pro-
blema continua existindo.

Algumas vezes a atração vêm porque a dro-
ga faz a pessoa se identificar com algum grupo 
social – elas podem experimentar drogas por-
que pensam que vão ganhar aceitação numa 
turma ou que vão se tornar os rebeldes ou os 
mais festeiros.

Entretanto, estas experiências encobrem 
uma atração forte. O que pode começar como 
uma brincadeira casual, comportamento social 
normal ou mesmo uma prescrição médica, 
pode se tornar um comportamento repetitivo, 
mais frequente e com maiores quantidades.

Pode acontecer de uma pessoa se viciar 
através do condicionamento. Muitas pesso-
as que usam drogas passam a pensar que não 
conseguem fazer alguma coisa sem a droga, por 
exemplo ir a uma festa, uma boate, etc. Com 
isso a química do cérebro começa a se adaptar 
à presença da substância, necessitando cada vez 
mais para dar o mesmo barato ou para evitar 
os desconfortos da falta da droga. Este compor-
tamento passa a ter vida própria e o corpo fica 
dependente fisicamente da droga.

Só um alerta – se você tem esse problema – 
salve-se e aproveite a vida!

Salve-se!
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Da Editoria

DEPUTADOS PROVAM PROJETO SOBRE O MARCO LE-
GAL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO AMAPÁ

A Assembleia Legis-
lativa do Amapá 
(Alap) aprovou na 

sessão da última quarta-feira 
(4) o Projeto de Lei do Executi-
vo que dispõe sobre a indução e 
incentivos ao desenvolvimento 
do sistema de Ciências, Tecno-
logia e Inovação, por meio de 
instrumentos que concedem 
suporte ao desenvolvimen-
to do ambiente produtivo no 
Amapá. A minuta do Marco 
Legal que originou o projeto 
foi apresentada em novembro 
do ano passado pelo Governo 
do Estado.

O documento aponta o in-
centivo ao desenvolvimento 
desses eixos no âmbito local, 
por meio de medidas que pos-
sibilitem o crescimento da ino-
vação e do empreendedorismo 
no setor produtivo amapaense. 

Entre os principais objeti-
vos, o Marco Legal, cuja mi-
nuta foi desenvolvida na Se-
cretaria de Estado da Ciência 
e Tecnologia (Setec), visa a 
maior e efetiva interação entre 
as instituições ligadas ao siste-
ma estadual de ciência, tecno-
logia e inovação, e o setor pro-
dutivo, para que seja possível 
alcançar a autonomia tecno-
lógica e, consequentemente, a 
ascensão econômica do estado, 
impactando diretamente e po-
sitivamente na vida dos ama-
paenses.

“O Amapá é o primeiro es-
tado a aprovar o Marco Legal 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, atendendo os requisitos 
do documento federal aprova-
do que regula o setor no Brasil”, 
frisou o titular da Setec, Rafael 

Pontes, em seu pronunciamen-
to na Assembleia Legislativa. 
Na minuta estão previstas a 
transferência de tecnologia nos 
eixos público e privado; a dis-
seminação da cultura de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação na 
rede estadual de ensino básica 
e nas instituições de ensino 
superior, assim como a viabi-
lidade do acesso das empresas 
estabelecidas no estado aos in-
centivos fiscais da Zona Franca 
Verde, Área de Livre Comércio 
e Área Aduana Especial (por-
tuária e de fronteira).

“Esse projeto está em conso-
nância com o Governo Federal 
e oportuniza a desburocratiza-
ção do setor de ciência e tec-
nologia no Amapá”, explicou 
Rafael Pontes, informando que 
o documento contempla que a 
transversalidade da atuação do 
sistema seja promovida no âm-
bito do Executivo estadual pela 
secretaria, por meio da promo-
ção de políticas públicas trans-
versais, construindo ambientes 
para parcerias estratégicas com 
outros órgãos da administra-
ção pública direta e indireta, 
instituições de ensino superior 
do Amapá, entidades não go-
vernamentais, setor produtivo, 
empresas nacionais e interna-
cionais, entre outros.

“O projeto surge para es-

timular essa integração entre 
os setores, para que se possa 
desenvolver ainda mais a ci-
ência, a tecnologia e a inova-
ção no estado em benefício da 
população, tanto no âmbito 
econômico quanto social, pro-
movendo geração de emprego 
e renda e qualidade de vida”, 
frisou Rafael Pontes, citando 
como exemplos as invenções 
de um empresário que está de-
senvolvendo gelo com sabor de 
açaí, limão, coco e outros sabo-
res; além do projeto Placas de 
Energia Solar Fotovoltaica, de 
autoria de um aluno do curso 
de Engenharia Elétrica da Uni-
versidade Federal do Amapá 
(Unifap), como fonte de ener-
gia sustentável acoplada a uma 
batedeira de açaí, como forma 
de estimular a produção do 
suco em comunidades onde 
não dispõe de energia elétrica. 
“Já começamos a encubar esse 
projeto na secretaria”, garantiu.

Vários deputados usaram 
da palavra e elogiaram a inicia-
tiva do Governo do Estado. Na 
avaliação do deputado Max da 
AABB (SD), o projeto tornará 
o Amapá mais atrativo que os 
demais estados que compõem 
a Zona Franca Verde. “A partir 
de hoje, será um novo cenário 
para o estado”, finalizou Rafael 
Pontes. 

3

Revoada
A correria é geral e o desespero é grande, 
ao ponto de careca ficar de cabelo em 
pé e cabeludo perder cabelo. O motivo 
é as famosas nominatas e as coligações. 
É a hora de exercitar a matemática ensinada 
pela professora Raimundinha, que 
fugiu a aula na tomar no caneco.

Nezinho de Casa Nova
O apagar das luzes Luiz Trindade que encarna a per-
sonagem do Nezinho do Porrudo que estava no PP, 
mudou de ares, convidado para ingressar nas fileiras do 
PSD Nezinho não se fez de rogado, mudou de malas e 
cuias. Né Maroca?
 
Qualidade no Pleito
Dois grandes técnicos resolveram encarar o processo 
eleitoral na condição de candidatos a Câmara Federal. 
Um da área de economia, Antônio Teles Junior, que deu 
show como secretário de planejamento e o outro da área 
da engenharia da computação. Dr. Rafael Pontes. É a 
ciência a serviço da política amapaense. Eu recomendo. 
Ah! Ambos com pedigree.

Bala tucana
Sebastião Bala Rocha se filiou ao PSDB e vai concorrer 
uma cadeira ao Senado. Bala tirou o azul do PDT e co-
locou “bico longo”. Para p Senado a disputa está acirra-
da e cada vez surgindo mais nome de peso.

No páreo
Quem contava com a cadeira da Deputada Cristina Al-
meida como vazia rachou o bico. O TJAP tornou nula a 
sentença que a condenou por improbidade administra-
tiva e a tornava inelegível por cinco anos. Agora Cristi-
na (PSB) volta viva e forte.

Lá vem tú Capi
Os amarelinhos confundem reforma com construção. 
O Hospital das Clínicas Alberto Lima, antigo Hospital 
Geral de Macapá foi construindo pelo Capitão Janary 
Gentil Nunes. Então...foi o Janary quem fez Capi.

Setor Produtivo
As lideranças do Setor Produtivo, agricultores, pecuaris-
tas e pescadores que fechar acordo político com Waldez 
Góes, mas querem fazer parte da gestão da SDR. É 
justo.
Te aperpara Coroné
O Coroné Ciro Gomes que bravateou que sequestraria 
Lula e pediria asilo em uma embaixada vermelha caso 
fosse preso, tem que se preparar para cumprir a bra-
vata. Se cumprir, acredito que seja macho como tem 
arrotado que é.

Encrencado
Marcio Barreto, mais conhecido como Marcinho Vi-
gilante foi denunciado pelo Ministério Público por 
supostamente está cobrando propina de donos de ba-
res e boates para fazer vista grossa para a presença de 
menores nesses recintos. A justiça acatou a denúncia. 
Lamentável!



Reinaldo Coelho

O ex-deputado estadual Lucas 
Barreto Cantuária confir-
mou que disputará ao Se-

nado Federal pelo Amapá nas Eleições 
2018. O anúncio foi feito durante en-
contro com as filiações que vão com-
por as chapas minoritárias do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB).

Lucas informou que o nome dele foi 
referendado pelo partido em razão da 
experiência política. “Com a decisão 
da nacional de termos uma candidatu-
ra majoritária ficou decidido que nós 
seríamos o pré-candidato ao senado 
pelo PTB. Temos uma aliança política 
com o PDT, mas ainda não sabemos se 
vai se transformar em aliança eleitoral, 
tudo vai depender das coligações. Ve-
remos mais à frente”, falou.

O indicado do PTB foi deputado 
estadual por quatro mandatos (entre 
1991 e 2006), candidatou-se a outras 

eleições majoritárias para os cargos de 
prefeito (2008) de Macapá e governa-
dor do Estado (2010), nesse chegando 
ao segundo turno. O último mandato 
dele foi como vereador, eleito em 2012. 
Lucas é o primeiro pré-candidato ao 
senado a divulgar oficialmente inten-
ção ao posto no Amapá. 

A reportagem do Tribuna Amapa-
ense procurou o pré-candidato Lucas 
Barreto (PTB) e o entrevistou para que 
os leitores tivessem uma rápida ideia 
do que o político pensa ao concorrer a 
esse mandato na Câmara Alta do Par-
lamento Brasileiro. Nestas eleições de 
2018 o Senado Federal deverá renovar 
os mandatos de 2/3 dos membros do 
Senado Federal e da totalidade dos in-
tegrantes da Câmara dos Deputados. O 
Amapá abrirá duas vagas, hoje ocupa-
das pelos senadores João Alberto Ca-
piberibe (PSB) e Randolfe Rodrigues 
(REDE), que deverá tentar a reeleição. 
O senador Capiberibe não irá dispu-
tar a reeleição, optou pela candidatura 
ao Poder Executivo Estadual. É uma 

dessas vagas que Lucas Barreto deverá 
disputar para chegar ao Congresso Na-
cional, nas eleições de 7 de outubro de 
2018. 

TA – O nome de Lucas Barreto já 
vinha sendo especulado para concor-
rer nas eleições majoritárias deste ano 
aos cargos de governador, vice-gover-

nador, além do de 
senador. Como o 
senhor avalia a de-
cisão do Diretório 
Nacional do PTB 
em lançá-lo pré-
-candidato ao Se-
nado pelo Amapá?

Lucas Barreto 
– Primeiro quero 
agradecer ao Tri-
buna Amapaense 
por dar oportuni-
dade aos amapa-
enses que desejam 
e que vão disputar 
as eleições. Na ver-

dade o PTB, presidido nacionalmente 
pelo ex-deputado federal Roberto Jef-
ferson, ele decidiu que o Amapá teria 
candidato a majoritária e fui convida-
do pelo presidente {Eduardo} Seabra, 
a disputar uma vaga nas eleições ma-
joritárias. É muito difícil um partido 
ter que disputar as duas candidaturas 
majoritárias. Então ficou decido que 
nós disputaríamos o Senado, a não ser 
que o cenário mude, se houver mudan-
ça, um novo momento na política, mas 
o nosso foco, no momento, é o Senado 
Federal. Optamos dar esse passo me-
nor porque são duas vagas. Para dispu-
tarmos uma candidatura de deputado 
federal, estadual, as coligações também 
disputariam as duas vagas a senador. 

Essa opção pelo Senado Federal veio 
pela experiência no legislativo que já 
temos, quatro mandatos estaduais, fui 
presidente da Assembleia Legislativa, e 
pelo resultado das eleições. Sempre fa-
lamos que disputamos a eleição, não só 
concorremos. Ganhamos em 2010, no 
primeiro turno, perdemos no segundo, 
em 2014 ficamos em terceiro mais vo-
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Lucas Barreto (PTB)

“O Amapá não 
pode mais fi-
car na pobreza, 
completando a 
natureza”. Lucas 
Barreto é pré-
-candidato ao 
Senado Federal 
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tado pelo governo. Há uma tendência 
para que possamos disputar uma elei-
ção e será para o senado.

TA – Sua experiência parlamentar 
e as participações nos pleitos para o 
governo estadual e municipal, contri-
buiu para a tomada dessa decisão de 
concorrer a uma vaga no Senado da 
República?

 
Lucas Barreto – O Brasil todo quer 

mudanças na política, e é o que viemos 
pregando sempre, com nosso nome. Eu 
sempre preguei que é preciso renovar e 
estamos nos colando e colocando tam-
bém o nosso passado, a nossa história 
para avaliação do povo amapaense. 
Que o povo já conhece a minha histó-
ria de vida, que é um livro aberto.

TA – Como o partido está organiza-
do e quais as perspectivas para as elei-
ções deste ano? Jaime está costurando 
diálogos políticos para fechar alianças?

Lucas Barreto – A política é muito 
dinâmica, as coligações tanto para fe-
deral quanto estadual são bem decisi-
vas nas alianças, principalmente para 
federal. A criação do fundo partidário, 
do fundo de campanha, os parlamen-
tares federais, são os que decidem as 
condições financeiras de cada partido. 
Então as alianças, pela legislação, nes-
sa eleição proporcional de 2018, acon-
tecerão com coligações, as outras que 
virão (2020), terão o Distritão, além do 
distrital misto.

