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A soja e o comercio varejista alavancam a economia amapaense. Somente a 
soja deve movimentar mais de R$ 60 milhões na economia do estado em 2017, 

de acordo com a Associação de Produtores de Soja do Amapá (Aprosoja).



Macapá-AP, 23 a 29 de setembro de 2017A2 - OPINIÃO

Pedro Velleda
Jornalista

JAMILLE NASCIMENTO
Superintendente

REINALDO COELHO
Diretor de Jornalismo

LUCIANO SOUSA
Diretor Administrativo

JORGE LUIZ/359OAB-AP
Advogado

PEDRO VELLEDA
Revisão

FABRÍCIO FERRARI
Diretor de Mídia 

Social e Diagramação

Propriedade: J.A.M. do Nascimento - CNPJ (MF) 07.902.625/0001-98

Os conceitos e opiniões emitidos em artigos e colunas, são de inteira responsabilidade
de seus autores, e nem sempre refletem a opinião deste jornal.

E-mail: tribuna.amapaense@gmail.com / Site: www.tribunaamapaense.com / Twitter: @tribunaamapaense
Endereço: Avenida Pedro Lazarino, 1633 - Buritizal - Macapá / AP

Editorial Gestão pública eficiente resgatando a 
economia do Amapá

O mês de setembro, devido a mudan-
ça de estação, os desastres da natu-
reza vêm arrasando cidades caribe-

nhas e americanas com a passagem dos Furacões 
Harvey e Irma, provocando prejuízos de bilhões 
de dólares e na última semana foi a cidade do 
México que sofreu a ação de um terremoto que 
causou sérios prejuízos. Enquanto isso, Brasília 
mantinha-se com a tempestade tropical que já 
dura quatro anos, que vem arrasando o Brasil de 
ponta a ponta, causando prejuízos ainda incal-
culáveis de bilhões de reais.

Essa situação jogou a economia brasilei-
ra, que estava se estabilizando, de novo para o 
“olho” do furacão da recessão, jogando todas as 
Unidades Federadas em uma crise econômica, 
a maior da história do Brasil. Porém, de acordo 
com especialistas, esses “abalos sísmicos” da po-
lítica brasileira dessa vez não agrediram a com-
balida economia nacional.

A crise que trouxe queda no PIB Brasileiro 

na ordem de um encolhimento de
1%, que não é pouca coisa, são quase R$ 50 

bilhões a menos sendo produzidos em termos 
de bens e serviços e em consequência a queda 
nos repasses federais aos Estados e municípios, 
destruiu economias envergaduras de Estados 
ricos como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Essas economias estaduais sentiram o baque 
em seus cofres e mais ainda a do Estado do Ama-
pá, que depende do Repasse Constitucional para 
manter a sua máquina de governo funcionando 
e atendendo as necessidades básicas do cidadão, 
aliado a isso veio a queda de arrecadação estadu-
al. Os governos tiveram de ativar as estratégias 
de administração pública e realizar cortes e efe-
tuar mudanças para driblar a crise.

E foi o que aconteceu no Amapá, Waldez 
Góes, desde que assumiu o governo estadual, 
em 2015, em seu terceiro mandato, experiente 
na administração das coisas públicas, colocou 
em prática ações para superar a crise e vem con-

seguindo.
Iniciou o ajuste fiscal com diversas medidas, 

que têm dado resultados práticos. E se propôs 
a derrubar a estimativa de que o Instituto Fis-
cal Independente, vinculado ao Senado Federal, 
que apontou a recuperação do déficit primário 
de Amapá e Rio Janeiro, como os mais longos do 
país: apenas em 2025 e pela previsão da equipe 
econômica amapaense, isso vai acontecer muito 
antes.

Devido as ações do governo promete rever-
ter esse período de reversão fiscal antes do prazo 
que o estudo estipulou. O Amapá var superar a 
crise antes do que se imagina. Boa parte do que 
é proposto pelo próprio estudo já é aplicado pelo 
Estado. Por isso, que mesmo tendo proporcio-
nalmente parâmetros de déficit similares aos do 
Rio de Janeiro, o Amapá está numa realidade 
econômica completamente melhor que o estado 
carioca.

E a prova da superação já está se concretizan-

do, com a deflação de – 1,8% do mês de agosto, 
mantendo uma queda que vem incidindo a dois 
meses. Lembrando que no Amapá historica-
mente a inflação era maior do que no restante 
do país, e hoje está abaixo da média nacional.

Enquanto isso o governo carioca está nego-
ciando empréstimos com aval federal, para atua-
lizar sua folha de pagamento e o Amapá, mesmo 
parcelado, nunca atrasou o pagamento de seus 
servidores.

Este tem sido o modelo de governo adotado 
governador Waldez Góes, que está promovendo 
uma ampla transformação social.

Apesar de ter recebido a administração em 
dificuldade financeiras e organizacionais, Wal-
dez, assessorado por uma equipe que tem dado 
demonstração de competência, reorganizou as 
finanças do Estado e está investindo os recursos 
públicos com seriedade, eficiência e transparên-
cia, melhorando as cidades e a qualidade de vida 
dos seus moradores.

Lá se foi mais um amigo... um 
craque na bola e nos reveses 
da vida. Foi só a sua vez, no-

bre Mareco, todos nós retornaremos ao 
nosso mundo de origem, o espiritual. 
São os ossos da Evolução!

Mas quero mesmo, neste artigo, pe-
dir a Deus Todo-Poderoso, que vossa 
misericórdia se estenda sobre a alma de 
Luiz Fernando Mareco Leal, que aca-
bais de chamar para vós. Possam ser 
contadas em seu favor as provas por 
que passou na Terra, e as nossas preces 
abrandar e abreviar as penas que ain-
da tenha de sofrer como Espírito! Vós, 
Bons Espíritos que viestes receber essa 
criatura, e vós, sobretudo, que sois o 
seu Anjo Guardião, assisti-o, ajudan-
do-o a se despojar da matéria. Dai-lhe 
a luz necessária, e a consciência de si 
mesmo, a fim de se livrar da perturba-
ção que acompanha a passagem da vida 
corporal para a vida espiritual. Inspirai-
-lhe o arrependimento de suas faltas e 
o desejo de repará-las, para apressar o 
seu progresso rumo à eterna bem-aven-
turança.

A ti, Fernando Mareco, que acabas 
de entrar no Mundo dos Espíritos, que-
ro dizer que, não obstante, aqui te en-
contras entre nós, e nos vê e nos ouve, 

pois apenas deixaste o corpo perecível, 
que logo será reduzido a poeira. Dei-
xaste o envoltório grosseiro, sujeito às 
vicissitudes e à morte, e conservastes 
apenas os envoltórios etéreos, impe-
recíveis e inacessíveis aos sofrimentos 
materiais. Se não vives mais pelo cor-
po, vives entretanto pelo Espírito, e essa 
vida espiritual está isenta das misérias 
que afligem a Humanidade. Não tens 
mais sobre os olhos o véu que nos ocul-
ta os esplendores da vida futura. Podes 
agora contemplar novas maravilhas, 
enquanto nós continuamos mergulha-
dos nas trevas. Vais percorrer o espaço e 
visitar os mundos, em plena liberdade, 
enquanto nós rastejamos penosamente 
na Terra, presos aos nossos corpos ma-
teriais, semelhantes a um pesado fardo. 
Os horizontes do infinito se desvenda-
rão diante de ti, e ao ver tanta grandeza, 
compreenderás a vaidade das ambições 
terrenas, das nossas aspirações munda-
nas, e das alegrias fúteis a que os ho-
mens se entregam.

A morte, para os homens, é apenas 
uma separação momentânea, no plano 
material. Do exílio em que ainda nos 
mantém a vontade de Deus, os deve-
res que ainda temos de cumprir neste 
mundo, nós te seguiremos pelo pensa-

mento, até o momento em que nos seja 
permitido juntar-nos novamente con-
tigo, como agora te reúnes aos que te 
precederam. Não podemos ir ao teu en-
calço, mas podes vir até nós. Vem, pois, 
atender os que te amam e que também 
amaste. Ampara-os nas provas da vida; 
vela pelos que te são caros; protege-os 
segundo as tuas possibilidades; suavi-
za-lhes as amarguras da saudade, suge-
rindo-lhes o pensamento de que estás 
agora mais feliz, e a consoladora certeza 
de que um dia estarão todos reunidos 
num mundo melhor. 

No mundo em que estás, grande Ma-
reco, todos os ressentimentos terrenos 
devem extinguir-se. Que possas, para a 
tua felicidade futura, permanecer agora 
inacessível a eles! Perdoa, pois, a todos 
os que possam ter cometido faltas para 
contigo, como aqueles para os quais er-
raste também te perdoam.

Finalizo em prece...
“Senhor onipotente, que a tua mi-

sericórdia se estenda sobre os nossos 
irmãos que acabam de deixar a Terra! 
Que a tua luz brilhe para eles! Tira-os 
das trevas; abre-lhes os olhos e os ouvi-
dos! Que os bons Espíritos os cerquem 
e lhes façam ouvir palavras de paz e 
de esperança! Senhor, ainda que mui-

to indignos, ousamos implorar a tua 
misericordiosa indulgência para este 
irmão nosso que acaba de ser chama-
do do exílio. Faze que o seu regresso 
seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu 
Deus, as faltas que haja cometido, para 
te lembrares somente do bem que haja 
praticado. Imutável é a tua justiça, nós 
o sabemos; mas, imenso é o teu amor. 
Suplicamos-te que abrandes aquela, na 
fonte de bondade que emana do teu 
seio. Brilhe a luz para os teus olhos, 
irmão Mareco, que acabas de deixar a 
Terra! Que os bons Espíritos de ti se 
aproximem, te cerquem e ajudem a 
romper as cadeias terrenas! Compre-
ende e vê a grandeza do nosso Senhor: 
submete-te, sem queixumes, à sua jus-
tiça, porém, não desesperes nunca da 
sua misericórdia. Irmão! que um sério 
retrospecto do teu passado te abra as 
portas do futuro, fazendo-te perceber 
as faltas que deixas para trás e o traba-
lho cuja execução te incumbe para as 
reparares! Que Deus te perdoe e que os 
bons Espíritos te amparem e animem. 
Por ti orarão os teus irmãos da Terra e 
pedem que por eles ores.” Muita Paz, 
Luz e Harmonia com as bênçãos do 
Senhor. Ontem Agora e Sempre. Muita 
PAZ e LUZ. Que Assim Seja!