TA – A nova legislação eleitoral, que 
deverá vigorar a partir de 2020 em al-
guns artigos e de imediato com a de-
claração de inconstitucionalidade pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), con-
tém normas que permitem as empre-
sas doarem para campanhas eleitorais. 
E que as campanhas serão financiadas 
por um fundo público vai se somar a 
outro já existente, o fundo partidário. 
Vai aumentar ou diminuir os recursos?

Lucas Barreto – Vai diminuir, com 
certeza, o grande problema dessas elei-
ções é que o candidato rico pode se au-
tofinanciar o que cria um desiquilíbrio. 
Mas eu creio que o fundo de campanha 
e partidária, dará uma maior chance 
aos menos aquinhoados e aqueles que 
tem esse desejo de disputar e de fazer 
mais pelo povo amapaense.

TA – Como está sendo feito a aná-
lise de apoio de outros partidos a sua 
candidatura?

Lucas Barretos – O PTB é de centro, 
é um partido que não tem sectarismo 
então eu penso que as alianças, hoje 
existem alianças políticas como vão 
consolidar as alianças eleitorais. O pre-
sidente do meu partido, Eduardo Sea-
bra, diz que: - ‘Nada se sabe do que não 
se conhece’. Vai ter as coligações para 
a presidente e chegará aos Estados. O 
PTB tem uma vantagem, nós temos li-

berdade de coligar com quem a Execu-
tiva Estadual decidir.

TA – O Brasil está passando por 
uma grande crise ética na política, a 
Lava Jato está combatendo e prenden-
do políticos e empresários que surru-
piaram os cofres públicos, inclusive 
um ex-presidente da República, que 
teve decretada a sua prisão, e o atual 
está sob suspeita. Como o senhor ana-
lisa esse cenário, pois se eleito for deve-
rá, na nova legislatura que começa em 
2019, participar desse cenário tão ne-
gativo para o Brasil. Ele vai se estender 
aos Estados?

Lucas Barreto – Vai sim, com certe-
za. A população como um todo no Bra-
sil, está muito atenta para isso. É isso 
que vai cerrando o passado a história 
de cada um dos candidatos. Os que 
tem problemas sempre falam que a res-
ponsabilidade criminal é pessoal, indi-

vidual, ela é intransferível. Então, cada 
um responde pelo ato que praticou. Eu 
tenho minha vida toda sem responder 
a nada, tenho as condições de disputar 
uma eleição tranquilamente.

TA – A situação atual da política de-
sanimou muitos brasileiros. A política 
está suja. As pessoas de bem não que-
rem participar dessa velha política. O 
senhor que a encarou sempre, pode ser 
considerado “novo” para os eleitores 
amapaenses?

Lucas Barreto – Eu posso dizer que 
sou um dos que estão na política e que 
não tiveram a oportunidade, que ‘bateu 
na trave e não entrou’, mas cheguei tão 
perto ou seja ter quase 47% dos votos 
para o governo estadual, significa que 
você tem o respeito da população. Eu 
sempre disputei sozinho, com poucas 
alianças, mas eu enfrento. Eu tenho um 
lema, o Padre Vieira diz: - ‘A omissão é 
pecado que se faz, não fazendo’. Então, 
quem dera eu que os que estão desespe-
rançado e revoltados pudessem colocar 
seu nome à disposição da população. 
Eu faço porque tenho a convicção que 
sou um bom candidato, tenho uma his-
tória de respeito no Amapá e vou lutar 

para mostrar as propostas que temos 
para o desenvolvimento do Amapá.

 
TA – As eleições para presidente te-

rão muita influência nos acordos para 
as eleições estaduais. Hoje o PTB está 
muito próximo do governador Waldez 
Góes?

Lucas Barreto – Na verdade com o 
PDT, o PTB tem uma aliança política 
e que poderá se tornar uma aliança 
eleitoral, lá em julho, nas Convenções. 
Hoje conversamos com todos. O PTB é 
partido que todos respeitam, que quer 
do lado e sempre esteve disputando e 
ajudando a decidir as eleições.

TA – Os prefeitos estão mais próxi-
mos dos eleitores, como está sua po-
sição quanto a realidade dos municí-
pios, que mesmo sem a crise, já tinham 
problemas de caixa e com ela piorou? 
Quais são seus projetos para ajudar no 

parlamento brasileiro e na esplanada 
dos ministérios nas demandas dos mu-
nicípios amapaenses?

Lucas Barreto – Com certeza não só 
as Emendas Parlamentares que os pre-
feitos necessitam. Eu penso que tem de 
ter união do Legislativo Federal com os 
Executivos Estaduais e Municipais. O 
que vemos é que tem muitos grupos e o 
que prego é que haja essa união e que as 
emendas parlamentares, os programas 
e convênios sejam buscados pela Ban-
cada Parlamentar Federal, mas no caso 
das emendas, que sejam distribuídas, 
por população. Se Macapá tem 60% da 
população que as emendas individuais 
e de bancada sejam divididas pelo co-
eficiente populacional de cada municí-
pio no Estado, pois é no município que 
está o cidadão, essa é a importância da 
divisão democrática dos recursos con-
seguidos através das Emendas Parla-
mentares. 

TA – Qual é sua opinião sobre as 
mudanças que estão acontecendo na 
sociedade, mudanças de comporta-
mento, transgêneros, mudanças na 
formação da família, hoje casais homo 
afetivos podem adotar crianças e cons-

tituírem um novo tipo de família?

Lucas Barreto – O PTB, como um 
todo, respeita a individualidade desde 
que o cidadão tenha a maioridade, ele 
é livre até para constituir família. O que 
não pode é tentar influenciar nos ou-
tros segmentos, cada um tem sua esco-
lha. É como o Estado que é laico quan-
do tem sua religião, então que cada um 
tenha sua individualidade que respei-
tamos sempre.

TA – Violência, drogas, tráfico – o 
Brasil está sendo invadido pelo Crime 
Organizado e o Amapá tem sentido 
essa situação com assaltos com a par-
ticipação de jovens. Qual seu posicio-
namento para discutir isso na Câmara 
Alta do Parlamento Brasileiro?

Lucas Barreto – Com certeza eu 
penso que o Amapá é um Estado mui-
to violento. É violento porque temos 

muitas pessoas 
abaixo da linha 
da pobreza. E 
de acordo com 
o IBGE são 
mais de 120 mil 
pessoas, o pro-
blema é que o 
Brasil todo quer 
manter o Amapá 
como coração 
da Amazônia, 
como coração 
do mundo. En-
tão nossa po-
pulação recente 
esse reflexo des-
se descaso. Vou 
dar um exemplo 
claro. Quando é 
para explorar a 

RENCA que tem 4.000 hectares e que 
uma província mineral ali, não pode. 
Mas quando é para fazer quatro hidro-
elétrica no Amapá pode inundar mais 
de 300.000 hectares de floresta. É absur-
do! Eu sou a favor do desenvolvimento 
é o que prego. E prego também que se 
querem que o Amapá continue pre-
servado e sendo esse coração da Ama-
zônia que se faça uma compensação. 
Pois os outros Estados desmataram, e 
precisaram fazer isso para desenvolver 
e nós exportamos apenas o Real que é 
pouco ativo financeiro que nós temos, 
para outros Estados, tudo vem de fora, 
não podemos produzir. No Senado Fe-
deral eu vou combater essa distorção 
do conflito de instituições. O IMAP dá 
uma licença e o IBAMA vai e multa, 
isso não pode, nós temos de produzir 
nas áreas propícias respeitando as leis 
e as regras, fazendo o manejo florestal. 
A arvore é um bem renovável, se tiver 
um manejo florestal, se cortar uma ár-
vore que plante-se dez. estaremos ga-
rantindo dez para as gerações futuras. 
Agora, quanto ao mineral, o nome já 
diz explorado, vãos guardar esse ouro 
para quem? Para os EUA para quando 
eles quiserem tomar tudo nosso, como 
tomaram o Petróleo da Arábia Saudi-
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ta, do Iraque. De acordo com Institu-
to Rudson, que é o centro de estudos 
que assessora o Pentágono, somente na 
Amazônia existem US$ 1,7 trilhões em 
minerais e essa é a mola propulsora, 
não só da Amazônia, do Amapá, mas 
do Brasil. Isso tudo tem que ser discu-
tido na Câmara Alta. Porquê no Sena-
do? Por que o Senador representa o Es-
tado. Uma luta eu vou ter, ser o melhor 
Senador do Amapá, para que ele possa 
ter realmente esse desenvolvimento 
tão sonhado, para que o jovem possa 
ter oportunidade de trabalhos, atrair 
o investimento. O Capital não tem pá-
tria ele só está onde está dando lucro, 
ela gera emprego e impostos onde está 
dando lucro. Vamos trabalhar para que 
haja uma compensação para o Amapá 
no que ele tiver de preservar, mas o que 
tivermos de desenvolver com respon-
sabilidade social, nem que tenha de 
ser feita uma legislação nova, mas o 
Amapá não pode ficar mais na pobreza 
completando a natureza.

TA – O senhor no Senado Federal 
atuará junto com a bancada federal 
para atrair a classe empresarial para 
ajudar a expansão da Zona Franca 
Verde Amapaense?

Lucas Barreto – Sim, a Zona Franca 
Verde do Amapá praticamente não foi 
implementada, pois não tem política 
pública, apesar de ter o incentivo ela 
ainda não foi implantada verdadei-
ramente. Porque? Por que tem que 

mostrar lá fora a potencialidade do 
Amapá, para o Ecoturismo, turismo, 
gastronomia, potencial madeireiro 
com responsabilidade social, o poten-
cial de agregar esses valor na cadeia 
produtiva e também no binômio do 
desenvolvimento que é o milho e a 
soja, que a base sustentável de qual-
quer Estado eu queira se desenvolver. 
O Amapá tem potencialidades para se 
desenvolver e vamos apresentá-las ao 
Brasil e ao mundo, para gerar emprego 
e renda. Se tem milho e soja tem uma 
cadeia de transformação, podemos ter 
centenas de produtos produzidos no 
Amapá, fora a exportação. O Amapá 
é uma estufa a céu aberto e o coração 
do mundo para exportação entrepos-
to para exportação, pois somos a por-
ta do Brasil. Não é à toa que estamos 
no meio do mundo.

 
TA – Atualmente as altas cargas 

tributárias têm atrasado o desenvolvi-
mento do Brasil e causado uma gran-
de injustiça social, pois as pessoas 
com menos renda, proporcionalmen-
te, são as que mais pagam impostos e 
consequentemente são as mais preju-
dicadas. Qual seria sua proposta para 
a queda desse grande número de tri-
butos?

Lucas Barreto – Essa é uma pro-
posta que vamos levantar, o senador 
representa o Estado. Vamos trabalhar 
no que beneficia o Estado, porque es-
tamos distantes dos outros Estados. 

Nós temos um Rio, o Amazonas, que 
é um fator limitante, tudo para nós é 
mais caro. Temos que observar e fazer 
o levantamento dessa nova legislação 
para que o Amapá possa ter essa com-
pensação, não só porque e o mais pre-
servado, mas porque pode ser um Es-
tado que vai fazer a distribuição para o 
mundo do que é produzido no Brasil.

TA – O agronegócio tem crescido 
muito no Estado, o setor de grãos (mi-
lho e soja) tem trazido recursos através 
da exportação de grãos. E a pecuária 
com a Certificação sem aftosa com va-
cinação está possibilitando ao pecua-
rista acessar o mercado nacional e com 
a expectativa de em 2019 atuar no in-
ternacional. Qual é seu olhar para esta 
situação?

 
Lucas Barreto – É uma luta antiga 

para que o Estado fosse livre de aftosa 
com vacinação, temos o segundo re-
banho bubalino do Brasil e não podí-
amos exportar nem para o Pará, hoje 
abre um mercado todo para o Brasil da 
carne de búfalo que é uma produção de 
uma proteína de alta qualidade, é uma 
proteína de um animal que transforma 
massa verde de péssima qualidade em 
proteína de alta qualidade e que tem 

alto valor comercial. O Amapá, com 
a cadeia produtiva da soja e do milho, 
terá ração mais barata para produzir e 
exportar frango, suíno e peixe. No caso 
do peixe o Amapá é uma estufa a céu 
aberto, é o melhor lugar do mundo 

para a criação dos colossomos, que são 
os peixes redondos ou seja os tamba-
quis e as pirapitingas que consumimos 
e gostamos, mais são caros ainda. Por-
que a ração é cara, tem de ser incenti-
vado essa produção, e pela lei de mer-
cado – oferta x procura –, vai baixar 
o preço da ração. E assim que vamos 
trabalhar para que o Amapá tenha essa 
cadeia produtiva. O Governo Federal 
tem pouco investido no Amapá, os 
municípios tem pouca capacidade de 
capitar esses recursos, nem tem contra-
partida para as emendas. Vamos bus-
car que os municípios tenham através 
do zoneamento agro econômico ecoló-
gico identificado cada área para poder 
se desenvolver. 

TA – Uma mensagem para o povo 
amapaense.

Lucas Barreto – Quero dizer ao povo 
amapaense, que vive esse momento 
crítico da política nacional, que não 
perca a esperança, que nessas eleições 
vá as urnas. Pior coisa do mundo será 
a omissão. Não ir votar será a garantia 
que não mudará nada. Que o povo de-
cida, que o povo escolha, apesar de esta-
rem desestimulados é só com a política 
que se resolve os problemas do Estado 

e escolher bons políticos, de escolher o 
que a consciência manda. Aqui todos 
se conhecem, avaliem o passado, ava-
liem a história e que podem trazer para 
o futuro. Que Deus abençoe o POVO 
do AMAPÁ.
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Reinaldo Coelho

Não é correto entrar na sea-
ra da religião ao falarmos 
de ciência: enquanto a pri-

meira baseia-se na fé a segunda pos-
sui uma série de procedimentos con-
trolados e bem estabelecidos para dar 
crédito a determinado acontecimento 
ou teoria. Porém, a ausência de inter-
secção entre fé e ciência não impede 
que tenhamos uma apropriação inde-
vida de diversos termos científicos pe-
las pseudociências, um exemplo atual 
disso é a utilização do termo “quânti-
ca” (e as suas variações) em diversos 
setores relacionados à autoajuda.

A mecânica quântica (ou física 
quântica) foi batizada dessa maneira 
para fazer uma distinção à mecânica 
criada por Isaac Newton e chamada de 
newtoniana ou clássica. A mecânica 
quântica teve o seu início no começo 
do século XX e revelou uma série de 
regras segundo as quais o mundo dos 
prótons, elétrons, átomos e núcleos 
funciona. De acordo com a mecânica 
clássica, se soubermos a velocidade e 
a posição inicial de uma bola de fute-
bol conseguiremos calcular com uma 
enorme precisão onde ela estará após 
um determinado tempo. Esta preci-
são poderá ser tão grande quanto se 
queira sendo limitada apenas pelas 
técnicas associadas à medição ou, em 
outras palavras, se tivéssemos um ins-
trumento que nos desse uma precisão 
infinita poderíamos simplesmente 
determinar uma posição final com in-
finitas casas depois da vírgula - a na-
tureza nos permite isso. Porém, para 
objetos sujeitos às regras da mecânica 
quântica a situação é bem diferente.

No mundo quântico existe uma 
regra imposta pela natureza que im-
pede que a grandeza física chamada 
momento, definida como sendo o 
produto da massa e da velocidade, e 
a posição de uma partícula sejam si-
multaneamente determinados com 
uma precisão arbitrariamente gran-
de. Grosso modo, se soubéssemos 
a velocidade de uma partícula com 
uma precisão infinita simplesmen-
te não saberíamos a sua posição e se 
soubéssemos a sua posição não sabe-
ríamos a sua velocidade. Esta limita-
ção imposta pela natureza à medição 
dessas duas grandezas é conhecida 
hoje como Princípio da Incerteza de 
Heisenberg. Este princípio decorre 
de uma série de procedimentos ma-
temáticos desenvolvidos em 1925 por 
Werner Heisenberg e que descrevem 
muito bem algumas propriedades do 
mundo quântico. A mecânica quân-
tica talvez seja uma das teorias mais 
testadas na física e, embora ela tenha 

se tornado bastante popular entre as 
pessoas em geral, podemos arriscar 
- com uma probabilidade muito bai-
xa de errar - que a imensa maioria do 
público leigo não sabe exatamente o 
que ela significa. A despeito disso, po-
rém, a palavra “quântica” (e variações) 
tornou-se hoje uma coqueluche entre 
as pseudociências. É muito comum 
vermos o princípio da incerteza, junto 
com o mau entendimento da situação 
pictórica representada pelo famoso 
“gato de Schroedinger”, embasando 
uma miríade de absurdos que se apro-
priaram indevidamente de um termo 
da física: medicina quântica, direito 
quântico, espiritualidade quântica e 
por aí vai.

As associações enganosas com a 
palavra “quântica” permitem traçar 
um paralelo com uma expressão pre-
sente na literatura, teatro ou cinema e 
que é utilizada para indicar a atitude 
voluntária de aceitar coisas fantásti-
cas ou absurdas em troca de diversão: 

“suspensão de descrença”. Este ter-
mo significa que momentaneamente 
deixamos de lado a nossa racionali-
dade e passamos a nos entreter com 
monstros, fantasmas e super-heróis 
que voam. A maneira como um fato 
fantástico aparece para o espectador 
pode mudar e se adaptar com o tempo, 
por exemplo: os poderes do Homem 
Aranha nos anos 60 foram adquiridos 
quando ele foi picado por uma ara-
nha radioativa, já no filme de 2002 o 
herói protagonista é picado por uma 
aranha geneticamente modificada ao 
visitar um laboratório de genética. 
Assim como na ficção, as pseudociên-
cias também evoluem e se apoderam 
de termos científicos para tentar ao 
longo do tempo chancelar os seus ab-
surdos e permitir que os seus seguido-
res possam suspender, de maneira in-
voluntária, a sua descrença. Veja que 
apesar da mecânica quântica ter tido 
início no começo do século XX um 
dos primeiros livros onde existe uma 

tentativa de relacionar a física quân-
tica com esoterismo aparece somente 
na década de 80 escrito por um físico. 
Hoje, porém, temos uma enxurrada 
de parvoíces que tentam se associar à 
palavra quântica para se tornar mais 
críveis e ocultar os seus absurdos sob 
a cortina de uma palavra que o públi-
co em geral não sabe direito o que sig-
nifica.

Segue, porém, que a comunida-
de científica não pode se calar frente 
a absurdos como o oferecimento de 
“cursos” de saúde quântica ou reiki 
em universidades - ações explícitas 
de deseducação institucionalizada - 
ou a inclusão de dezenas de crendices 
no Sistema Único de Saúde (SUS). A 
tolerância com a pseudociência tem 
como consequência o aparecimento 
de situações estapafúrdias como, por 
exemplo, a aprovação da utilização 
de medicamentos por meio de legis-
lações e ignorando as recomendações 
de órgãos técnicos, como ocorreu re-
centemente no caso da fosfoetanola-
mina (a pílula milagrosa que curava 
o câncer), ou o recrudescimento de 
movimentos antivacinação. Os efei-
tos danosos dessas pseudociências 
podem transcender o campo educa-
cional e transformar-se em problemas 
de saúde pública afetando, portanto, o 
estado como um todo.

*O neologismo que aparece no títu-
lo foi retirado do conto Pranto do Co-
queiro de Mia Couto contido no livro 
Estórias Abesonhadas: “Recebi aqueles 
relatos mais calado que o búzio. Não 
queria maldesentendido. O Suleimane, 
esse, bebia com aflição os populares re-
latórios, fanático acrediteísta”.

Marcelo Takeshi Yamashita é pro-
fessor do IFT-UNESP, doutor em física 
e especialista em física atômica e nu-
clear.

Os acrediteístas* e a suspensão de descrença
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Filho deficiente visual tem no pai o exemplo e 
força para superar através do ciclismo

Superação e inclusão
VILLI E PABLO TRINDADE
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Da Editoria

O audiovisual amapaense ga-
nhará um espaço para in-
centivar a produção, a di-

fusão e o aperfeiçoamento de quem já 
atua e de quem quer atuar no segmento. 
Trata-se do Núcleo de Produção Digi-
tal Equinócio (NPD), cuja inauguração 
está prevista para o dia 17 de abril. O 
governador do Amapá, Waldez Góes, e 
o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, 
que cumpriu no início da semana agen-
da no Estado, visitaram o espaço locali-
zado no prédio do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae/AP).

A implantação do NPD é fruto da 
boa relação, articulação e parceria entre 
os governos estadual e federal, além do 
Sebrae, do Serviço Social do Comércio 
(Sesc) e da Agência Nacional de Cine-
ma (Ancine). Ainda em 2017, o Gover-
no do Amapá conseguiu com a Secre-
taria do Audiovisual (SAV) – órgão do 
Ministério da Cultura -, a implantação 
do NPD, um programa do governo fe-
deral voltado à promoção do audiovi-
sual brasileiro, com foco na formação, 
produção e difusão. A coordenadora do 
NPD no Amapá, Ana Vidigal, ressalta 
que o governo estadual executará este 
plano. “Além disso, o núcleo é um pri-
meiro passo para a implantação da TV 
Cultura em âmbito local e para a criação 
do curso de Cinema na Universidade do 
Estado do Amapá”, explicou Vidigal.

O espaço, que possui três ilhas de 
edição, será dotado com equipamentos 
modernos, como câmeras 4k, lentes, 
cartões de memória, tripés, cases para 
proteção e transporte do equipamen-
to, refletores, microfones, gravadores, 
softwares de edição, computadores e 
caixas de som. A princípio, os equipa-
mentos foram providenciados por meio 
de empréstimo de comodato. Só após 
dois anos de funcionamento eles pode-
rão ser doados em definitivo ao Amapá, 
mediante avaliação da SAV quanto ao 
desempenho do NPD.

A estrutura será oferecida gratui-
tamente para o aperfeiçoamento do 
segmento de audiovisual, formado por 
profissionais como produtores cultu-
rais, roteiristas, diretores e editores, 
além de oferecer oportunidades para 
quem ainda não conhece o setor.

Waldez Góes ressaltou que a implan-
tação do espaço não seria possível sem 
a união de esforços. Ele destacou que 
a medida é um marco histórico para o 
cinema amapaense que, em 2017, tam-
bém foi beneficiado com o lançamento 
do 1º Edital de Audiovisual do Amapá, 
cujas produções estão em andamento. 
“A cultura do Amapá é um campo fér-
til e diverso. A implantação do núcleo 
é a continuidade do compromisso do 
governo em investir na cultura. Segui-
remos investindo nesse e nos outros 
segmentos culturais que, sem dúvidas, 
têm muito potencial para se desenvol-
ver. O resultado deste trabalho será vi-
sualizado muito além das fronteiras do 
Rio Amazonas”, frisou Góes.

Para o ministro da Cultura, o espaço 
tem suporte para atender todo o Ama-
pá, contemplando profissionais que já 
atuam na área, bem como jovens que 
querem aprender um pouco mais so-
bre produção audiovisual. Ele lembrou 
que a iniciativa pode beneficiar outras 

áreas das cul-
turas, visto que 
há possibilidade 
de realizar pro-
duções sobre 
festividades e 
manifestações 
t r a d i c i o n a i s 
a m a p a e n s e s . 
“Será um im-
pulso transfor-
mador no que 
diz respeito à 

consolidação e ao fortalecimento e a ex-
pansão do setor audiovisual no Amapá”, 
ponderou.

Ana Vidigal explica que já há seis ca-
pacitações previstas para esse semestre. 
“As três primeiras são voltadas à sono-
rização, direção de fotografia e anima-
ção”, anunciou. O núcleo ofertará capa-
citação desde a elaboração de projetos, 
direção de arte, direção de fotografia, 
roteiro, entre outras funções que englo-
bam a realização de uma obra audiovi-
sual. As capacitações serão ministradas 
por técnicos do Centro Técnico Audio-
visual (CTAV); do Centro Audiovisual 
Norte-Nordeste (CANNE). Sebrae e 
Sesc contribuíram com espaço físico e 
também darão apoio nas capacitações.

O núcleo terá um grupo gestor com 
representantes das secretarias de Es-
tado da Cultura (Secult), da Educação 
(Seed), da Comunicação (Secom), além 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço 
Social do Comércio (Sesc).  Além dis-
so, cursos do MedioTec voltados para 
o audiovisual serão implementados no 
NPD.

Fortalecimento do cinema amapa-
ense

A implantação do NPD represen-
ta uma conquista para profissionais do 
cinema local, como o cineasta Thomé 
Azevedo que considera a iniciativa fun-
damental para o desenvolvimento do 
setor no Amapá. “Os alunos das escolas 
públicas poderão conhecer um pouco 
mais sobre o setor. E quanto à cadeia 
produtiva, o núcleo irá atender àqueles 
que têm uma ideia, mas não têm o equi-
pamento necessário ou a técnica para 
executar”, exemplificou o cineasta que 
atua há mais de 30 anos.

A medida também é um estímulo 

para jovens que ainda estão construin-
do suas carreiras. É o caso do estudan-
te Antônio Carlos Soares, que cursa 
Comunicação Visual pelo MedioTec, 
na Escola Cândido Portinari, e preten-
de capacitar-se na área do audiovisual. 
“Com esta oportunidade, vou conhecer 
melhor o setor, que considero muito 
interessante. Estou começando meus 
estudos na área, mas pretendo evoluir e 
esse núcleo só vem a somar”, afirmou o 
jovem.

O secretário de Estado da Cultura, 
Dilson Borges, acrescenta que o espaço 
vem suprir a necessidade de profissio-
nais e de estudantes de áreas relacio-
nadas ao audiovisual. “O espaço surge 
em um momento muito propício para 
fortalecer esta cadeia produtiva do au-
diovisual”, afirmou o gestor.

Agenda
Waldez Góes e Sérgio Sá leitão ainda 

visitaram a Fortaleza de São José, mo-
numento que, desde 2015, compõe a 
Lista Indicativa Brasileira de Patrimô-
nio Mundial, feita e encaminhada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico e Nacional (Iphan) à Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco), para que 
haja o reconhecimento da fortificação 
amapaense e de outras 18 do país, como 
Patrimônio Mundial. Na oportunidade, 
o governador e o ministro prestigiaram 
apresentações de capoeira e de mara-
baixo.

Estiveram presentes no evento mem-
bros da equipe de governo do Estado; 
do Ministério da Cultura; o secretário 
do Audiovisual, João Batista Silva, o as-
sessor da presidência da Ancine, Rodri-
go Camargo; além da deputada estadual 
Luciana Gurgel e dos deputados fede-
rais Marcos Reátegui e Vinicius Gurgel.