A inevitável despedida
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Da Redação

Governador entrega viaturas e sanciona 
realinhamento salarial para servidores da Politec

O governo oficializou 
uma série de medi-
das que irão melho-

rar o atendimento à população 
e consolidar a política de valori-
zação para servidores da Polícia 
Técnico-Científica (Politec). Na 
mesma solenidade, o governa-
dor Waldez Góes sancionou a 
lei que realinha os vencimentos 
e as carreiras de 69 servidores 
do órgão e entregou cinco novas 
viaturas para tornar mais rápida 
a ação de peritos na 
ocorrência de crimes. 
A cerimônia ocorreu 
na manhã da última 
quinta-feira, 21, no 
Palácio do Setentrião, 
sede central do go-
verno amapaense.

Waldez Góes lem-
brou que outras três 
viaturas já haviam 
sido entregues em 
regime de urgência para equi-
par a Politec, somando um total 
de oito veículos técnicos com os 
cinco que foram entregues nesta 
quinta-feira. O investimento foi 
de R$ 405 mil. O governador res-
saltou, ainda, que já autorizou os 
procedimentos para a compra de 
outros dois veículos específicos 
para as atividades de remoção.

Já o realinhamento salarial 
está previsto no projeto de lei 
que institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários da Politec, 
nos artigos 1,2,3 e 4, atendendo 
a tabela de progressão funcional. 
O último reajuste havia sido con-

Além dos cinco veículos entregues nesta quinta, outras três viaturas já haviam sido entregues 
em regime de urgência para equipar a Politec este ano

cedido aos servidores em 2010, 
no segundo mandato do gover-
nador Waldez.

Para o presidente do Sindica-
to dos Peritos Oficiais, Amaury 
Suzart, a sanção corrige distor-
ções laborais dos peritos, que 
passam a ter mais garantias de 
progressão funcional. “Agora te-
mos a garantia de que o profis-
sional poderá alcançar o topo da 
carreira antes de se aposentar. 
Foram dois anos de negociações 
para chegar até esta conquista, 
que aconteceu em meio a uma 

grave crise econômica, por isso 
deve ser comemorada”, avaliou o 
sindicalista.

Suzart lembrou que o chefe 
do Executivo amapaense regula-
mentou a Lei dos Plantões, que 
tornou mais efi-
ciente e atrativa a 
escala especial de 
serviço dos mé-
dicos legistas e 
peritos criminais.

O governador 
ressaltou que os 
i nve s t i m e nto s 
para modernizar 

e dinamizar a perícia criminal 
no Estado também passam pela 
reestruturação de recursos hu-
manos e citou o concurso públi-
co para novos médicos legistas, 
com 2 vagas para psiquiatra e 
18 para médicos legistas. O cer-
tame está em andamento. Após 
as provas objetivas, que já foram 
realizadas, o governo aguarda 
o resultado para dar prossegui-
mento à contratação de 20 novos 
profissionais para a Politec.

Góes destacou que a con-
dução baseada no diálogo 

com todas as cate-
gorias, dentro da 
Agenda do Servidor, 
e com os poderes 
constituídos, tem 
proporcionado os 
avanços alcançados 
pelo funcionalis-
mo público na atual 
gestão. “A soma de 
todos estes fatores 
e benefícios empre-
gados diretamente 

às categorias é que tem pro-
porcionado um atendimento 
mais estruturado e eficiente 
à população. E não é somen-
te com a Politec, nós vamos 
avançar em todas as catego-
rias”, analisou o governador.

Morte lenta
Segundo o INCA-Instituto Nacional do 
Câncer o brasileiro ingere 5 Kg de agrotóxico 
por ano em função do excesso do produto 
químico colocado em nossas lavouras. Resultado: 
74% das mortes provocadas pela doença 
é em função dessa intoxição exagerada 
pelo consumo desse alimento envenenado. Fonte Dr. Luiz 
Cabral (SDR).

Mais um campeão de audiência
O Programa “Qual o Papo” lançado pela Difusora nas 
noites de sexta-feira já é sucesso absoluto na live do 
Facebook. Parabéns ao Jr. Coelho, Fabrício Ferrari, J. 
Macedo e Carlinhos Pastana.

Ralho
O Senador Randolfe Rodrigues usou a Tribuna do 
Senado para dar uma descompostura no Gal. Mourão 
do Exército Brasileiro. Mas o tiro saiu pela culatra. O 
General de Brigada  Paulo Chaga lembrou ao Senador 
o que ele deveria saber de có e salteado, já que é ad-
vogado e professor de direito constitucional. No caos e 
diante da falta de condições de resolver ao imbróglio em 
que está metido o Brasil é obrigação constitucional das 
Forças Armadas Intervirem. Demorou!

De novo
A Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA mais 
uma vez aterrorizando os consumidores. Valores es-
tratosféricos nas contas de energia e o fim da urgência 
para religação. Se sua energia foi interrompida pelo 
corte, só após 24 horas a religação.

Desespero
O seu Barbosa do Brasil Novo que o diga. Idoso, 
com deficiência física, pobre e com uma conta de R$ 
1.900,00 (Hum mil e Novecentos Reais). Detalhe: não 
há um ar condicionado sequer e suas contas nunca 
extrapolaram a casa dos R$ 150. O velhinho não sabe o 
que fazer.

Aviso
Não se cutuca Onça com vara curta. Randolfe Rodri-
gues deu uma tapa na boca do Leão. Sargento Roseno 
do Exército avisou. Se punirem Mourão, antecipamos a 
intervenção. Alguém paga pra ver?

Cabra Macho
Meritíssimo Dr. João Bosco, da Justiça Federal no dia 21 
marcou mais um gol de placa no tocante ao Programa 
Luz Para Todos. Na presença de centenas de agriculto-
res assinou o contrato do Programa com os órgãos do 
setor elétrico. Agora só falta a licitação. Bola nos pés da 
CEA. É chutar e correr pra galera.

Inversão
Muita gente falando abobrinha com relação ao tráfico, 
que é de responsabilidade da União, logo Federal e For-
ças Armadas. A Civil apreende os trafigantes quando a 
droga já adentrou em território nacional. Nossa costa 
está sem guarnecimento amigos e aí, quem vai impedir 
da droga chegar em nossos lares. A Civil prende uma 
porção, chega um caminhão.
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Reinaldo Coelho

O Amapá possui uma eco-
nomia baseada, em grande 
parte, no setor de serviços. 

O PIB é muito concentrado, sendo que 
a mesorregião Sul do Amapá responde 
por 92,6% do total. Essa região concen-
tra também a maior parte da população, 
do emprego formal e da produção agrí-
cola do Estado. 

Esse destaque para o Sul do Amapá 
se deve a localização da capital, Macapá, 
onde está 70% da população amapaense. 
Além disso, é onde fica a Área de Livre 
Comércio Macapá e Santana (ALCMS), 
que possui regime fiscal diferenciado 
e concentra os investimentos privados 
mapeados para o Estado nos próximos 
anos. Essa região é também a mais in-
dustrializada e com a maior participa-

ção no resultado agrícola do Estado.
Na página do IBGE (Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística) na ses-
são “Síntese” (Portal Cidades), o Ama-
pá tem uma população estimada em 
2017 de 797.722 pessoas e uma receita 
orçamentária de mais de R$ 5 bilhões, 
ficando na 24ª posição no ranking dos 
Estados brasileiros.

Em uma análise denominada “Ma-
cro Regional”, elaborado pelo banco 
Itaú S/A e divulgada em julho de 2015 
sobre as mesorregiões amapaenses, a do 
Sul do Amapá é a que possui a maior 
participação no PIB, respondendo por 
92,6% do produto do Estado. Em ter-
mos de crescimento do PIB, a mesorre-
gião do Sul do Amapá cresceu, em mé-
dia, 5,2% no intervalo de 2006 a 2010, 
enquanto a do Norte do Amapá cresceu 
4,9% no período.

Neste estudo que traçou um diag-
nóstico da economia amapaense prevê 

para os próximos cinco anos um cresci-
mento abaixo do registrado do Produto 
Interno Bruto (PIB) em comparação a 
anos anteriores. A expectativa é para 
uma elevação média anual de 1,1% até 
2020.

O percentual está abaixo do regis-
trado nos últimos 10 anos no Amapá, 
quando o PIB teve elevação considera-
da acima da média nacional. De 2003 
a 2008, por exemplo, a economia ama-
paense teve saldo 6%. Nos cinco anos 
seguintes, de 2009 a 2014, o percentual 
registrou 3,3%. Esse crescimento acon-
teceu nos dois mandatos de Waldez 
Góes (2003/2009) e se repete neste ter-
ceiro mandato (2015/2018).

O Amapá ocupa a 25ª colocação 
nacional em relação ao PIB, represen-
tando, em média, 0,2% do produto do 
Brasil. A composição do PIB do AP di-
fere da nacional por ter maior participa-
ção proporcional do setor de serviços e 
baixa concentração da indústria. Nossa 
expectativa para os próximos anos é de 
que o PIB do Amapá apresente cresci-
mento médio em torno de 1,1% ao ano 
até 2020, em linha com a média nacio-
nal no período (1,1%). Esse crescimen-
to deverá ser impulsionado pelo setor 
de serviços e pelo comércio varejista, 
que cresce acima da média nacional no 
Estado.

Essas previsões do estudo do Banco 
Itaú não fez o governo acomodar-se, ao 
contrários, vem mostrando que é fun-
damental que se garanta a sustentabili-
dade do estado, é importante investir, é 
importante crescer, mas não se pode dar 
um passo maior que a perna, é funda-

mental que o estado tenha a consciência 
disso e acima de tudo tenha o controle 
de sua despesa e receita, para de forma 
responsável e ousada conduzir o cresci-
mento do Amapá, o que vai refletir na 
melhoria da qualidade de vida de todos 
os cidadãos.

Neste seu terceiro mandato, Waldez 
Góes determinou aos assessores e titu-
lares de instituições públicas do Estado 
a realização de um planejamento, que 
avaliasse e alavancasse o desenvolvi-
mento econômico do Amapá. E que fos-
se feito um diagnóstico pelos técnicos 
do governo estadual, para poder plane-
jar e alocar no orçamento do Estado os 
recursos que priorize os investimentos 
em ações que de imediato dê o retorno 
aos municípios, descentralizando a eco-
nomia, muitas vezes concentrada em 
certas regiões em detrimento de outras.

Isso está acontecendo somente ago-
ra, porque antes o Estado teve que se 
concentrar em ações imediatas e estra-
tégicas para enfrentar a crise econômica 
que avassalou o país nos dois primeiros 
anos do mandato.

Crescendo a economia amapaense 
Para 2015, a expectativa da pesquisa 

foi para um PIB de R$ 13 bilhões, dei-
xando o Amapá com participação de 
0,2% no Produto Interno Bruto nacio-
nal. Até 2020, o PIB amapaense deve 
chegar a R$ 18,1 bilhões, caso mante-
nha a média de 1,1% de crescimento ao 
ano.

O maior puxador da economia, de-
pois do governo do Estado, com sua 
folha de pagamento, são as vendas no 
varejo do Amapá que vêm crescendo a 

O peso do agronegócio na economia amapaense

A soja e o comercio varejista alavancam a economia amapaense. Somente a soja deve movimentar mais de R$ 60 
milhões na economia do estado em 2017, de acordo com a Associação de Produtores de Soja do Amapá (Aprosoja).

Inflação dos alimentos recuou 1,04% no mês passado



nado, teremos excedente de proteínas 
para a comercialização e isso significa 
um salto muito grande para o estado”, 
considerou o diretor presidente da Dia-
gro, Renato Ribeiro.

Descentralizando a economia
A economista Regina Célis, que 

coordena a equipe técnica da Seplan, 
observa que até 2010 havia uma gran-
de concentração na capital. A partir de 
então, a economia do Estado passa ser 
melhor distribuída, ou regionalizada, 
segunda a economista, porque novos 
polos econômicos começaram a surgir.

Neste contexto, ajudaram a descen-
tralizar o PIB, as atividades de econô-
micas geradas a partir da produção de 
energia em Ferreira Gomes, com a Usi-
na Hidrelétrica, e a exploração mineral 
em Pedra Branca do Amapari. Também 
tem relevância o aumento da produção 
agrícola dos municípios de Porto Gran-
de, Itaubal e Tartarugalzinho.

Segundo Regina Célis, o estudo é um 
retrato dos municípios e, por consequ-
ência, da atividade econômica do Esta-
do. Ela diz que a pesquisa vai ajudar a 
nortear políticas públicas para cada vez 

mais desconcentrar a economia e equi-
librá-la. Segundo a economista, o Plano 
Pluri Anual (PPA) 2016/2019 foi traça-
do a partir de alguns dados consolida-
dos do estudo, mesmo quando estava 
em andamento. “O governo teve a pre-
ocupação de olhar o potencial de cada 
município focado dentro da sua econo-
mia”, afirmou.

Impactos da superprodução
O Tribuna Amapaense conversou 

com o economista, professor de econo-
mia e secretário de Planejamento do Es-
tado do Amapá, Antônio Teles Júnior, 
que explicou as perspectivas da econo-
mia amapaense – e porque não há uma 
resposta definitiva para essa questão.

Segundo ele, já existe um descola-
mento muito claro entre a economia e a 

de estados como 
Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. A 
previsão de au-
mento local está 
abaixo da na-
cional, que ficou 
em 30,1%, com 
colheita total de 
240,3 milhões de 
toneladas.

E x p e c t at i v a 
da pecuária local

Nos próximos 
dias o Amapá 
pode ser conside-
rado uma área li-
vre de aftosa com 
vacinação. Em 
maio deste ano, o 
gado amapaense 
saiu do estado de 
“alto risco” para 
área de “médio 

risco”. Agora, aguarda a divulgação 
oficial da mudança que será feita pelo 
Ministério da Agricultura e Pecuária 
(Mapa).

Com a nova instrução, o Amapá 
pode finalmente ganhar o mercado na-
cional com a carne produzida em seu 
território, e passa a vislumbrar a co-
mercialização de produtos derivados de 
proteína animal como queijo mussarela 
do leite de búfala, produto muito valo-
rizado pelo mercado nacional e interna-
cional.

“O Amapá passa a poder exportar 
carne para fora. Com a multiplicação do 
pasto por meio de manejo bem direcio-
nado, teremos excedente de proteínas 
para a comercialização e isso significa 
um salto muito grande para o estado”, 
considerou o diretor presidente da Dia-
gro, Renato Ribeiro.

“O Amapá passa a poder exportar 
carne para fora. Com a multiplicação do 
pasto por meio de manejo bem direcio-
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uma taxa superior à observada no Bra-
sil, considerando-se os dados de varejo 
restrito, que exclui automóveis e mate-
rial de construção.

No acumulado dos últimos 12 me-
ses até março, o crescimento da recei-
ta do comércio varejista no Amapá foi 
de 14,6%, ante um aumento de 7,3% no 
País. Já em volume, o crescimento do 
Estado foi de 8,8%, valor superior ao do 
Brasil no período (1%). O Estado possui 
uma participação média de 4% na recei-
ta bruta de serviços da Região Norte.

Outro setor que vem se destacando 
é o da produção agrícola que deve au-
mentar 26,6% em 2017, aponta IBGE. 
O carro chefe são a Soja, milho e arroz 
que lideram produção que deve alcan-
çar 54,4 mil toneladas neste ano.

 Das principais culturas agrícolas 
no estado, a soja também apresenta o 
maior crescimento anual, com 28,5% 
a mais de produção do que em 2016, 
seguido por feijão (15,8%) e mandioca 
(12,1%). Na contramão, apenas a laran-
ja registrou baixa na previsão de junho 
(-3,9%).

A área a ser colhida também teve 
elevação, segundo o IBGE, que apon-
tou um crescimento para 23.274 hecta-
res. Desse total, 18,9 mil são destinados 
apenas para plantio e colheita de soja.

O produto deve movimentar mais de 
R$ 60 milhões na economia do estado 

em 2017, de acordo com a Associação 
de Produtores de Soja do Amapá (Apro-
soja).

A produção agrícola do Amapá é 

a segunda menor da Região Norte e a 
quinta menor do Brasil, mas está acima 

Feira



dor apresentou variação -1,22%, queda 
de -1,61 pp em comparação ao mês an-
terior, quando o IPCA foi de 0,39%. O 
acumulado no ano foi de 2,45%, nos úl-
timos seis meses 0,52% e em doze meses 
foi de 4,89%.

Cesta básica
Composta de 12 produtos alimen-

tícios, a Cesta Básica Oficial equivale 
à quantidade mínima essencial para 
alimentar mensalmente uma pessoa 
adulta. A Cesta Básica Oficial de Ma-
capá, em agosto, apresentou custo de 
R$ 412,44. No mês anterior, o custo foi 
R$ 412,00.

Considerando o Salário Mínimo de 
R$ 937,00, a cesta comprometeu 44% 
da renda pessoal do trabalhador, que 
precisou cumprir uma jornada de tra-
balho de 96h e 50min para levar a cesta 
para casa – sete horas e cinco minutos 
a menos que o mesmo período do ano 
passado.

Entre os produtos que influenciaram 
a queda da Cesta estão o óleo de cozi-
nha (-6,45%), tomate (-5,70%), o açúcar 
(-5,66%) e arroz polido (-5,50%). Ape-
sar da queda, ainda tiveram aumento 
a alcatra, 5,44% mais cara, e o leite de 
caixa, que subiu 2,43%.

Cesta regional
Composta por 54 produtos, a Cesta 

Básica Regional tem como referência o 
consumo de produtos para atender uma 
família com cinco integrantes, e renda 
correspondente a seis salários mínimos.

Em agosto, a conta deu R$ 1.728,24, 
ou seja, 30,74% da renda familiar. Con-
tudo, comparada ao mês de julho, a ces-
ta regional ficou R$ 41,94 mais barata. 
Os produtos que apresentaram maior 
queda foram: leite em pó (-15,34%), 
camarão salgado (-10,94%), cenoura 
(-8,92%), macaxeira (-8,72%) e frango 
congelado (-7,69).
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crise política e que a redução dos preços 
nos produtos alimentícios está ligada à 
superprodução agrícola do primeiro 
semestre, que gerou impacto de 1% do 
PIB. 

 “Lembrando que no Amapá histori-
camente a inflação era maior do que no 
restante do país, e hoje estamos abaixo 
da média nacional”, acrescentou.

 Economia cresceu e inflação bai-
xou

A evolução da economia amapaense 
e a queda da inflação foi detecta a partir 
dos meses de julho e agosto, pelo IBGE. 
O volume de vendas no comércio va-
rejista amapaense praticamente per-
maneceu estável na passagem de junho 
para julho. Apresentando uma variação 
de 0,1% na comparação entre os dois 
meses citados. Já a receita nominal de 
vendas teve uma leve queda na mesma 
comparação (-0,1%). Ambas as taxas 
foram calculadas na série com ajuste 
sazonal. Tal ajuste permite comparar 
meses com comportamentos distintos. 

Em relação a julho de 2016, o cresci-
mento foi de 6% no volume de vendas e 
de 3,6% na receita nominal. Colocando 
o Amapá na 6ª colocação entre as Uni-
dades da Federação. 

A variação acumulada em 2017 al-
cançou 2,7% no volume de vendas e 
4,1% na receita nominal. Apesar do 
crescimento ocorrido durante os 7 pri-
meiros meses deste ano, o acumulado 
dos últimos 12 meses ainda persiste 
com perdas de -5,3% e -0,6% no volume 
de vendas e na receita nominal, respec-
tivamente. 

Em agosto veio a deflação
Com queda nos preços dos alimen-

tos, o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo 15 (IPCA-15) variou 
0,16% em junho, na menor taxa para 
o mês desde 2006, segundo o IBGE. A 
“prévia” da inflação oficial fechou o pri-
meiro semestre em 1,62%, ante 4,62% 
em igual período de 2016 e com o me-
nor índice acumulado para o período 
desde 1994. Em 12 meses, recuou para 

3,52%, o mais baixo nesse intervalo nos 
últimos 10 anos. Os resultados foram 
divulgados no fim de julho deste ano.

O grupo Alimentação e Bebidas, que 
tem peso de 26% na despesa das famí-
lias, variou -0,47% neste mês, com im-
pacto de -0,12 ponto percentual na taxa 
de junho. Outro grupo importante, o 
de Transportes, com peso de 18%, caiu 
0,10% e foi responsável por menos 0,02 
ponto.  

Em todos as Unidades federativas 
aconteceu a queda da inflação, uns mais 
outros menos. De acordo com o Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC), medi-
do pela Secretaria de Planejamento do 
Estado (Seplan), também demonstrou 
recuo da inflação pelo 3º mês consecu-
tivo no Amapá. A inflação de agosto foi 
de -1,81%, no mês anterior, a inflação 
tinha alcançado 0,21%. 

A variação negativa em agosto foi 
registrada a partir de um levantamen-
to pela Seplan em 297 estabelecimentos 
que vendem bens e serviços. 

Cautela com os dados positivos
O secretário da Seplan, afirmou que 

apesar dos avanços que o governo do 
Amapá vem conquistando na econo-
mia, o parcelamento dos salários do 
funcionalismo estadual deverá continu-
ar ocorrendo até pelo menos o primeiro 
trimestre de 2018. Ele se disse otimis-
ta com a possibilidade de conclusão da 
aprovação das reformas pelo Congresso 
Nacional e comemorou o recuo da in-
flação em Macapá, de acordo com pes-
quisa feita pela Seplan.