Núcleo de Produção Digital Equinócio 
fortalecerá audiovisual amapaense
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O Estado do Amapá recebeu, 
o primeiro seminário do 
circuito Cultura Gera Futu-

ro, que capacitou produtores e gestores 
públicos de diversos segmentos cultu-
rais para acessarem os mecanismos de 
fomento ao setor, disponibilizados pelo 
governo federal. Só para 2018, há R$ 
1,35 bilhão disponíveis para incentivo a 
projetos via Lei Rouanet em todo o Bra-
sil, além de cerca de R$ 1,5 bilhão para 
o fomento ao audiovisual. É para aces-
sar esses recursos que os amapaenses 
foram capacitados. O evento aconteceu 
no auditório do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), em Macapá, com a participa-
ção do ministro da Cultura, Sérgio Sá 
Leitão e do governador Waldez Góes.

Macapá foi a primeira das 27 capitais 
brasileiras a receber as equipes do Mi-
nistério da Cultura (MinC) que deram 
aos agentes culturais, orientações sobre 
a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, o 

Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e 
outros mecanismos de fomento.

De acordo com o ministro Sérgio 
Sá Leitão, Macapá foi escolhida para 
abrir o circuito nacional pelo fato de o 
Amapá ter sido um dos três estados do 
Brasil onde não houve captação de re-
cursos via Lei Rouanet em 2017, mes-
mo diante de todo o potencial existente 
na região. “Estamos trabalhando para 
mudar esse cenário, pois conhecemos o 

Cultura Gera Futuro
Da Editoria

potencial da cultura presente no Ama-
pá. Sendo assim, precisamos orientar 
os agentes de cultura, para que eles pos-
sam acessar esses recursos”, frisou.

O governador Waldez Góes des-
tacou que a diversidade cultural do 

Amapá é bastante ampla 
e falou das oportunidades 
de se trabalhar vários pro-
jetos no setor. “Sabemos 
da quantidade de pessoas 
interessadas em atuar na 
produção cultural do nos-
so estado. Então, precisa-
mos de mais conhecimen-
to, mais informação para 
preparar nossos gestores 
e agentes de cultura para 
captar esses recursos”, re-

conheceu.
A artista Tina Araújo considerou 

que o seminário trouxe mais esclareci-
mentos sobre as leis de incentivo à cul-
tura, para que os produtores e artistas 
amapaenses tenham acesso ao recurso. 
“É muito importante ter a presença do 
ministro, reunido conosco, trazendo 
mais informações sobre como acessar 
esses mecanismos e dar mais clareza 
sobre todo o processo”, avaliou.

O produtor audiovisual, Gaspar 
Barbalho, admitiu que faltava conhe-
cimento para que o recurso disponível 
chegue até os produtores culturais do 
Estado. “Nós vemos que existe recurso 
disponível, mas que, por falta de es-
clarecimento, não chegava até à ponta, 
onde está o produtor cultural. Por esse 
motivo, esse seminário foi importan-
te para que a gente possa desenvolver 
nossos trabalhos, acessando esses re-
cursos”, ponderou.

Patrocínio
Um dos módulos do seminário foi 

voltado para patrocinadores, onde em-
presários puderam conhecer as vanta-
gens em investir em projetos culturais 
através da Lei Rouanet. “Apoiar ações 
culturais não é apenas uma ótima opor-
tunidade para que empresas reduzam 
valores de tributos e impostos nas es-
feras municipal, estadual e federal, mas 
também uma forma de incentivar e re-
conhecer as criações artísticas do país”, 
destacou o ministro da cultura.

De acordo com informações repas-
sadas pelo Minc, a empresa que pa-
trocinar projetos culturais tem uma 
dedução de 4% do Imposto de Renda 
devido. Se o projeto cultural aprovado 
estiver dentro do segmento de econo-

mia criativa, o valor de aporte pode ser 
deduzido em até 100%.

Audiovisual
Durante o evento, o governador 

Waldez Góes, reafirmou a importância 
de realizar investimentos na cultura do 
Estado, a exemplo do primeiro edital de 
Produção Audiovisual do Amapá que 
selecionou 9 produções, estimulando o 
desenvolvimento do mercado cinema-
tográfico local, através de uma parceria 

entre Governo do Amapá e Agência 
Nacional de Cinema (Ancine).

“Esse primeiro edital teve um aporte 
financeiro de R$ 3 milhões, sendo R$ 2 
milhões do Fundo Setorial Audiovisual 
(FSA), via Ancine, e R$1 milhão como 
contrapartida do Governo do Estado. 
E, em breve, teremos ainda mais novi-
dades para o segmento”, adiantou Wal-
dez Góes.

Além de impulsionar a indústria ci-
nematográfica, a iniciativa irá fomentar 
a economia local, uma vez que um dos 
critérios do edital exige que as obras au-
diovisuais devem garantir, no mínimo, 
80% de profissionais amapaenses ou 
que residem no Estado, há mais de três 
anos, e que 90% de toda produção deve 
ser locada em território amapaense.
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Reinaldo Coelho

Duas mãos no guidão, dois 
pés nos pedais e olhar con-
centrado. Será que é apenas 

dessa maneira que a pedalada pode 
acontecer? Muitos são os que têm pro-
vado que não. Seja competindo, como 
meio de transporte, ou por puro lazer, a 
bicicleta tem feito parte da vida de mui-
tos deficientes. O ciclismo fortaleceu e 
superou as deficiências de milhares de 
pessoas no redor do mundo.

Hoje estaremos contando uma histó-
ria de superação e inclusão que tem dois 
personagens unidos pelo laço sanguí-
neo e pelo amor ao esporte. São a dupla 
Villi e Pablo Henrique Trindade (pai e 
filho) que tem no ciclismo a alavanca 
dessa união e amor pelo esporte.

Villivaldo Trindade da Silva ou Villi 
Trindade, nasceu na região do Marajó, 
no Rio Cururu, município paraense de 
Chaves, em 16 de novembro de 1979, 

portanto, 39 anos. Filho de um 
tradicional vaqueiro marajo-
ara, Vivaldo Gomes da Silva e 
da dona de casa, Osvaldina Ai-
res da Trindade, o mais velho 
de cinco irmãos. “Como irmão 
mais velho, tinha a obrigação 
de ajudar na criação dos irmãos 
mais novos e no abastecimento 
do lar. Nossa rotina começava 
as quatro horas e terminava as 
10 da noite. Eu trabalhava com 
pesca e com búfalo”.

Villivaldo conta que come-
çou a estudar aos 11 anos de 
idade, pois era difícil estudar e 
trabalhar, pois não tinha escola 
na sua comunidade. “O estudo 
entrou na minha vida aos 11 
anos de idade. Onde morávamos éra-
mos alfabetizado, não tinha outras sé-
ries. Vir estudar em Macapá, no Distrito 
de Fazendinha, na Escola José do Patro-
cínio”.

Mesmo dentro da mata amazônica, 
nas profundezas dos caudalosos rios 

que formam a maior bacia hídrica do 
mundo, os sonhos acontecem e traçam 
os destinos dos caboclos ribeirinhos, 
que mesmo no afã da pesca e do trato 
com o gado, quer crescer e alçar voos 
maiores, o de Villi Trindade, era nave-
gar nas águas do mundo, queria ser ma-

rinheiro, mas não mercante, 
Fuzileiro Naval e servir o 
Brasil, utilizando o que mais 
sabia, navegar. “O meu so-
nho de servir na Marinha do 
Brasil, foi que me trouxe para 
Macapá, pois somente em 
um centro urbano poderia 
prestar concurso. Tinha duas 
opções, Macapá ou Belém, 
optei pela capital amapaense 
e aportei com minha família 
em Fazendinha e daí comecei 
a construir a ponte para rea-
lizar este sonho e consegui”.

A vinda para Macapá mu-
dou toda a estrutura da famí-
lia Trindade. “Minha família 

que adotou meu sonho e acreditou em 
mim, me apoiarem e aqui meu pai, se 
tornou magarefe (que abate e desco-
ra boi em matadouros) no matadouro 
da prefeitura de Macapá. E me tornei 
lenhador, cortava lenha para as pani-
ficadoras e estudava, vendia “chopp de 
frutas’ e vendi as vísceras que meu pai 
trazia, para termos uma renda melhor”.

Foram 3 anos como ambulante e aos 
14 anos Villi Trindade, com o peso da 
responsabilidade de manter uma famí-
lia, que fazia parte, mas não era a sua, 
passou a trabalhar como ‘segurança 
particular’ de boates e festas locais. “Co-
mecei a trabalhar no antigo TeleClube, 
na Dympus, trabalhei na noite. E me-
lhorei muito a vida da minha família, 
pois tinha um bom salário”.

Não abandonou seus estudos. Saiu 
da Escola José Patrocínio e na 8ª série 
passou a estudar na Escola Maria An-
gélica Pereira Góes e passou no teste da 
Escola Profissionalizante Graziela Reis 
de Sousa, para Técnico em Enferma-

Superação e inclusão
VILLI E PABLO TRINDADE 

Filho defi-
ciente visual 
tem no pai 
o exemplo e 
força para su-
perar através 
do ciclismo.
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gem. “Fiz nesta mesma época o concur-
so para a Marinha do Brasil e fui apro-
vado em primeiro lugar”.

Encontrando o esporte
Villi Trindade ao ser aprovado para 

estudar na Escola Graziela Reis de Sou-
za, no Centro de Macapá, teve de supe-
rar um problema crucial, o transporte, 
não tinha renda para manter o trans-
porte coletivo e optou pela bicicleta. 
Tinha de enfrentar mais de 40 quilôme-
tros (ida e volta) diariamente, mas não 
esmoreceu. “Tive de sair do serviço de 
segurança e minha indenização foi uma 
bicicleta, uma Pro Elite, a melhor mar-
ca na época. Aprendi a andar de bike na 
minha infância e aos 18 anos comecei 
a pedalar na Rodovia Juscelino Kubits-
chek e um fato surreal aconteceu”. 

Este fato foi o start para que o ci-
clismo entrasse na vida desse atleta, ele 
conta que ao vir para estudar em Ma-
capá cruzava com ciclistas que treina-
vam e entre eles um senhor de idade, 
sempre o ultrapassava e ele se ‘invocou’ 
e tentou superá-lo e nunca conseguia e 
mais tarde foi descobrir que aquele ci-
clista era o ícone do ciclismo amapaen-
se Serápio Hyacinth, hoje nome de uma 
corrida ranqueada nacionalmente e que 
ele já disputou.

“Eu não entendia como aquele ‘ve-
lho’ conseguiu me dar uma ‘peia’ que 
fiquei com vergonha de mim mesmo. 
Tinha 16 anos. Então eu conheci outro 
ciclista o Sebinho (falecido) santanense, 
e ele me olhou e disse: - Cara, você com 
uma perna dessa, ninguém te vence no 
ciclismo. Fiquei empolgado. Como fazia 
Educação Física a tarde, na antiga Praça 
Zagury e encontrei uma turma de ciclis-
tas treinando vindo para Fazendinha e 
encostei nessa turma e cheguei, cansa-
do, mas cheguei junto com eles. Isso me 
marcou, por não ter verba para pagar 
transporte, minha opção pela ciclismo 
mudou minha vida para melhor, pois 
continuei trabalhando, passei a vender 
peixe com meus irmão me ajudando”. A 
participação na criação dos irmãos, na 
responsabilidade de comprar material 
escolar para eles estudarem ensinou a 
Villi Trindade a ser ‘pai’. 

Villi Trindade, aprovado no con-
curso da Marinha do Brasil, foi servir 
na Base Naval de Belém e após um ano 
voltou a Macapá e conheceu a jovem 
Debora Lopes Ferreira, 32 anos hoje, 

nascida em Breves (PA) moradora em 
Santana. “Tinha 22 anos quando voltei 
e encontrei um par de belos olhos azuis, 
loira muita bonito e bateu essa vai ser 
a mãe dos meus filhos e foi e estamos 
juntos até hoje”.

Esse relacionamento teve idas e vin-
das, devido a constante viagens de Villi 
Teixeira como Fuzileiro Naval, teve de 
atuar em diversos serviços oficiais da 
Marinha do Brasil. “Fui para localida-
des, que não posso revelar, por exigên-
cia militar e vir realidades absurdas. 
Estive em um lugar muito distante, que 
me marcaram e que nunca o ser huma-
no poderia ser submetido. A fome a mi-
séria. Foi ai que ao olhar as crianças ali 
sofrendo, me veio o meu filho que esta-
va para nascer e que não queria que ele 

passa por isso. Tomei uma decisão que 
todos acharam absurda, pedi baixa da 
Marinha como Cabo e tinha uma car-
reira direcionada, fui condecorado por 
bravura, e tenho meu nove gravada na 
Base Naval de Val-de-Cãs, pois em uma 
missão salvei a vida de três militares”.

A motivação da saída era ter uma 
família, Villi queria ter uma família e 
tinha de voltar e se reunir a eles e mais 
ainda quando soube que seu filho tinha 
nascido com deficiência visual e ele sen-
tiu que precisava ser o guia de seu filho. 
“A notícia foi chocante, mas me agarrei 
a Deus e lhe disse vou sair de onde es-
tou e Lhe peço a oportunidade de ser a 
visão desse garoto e Ele me deu e mais 
dois rebentos, Evelyn, de 14 anos, Lane 
Graziele de 12 e o pequeno Vitor, de 8 
anos”.