“O IPC Macapá, que é feito há 30 anos 
pelo departamento de estatística da se-
cretaria faz um parâmetro da evolução 
de preços em cerca de 100 produtos em 
mais de 290 estabelecimentos. Compa-
rativamente com a pesquisa anterior, o 
quadro vem apresentando deflação, so-
bretudo nos preços dos alimentos, que é 
um dos principais componentes da in-
flação; fechar o ano com a inflação abai-
xo de 3,5% como está previsto reflete na 
agricultura, mas também viabiliza a es-
tabilidade da economia e a queda juros 
no Brasil”, analisou.

Pela pesquisa, que aferiu os preços 
praticados no mês de agosto, os seto-
res que mais tiveram queda   foram nos 
serviços essenciais: vestuário (-3,55%), 
transporte (-2,83%) e alimentação 
(-2,41), recuando a inflação acumulada 
para 1,67% no ano.

 
IPCA
A pesquisa também gerou o Índi-

ce de Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que mede a variação dos pre-
ços da cesta de consumo das famílias 
com rendimento entre 1 a 40 salários 
mínimos. No mês de agosto, o indica-
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Besaliel Rodrigues

Como estamos acompanhan-
do, de fato, ainda não será 
desta vez que o Congresso 

Nacional aprovará uma reforma eleito-
ral de verdade. Faltando duas semanas 
para o fim do prazo de aprovação de 
alguma alteração para o pleito de 2018, 
tudo parece que ficará como está, ou as 
mudanças serão mínimas, apenas para 
dar uma satisfação popular.

Assim, continuemos aqui refletin-
do e discernindo, nesta série de textos, 
sobre a influência do poder econômico 
na política brasileira.

Vamos agora nos debruçar na atua-
ção do poder econômico sobre os par-
tidos políticos.

O papel do partido político é um 
dos principais dentro da democracia. 
Mas, em nosso país, esse papel não 
tem se desenvolvido a contento; temos 
votado em pessoas e não em partidos. 
Vulnerável, o partido tem sido presa 
fácil do poder econômico, que o tem 
usado para perverter a democracia.

A palavra partido é de origem lati-
na, partire, significando partir, dividir, 

distribuir (Dicionário Latim - Portu-
guês, p. 350). Os dicionários de língua 
portuguesa informam que a palavra 
participar descende do termo partido 
(por todos, Aurélio Buarque de Holan-
da Ferreira, Editora Nova Fronteira, 
1986, p. 1274).

O advento das técnicas de represen-
tação proporcional causou a dissemi-
nação das agremiações partidárias.

Sendo os partidos políticos o canal 
de manifestação da soberania popular 
e com o crescimento desordenado da 
influência do poder econômico sobre 
os partidos políticos, tornou-se impe-
rativo o controle deste abuso, pois, a 
persistir a fraca fiscalização, a infecção 
gerada pelo poder econômico na esfe-
ra partidária gera sérias adulterações e 
crises no processo eleitoral e democrá-
tico do país.

No Brasil não há candidatura avul-
sa, ou seja, para que alguém concorra 
a um cargo político mister que seja fi-
liado a um partido político. É uma das 
condições de elegibilidade prevista na 
Constituição de 1988, art. 14, §3º, in-

ciso V. Mais sobre o assunto, Walter 
Costa Porto, no texto “Andrae, Hare, 
Baily, Assis Brasil, Borges – o longo ca-
minho...”. In Direito Eleitoral. Belo Ho-
rizonte: Del Rey, 1996, p. 79-80.

Assim, surgiu a necessidade de os 
partidos políticos prestarem contas de 
suas receitas e despesas à Justiça com-
petente, para que esta averiguasse a 
idoneidade e legalidade das mesmas.

Sérgio Sérvulo da Cunha, no livro 
O que é voto distrital, cit., p. 33, refe-
rindo-se ao abuso do poder econômico 
sobre os partidos, fez a seguinte refle-
xão: “No que diz respeito à influência 
do poder econômico é urgente o aper-
feiçoamento do fundo partidário, já 
previsto na legislação eleitoral, a fim 
de que passe a operar efetivamente; os 
recursos para as campanhas eleitorais 
não podem continuar provindo exclu-
sivamente ou em maior parte da indús-
tria, do comércio e de empreiteiras de 
obras públicas; isso é ruim do ponto de 
vista eleitoral, porque desequilibra os 
candidatos; e é péssimo do ponto de 
vista administrativo e político porque 

subordina o poder público aos i nteres-
ses dos financiadores.”.

Este monitoramento contábil legal 
foi o meio encontrado pelo legislador 
de controlar a inserção econômica exa-
gerada dentro das agremiações par-
tidárias; foi a via jurídica encontrada 
para evitar que os economicamente 
poderosos dominassem os partidos, 
desvirtuando-os de suas verdadeiras 
finalidades.

A exigência de escrituração contá-
bil e prestação de contas partidária, em 
nosso país intensificou-se neste século 
e tem-se aperfeiçoado nesta última dé-
cada.

O povo não aguenta mais tantos 
escândalos. A situação está ficando in-
sustentável. Até os militares estão ten-
do arroubos opinativos. Isto é muito 
perigoso para a democracia.

Os governantes atuais precisam co-
locar a mão na consciência. Estamos 
vivendo tempos delicados, pois, ao nos 
aproximarmos dos trinta anos da rede-
mocratização do país, podemos colo-
car tudo a perder.

Tipos de atuação do poder econômico no processo eleitoral – V

Esses quatro desastres ecológi-
cos e ambientais, entre vários 
outros, ligados às atividades de 

mineração, no Brasil, servem de exem-
plo para alertar sobre a vulnerabilidade 
a que ficaria exposta a região onde se 
localiza a Reserva Nacional de Cobre 
e Associados (Renca). A extinção des-
ta Reserva, por um simples decreto do 
governo federal, exibe, em grau máxi-
mo, as atitudes autoritárias do governo. 
Dada a maneira atabalhoada com que 
se deu o anúncio do decreto, tudo leva a 
crer que tal pressa visa cumprir agenda 
que recoloca o país sob a égide das re-
formas de cunho liberal. 

Atitudes como esta podem dar vez a 
uma serie de impactos negativos ligados 
ao meio ambiente, à biodiversidade, a 
recursos hídricos locais, à etnia regio-
nal, à partilha justa dos substanciais 
ganhos econômicos obtidos com essas 
transações, além da pouca difusão de 
conhecimento que benefícios feitos para 
poucos propiciam ao país e à região que 
abriga esse tipo de empreendimento 
predatório. Exemplifique-se a desastro-
sa privatização da Companhia Vale do 

Rio Doce, cujos detentores são os prin-
cipais réus ligados aos desastres ecológi-
cos recentes.

Neste decreto, os legítimos atores 
que deveriam ser consultados sobre o 
seu conteúdo foram deixados de lado, 
diga-se: Ministério do Meio Ambiente, 
da Segurança Nacional, especialistas no 
tema, a par de representantes da socie-
dade civil organizada e comunidades lo-
cais, os quais são os legítimos herdeiros 
das riquezas nacionais.

Tal ação, na forma como original-
mente se pretendia, teve voo curto e 
enfrentou críticas e ações dos diferentes 
setores da sociedade que, cada vez mais, 
não aceitam que decisões de tamanha 
importância venham à luz através de 
um decreto, sem o debate necessário e 
sem o aval, em plenário, do Congresso 
Nacional.

No dia 28/08/17 o governo voltou 
atrás em sua decisão, modificando o 
texto mas insiste em manter a extinção 
da Renca, porém, garantindo a “entrega” 
menor porção da reserva para a explo-
ração minerária, sem causar impactos às 
populações indígenas e às áreas de pro-

teção ambiental da região. Há rumores 
de que no próprio Congresso Nacional 
existem grupos que defendem fixar o 
aumento da área da reserva sujeita a ex-
ploração. Não está claro quem pode se 
habilitar à exploração dos recursos mi-
nerais, bem como não se sabe ao certo 
os riscos a que a região amazônica estará 
exposta, pois, com a extinção da reserva, 
provavelmente também sejam extintas 
suas coordenadas geográficas, favore-
cendo novas aventuras indiscriminadas 
na floresta. O governo não explica como 
as proezas do novo texto, apresentado 
após o seu estratégico recuo, serão ga-
rantidas.  

O certo é que, mesmo dando um pas-
so atrás, o governo federal vem conse-
guindo seu intento e, se tudo ficar como 
está, com todas as incertezas apontadas, 
as portas estarão abertas para que um 
futuro governo, quem sabe, com o mes-
mo viés liberal do atual, dê continuidade 
a esta iniciativa, pois o que esta e as ou-
tras tragédias evidenciam é qual o mo-
delo de desenvolvimento que se deseja 
para o futuro e qual o papel que o Brasil 
desempenhará no cenário internacio-

nal. O governo do Canadá, oficialmente, 
ouviu a história em março de 2017. Cer-
tamente outros “Canadás” também já a 
conheciam e vêm ajudando a desenhar 
nossa história há muito tempo. Após a 
revogação do decreto, o presidente do 
Brasil viajou para a China, a qual vem 
demonstrando interesse expressivo na 
compra de terras brasileiras,  para par-
ticipar da cúpula  do BRICS. 

(*) Wellington Cyro de Almeida Leite 
é professor aposentado na área de Sane-
amento Ambiental da Faculdade de En-
genharia de Guaratinguetá - UNESP. Foi 
Consultor da ONU/PNUD, no Projeto 
BRA/92/017 - Gestão e Tecnologias de 
Tratamento de Resíduos Sólidos.  Atu-
almente é Superintendente do Depar-
tamento Autônomo de Água e Esgotos( 
DAAE) do município de Araraquara.

(**) Maria Luísa Telarolli é mestranda 
do Programa de Pós-graduação em Re-
lações Internacionais San Tiago Dantas 
(Unesp/Unicamp/PUC-SP) e pesqui-
sadora do GEICD (FCLar), da REPRI 
(Rede de Pesquisa em Política Externa 
e Regionalismo) e do Observatório de 
Regionalismo.

RENCA E MARIANA, NOVAS TRAGÉDIAS ANUNCIADAS – PARTE III
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Amapá colabora no fortalecimento das 
ações estratégicas contra os ilícitos

Combate à Corrupção e 
Lavagem de dinheiro

Páginas  4  e  5.
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Iluminação Pública
Sai a CEA entra a PMM, nada muda!

Reinaldo Coelho

A gestão de Clécio Luís (REDE) 
tem uma mania, prometer o 
que não pode cumprir. Des-

ta vez foi com referência a iluminação 
pública de Macapá, que passou a ser ge-
rida pelo município, após assinatura   de 
um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com intermediação do Ministé-
rio Público do Estado, no dia 10 de mar-
ço deste ano.