O encontro de pai e filho com o es-
porte 

Nasceu Pablo Henrique Trindade, 
em 26 de fevereiro de 2002, na mater-
nidade Mãe Luzia em Macapá, de saúde 
perfeita, com deficiência visual. “Com 
esse nascimento, e a união com a De-
bora, me trouxe mais uma responsa-
bilidade a criação dos irmãos dela, me 
aprimorando como pai e chefe de uma 
família. Tinha o exemplo de meu pai, 
um homem exemplar”.

Como Villi atuava como segurança 
as artes marciais eram um instrumento 
obrigatório de defesa pessoal e ele re-
solveu levar Pablo Henrique, aos cinco 
anos de idade, para conhecer o tatame 
e foi muito criticado. “A vida esportiva 
de Pablo começou pelo Jiu jitsu na aca-
demia ‘Cova dos Leões’ que frequenta-
va. Tínhamos uma projeto ‘Filhote’ e o 
carro chefe era o Pablo, pois ele era um 
exemplo de superação, ele deficiente ba-
tia de frente com os adversários e o forte 
dele era o golpe ‘Ezequiel”. 

Neste entretanto, Villi Trindade já 
estava competindo pelo Ciclismo Mou-
ntain Bike desde os 18 anos e foi Cam-
peão Amapaense em 2010, seu primeiro 
título. “Atuei pela Pedal Leve, e minha 
primeira competição foi atrás da UNI-
FAP, na Trilha do Urubu fui o quarto 
colocado, superando os melhores da 
época. Acredito que pelo alegria da con-
quista contagiou o Pablo que me pediu 
para pedalar, eu quero ser um campeão 
do ciclismo igual o senhor”.

Vilivaldo Trindade, foi Campeão em 

2010, 2011 e 2013 correu pela Elite, mas 
foi campeão pela Master e 2014 fechou 
o ciclo com 4 títulos da Federação de 
Ciclismo do Amapá.

Villi conta que reforçou a Pablo Hen-
rique, que ele mesmo deficiente, tudo o 
que ele quisesse ele poderia fazer e ser. 
“Eu serei sua visão, basta você se esfor-
çar que vamos conseguir. Passei a trei-
ná-lo nas áreas do balneário, pois se ele 
caísse não se machucaria”.

O pedido pegou a todos de surpre-
sa mas a vontade do filho foi realizada, 
e todos os esforços foram feitos. “Co-
loquei ele na minha bicicleta e o levei 
para estrada para que sentisse o vento e 
nessa hora o entusiasmo foi muito. De-
pois fomos para uma área com chão de 
areia e comecei as primeiras lições. Não 
foi fácil, foram muitas quedas até que 
ele conseguisse pedalar sozinho. Muitas 
pessoas falaram que era impossível mas 
eu acreditei no meu filho”, comentou o 

pai emocionado. O menino pedala sozi-
nho e para que não saia da rota é guiado 
através da fala.

Como não tinha condições de com-
pra uma bicicleta, recebeu a ajuda de 
um amigo que deu uma. “Pablo apren-
deu a cair para depois pedalar e orien-
tando ele rapidamente absorveu e pas-
sou a pedalar. Tive ajuda do Adalpã, 
Otaviano Freitas e sua esposa Helena 
Freitas e o Fernando Freitas e o finado 
Sebinho. Em 2014 percebi que ele estava 
preparado e o inscrevi na Antônio Ass-
mar, mas não como deficiente, porem a 
organização o colocou nessa categoria”.

Pablo Henrique se tornou uma das 
atrações da Corrida Antônio Assmar, 
que acontece nos dias 31 de janeiro em 
Macapá. Já participou de três provas e 
em 2016, pela primeira vez, da equipe 
Tumucumaque, na categoria deficiente. 

“Já participei de provas contra cadei-
rante mas eu queria mesmo é que tives-
se meninos da minha idade disputando 
comigo. Eu gosto de competir muito, 
aprendi a gostar com o meu pai”.

Vili e Pablo Henrique realizavam os 
treinamentos quase que diariamente, 
mas devido ter sido demitido da empre-
sa de Segurança onde era Inspetor e até 
hoje, dois anos depois de ter recebido 
seus direitos trabalhistas, mesmo acio-
nando a justiça do Trabalho. Villi Tin-
dade teve que vender as três bicicletas 
e estão há dois anos sem competir pelo 
ciclismo.

Mesmo sem suas bikes, Villi 
e Pablo Henrique não desistem 
e o jovem de 16 anos disputa o 
Atletismo e diz que entre o Ci-
clismo e o Atletismo, fica com 
os dois. Pablo também pratica 
jiu-jítsu, natação e skate. Tudo 
supervisionado por Vilivaldo 
que não esconde o quanto se 
orgulha do filho.

O garoto Pablo Henrique 
é tímido e de poucas palavras 
disse que gostou da sensação de 
vitória e já tem alguém por que 
o coração se acelera e deficien-
te visual como ele e participa 
das competições de atletismo. 

Na vida de atleta de Pablo Henrique 
Trindade, foi Campeão de Arremesso 
de Peso, de Dardo e de Corrida de pis-
ta 400 metros e Campeão Brasileiro de 
Jogos Escolares de Arremesso de Dar-
do, representando a Associação Bruno 
Mesquita.

“Parabéns meu filho pela prata nos 
jogos paraolímpicos, o Amapá ti espera 
para abraçá-lo, muito obrigado profes-
sor Bruno Mesquita e todos da equipe 
que estão se empenhando por essa mo-
dalidade no estado”, eufórico Vili Trin-
dade postou nas redes sociais essa de-
claração ao sucesso do filho. 

É muito gratificante ver um filho rea-
lizando um sonho que para muitos seria 
impossível. Mas está aí a prova, Pablo 
Henrique meu filho conseguiu e serve 
de exemplo para muitas outros que não 
acreditam nos seus sonhos. Tudo é pos-
sível, basta somente acreditar que tudo 
se realiza, - finalizou Vili Trindade.
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A amapaense vai brigar por 
uma medalha no mundial, 
mas antes, a atleta disputará 

a fase qualificatória para os Jogos Olím-
picos da Juventude

A lutadora amapaense, Cintia Car-
doso, de 15 anos, já está treinando junto 
com a seleção brasileira de taekwondo, 
em Hammamet, na Tunísia, onde acon-
tecerá o Campeonato Mundial Juvenil. 
O torneio inicia nesta segunda-feira (9) 
e vai encerrar no dia 13 de abril.

Além dos técnicos da seleção brasi-
leira, Cintia conta com a ajuda do trei-
nador Bruno Igreja que mostrou o es-
porte para a amapaense em Macapá. A 
amapaense vai brigar por uma medalha 
no mundial, mas antes, a atleta dispu-
tará a fase qualificatória para os Jogos 
Olímpicos da Juventude.

Na etapa qualificatória dos jogos, 
a seleção brasileira será formada por 
seis atletas. Já no mundial, a equipe au-
mentará para 18 taekwondista. Ambos 
os torneios serão realizados na Tunísia 
com a mesma data e local

Delegação de Tênis de Mesa do 
Amapá é destaque em Campeonato 
na Guiana Francesa

O Campeonato Guyane An-
tilles de Tênis de Mesa, que 
aconteceu no período de 

30/03 a 01/4, na Guyane, em Cayenne, 
foi marcado por conquistas do Amapá. 
Ao todo, a equipe amapaense conquis-
tou sete medalhas, sendo seis de ouro e 
uma prata.  

A competição teve como partici-
pantes atletas de Guadalupe, Martinica 
e Amapá. Em Guyane, representaram 
o Amapá os atletas: Daniel Carva-
lho, Paulo Tharssyo, Arthur Almeida, 
Allandellon Santos e Wilck Lobato.

A Delegação do Amapá foi chefiada 
por Diego Costa, representante da Fe-
deração de Tênis de Mesa do Amapá 
(FTMA), e o treinador Darlan da Silva. 
O Estado participou pela terceira vez 
da competição. 

Acompanhe os 
Medalhistas: 

Equipe adulto: Da-
niel Carvalho e Paulo 
Tharssyo. 

Equipe Júnior-Ar-
thur Almeida, Allan-

dellon Santos e 
Wilck Lobato. 

D u p l a s 
Adulto: Da-
niel Carvalho 
e Paulo Thars-

syo. 
Dupla Júnior: Arthur Almeida, Wil-

ck Lobato. 
Individual adulto: Daniel Carvalho. 
Individual Júnior: Allandellon San-

tos. 
Vice campeão: Júnior-Paulo Thars-

syo

Amapaense já está treinando na Tuní-
sia para o Mundial Juvenil de Taekwondo



Programa de Recuperação Fis-
cal (REFIS) vai até a terça-feira 
(10/04), em Macapá. Os postos 

de negociação estão funcionando no Fó-
rum de Macapá e na SEFAZ, em horário 
comercial.

Começou na última segunda-feira (2) 
e segue até a terça-feira (10) a semana de 
conciliação para empresas que quise-
rem negociar valores do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). A dívida poderá ser parcelada 
em até 120 meses para quem negociar os 
débitos e ainda pode ter multas e juros 
retirados. 

Para quem optar pelo pagamento em 
cota única poderá conseguir descontos 
de até 95%, segundo o governo do Esta-
do. Um total de 100 audiências já estão 
agendadas, informou a Justiça do Ama-
pá, mas quem tiver interesse na negocia-
ção pode procurar o Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania, que 
fica no Fórum de Macapá, na Avenida 
Fab, no Centro. 

Empresários com recolhimento em 
atraso também têm a opção de fazer a 
negociação no prédio da Secretaria de 
Estado da Fazenda (SEFAZ), que fica 
na Avenida Procópio Rola, nº 90, bairro 
Central. O atendimento nos dois espaços 
ocorre das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

De acordo com o procurador-chefe 
da Procuradoria Tributária do Amapá, 
Victor Morais, nesta campanha do RE-
FIS, podem ser negociadas apenas as 
dívidas com o ICMS geradas até 31 de 
janeiro de 2018. A dívida pode ser paga 
em cota única, com desconto de até 95% 
dos juros e multas.

Facilidades
Quem optar pelo parcelamento terá 

desconto variado, dependendo do tempo 
escolhido para o pagamento e de acordo 
com o ano em que foi gerado o débito. 
Se o contribuinte optar por quitar a dívi-
da em até 12 vezes, terá uma redução de 
85% de juros e multa; de 13 a 60 meses, 
a redução será de até 75% e, de 61 a 84 
parcelas, o desconto é de 65%. Os hono-
rários advocatícios também poderão ser 
divididos.

Esta será a última oportunidade para 
os devedores do ICMS optarem pela ne-
gociação da dívida por um longo perí-
odo de parcelamento, pois o Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CON-
FAZ), órgão que regula as normas fiscais 
em todas as unidades da federação, de-
terminou que estas facilidades estarão 
suspensas pelos próximos quatro anos.

REFIS 2018 do ICMS
No início do ano o governador Wal-

dez Góes, após encontros e conversações 
com as entidades representativas de to-
dos os segmentos empresarias do Ama-
pá, criou um ambiente de diálogo entre 
governo e empresários para saber o que 
é melhor para a população, decidiu lan-
çar o REFIS do ICMS 2018 e em 10 de 
janeiro assinou o decreto que valida as 
regras do REFIS do ICMS para este ano. 
“O REFIS do ICMS é uma política de de-
senvolvimento econômico. Fruto de um 
trabalho intenso da equipe técnica do 
governo e empreendedores”, destacou o 
gestor estadual. 

A edição 2018 do Programa de Re-
cuperação Fiscal (REFIS) é voltado para 
a regularização dos débitos relativos ao 
Imposto sobre a Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS). Entre os benefí-
cios aos empresários com a regularização 
fiscal está a participação nas licitações do 
GEA. O REFIS 2018 do ICMS permitirá 
que empreendedores de pequeno, médio 
e grande porte, parcelem débitos fiscais 
com redução de juros e multas, estimu-
lando a geração de emprego e renda.

Esta será a última oportunidade por 
um longo período de parcelamento da 
dívida, uma vez que, pelos próximos 
quatro anos, as facilidades estarão sus-
pensas por decisão do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (CONFAZ), 
órgão que regula as normas fiscais em 
todas as unidades da Federação.

Diálogo
O evento contou com a presença de 

dezenas de representantes de empresas 
seja de pequeno, médio ou grande porte, 
segmentos que mantiveram diálogo per-
manente com a equipe técnica do gover-
no do Estado até o lançamento do REFIS 
do ICMS.

Foi o caso do presidente da Federação 
das Entidades de Empreendedores Indi-
viduais, Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte do Comércio e Serviços 
do Estado do Amapá (FEMICRO/AP), 
Raimundo Batista. Ele destacou que 55% 
dos empregos gerados no Brasil são de 
pequenas e micro empresas e que, inicia-
tivas como essa de regularização fiscal, 
beneficiam a todos.

“É um avanço que vem resgatar a 
possibilidade de crescimento, o qual só 
é possível através do diálogo. E, no Ama-
pá, 92% das empresas constituídas são de 
micro e pequeno porte. Daí a importân-
cia de programas como o REFIS”, avaliou 
o presidente da FEMICRO/AP.

Quem também esteve no lançamento 
do REFIS do ICMS foi o presidente do 
Sindicato das Empresas de Locação de 
Fitas Gravadas em Vídeo Cassete do Es-
tado do Amapá (SINDVÍDEO), Miguel 
Anjos, que considerou a medida como 
um recomeço.

“Com essa renegociação, voltamos a 
ter crédito no mercado, com oportuni-
dade de novos negócios. Podemos nos 
capitalizar novamente, vender mais, ge-
rar emprego e renda. Para a sociedade 
é um momento perfeito porque haverá 
mais investimentos”, destacou o presi-
dente do SINDVÍDEO.

Já o presidente da Associação Comer-
cial do Amapá (ACIA), Jaime Nunes, 
avaliou a iniciativa do GEA como um 

benefício não só para os empresários, 
mas para toda a população. “Esse decre-
to possibilita a retomada da economia 
em nosso Estado”, considerou Nunes.

E o presidente da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Amapá (FECOMÉRCIO/AP), 
Eliezir Viterbino, destacou a importân-
cia do diálogo que houve com o governo 
até à assinatura do decreto do Refis do 
ICMS. “Isto significa a volta das empre-
sas à legalidade”, frisou.

A versão 2018 do REFIS do ICMS foi 
autorizada em dezembro de 2017 pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria. “Empreendemos esforços políticos e 
técnicos para a provação do programa. 
Nos submetemos por duas vezes à apro-
vação da proposta no Confaz e, só na 
segunda tentativa, conseguimos a auto-
rização por unanimidade dos estados”, 
registrou.

REFIS do ICMS
Para aderir ao programa, os empreen-

dedores inadimplentes deverão procurar 
o fisco entre 15 de janeiro e 31 de março 
de 2018. Só poderão fazer a renegocia-
ção, as empresas com débitos gerados até 
31 de julho de 2017, constituídos ou não, 
inscritos ou não, em dívida ativa, inclu-
sive ajuizados.

REFIS 2018 DO ICMS - Empresários do Amapá podem 
negociar dívidas do ICMS com até 95% de desconto
Da Editoria
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JARBAS DE ATAÍDE – MÉDICO - TRÊS DÉCADAS NO AMAPÁ: UMA TRAJETÓRIA DE LUTA PELA SAÚDE
Reinaldo Coelho

Relembrando fatos de nossa 
trajetória de vida, o artigo 
publicado no Jornal do Dia, 

de 03.11.1995, intitulado “Uma Década 
no Amapá”, relata a chegada ao Amapá 
“lá pelas fronteiras do Oiapoque com a 
Guiana Francesa”, em 29.03.1986, onde 
foi “Soldado da Saúde”. A Vila Militar 
de Clevelândia do Norte foi o primeiro 
trabalho depois de formado Médico na 
UFPa, em dez/ 1985. 

Como destaca o artigo anterior ci-
tado, “cheguei aqui não para servir o 
Exercito, mas para servir ao Brasil e 
ao seu povo, impulsionado pela moti-
vação de uma Medicina democrática, 
humanística e social”.  Nele respondi a 
pergunta: “valeu a pena? ”, enfocando 
os momentos difíceis e as escolhas dos 
primeiros anos. 

Chegando pela periferia de Macapá, 
morou no bairro Congós por 10 anos, 
onde como voluntário dedicou 10 anos 
de sua vida socializando renda, tempo 
livre, profissão e criatividade à serviço 
de Deus. Por 12 anos, como Médico no 
Hospital São Camilo, conheceu a his-

tória de vida do benfeitor italiano Dr. 
Marcelo Cândia, que lhe motivou o ser-
viço comunitário voluntário.

Filiou-se a agremiação política (PT). 
Foi candidato ao cargo de vereador em 
1992. Mas a maior contribuição foi 
na ação política-comunitária, cultu-
ral e profissional. Atuou em entidades 
de classe: Associação Médica -AMA, 
Sindicato dos Médicos - SINDMAP; 

Associação Ama-
paense de  Es-
critores- APES; 
Presidente da 
Associação Ama-
paense de Peritos 
Oficiais(AAPO), 
hoje Sindicato da 
POLITEC.  

O primeiro 
cargo público re-
monta o ano de 
1995, na direção 
da POLITEC, 
dele sendo afas-
tado acusado de 
“superfaturamen-
to”, mas inocen-
tado pela Audi-
toria Geral e pelo 
TCE-AP. Assume 
de novo a direção 
da POLITEC em 
2002, marcado 
pela transição po-
lítico-administra-
tiva, cuja presta-
ção de contas da 
gestão também 
foi aprovada pelo 

TCE-AP. 
Também de 1995 a 2002, no IEPA, 

atuou na pesquisa em Fitoterapia. Foi 
Diretor do Centro de Plantas Medici-
nais- CPMPN, período que a Fitote-
rapia do Amapá teve destaque nacio-
nal. Em 2002 faz a entrega do Projeto 
do CRTN, inaugurado em 2004, atual 
CERPIS. Em 2006 especializou-se em 
Plantas Medicinais (UFLA/MG); em 
Epidemiologia (UNIFAP/FIOCRUZ), 
em 2000, dando visão de saúde públi-
ca. Na segurança pública especializou-
-se em Ciências Forenses (ESTACIO), 
na área de Medicina Legal. A 4ª pós foi 
agora em 2017, em Medicina de Tráfe-
go (FCMSC/SP).    

Como se constata, o ano de 1995 foi 
destaque na história desse servidor da 
saúde. Sai do trabalho comunitário e 
pastoral, da periferia, do lado do povo, 
para ocupar cargos públicos. Como 
Médico efetivo da SESA ( 2005)  atuou 
no interior como Diretor Administrati-

vo na Unidade 
de Tartarugal-
zinho ( 2006 
-2007), perío-
do de melhor 
d e s e mp e n h o 
como gestor.

Para con-
cluir essa re-
trospectiva, faz 
uma autocrí-
tica da última 
gestão (2011-
2012): a Gerên-
cia do CRTN. 
Autor do pro-
jeto, ocupou o 
cargo de Ge-
rente  somente 
em 2011. Nesse 
período enca-

minhou projetos, criou normas técni-
cas da unidade, propôs a implantação 
da política pública das PICS, defendi-
da em Conferências Estaduais (6ª)  e 
Nacionais (9ª e  12ª). Realizou 2 Au-
diências Públicas sobre as PICS. Mas 
a unidade pouco avançou. Faltaram 
recursos, investimentos e apoio políti-
co-institucional do governo. O serviço   
completará 14 anos de existência, um 
legado que deixei para o Amapá. 

Mas as lembranças e os frutos das 
experiências exitosas permanecem. 
Como destacado no artigo citado an-
tes: “Temos a certeza que como pes-
soa, como cidadão, como profissional e 
como cristão, demos uma resposta aci-
ma de tudo ao Criador, que nos cumu-
lou de bênçãos e riquezas ao plantar-
mos raízes no chão do Amapá”: sucesso 
profissional, emprego, família, filhos, 
netos e sempre a esperança de dias me-
lhores.

“Cheguei aqui não para servir o Exército, mas para servir ao Brasil e ao 
seu povo, impulsionado pela motivação de uma Medicina democrática, 

humanística e social”.
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O Ministério Público do Ama-
pá (MP/AP), entrou, na últi-
ma segunda-feira (02), com o 

pedido de execução de Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) contra o Muni-
cípio de Macapá, por descumprimento da 
cláusula que firmou no último dia 31 de 
março, como data limite para o lançamen-
to do edital do concurso público na área 
da Saúde.

O Município de Macapá foi condena-
do, na ocasião do acordo que ocorreu nos 
autos da Ação Civil Pública Nº. 0024222-
83.2014.8.03.0001, julgada em 2017, a rea-
lizar o concurso, eliminando os contratos 
administrativos que foram julgados nulos, 
tais como, contratação pessoal de funcio-
nários.

Com a medida, foi dado a prefeitura 
da capital amapaense, o prazo de até 31 de 
março de 2018 para o lançamento do edi-
tal do Processo Seletivo e até oito meses 
para a conclusão do concurso.

A Prefeitura Municipal de Macapá 
(PMM) se comprometeu, na ocasião do 
julgamento, a desistir de qualquer recurso 
contra a decisão, pondo fim ao processo, 
e estipulando o calendário para o lança-
mento do edital e contratação dos profis-
sionais aprovados, para atuarem nas uni-
dades de saúde.

Porém, de acordo com a titular da 2ª 
Promotoria de Defesa da Saúde, promo-
tora de Justiça Fábia Nilci, ao juízo da 6ª 
Vara Cível e de Fazenda Pública de Ma-
capá, o prazo fixado não foi cumprido e a 
mesma requereu o início da fase de execu-
ção da sentença.

“O prazo não foi respeitado pela PMM 
e não tomamos conhecimento de qual-
quer ato formal da administração mu-
nicipal indicando que as providências 
cabíveis estão sendo adotadas. Por isso, 
requeremos ainda que o juizado intime os 
gestores para que cumpram com a obri-
gação imposta na sentença judicial a fim 
de que o edital do concurso seja lançado 
imediatamente”, afirmou a promotora.

Portanto, o Ministério Público do 
Amapá, autorizou a aplicação da multa no 
valor de R$ 100 mil (cem mil reais), além 

PMM poderá ser multada por descumprir 
prazo de lançamento de concurso público
DA EDITORIA

de multa diária e pessoal de R$1 mil (um 
mil reais). A multa deverá ser paga pelo 
prefeito de Macapá, Clécio Luís, e pela 
secretária municipal de saúde, Silvana Ve-
doveli.

Concurso Público
Apesar do acordo firmado com o MP, 

a Prefeitura Municipal de Macapá anun-
ciou, na última semana, que os editais 
para realizar concursos públicos para áre-
as da Educação e Saúde serão lançados so-
mente em abril. Não há uma data prevista 
para a divulgação do certame.

O anuncio foi feito durante a apresen-
tação de um projeto de lei que pretende 
reservar 20% de vagas em concursos mu-
nicipais para candidatos negros ou par-
dos.

O último concurso público a ser reali-
zado pelo município foi em 2005, na área 
da Educação. Desde então, as vagas são 
ocupadas somente por contratações tem-
porárias.

Vale ressaltar que, no mesmo TAC está 
firmado o prazo de até 31 de outubro de 
2018 para serem cancelados ou rescindi-
dos todos os contratos administrativos 
utilizados para contratação de pessoal, 
sem concurso público, ficando proibida, 
excetos nos casos previstos na própria 

Constituição Fede-
ral, qualquer for-
ma de contratação 
sem o devido pro-
cesso seletivo

“Cabe registrar 
que o prefeito de 
Macapá apenas di-
vulgou na impren-
sa local que have-
ria lançamento do 
edital em abril e 
enviou à Câmara 

Municipal Projeto de Lei estabelecendo 
cota para negros e pardos, o que não com-
prova o cumprimento do TAC”, finalizou 
Fábia Nilci.

MP-AP constata falta de repasse para 
escola municipal de Macapá e requer nor-
malização da verba para a educação na 
capital amapa-
ense

O Minis-
tério Públi-
co do Estado 
do Amapá 
( M P - A P ) , 
por meio da 
P ro m o t o r i a 
de Defesa da 
Educação do 
Ministério Pú-
blico do Ama-
pá (PJDE), re-
cebeu denúncia anônima de que a escola 
municipal Ana Cristina Ramos Brito, lo-
calizada no bairro Perpétuo Socorro, em 
Macapá, estaria liberando os alunos antes 
do fim do horário escolar normal, de 8h às 
12h e de 14h às 18h. O Promotor titular da 
PJDE Roberto Alvares e sua equipe, vis-
toriaram a instituição de ensino primário 
nesta terça-feira (3) e constataram que as 
crianças estão saindo, há cerca de uma se-
mana, 1h30 mais cedo nas manhãs e tarde.

Segundo averiguou o membro do 
MP-AP, o motivo foi a falta de merenda 
escolar, o que resultou no encerramento 
do horário letivo às 10h e 16h, respectiva-
mente.

O diretor da escola, Enoque Rodri-
gues, explicou ao promotor de Justiça 
que a liberação mais cedo ocorre há sete 
dias por falta de recursos para a compra 
de merenda escolar, e que a instituição 
de ensino estava mantendo a distribuição 
de alimentos aos alunos com recursos de 

2017, pois segundo ele, o repasse da Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed) 
não ocorreu ainda em 2018. Outro motivo 
revelado pelo responsável do educandário 
foi a falta de água encanada no local, por 
conta de problemas na bomba d’água.

Roberto Alvares, que durante a ins-

peção também conversou com professo-
res da Escola, ressaltou que a negação do 
direito básico ao alimento e educação é 
inadmissível. O promotor de Justiça fri-
sou que é dever do Ministério Público ze-
lar por uma educação básica de qualidade 
para todos.

O promotor salientou que, apesar dos 
poucos recursos, o diretor e professores 
da escola estão se esforçando para fazer 
seu trabalho da melhor forma. Roberto 
Alvares recomendou à Enoque Rodrigues 
que faça um relatório circunstanciado dos 
problemas na escola à PJDE, entre 5 a 10 
dias, bem como à Semed, para que sejam 
tomadas as devidas providências.

“Essa vistoria no educandário foi re-
alizada para recomendar, que a partir de 
então, essa prática seja imediatamente 
suspensa. Nós não vamos tolerar isso de 
jeito nenhum, e tomaremos as providen-
ciais, portanto orientamos a escola que 
estanque tal prática.



Reinaldo Coelho

Exposição itinerante de arqueologia do Amapá

Exposição revela um pouco da 
história do Amapá ao longo 
de seis mil anos e apresenta 

resultados de pesquisas sobre lugares 
e objetos produzidos por pessoas que 
habitaram a região e será levada para 
os municípios do Estado.