Uma das primeiras decisões que o 
atual prefeito tomou após o ato e que 
adora cometer, foi contratar em caráter 
emergencial, ou seja sem licitação, uma 
empresa para executar os serviços. De 
acordo com a prefeitura a empresa tem 
experiência e já cuida de sistemas em 
grandes capitais como Salvador (BA).

E a promessa veio logo em seguida, 
“A meta é revitalizar todos os pontos de 
iluminação que estão apagados num pe-
ríodo de 6 meses. A estimativa é de 60% 
das luminárias não estejam funcionan-
do”.

Com todo o sistema mediático da 
prefeitura, estardalhaço nos meios de 
comunicação a prefeitura iniciou em 
maio a recuperação da iluminação pú-
blica pela orla de Macapá, e foi bem 
escolhida pois o local é um dos cartões 
postais da cidade, para iniciar o traba-
lho de recuperação e iluminada, fará a 
população esquecer a periferia na escu-
ridão. Logico com vinculação de publi-
cidade institucional elogiando o feito e 
as promessas de Macapá Luz seria a ma-
gia do novo mandato de Clécio Luís.  

Recursos

A CEA repassou no ato da assinatura 
do Termo de Ajustamento de Conduta 
cerca de R$ 600 mil ao município, mas 
atrasou o pagamento da segunda parce-
la da taxa de iluminação pública refe-
rente a abril, o que causou um princí-
pio de crise na relação entre a PMM e a 
companhia.

Essas falhas financeiras irão prejudi-
car as ações de reposição de 250 pontos 
de luz nos bairros da periferia, princi-

palmente nos locais onde existe perigo 
eminente, grande trafegabilidade e os 
que possuem maior números de lâmpa-
das apagadas.

O prefeito que assumiu diretamen-
te o comando dos serviços do Macapá 
Luz, não pode culpar ninguém pelo não 
cumprimento das metas por ele estabe-
lecidas. Esse projeto vem andando deste 
do primeiro mandato de Clécio Luís, e 
incrível, que assim mesmo as decisões 
são erradas.

 No primeiro mandato, havia uma 
corrente dentro da prefeitura que de-
fendia a criação de um novo órgão ape-
nas para tocar o projeto da iluminação. 

Clécio optou pela 
alternativa mais 
barata, que foi 
passar os serviços 
para responsabi-
lidade da Semob, 
que não dá conta 
das atividades que 
lhe são inerentes, 
asfaltar, tapar bu-
raco e agora ilu-
minar Macapá.

Critérios usa-
dos pela PMM não agrada cidadão

Passados cinco meses da execução 
dos serviços, a cidade continua com as 
problemáticas, agravadas pelo péssimo 
posteamento a CEA mantém e alguns 
bairros, principalmente da periferia, 
continuam sofrendo com a falta do ser-
viço que é cobrado na conta de energia 
elétrica.

Um dos locais que predomina a es-
curidão é nos arredores do Sambódro-

mo favorecendo ação dos assaltantes. 
Os pedestres e moradores que precisam 
passar pela avenida Ivaldo Veras e suas 
adjacências, situadas no bairro Zerão, 
zona sul, têm sofrido sérios riscos oca-
sionados pela falta de iluminação pú-
blica. Muitos assaltos ocorrem a partir 
do final da tarde.

A moradora Estela Pantoja, 25 anos, 
foi abordada por dois rapazes que ro-
davam na área de bicicleta. Mostraram 
uma faca e ameaçaram agredi-la caso 
não desse a bolsa e o celular. “Assalto 
nessa rua é muito frequente. Todos os 
dias, quando vou para o trabalho, me 
deparo com pessoas falando que foram 
abordadas por ladrões que tomaram 
bolsas e celulares”, reclamou.

Os assaltos são consequências da 
falta de segurança no local. Situação 
que piora ainda mais com a escuridão. 
De acordo com o repasse oficial da ilu-
minação pública da cidade para a Pre-
feitura de Macapá, as coisas não eram 
para estar dessa forma. Todos os bair-
ros estão sofrendo o mesmo problema 
e tem piorado nos últimos meses.

Na avenida Francisco Alves Cor-
reia, entre os bairros 
Jardim Felicidade II 
com o Novo Hori-
zonte, a iluminação 
pública já não existe. 
A maioria das lâmpa-
das dos postes já não 
funciona. Devido ao 
abandono, até mesmo 
a parte em que se aco-
pla a lâmpada estão se 
soltando.

Os munícipes 

macapaenses estão questionando os 
critérios que a prefeitura, adotou pelo 
Programa Macapá Luz, para recuperar 
as luminárias apagadas da cidade. Um 
exemplo é o bairro Beirol, que já rece-
beu o serviço. No bairro tem o quartel 
da Polícia Militar, já no Congós, está 
desguarnecido, a base da PM está desa-
tivada há muito tempo”, finalizou.

Segundo denúncias, a falta de lumi-
nária no Congós vai desde a Unidade 
Básica de Saúde (UBS), até o terminal 
de ônibus, no final do bairro. Os mo-
radores reclamam que há três anos não 
é feito nenhum serviço de manutenção 
ou reparo nos postes e lâmpadas do 
bairro.

Congós é considerado o bairro mais 
violento de Macapá. Cerca de 30 mil 
moradores se trancam em suas casas 
com medo de circular pelas ruas do 
bairro durante a noite. A população 
inteira está acuada com medo de ser 
assaltada, as vítimas são comerciantes, 
moto-táxis, vendedores ambulantes, 
salão de beleza e bares, com a ilumina-
ção pública, esta falta de segurança se-
ria amenizada.

“A meta é revitalizar todos os pontos de iluminação que estão apagados num período de 6 meses. A estimativa é de 60% 
das luminárias não estejam funcionando”.
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VALE DO ARAGUARI
Pesquisas impulsionam o desenvolvimento 

econômico da região

Reinaldo Coelho

'O Vale do Araguari, que 
abrange as cidades de 
Ferreira Gomes, Cutias, 

Porto Grande e Tartarugalzinho tem 
um grande potencial econômico para 
o Estado do Amapá predominando a 
indústria pesqueira industrial e arte-
sanal. Porém, existes outros segmen-
tos da economia local que podem ser 
ampliados e beneficiar os produtores 
locais, tais como da agricultura fa-
miliar, através de estudos de pesqui-
sadores. Foi montado então um Pro-
grama de Fomento à Pesquisa no Vale 
do Araguari, que através de pesquisas 
que serão feitas pela Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) 
e pelo Instituto de Pesquisas Científi-
cas e Tecnológicas do Estado (IEPA).

Esses estudos se fizeram necessá-
rios, principalmente depois da im-
plantação hidrelétricas no rio Ara-
guari, e seus impactos na vida dos 
habitantes do município de Ferreira 
Gomes e que objetiva financiar a exe-
cução de projetos de pesquisa que 
impulsionem o desenvolvimento eco-
nômico da região sobre influência da 
usina hidrelétrica de Ferreira Gomes, 
por meio de auxílio financeiro, asses-

soramento e monitoramento. 
Os resultados parciais de onze tra-

balhos realizados por pesquisadores 
na região do Vale do Araguari foram 
apresentados na terça-feira (19), em 
seminário, no auditório do Museu Sa-
caca. 

As pesquisas foram selecionadas 
por meio de chamada pública realiza-
da pela FAPEAP no ano passado. Os 
projetos estão sendo desenvolvidos 
por pesquisadores vinculados às insti-
tuições de ensino e pesquisa sediadas 
no Estado. Dessas, quatro projetos são 
da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP), três do Instituto de Pes-
quisas Cientificas e Tecnológicas da 
Amapá (IEPA), três da Empresa Bra-

sileira de Pesquisa Agropecuária (EM-
BRAPA/AP) e um da Universidade do 
Estado do Amapá (UEAP).

Entre os trabalhos apresentados 
durante o seminário estava o da pes-
quisadora do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Amapá 
(IEPA), doutora Ediluci do Socor-
ro Malcher, a respeito do aproveita-
mento tecnológico do açaí, cupuaçu, 

tucumã e pupu-
nha provenien-
tes da Região 
do Araguari. Na 
ocasião, ela ex-
planou sobre o 
desenvolvimen-
to dos produtos 
que podem ser 
a p r o v e i t a d o s 
para fins funcio-
nais que servem 
para muitos fins, 
como medica-

mentos.
Um dos produtos estudados é a 

polpa pasteurizada de cupuaçu, que 
pode ser conservada em temperatura 
ambiente e utilizada em comunidades 
onde não há energia elétrica, além da 
extração do óleo da fruta para utiliza-
ção em cosméticos e no ramo alimen-
tício, além da viabilidade do encapsu-
lamento dos ácidos graxos existentes 
na fruta, considerados poderosos an-
tioxidantes.  

A pesquisadora também falou so-
bre o fruto açaí que possui antociani-
na, benéfica a saúde, principalmen-
te na ação cardiovascular do corpo. 
“Queremos que nossas pesquisas 
possam beneficiar não apenas a po-

pulação do Vale do Araguari, mas 
que estes conhecimentos possam ser 
expandidos para sociedade em geral”, 
afirmou Ediluci.

Outra pesquisa divulgada foi a di-
versidade botânica na confecção de 
bijuterias e joias artesanais nos muni-
cípios Ferreira Gomes e Porto Gran-
de de autoria da doutora Maria Apa-
recida dos Santos, também do IEPA. 
A pesquisadora fez o levantamento 
da variedade de espécies vegetais uti-
lizadas para a produção de bijuterias 
como colares, pulseiras, brincos entre 
outros. Ela destaca que o artesanato é 
um campo crescente de mercado. 

“Iremos verificar se a atividade 
é importante dentro do município 
como fonte alternativa de renda para 
os moradores. Identificamos como 
principais sementes que podem ser 
utilizadas: do açaí, do tucumã e da ba-
caba”, ilustrou Aparecida.

O engenheiro agrônomo Marcelo 
Carim do Instituto de Pesquisas Cien-
tíficas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá (IEPA) e o trabalho foi desen-
volvido no Núcleo de Biotecnologia 
Vegetal.

Segundo Carim o processo inicia 
com a escolha 
de amostras da 
mandioca que 
são utilizadas em 
uma atividade de 
micropropaga-
ção, onde o ma-
terial é clonado e 
reproduzido em 
escala comercial. 
A baixa taxa de 
multiplicação da 

planta motivou os estudos.
“A mandioca apresenta uma pro-

missora variedade de cultivo, mas de-
vido a fatores biológicos, a multiplica-
ção é baixa e a produção de mandioca 
é demorada. Com a biotecnologia da 
micropropagação, reproduzimos um 
material idêntico em tempo menor 
e quem ganha é o produtor local e a 
economia amapaense”, ressaltou.