Mostrar à sociedade um pouco da 
história do Amapá, ao longo de seis mil 
anos. Esse é o objetivo da exposição “A 

arqueologia sob nossos pés - conhe-
cendo o patrimônio de nosso Estado”, 
do Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Amapá (IEPA), que 
vai percorrer vários municípios ama-
paenses. A primeira comunidade a 
receber a mostra será Santa Luzia do 
Pacuí, na zona rural de Macapá, foram 
três dias, começou no dia 04 de abril e 
encerrou dia 06. 

Em Santa Luzia do Pacuí a sede da 
exposição foi na Escola Estadual Júlio 
Gonçalves da Costa, depois percorrerá 
a comunidade de Santo Antônio da Pe-
dreira, os municípios de Itaubal, Porto 

Grande, Ferreira Gomes, Oiapoque e 
várias escolas da cidade de Macapá.

A exposição faz parte do Programa 
de Educação Patrimonial do IEPA. De 
acordo com o diretor do órgão, Jorge 
Souza, é uma forma de compartilhar 
com a sociedade os resultados de pes-
quisas realizadas pelo Instituto e que 
contam um pouco da história do povo 
tucuju. “A exposição tem como objeti-
vo proporcionar ao público o contato 
com os diferentes objetos encontrados 
em sítios arqueológicos, mostrando a 
riqueza cultural do Amapá”, comple-
tou Souza.

De acordo com Lúcio Costa, ge-
rente do Núcleo de Pesquisa Arqueo-
lógica (NuPArq) do IEPA, o trabalho 
das escavações e outras pesquisas re-
alizadas em várias regiões do Estado 
revelam a origem da cultura amapa-
ense. “A arqueologia do IEPA tem es-
tudado a história de muitos povos que 
viveram nesta região. Essas pesquisas 
mostram um passado que reúne histó-
rias vividas por diferentes grupos in-
dígenas, povos europeus e africanos, 
mistura que resultou em um Estado 
com grande diversidade cultural”, re-
velou Costa.
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Dia 7 de abril é o dia do jornalista?
É fato que esse profissional de 

superlativa importância para 
a democracia mundial recebe 

generosamente várias datas como sendo 
alusivas a eles, a nós.

24 de janeiro - Data do padroeiro da 
profissão, São Francisco de Sales (bispo e 
doutor da Igreja Católica) para homena-
gear os profissionais do jornalismo.

29 de janeiro - A data é, de longe, mais 
citada nos calendários comemorativos 
brasileiros, mas, ao mesmo tempo, a que 
menos tem referências à sua criação. As 
informações vão desde uma homenagem 
ao jornalista e abolicionista José do Patro-
cínio (que teria falecido, nesta data, em 
1905) até sendo uma data exclusivamente 
católica.

16 de fevereiro - Dia do Repórter. Ao 
contrário do que o senso comum, repór-
ter não é sinônimo de jornalista. A função 
de repórter é apenas mais uma das que os 
jornalistas podem exercer.

07 de abril - Foi instituído pela Asso-
ciação Brasileira de Imprensa em home-
nagem a João Batista Líbero Badaró, mé-
dico e jornalista, que morreu assassinado 
por inimigos políticos, em São Paulo, em 

22 de novembro de 1830. O movimen-
to popular gerado por sua morte levou à 
abdicação de D. Pedro I, no dia 7 de abril 
de 1831. Um século depois, em 1931, em 
homenagem a esse acontecimento, o dia 
7 de abril foi instituído como o “Dia do 
Jornalista”.

03 de maio - Pode ser considerado o 
Dia do Jornalista por ser a data da Liber-
dade de Imprensa, decretada pela ONU 
em 1993.

01 de junho - Dia da Imprensa que 
durante 192 anos foi comemorado, erro-
neamente, em 10 de setembro (atribuía-se 
à Gazeta do Rio de Janeiro, jornal oficial 
do Império, ser o primeiro jornal brasilei-
ro). No Brasil, a Imprensa surge em 1808, 
quando passou a circular, em 1º de junho, 
o “Correio Braziliense”, editado em Lon-
dres por Hipólito José da Costa Pereira 
Furtado de Mendonça.

Dessas, vou me agarrar a sete de abril 
definido como o dia do jornalista pela As-
sociação Brasileira de Imprensa a (ABI) 
e aí juntaria a data de três de maio por 
homenagear princípio fundamental para 
o exercício da profissão. A liberdade de 
imprensa. Sem liberdade não se tem im-

prensa.  Sem a polemização dos temas de 
interesse do cidadão, constituímos socie-
dade frágil. Badaró, italiano de Laigueglia 
é o mártir dessa honrosa profissão, pois 
era um resistente e defensor ardoroso da 
autonomia brasileira durante o Império 
de D. Pedro I. Foi assassinato e seu crime 
ficou na impunidade.

Muitos “Badorós” tombaram nesse 
caminhar árduo, porém, de capital im-
portância para a construção de uma so-
ciedade mais justa e esclarecida. Quer 
seja pelo gatilho covarde que tirou a 
vida dessa ilustre figura pública, ou pe-
los pneus queimados pelos traficantes do 
morro do Rio de Janeiro que tiraram a 
vida do repórter investigativo Tim Lopes, 
ou pela tentativa intimidatória daquelas 
figuras públicas que defendem bandei-
ras que apregoam liberdade e igualdade, 
porém não aceitam críticas as suas ações 
públicas e fazem da justiça o escudo in-
timidatório dos que ouçam informar a 
sociedade sobre o que eles fazem na con-
tramão do interesse público. 

É fato que a profissão no Brasil passa 
por um processo de desgaste e descredi-
bilidade, patrocinada por grupos políticos 

que gostariam que seus mal feitos conti-
nuassem no submundo, às escuras. Quem 
coloca luz em temas espinhosos e denun-
cia figurões que se acham inatingíveis são 
sim os jornalistas com “J” maiúsculo.

Aos pioneiros do jornalismo amapa-
ense, que pavimentaram essa estrada que 
todos trilhamos, com muita garra, difi-
culdade e limitações infindas, mas sem-
pre com um trabalho destacado, de qua-
lidade. Quero em nome de Alexandre Vaz 
Tavares, Alcyr Araújo, Padre Jorge Basili, 
Haroldo Franco, Sillas Assis, Ezequias 
Assis, Cordeiro Gomes, Hélio Penafort, 
Bomfim Salgado, Correia Neto, José Jan-
sen Costa, Rodolfo Juarez, Jeconias Alves 
de Araújo, Isnard Brandão de Lima Filho, 
Alcinéia Cavalcante, João Silva, Paulo 
Silva, Wilson Pontes de Sena, Carlos Be-
zerra, Jorge Hernani, Luiz Melo, Obdias 
Alves de Araújo, Hernani Marinho, El-
son Martins, Trindade, Reinaldo Coelho, 
Humberto Moreira e tantos outros que 
minha memória me trai, porém que são 
importantes para todos nós que ainda 
estamos em busca da consagração nessa 
profissão cheia de dificuldades, porém 
gratificante.

REVISÕES PODERÃO AUMENTAR O BENEFÍCIO PARA QUEM SE APOSENTOU APÓS JULHO DE 1994

Conhecida como REVI-
SÃO DA VIDA TODA, a 
ação visa incluir contri-

buições feitas antes de 1994. 

Aposentados estão conseguindo 
na Justiça Federal a revisão do be-
nefício do INSS levando em consi-
deração também a média de cálculo 
de todas as maiores contribuições 
feitas antes de julho de 1994. “A 
regra em vigor, trazida pela Lei 
9.876/99, considera no cálculo da 
aposentadoria apenas as contribui-
ções após o mês de Julho do ano de 
1994, o que prejudica e muito, vá-
rios aposentados que contribuíam 
com valores maiores antes deste pe-
ríodo”, informou o advogado João 
Carlos Fazano Sciarini, do escritó-
rio Fazano e Sciarini Consultoria e 
Assessoria Jurídica Previdenciária. 
Esse tipo de medida é conhecido 
como “Revisão da Vida Toda”.

Em um caso específico do es-
critório, a segurada E.M.N.S. de 65 
anos de idade, trabalhou de 1982 

a 2009, quando se aposentou por 
tempo de contribuição, aos 54 anos. 
No cálculo inicial, o INSS apenas 
considerou as contribuições feitas 
a partir de 1994 como determina 
a lei, porém, contraria o instituto 
previsto na Instrução Normativa 
nº 45/2010, seguida pelo INSS que 
prevê, em seu artigo 621 o dever 
conceder o melhor benefício possí-
vel a que o segurado fazer jus, ca-
bendo ao servidor orienta-lo nesse 
sentido.

Na decisão, foi avaliado que a 
aposentada sofreu grande prejuízo 
pelo cálculo do INSS, já que contri-
buía com valores muito superiores 
no período que antecede Julho de 
1994, determinando um novo cál-
culo em seu benefício, incluindo 
todo o período de contribuição, ou 
seja, desde o início.

Nesse caso, o benefício da segu-
rada passou de R$ 3.521,13 (três mil 
quinhentos e vinte e um reais e três 
centavos) para R$4.441,05 (quatro 

mil quatrocentos e um reais e cinco 
centavos), além do pagamento dos 
meses atrasados, que em alguns ca-
sos chegam em valores superiores a 
R$100.000,00 (cem mil reais).

Vale destacar que a revisão tam-
bém será possível para pensionistas, 
cujo falecido contribuía com valo-
res altos antes de Julho de 1994, e 
após esse período passou a reduzir 
seus salários de contribuição.

Resumidamente:

O que é? 

Revisão previdenciária incluirá 
todos os salários no cálculo para 
chegar na média dos 80% maiores 
salários de contribuição de todo pe-
ríodo contributivo, e não apenas a 
partir de julho de 1994, ou seja, o 
período anterior também.

Quanto aumenta?

O quanto, depende de cálculo 

previdenciário, no entanto, para se 
ter uma base, um aposentado que 
recebe cerca de R$2,5mil (dois mil e 
quinhentos), por exemplo, pode ter 
a renda aumentada em até R$5mil 
(cinco mil reais) além dos atrasados 
não pagos.

Os aposentados ou pensionistas 
precisam procurar um advogado da 
área previdenciária, que saiba esti-
pular os cálculos, e após, ingressar 
com a ação na Justiça Federal, já 
que o INSS não reconhece o direito 
da revisão nestes casos. 

Contatos :<jcsciar ini@gmai l .
com> | 018 99727-2797 (atendi-
mento via Whatsapp)

João Carlos Fazano Sciarini. Ad-
vogado. Pós-graduado em Direito 
Civil e Processo Civil pela Universi-
dade Estadual de Londrina (UEL). 
Pós-graduado em Direito Previden-
ciário pela Fundação Educacional do 
Município de Assis (FEMA). Aborda 
atualidades ligadas ao Direito.
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João Carlos Fazano Sciarini - advogado especializado em direito previdenciário



O MILAGRE DA VIDA

Tenho pautado em escrever so-
bre o tema VIDA. Não sei ex-
plicar as razões que levaram-

-me a um aprofundamento tão denso 
quanto esse. Sinto-me bem assim fazen-
do e, por mais que tente afastar-me dele, 
sinto que mais amiúde é o aprofunda-
mento na busca de descobrir dentro de 
mim uma fonte de energia que venha a 
acalmar-se o espírito ainda agitado pela 
ausência de um ente mais do que querido 
– Dª  Maria.

Quando triste, busco lá no meio de 
tantas lembranças algo que venha a con-
fortar-me e que regenere minhas energias 
positivas. Nessa busca incessante, encon-
tro-me com as mensagens que sempre 
ouvi de seus lábios : nunca esmoreça da 
vida, pois foi Deus que deu e só Ele pode 
tirar.

Diante desse quadro, saio a caminhar 
pelas veredas da imaginação em busca de 
mensagens que dêem alento ao espírito 
e que posa acalmar a agitação de pulsa 
dentro de mim.  Defronto-me  com as 
belas mensagens de Augusto Cury, no 
livro Você  é Insubstituível, e que tenho 
dividido com Vocês em vários artigos já 

publicados. Neste, também, trago mais 
duas belas mensagens sobre o tema. (i) 
Se você é um adulto, não haja por ins-
tinto como agiu no começo da vida ( fe-
cundação do espermatozóide no óvulo 
). Aprenda a expor e não impor as suas 
idéias. Treine ser eficiente, lúcido e traba-
lhar em equipe. Mas não viva para traba-
lhar – trabalhe para viver. Faça coisa fora 
da sua agenda que promovam seu prazer 
de viver e sua tranqüilidade. Que adianta 
você ser o mais rico do cemitério ? 

Sejamos adultos e não impulsivos, 
querendo ser o dominador de todas os 
saberes, mesmo sabendo que temos li-
mitações. Nunca desejemos que nossos 
colegas, amigos ou colaboradores  te-
nham a mesma “ garra “ que nós, e que 
também possam fazer o que de melhor 
nós fazemos. Desperte para a realidade e 
cultive o conhecimento de cada um  para 
que o resultado seja multiplicado. Divida 
saberes e apreenda os ensinamentos que 
certamente terá em troca. A vida não é 

escolha. Nós não escolhemos viver. Nós 
recebemos esse dom de Deus, o Criador 
de todas as coisas do céu e da Terra. 