O coordenador de projetos da 
FAPEAP, Edilson Mendes Pereira, ex-
plica que o próximo passo será o pro-
cesso de integração dos resultados de 
cada tema explanado com as comuni-
dades do Vale do Araguari, na qual os 
pesquisadores e técnicos das institui-
ções parceiras irão repassar as infor-
mações por meio de cursos e pales-
tras. “Iremos trabalhar in loco com a 
população desses municípios buscan-
do melhorar o nível de produtividade 
e diversificação no aproveitamento 
dos recursos naturais da região”, ex-
plicou Mendes.

A etapa final do programa está 
prevista para acontecer no mês de 
março de 2019, momento em que se-
rão apresentados os resultados finais 
das pesquisas.

Esses estudos se fizeram necessários, principalmente depois da implantação hidrelétricas no rio Araguari
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Reinaldo Coelho

Grandes operações de combate à cor-
rupção e crimes financeiros com-
plexos, como lavagem de dinheiro e 

evasão de divisas, que hoje fazem parte do coti-
diano do País, não costumavam ser realizadas 
com tanta frequência no Brasil até poucos anos 
atrás.

Muitos mecanismos foram instituídos para 
o combate a esse cancro maligno que vem 
destruindo a economia brasileira e a política 
nacional, destruindo as estruturas de serviços 
necessários a dia a dia da população, falta de 
medicamentos, segurança pública, educação e 
por ai vai. E um deles foi o de transformar esse 
combate em uma política de Estado, instituin-
do em 2003, a Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENC-
CLA). 

A ENCCLA é formada por mais de 60 ór-

gãos dos três poderes da República, Ministérios 
Públicos e pela sociedade civil que atuam, dire-
ta ou indiretamente, na prevenção e combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro, responsáveis 
por desenvolver e executar ações nesse campo.

Um dos principais resultados da ENCCLA, 
nesses 15 anos, foi a proposição legislativa que 
resultou na promulgação de leis mais duras 
contra os atos de corrupção, como a Lei de La-
vagem de Dinheiro (Lei 12.683/2012) e a Lei 
Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Essa le-
gislação brasileira mais rigorosa em crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, tornou mais se-
vera as punições. Além de manter a pena de três 
a dez anos, multas mais pesadas passaram a ser 
aplicadas, passando do valor máximo de até R$ 
200 mil para até R$ 20 milhões.

Outros resultados práticos desse esforço foi 
a modernização das estruturas e carreiras da 
Polícia Federal. Pois foi dessa forma que a PF 
conseguiu registrar um aumento de 1.739% no 
número de operações, comparando os números 
de investigações entre 2003 e 2015. 

Ações da ENCCLA
A ENCCLA realiza todo ano encontros re-

gionais e Plenárias Nacionais, onde são discu-
tidos os mecanismos de combate aos crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil, 
surgindo novas ideias de ações. Pois é impres-
cindível que haja uma maior interação entre es-
tes atores para que o combate a esses crimes seja 
mais efetivo, pois as estratégias dos criminosos 
também se aprimoram.

Na XIV Reunião Plenária da Estratégia Na-
cional de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro, que aconteceu em Natal-RN, 28 
de novembro a 2 de dezembro de 2016, foram 
estabelecidas 11 ações que deveriam ser discu-
tidas regionalmente.

A 3ª Ação é a que estabelece as diretrizes 
para atuação coordenada da Advocacia Pública 
e das estatais com o Ministério Público, os ór-
gãos de controle interno e externo e a Polícia, 
com vistas à prevenção e ao combate à corrup-
ção e terá sua discussão sediada no Estado do 

Amapá. 

Sede do congresso
O Amapá foi escolhido pela Advocacia-

-Geral da União – que coordena a terceira ação 
– para sediar o III Congresso Regional-Norte, 
que faz parte da 3ª ação deste ano da ENC-
CLA. O tema “Combate Efetivo à Corrupção 
no Brasil: é possível?” foi explanado por meio 
de palestras e mesas-redondas. O objetivo foi 
proporcionar um amplo debate entre as insti-
tuições dos Estados da Região Norte, voltados 
ao fortalecimento das ações das Procuradorias 
Gerais dos Estados na defesa dos recursos pú-
blicos pela recuperação de ativos.

O evento no Amapá foi coordenado pela 
Controladoria Geral do Estado do Amapá 
(CGE), – que representou, na estratégia, o Con-
selho Nacional de Controle Interno (CONA-
CI) –, em parceria com a Coordenação Geral 
da Ação, composta pela Advocacia-Geral da 
União (AGU) e Procuradoria-Geral do Estado 
do Amapá.

Combate à Corrupção e Lavagem de dinheiro
Amapá colabora no fortalecimento das ações 

estratégicas contra os ilícitos

“O prejuízo brasileiro com a corrupção chega ao montante de R$ 200 bilhões em todas as esferas. Além do dinheiro desviado pela cor-
rupção e o mal uso, o desperdiço dos recursos públicos chegam a três vezes este valor, ou seja R$ 600 bilhões que vão para o ralo”, diz Otni 

Alencar, chefe da Controladoria-Geral do Estado do Amapá.
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laboratório modelo para a aplicação de soluções 
de análise tecnológica em grandes volumes de 
informações e para a difusão de estudos sobre 
as melhores práticas em hardware, software e 
a adequação de perfis profissionais”, explicou o 
coordenador.

O LAB-LD-AP, foi o primeiro do seu tipo 
a ser implantado na região Norte. Os labora-
tórios utilizam soluções de análise tecnológica 
em grandes volumes de informações. Eles sub-
sidiam investigações criminais de casos de lava-
gem de dinheiro ou corrupção que envolvam 
quebras de sigilo bancário de inúmeras contas, 
sigilos telefônico e fiscal durante grandes perí-
odos.

Otni Alencar destacou que o encontro que 
aconteceu no Amapá está voltado para o forta-
lecimento da Advocacia Pública nos Estados, 
qual seja as procuradorias, mas efetivamente a 
lavagem de dinheiro. “Uma ação de improbida-
de que tramita no judiciário, leva de 3 a 5 anos, 
até o seu julgamento final. Com isso o réu terá 
condições de desviar todos os seus bens e até o 
final da ação, não tem mais nada. O objetivo en-
tão é fortalecer as procuradorias, com o apoio 
do Ministério Público e dos TCE’s para que ela 
possa mais efetivamente sequestrar esses bens, 
interromper e evasão de divisas e garantir que 
a indenização retorne para o Estado, pois é um 
dinheiro que sai do Estado”.

Questionado sobre a participação efetiva de 

todos os órgãos envolvidos na ENCCLA, estão 
contribuindo para cumprir os objetivos traça-
dos, o Coordenador Geral do Estado, definiu 
que todas as instituições, de acordo com suas 
estruturações, não tinham hábito de fazer com-
partilhamento, apoio institucional. “Antes os ór-
gãos trabalhavam isolados, cada um cumprindo 
seus objetivos, em suas funções institucionais. 
Foi quando chegamos à conclusão em nível na-
cional nessas grandes discussões que são feitas 
na ENCCLA que isso não dão resultado, que 
tem de se ajudar. Isso não significa que o MP 
vai perder suas prerrogativas de combater os ilí-
citos, mas é dizer que aquilo em que os órgãos 
pode se ajudar, colaborar um com os outros, 
isso deve ser incentivado. A ENCCLA vem ao 
Amapá na Ação 3, tentar sensibilizar os órgãos 
que eles devem trabalhar de forma coordenada, 
na forma preventiva no combate a corrupção e 
a lavagem do dinheiro. Essa cultura de cada um 
por si, não serve mais ao País”.

O objetivo da ENCCLA é desenvolver essas 
ações em benefícios de todos. “Hoje o Amapá 
desponta neste cenário de combate a corrupção 
como o indutor, junto com os demais órgãos 
na promoção dessas discussões, onde o Estado 
pode se inserir no cenário nacional com os pro-
jetos que já estamos desenvolvendo”.

de Acesso à Informação, a qual permite a pes-
soas físicas ou jurídicas o acesso a informações 
públicas dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. “As informações que não estão dis-
poníveis no Portal da Transparência podem ser 
solicitadas nos próprios órgãos, onde há pessoas 
capacitadas, que registram os pedidos dos cida-
dãos e os respondem em até 20 dias”, destacou 
Alencar.

A Lei de Acesso à Informação no Amapá 
foi uma iniciativa referenciada pela secretária 
de Transparência e Prevenção da Corrupção do 
Ministério da Transparência e Controladoria 
Geral da União, Claudia Taya, em seu discurso.

“A gente viu a Lei ser regulamentada no Es-
tado e estamos acompanhando a implementa-
ção. Além disso, o Amapá aderiu ao Programa 
de Ouvidorias, ao Observatório das Despesas 
Públicas da CGU e à Escala Brasil Transparente. 
Assim, percebemos que essa gestão está inves-
tindo na transparência, que é o grande instru-
mento de prevenção à corrupção atualmente”, 
considerou Taya.

A ENCCLA
A Estratégia Nacional de Combate à Cor-

rupção e Lavagem de Dinheiro foi criada em 
2003 e é composta por mais de 70 órgãos dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nos 
níveis federal, estadual e municipal, e o Ministé-
rio Público em todas as esferas. Com essa inte-

gração, busca-se formular estratégias e políticas 
públicas eficazes na luta contra a prática de cor-
rupção e lavagem de dinheiro no país.

A cada ano são criadas e pactuadas ações a 
serem executadas por meio de grupos de tra-
balho no ano subsequente. Diversos resultados 
já foram alcançados por meio da ENCCLA, 
dentre eles a criação do Programa Nacional de 
Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD). 
Por meio desse programa, foram capacitados 
mais de 18 mil agentes públicos em todo o país. 
Demais resultados da Estratégia ao longo dos 
anos, podem ser vistos em http://enccla.cama-
ra.leg.br/.

ENCCLA – Intensificação do combate a 
corrupção

Foto do coordenador CGE Otni Alencar)
O coordenador geral da Controladoria Es-

tado, Otni Alencar, que representa, no seminá-
rio, o Conselho Nacional de Controle Interno 
(CONACI) também destacou uma das realida-
des do ENCCLA no Amapá o Laboratório de 
Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LA-
B-LD) resultado da meta 16 da ENCCLA de 
2006, que previa a necessidade de “Implantar 

O objetivo do encontro foi de criar estraté-
gias e diretrizes que possibilitem a integração 
entre a diversas instituições de controle e as ad-
vocacias estaduais, os ministérios públicos de 
todas as esferas, os órgãos de controle interno 
e externo e as polícias, para atuarem na preven-
ção e combate a tais práticas ilícitas no Brasil.