(ii) Se você é uma pessoa idosa, dei-
xe a sabedoria vestir a sua inteligência. 
Não tenha medo do fim da existência. A 
vida é apenas uma gota  na perspectiva 
da eternidade. Viva cada minuto como 
um momento inesquecível. Não deixe o 
medo ser seu mestre. O medo é um pés-
simo matemático. Ele sempre aumenta e 
distorce a realidade. Aposente-se de seu 
trabalho, mas não aposente sua inteli-
gência.

Se você, como eu, já está neste limite 
da vida, agradeça a Deus pela existência 
do dia a dia, pela inteligência que rece-
beu, pela oportunidade de  ser a pessoa 
que é hoje. Lembre-se, porém, que ao 
longo dessa caminhada você foi ajuda-
do, guiado, ensinado, testado. Sempre 
alguém esteve ao seu lado.

Se você hoje é um vencedor, lembre-
-se de que muitos limparam os cami-
nhos que você percorreu e ainda os que 
percorrerá. Afinal, você é vida pulsante 
de desafios. E assim será até o último 
suspiro. 

mato e as informações recebidas serão 
encaminhadas aos órgãos competentes 
para as suas devidas soluções. Um box 
de atendimento a essas ocorrências foi 
instalado dentro do Centro Integrado 
de Operações em Defesa Social (Cio-
des).

A nova ferramenta permite ainda 
que a vítima, tenha acesso às informa-
ções da SEPM, à localização da Rede 
de Atendimento à Mulher (RAM), aos 
órgãos de segurança, entre outras in-
formações.

Na tarde de quinta-feira, 5, 
foi lançado em Macapá, o 
aplicativo ‘Denuncie Mu-

lher Amapá’, que vai dar às mulheres 
amapaenses a possibilidade de denun-
ciar, anonimamente, qualquer tipo de 
violência ou abuso por meio de seu 
smartphone. A solenidade acontecerá 
às 16h no Palácio do Setentrião, sede 
do Executivo estadual.

Desenvolvido pela Secretaria Ex-
traordinária de Políticas para as Mu-
lheres (SEPM) em parceria com o 
Centro de Gestão de Tecnologia da In-
formação (Prodap), o aplicativo estará 
disponível gratuitamente para down-
load na loja virtual da Play Store, que 
atende às plataformas Android e iOS. 
Ele permite, em duas opções, a denún-
cia imediata ou detalhada e informa a 
geolocalização da ocorrência, em tem-
po real, à polícia que será acionada, 
automaticamente.

A denúncia também poderá ser 
feita através do preenchimento de um 
formulário e, ainda será possível ane-
xar fotos e vídeos. As denúncias pelo 
aplicativo terão a garantia do anoni-

A secre-
tária Extra-
o r d i n á r i a 
de Políticas 
para as Mu-
lheres, Ali-
ne Gurgel, 
reforça que, 
além de agi-
lizar o aten-
dimento às 
vítimas, os 
órgãos liga-
dos à Rede 
de Aten-
dimento à 

Mulher poderão acompanhar cada 
denúncia. “Todos os órgãos ligados à 
RAM vão ter acesso ao que chega pelo 
aplicativo e será dado o devido enca-
minhamento do caso. Também con-
taremos com o Conselho do Direito 
da Mulher que fará o monitoramento 
desse sistema”, adiantou Aline Gurgel.

Fortalecimento da proteção às 
mulheres

Durante o lançamento no Palácio 

do Setentrião, serão assinados dois 
Termos de Cooperação Técnica, um 
que determina o papel de cada mem-
bro da RAM e o outro que cria a Rede 
Brasil Mulher.

A Rede Brasil Mulher é um termo 
de cooperação entre a União, através 
da Secretaria Nacional de Políticas 
para as Mulheres e Governo do Estado, 
por meio da SEPM, que visa ao desen-
volvimento de ações que promovam a 
igualdade entre homens e mulheres.

No fim do evento foi entregue o 
Selo Amigo da Mulher, a todas as pes-
soas que se destacaram na luta em de-
fesa das amapaenses.

Os órgãos que vão compor a rede 
de proteção à mulher são o Hospital 
de Emergência de Macapá (HE), Po-
lícia Militar do Amapá (PM/AP), Mi-
nistério Público Estadual (MP/AP), 
Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), 
Centro de Referência em Atendimento 
à Mulher (Cram), Centro de Atendi-
mento à Mulher e à Família (Camuf), 
Defensoria Pública do Estado (Defe-
nap), Polícia Técnico-Científica (Poli-
tec) e a Casa Abrigo Fátima Diniz.

Amapá lança aplicativo de denúncias de violência contra a mulher
Reinaldo Coelho

Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

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

Depois da anulação da Assem-
bleia Geral Extraordinária do 
Conselho de Representantes 

da Federação das Indústrias do Estado 
do Amapá – Fieap, realizada no dia 9 de 
janeiro de 2016, e todos os seus efeitos, 
inclusive o que prorrogava o prazo da di-
retoria da entidade por mais quatro anos, 
tudo só não voltou à “estaca zero” porque 
o tempo que passou foi perdido pela ati-
vidade econômica e toda a sua estrutura, 
que ficou sem poder contribuir com o 
desenvolvimento industrial do Estado do 
Amapá.

Aliás, que essa questão deveria ser o 
principal foco da Federação das Indús-
trias aqui no Estado Amapá, devido às 
dificuldades que o Estado encontra para 
encaminhar os assuntos de interesse do 
setor que se encontra estacionado e com 
pouquíssima influência, apesar de ser um 
dos reconhecidos canais para o desenvol-
vimento da atividade industrial através 
das empresas do setor.

no aproveitamento da polpa da fruta, dos 
alimentos do dia a dia como carne, frango 
e peixe. 

Tudo isso tem a ver com o setor indus-
trial.

Concentrar esses conhecimentos na 
vertente empresarial traz como principal 
consequência a oferta de emprego e a ge-
ração de renda que orientam para tanto a 
aplicação do capital incentivado ou não, 
disponível aos empresários e que podem 
ser suplementados por investidores que 
agigantam a economia nacional.

É por isso que a Federação das Indús-
trias é importante, e é por isso que ela pre-
cisa de um novo rumo.

E quem pode dar esse novo rumo?
Naturalmente são os principais inte-

ressados, os empresários e empreendedo-
res do setor, aproveitando todo o seu po-
tencial, recuperando a importância que 
precisa ter a entidade, onde deva prevale-
cer o entendimento de que é uma institui-
ção que precisa cuidar dos interesses da 

As estatísticas dizem que a ex-
pectativa de vida aumentou nas 
últimas décadas, devido os bens 

do desenvolvimento e do avanço da Medi-
cina.  Contrariando essa hipótese muitas 
pessoas longevas, tanto em países orientais 
quanto no Brasil, não desfrutaram dos cui-
dados da Medicina e nem do desenvolvi-
mento e, no entanto, vivem com saúde às 
vezes por século. 

Ao escrever esse artigo veio a lembrança 
minha infância no interior do Pará (Curu-
çá). Vivia, brincava, corria no quintal, subia 
nas árvores frutíferas (coco, cupuaçu, ca-
cau, acerola (ginja), abiu, manga, abacate). 
No fundo, próximo do mangue, tinha uma 
touceira de tucumanzeiros, que aguardá-
vamos ansiosos as frutas. No período das 
chuvas, entre os espinhos, colhíamos os tu-
cumãs alaranjados e suculentos. 

Essa palmeira amazônica (Astrocaryum 
aculeatum) nos dá uma fruta típica da re-
gião, o tucumã, que durante séculos é con-
sumida pelos povos da floresta e aos poucos 
chegou na cidade, sendo, agora, estudada 
como contendo biativos nutracêuticos e 
medicamentosos.

Conforme Garcia LFM (2012), o tucu-
mã contém vários princípios ativos, como 
fibras, gorduras (ácidos graxos), vitaminas 
(A, C e E), sais minerais ( magnésio, potás-

sio, cálcio), que atuam na nutrição humana. 
Mas também possui compostos que atuam 
farmacologicamente como medicamen-
tos:  polifenóis, flavonoides e taninos, com 
maior composição na polpa.  

Pela composição em betacaroteno (Pro-
vitamina A), rutina, quercetina, ácidos 
gálico, cafeico e clorogênico, possui alta 
atividade antioxidante, ou melhor, contra 
os radicais livres, que aceleram o envelheci-
mento, provocam inflamações, enrijecem e 
entopem os vasos (aterosclerose) e causam 
doenças crônico-degenerativas. Como ve-
mos, uma simples fruta contém substâncias 
que se contrapõem ao envelhecimento e 
melhoram a saúde.  

Mas vamos destacar o uso terapêutico 
dos biativos do fruto, que se mostra promis-
sor no combate às enfermidades da terceira 
idade e que prolonga a expectativa de vida. 

O grupo dos flavonoides, de ampla dis-
tribuição no reino vegetal, possui entre as 
propriedades farmacológicas: ação sobre 
os capilares sanguíneos, ação em distúrbios 
cardíacos e circulatórios, ação antiespas-
módica, diurética, estrogênica e até hipogli-
cemiantes. Melhora, portanto, a permeabi-
lidade vascular, a função renal e circulação, 
impedindo enfartes, derrames e tromboses. 

Os polifenóis vão formar os taninos, que 
possuem ação adstringente, antidiarreicos, 
hemostáticos e cicatrizantes, ação vaso-

constritora e antisséptica intestinal. Eles 
atuam nas mucosas, que se tornam mais 
densas e menos permeáveis, impedindo a 
ação de microrganismos e substâncias irri-
tantes. 

O fruto se origina de uma planta carote-
noide, pois contém betacaroteno, pigmen-
to amarelo-laranja que dá cor ao tucumã. 
O ß-caroteno é precursor da vitamina A, 
sendo considerado um poderoso antioxi-
dante, fotoprotetor e anticancerígeno. Es-
sas proteções decorrem de sua atividade 
antioxidante, prevenindo a lesão oxidativa 
das células.  

Outra característica é a riqueza em óleos 
(32 a 58%) em cuja composição predomina 
ácidos graxos poliinsaturados, como ácido 
oléico (46 –58 %), ácido linoléico (3 –26 %), 
ácido linolênico (0,9 –5 %), principalmente 
na espécie Tucumã do Amazonas (Astro-
caryum aculeatum Meyer), conforme estu-
dos feitos na UFPa (Bárbara ECV, 2010).  

A alta concentração em ácidos graxos 
insaturados o faz atuar como importante 
agente antioxidante, prevenindo a forma-
ção de radicais peróxidos e radicais livres, 
apresentando ações anticarcinogênica, anti-
microbianas, protetor da visão entre outras 
funções biológicas. Assim, quem mora no 
interior e consome o tucumã está cuidando 
da saúde e acrescentando anos de vida.

A Federação das Indústrias do Esta-
do do Amapá – Fieap, fundada em 14 de 
dezembro de 1990, tem incumbências es-
pecíficas e importantes para o desenvol-
vimento industrial do Estado do Amapá e 
não pode se limitar a ser um instrumento 
político, e servindo de barreira para o seu 
próprio desempenho na corrente do de-
senvolvimento econômico-industrial do 
Amapá.

Os setores produtivos de transforma-
ção precisam ser encaminhados com a 
cobertura de uma política industrial que 
só pode ser desenvolvida com eficácia 
pelo conhecimento acumulado na Fede-
ração das Indústrias.

Nesse contexto são importantes as 
ações na preservação ambiental, especial-
mente nos serviços de extração mineral e 
vegetal onde se destacam a mineração, o 
oleiro cerâmico, a extração da madeira, o 
beneficiamento desta madeira e a conse-
cução dos objetos dela derivados, a cons-
trução civil, o setor gráfico, a diversidade 

indústria no Amapá e ter a confiança de 
todos aqueles que pretendam construir 
uma organização capaz de representar os 
interesses da indústria e do desenvolvi-
mento do Estado do Amapá.

Há bastante tempo sem capacidade 
de influir no mercado, a eleição marcada 
para o dia 28 de abril, pode marcar um 
novo tempo, mesmo tendo os mesmos 
eleitores que já erraram várias vezes a in-
terpretação e não sabendo convencer o 
setor industrial e os demais setores eco-
nômicos para construir as condições com 
potencial para influenciar nas questões 
de interesse específico do setor industrial 
do Amapá, como na condução da parte 
que lhe cabe do interesse econômico do 
Estado.

Não adianta mais contabilizar prejuí-
zos. É preciso entrar em um novo ciclo, 
o das reconquistas e da participação no 
desenvolvimento amapaense, dando fôle-
go ao setor industrial, gerando emprego e 
organizando a renda.

TUCUMÃ: FRUTA CABOCLA PARA A SAÚDE HUMANA

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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Coronel Carlos Souza, Secretário de 
Estado da Justiça e Segurança Pública, 
realizou sua primeira visita institucio-
nal ao presidente do Tribunal de Justi-
ça do Amapá (TJAP), desembargador 

Carlos Tork.

A gata Letícia Nascimento em um clic para a 
coluna. Lindíssima ! Deputada estadual Marilia Góes 

recebe selo ‘Amigo da Mulher’ das 
mãos da secretaria Aline Gurgel. 

Parabéns!

Governador Waldez Góes e o o ministro da 
Cultura,Sérgio Sá Leitão participaram do 
Seminário do circuito Cultura Gera Futu-

ro, realizado no Amapá.

Procurador de Justiça, Jayme Henrique 
Ferreira, foi reeleito  para o cargo de 

Ouvidor do Ministério Público para o 
biênio 2018-2020

Advogado Auriney Brito assume presi-
dência da OAB-AP.