O controlador-geral do Amapá, Otni Alen-
car, ressaltou que o congresso tem extrema 
importância para o cenário regional, visto que 
“teremos a oportunidade de discutir propos-
tas para o fortalecimento das ações executadas 
pela Advocacia Pública na defesa do Estado, nas 
ações judiciais que visam a recuperação de ati-
vos oriundos da lavagem de dinheiro e crimes 
contra a administração pública”, pontuou.

Prestigiaram o evento o governador do 
Amapá, Waldez Góes, o vice-governador Pa-
paléo Paes; a procuradora do Estado Rio Gran-
de do Sul, Adriana de Mello; o presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado do Amapá, Ricardo 
Soares; o presidente do Ministério Público do 
Amapá, Márcio Augusto Alves; o presidente 
da OAB/AP, Paulo Campelo; o presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado, José Carlos 
Barbosa; e a deputada estadual, Marília Góes, 
dentre outras autoridades e sociedade civil.

Na ocasião o governador do Amapá, Waldez 
Góes, socializou com os presentes as medidas 
adotadas pela sua gestão, que desde 2015, tem 
trabalhado no sentido de fortalecer os órgãos de 
controle do Estado. Garantindo, por exemplo, à 
Procuradoria e Controladoria Gerais autono-
mia e orçamento para desenvolver suas ativi-
dades. Além disso têm sido trabalhados marcos 
regulatórios importantes.

Outro exemplo dado pelo chefe do Execu-
tivo foi a Lei do Sistema de Controle Interno, 
resultado de um trabalho conjunto com o Le-
gislativo e Judiciário, além do Ministério Públi-
co (MP) e Tribunal de Contas (TCE), que só foi 
possível graças a um ambiente de confiança e 
harmônico de todas essas instituições, que ini-
ciou ainda em 2015, quando o Governo do Es-

tado liberou as senhas de acesso ao Sistema de 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SIPLAG). 
Até então, só o governador e os secretários de 
Estado do Planejamento e de Fazenda podiam 
acessar.

“Com isso, os poderes têm acesso em tem-
po real à execução orçamentária e financeira 
do Estado”, frisou Góes, acrescentando que é de 
extrema importância trazer ao Amapá as dis-
cussões que acontecem a nível nacional. “Isso 
fortalece ainda mais tanto a relação do Estado 
com os órgãos externos, quanto o trabalho que 
já seguimos executando no âmbito local. A so-
cialização dos bons resultados e a integração 
enriquecem a estratégia nacional e, sobretudo, 
as iniciativas do Amapá”, salientou.

Outro grande avanço do Estado quanto ao 
controle foi a abertura do orçamento do Estado 
em janeiro, a partir de 2017, o que não era feito 
há mais de duas décadas.

O advogado da União e coordenador da 
ENCCLA, Pedro Vasques, pontuou que a ideia 
da Estratégia é tornar encontros como este no 
Amapá constantes fazendo com que cada ins-
tituição conheça e reconheça suas atribuições e 
passem a desenvolver ações de forma integrada, 
e, portanto, eficiente.

“A ideia é que a atuação seja em três pila-
res: prevenção, detecção e responsabilização a 
quem pratica algo neste sentido. O combate à 
corrupção é um trabalho árduo, mas que se tor-
na efetivo quando compartilhado, no sentido, 
por exemplo, de quadro técnico especializado, 
criação de banco de dados comum, traçar es-
tratégias para a recuperação de ativos e outras 
ações”, explicou Vasques.

O controlador-geral do Amapá, Otni Alen-
car, frisou que eventos como este beneficiam 
não só as instituições públicas, mas a sociedade 
como um todo. “Quando garantimos que o re-
curso público seja executado de forma respon-
sável, os benefícios são para todos”, disse.

Alencar exemplificou outro grande passo 
do Amapá: a regulamentação, este ano, da Lei 
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Robert Vercellino - Um santanense no pódio do ciclismo amapaense

Por que eu pedalo? Pedalo para es-
quecer dos problemas. Pedalo para 
trabalhar meu corpo e a minha 

alma. E claro, acima de tudo, pedalo para 
me divertir. A bicicleta é fundamental na 
minha vida. Ela me ajuda a ser uma pessoa 
mais determinada, tanto no trabalho quan-
to na minha rotina pessoal – sem contar as 
competições de que participo em diversos 
finais de semana. Além disso, ela ainda me 
leva a lugares inesquecíveis e me faz conhe-
cer pessoas maravilhosas. Não sei o que se-
ria de mim sem ela. Está argumentação é de 
Laís Saes, mas pode ser dita por todos que 
tem no ciclismo uma meta de vida.

O ciclista Robert Alain Vercellino, com 
certeza se enquadra neste argumento. Ele 
que tem duas nacionalidades, pois nasceu 
em Kourou (1988), na Guiana Francesa e 
é filho de mãe amapaense e pai guianense. 
Com 19 anos é filho de Maria do Socorro 
da Silva Vercellino e Alain François Joseph 
Vercellino, tem quatro irmãos. Sendo um 
casal por parte de pai e um por parte de 
mãe. 

Morando em Santana e devido ter perdi-
do o pai, que faleceu em 2013 e com 14 anos 
entrou em depressão, foi quando o ciclismo 
surgiu em sua vida. “Esse esporte me tirou 
do estado depressivo e da obesidade e me 
colocou de novo na trilha da vida e passei 
pedalar para me recuperar e crescer como 
esportista e pessoa”.

Vercellino conta que começou com o 
MTB, porém o ciclismo de estrada foi sua 
paixão, para onde migrou de imediato. 
“Quando comecei a pedalar já fui direto 
para a prática do mountain bike. O moun-
tain bike mudou a minha vida, meus valo-

res, sonhos, objetivos. Focada totalmente no 
esporte passei a desejar a melhora do meu 
desempenho. Amigos experientes e insis-
tentes me orientaram a treinar com speed 
ou bicicleta de estrada e me apaixonei de 
imediato pela categoria”.

Durante estas aventuras ciclistas e a des-
coberta de novos estilos do esporte Robert 
estudava e concluiu o Ensino Médio, e hoje 
está estudando para começar a fazer uma fa-
culdade, além de que ganhou mais um prê-
mio este ano, o nascimento do seu primeiro 

filho, Gabriel Freire Vercellino. “Quanto aos 
estudos ainda não decidi ao certo tenho 3 
opções em mente engenharia Civil, enge-
nharia mecânica ou educação física. Porém 
tenho uma maior a partir de agora, criar 
meu filho com o melhor que puder fazê-lo 
e nessa tenho de ser aprovado com louvor”

“Este ano, de 2017, foi bem conturbada 
o nascimento do meu filho o abandono do 
ciclismo por um tempo. E agora a mudança 
de categoria para a sub-23 e a dificuldade 
em conseguir patrocínio. Mas vamos supe-
rar e voltar a conquistar pontos e medalhas. 
Sim estou voltando ao ritmo de treinamen-

to”.
Ele começou as suas 

competições sem equipe 
e depois participou de 3 
equipes, em 2014, com-
petiu pela Adventure 
Bike; 2015/2016 – Chama 
Cycling Team, e em 2017 
– Equipe Concreta, onde 
continua.

Robert mesmo novo 
na idade e de prática es-
portiva já tem sua opi-
nião formada sobre o 

ciclismo amapaense que hoje passa por 
grandes mudanças. 

“Em 2017 surgiu a única equipe semi-
profissional do Estado e que está com um 
trabalho sério em relação a resultados a ní-
vel Nacional. E a nova administração da Fe-
deração Amapaense de Ciclismo, está mos-
trando trabalho e melhorando o esporte e as 
competições”.

Ele argumenta que o atleta amapaense 
para ter sucesso precisa treinar de forma 
correta e treinar o psicológico. “Na época 

que eu estava no apogeu treina-
va de 3 até 9 horas por dia, sem-
pre procurei forma de melhorar 
meu treinamento. Sincroniza-
do, treino/descanso e alimenta-
ção”.

Vercellino conheceu o ciclis-
mo europeu e sentiu a diferença 
no trato do esporte. “Passei 45 
dias em passeio na Europa, es-
tive na França aproveitei para 
competir e treinar por lá, em 2015”.

Disputou com sucesso em 2015 as com-
petições europeias com pouco mais de 100 
atletas entre o profissional, semiprofissio-
nais e juniores. “A primeira volta havia uma 
meta não premiada fui o primeiro a cruzar a 
linha, não sei exatamente minha colocação 
um dos comissários de prova me informou 
que entrei entre os 10 primeiros da catego-
ria júnior. Prova de altíssimo nível 43km/h 
de média durante 2 horas em circuito com 
muitas montanhas”.

Competições
Robert Vercellino disputou os Jogos Es-

colares e as escolas que representou foram: 
Escola Estadual Joanira Del Castillo, em 
2014 e E.E. Prof. José Barroso Tostes, em 
2015. 2014 foi vice-campeão 
estadual e em 2015 campeão es-
tadual.

 
• Em 2014 também com-

petiu na V Volta Ciclística do 
Pará, conseguindo o 1ª lugar 
no Circuito; no Contra relógio 
fez o 2º lugar e no geral fez o 2º. 
“Foi a minha primeira viagem 
para competir pelo ciclismo e 

voltei como vice-Campeão da V Volta Ci-
clística do Pará em 2014”.

•  Foi Campeão da VI Copa Geraldo 
Junior de Ciclismo em Castanhal (PA).

• Campeão amapaense de circuito 
Junior campeão 2015. 

• Em 2014 Campeão Norte/Nordeste 
contra o Tempo.

• Em 2015 – segundo lugar na Volta 
Ciclística do Pará.

• Em 2015 o 1º lugar Junior da IX 
Copa Metropolitana de Belém.

• Em 2016 conquistou o segundo lu-
gar Júnior na X Copa Metropolitana de Be-
lém. São mais de 40 medalhas e mais de 10 
troféus.

• Em 2016 – Campeão Junior da XX 
GP Israel Freitas



A Escola Estadual Alexandre Vaz Ta-
vares realiza neste sábado (23), a 36ª 
Caminhada Alexandrina, um dos 

eventos mais tradicionais do Amapá, com a saí-
da marcada para as 08 horas da manhã, da fren-
te da escola, no bairro do Trem, com o seguinte 
itinerário: avenida Feliciano Coelho, Rua General 
Rondon, avenida Coriolano Jucá, Rua Candido 
Mendes, orla do bairro Santa Inês, e chegada no 
complexo do Araxá.

Este ano o projeto da tradicional Caminhada 
Alexandrina tem como tema ‘Esporte e Saúde’ e 
desde o início do segundo semestre a coordena-
ção do projeto da caminhada vem realizando vá-
rias atividades, como palestras, debates, trabalhos 
pedagógicos, ações sociais e de saúde em parceria 
com outras instituições, envolvendo alunos, pro-
fessores, funcionários e toda a comunidade escolar 
com o objetivo de incentivar as práticas esportivas 
e qualidade de vida, chamando a atenção sobre a 
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36ª CAMINHADA ALEXANDRINA 
Acontece neste sábado, com o tema ‘Esporte’

Reinaldo Coelho má alimentação, obesidade, tabagismo, estresse, 
doenças coronárias, vida sedentária, entre outros 
problemas enfrentados pela sociedade moderna.

A ciência do esporte demonstra através de 
estudos a importância de se praticar qualquer 
atividade física ou esportiva, desde que seja bem 
planejada. A prática esportiva traz benefícios tanto 
no âmbito da saúde do corpo, quanto da mente, 
permitindo-nos ter uma vida mais saudável, e a 
construção de uma boa escola passa pelo compro-
misso da implementação de ações que promovam 
uma educação e democrática.

Ações sociais
Além da programação da caminhada, a di-

reção da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares 
realizou uma ação social no sábado passado (16), 
e oferecendo para comunidade serviços de espor-
te com oficinas de judô, tênis de mesa, vôlei, free 
step, exposição sobre os jogos paraolímpicos. Na 
área da saúde foram ofertados serviços odontoló-
gicos (SESC), massoterapia (Escola Integrare), afe-
rição de pressão arterial e teste de glicemia (UBS 

São Pedro).
Essa ação foi dentro da Esco-

la com atendimentos de saúde e 
oficinas com modalidades espor-
tivas e faz parte do projeto da ca-
minhada alexandrina. “Tivemos 
também duas semanas de pales-
tras sobre todas as modalidades 
esportivas. Além de palestras de 
prevenção ao suicídio da progra-
mação do setembro amarelo. E 

esses temas são atualizados, porque 
o esporte é um modo de cuidar da 
saúde e a 36ª caminhada alexandrina 
acontece neste sábado dia 23” expli-
cou, a diretora da Instituição, profes-
sora, Vera Leão.

A Escola AVT busca construir 
atitudes acerca do tema ‘Esporte e 
Saúde’, com ações voltadas para a 
sensibilização da comunidade esco-
lar sobre a importância do esporte 
como inclusão, lazer, rendimento educativo e par-
ticipativo, bem como proporcionar uma melhor 
qualidade de vida.

“Em primeiro lugar a Escola tem muita im-
portância em falar sobre o tema dos atletas parao-
límpicos, uma vez que deficiências são vistas como 
impedimentos. Mas não, isso mostra pra nós que 
com apenas algumas mudanças podemos fazer 
coisas incríveis que algumas pessoas se negam a 
fazer pela dificuldade, mas através da dificuldade 
que chegamos a superação”, comentou o estudante 
Gabriel Fernandes. 

História
A ‘Caminhada Alexandrina’ surgiu em agosto 

de 1980, quando um professor de Educação Física 
que lecionava na própria escola, preocupado com 
a qualidade de vida dos estudantes, teve a ideia de 
propor uma longa caminhada. O trajeto da cami-
nhada é mantido até hoje. A proposta cresceu, e 
atualmente têm adeptos de todas as idades, princi-
palmente pessoas de “melhor idade”. A Caminha-
da é realizada desde seu início no último sábado 

Com o objetivo de incentivar as práticas esportivas e qualidade de vida

de agosto, e essa data é mantida até os dias atuais.
A escola manteve durante anos o horário de 

saída e o trajeto com sentido zona Sul da capital, 
e entrada na Rodovia Juscelino Kubitschek com 
chegada no balneário de Fazendinha, distante a 
15 quilômetros de Macapá, capital do Estado do 
Amapá, eram mais de cinco horas de caminhada. 
No balneário acontecia várias programações, en-
tre elas: esportivas, artístico-cultural além de bares 
e restaurantes que comercializarão pratos típicos 
de nossa região.

Na nova programação, não foi justificada a 
mudança drástica, a rota acontece no próprio Bair-
ro do Trem onde se localiza a escola Alexandre Vaz 
Tavares. A caminhada Alexandrina tornou-se um 
projeto da escola, onde os seus coordenadores têm 
a preocupação de abordar temas relevantes para 
a sociedade. Os temas são trabalhados em sala de 
aula pelos professores e a coordenação da escola, 
estimulando assim, os alunos a participarem da 
caminhada ativamente, não somente na defesa da 
prática do exercício físico, mais também levando 
uma mensagem pedagógica aos participantes.



Macapá-AP, 23 a 29 de setembro de 2017B8 - INFORME PUBLICITÁRIO



Macapá-AP, 23 a 29 de setembro de 2017

11ª PRIMAVERA DOS MUSEUS
No Amapá reúne programação diversificada

Público poderá participar de exposições, contação 
de histórias, palestras e performances poéticas, 

no período de 19 a 24 de setembro.

Página  4.
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JOSÉ DO CARMO TAVARES, O ZÉ ELETRECISTA – *1928 / +2017 
Reinaldo Coelho

O mês de setembro foi o mês 
do elevamento de diversas 
almas amapaenses. Entre os 

que nos deixaram, tivemos a ida de cra-
que do futebol amapaense Mareco, do 
Gaivota, o coreógrafo Adrilson Carva-
lho, o geólogo Marcos Palheta, o enge-
nheiro, delegado de polícia e professor 
Bigu e a de José do Carmo Tavares.

Zé Tavares como era conhecido, e 
era um negro silencioso, mas quando 
falava com as pessoas abria um lindo 
sorriso, que valia por milhares de pa-
lavras. Andava na cidade em uma bi-
cicleta Hércules, adquirida em 1953 na 
Casa Leão do Norte, mas já moldada 
ao pequeno corpo desse grande eletre-
cista, por essa profissão e era conheci-
do como Zé eletrecista, e tinha como 
hobby a marcenaria. 

Descendente de uma familia legi-
timamente amapaense tanto que seus 
bisavós, residiam no antigo Largo São 
José, hoje Praça Barão do Rio Branco, 
sua família juntamente com outros ne-
gros, originalmente ocupavam a frente 
da cidade próximo ao trapiche muni-
cipal e ao estaleiro. Muitos viviam da 
pesca e do plantio da mandioca. E com 
a transformação do Amapá em Terri-
tório Federal e a consequente instala-
ção do primeiro governo, aconteceu a 
transferência dos negros para a parte 
norte da cidade não foi um fato enfren-
tado com passividade por eles.

Porém a família Tavares não foi para 
o Laguinho. Um ramo deles fixou re-

sidência no Largo dos Inocentes, mais 
conhecido como Formigueiro.

O Zeca Eletrecista, cujo nome de 
batismo era José do Carmo Tavares, fi-
lho de José Tavares e Maria do Carmo 
Tavares, nasceu na casa dos pais, em 
março de 1928, sendo “aparado” por 
Luzia Francisca da Silva, a Mãe Luzia. 
Zeca Tavares veio ao mundo no Largo 
dos Inocentes, o recanto mais populo-
so de Macapá. 

O historiador Nilson Montorial es-
creveu que os antigos moradores da 
nossa cidade diziam que ali tinha tanta 
gente que parecia um formigueiro. Foi 
aluno da Escola Primária de Macapá e 
começou a trabalhar cedo. Na Prefeitu-
ra de Macapá aprendeu o ofício de ele-
trecista e prestou relevantes servicos à 

Comuna Macapaense. José Tavares não 
era de jogar conversa fora. Foi torcedor 
do América Futebol Clube, do Rio de 
Janeiro, mas se desencantou com o clu-
be.

“Chamá-lo de Zeca Americano era 
um desaforo. Ele e a Lucy, sua esposa, 
foram pessoas estimadas.Ela, festeira 
do marabaixo e tacacazeira famosa. 
Quando construi minha casa, entre-
guei a edificação aos cuidados do Zeca 
Amaral, mestre de obras da PMM. As 
instalações elétricas eu confiei ao Zeca 
Eletrecista. Tenho um profundo senti-
mento de gratidão pelos dois. Após a 
morte da Lucy o Zeca Eletrecista per-
deu o ânimo pela vida”. 

Nilson Montorial conta que no úl-
timo sábado, dia 9/9, “eu o vi sentado 

no banco branco 
existentes no pá-
tio de sua casa”.

Ele era servi-
dor aposentado 
do município de 
Macapá e tinha 
89 anos de idade, 
iria completar 90 
anos em março 
de 2018. 

Walciria, uma 
das suas filhas, 
falou a editoria 
do Tribuna Ama-
paense sobre seu 
pai adotivo, “Sou 
sobrinha da Tia 
Lucy, que nos 
criou, eu mais 
duas irmãs (Wa-
lciria, Walquiria 

r Jacira) desde a 
tenra idade. Ela 
{Tia Lucy} era 
criada pela Dona 
Iaci do Espirito 
Santo Araújo, que 
a ajudou a nos 
criar. Quando a 
Tia Lucy casou 
com Zé Tavares 
ele nos adotou 
como filhas e re-
gistrou meu pri-
meiro filho como 
seu e nos colocou 
quando entro 
para a PMM re-
cebíamos o salá-
rio família”.

Família
Zequinha era filho de José Tavares, 

irmão de João do Carmo Tavares (Jan-
gito), Faustino e Biló, destacados atle-
tas do futebol amapaense. Era também 
irmão da Tereza e da Dona Quitéria, 
que trabalharam com os Irmãos Za-
gury. 

Profissional
Eletricista dos quadros da PMM aju-

dou a levar energia elétrica para muitas 
comunidades do interior de Macapá e 
na Prefeitura de Macapá aprendeu o 
ofício de eletricista e prestou relevan-
tes serviços à Comuna Macapaense. 
Trabalhou muito na instalação e ma-
nutenção do sistema de iluminação do 
Glicério Marques: até dois meses atrás, 
antes das complicações do diabetes, o 
Zequinha ainda pedalava pelas ruas de 
Macapá sua bicicleta Hércules adqui-
rida em 1953 na Casa Leão do Norte, 
portanto era figura muito querida e co-
nhecida em nossa cidade. 

Foi aluno da Escola Primária de Ma-
capá e começou a trabalhar cedo. Seu 
José Tavares não era de jogar conversa 
fora. Foi torcedor do América Futebol 
Clube, do Rio de Janeiro, mas se desen-
cantou com o clube. Chamá-lo de Zeca 
Americano era um desaforo. 

Ele e a Tia Lucy, sua esposa foram 
pessoas estimadas. Ela, festeira do ma-
rabaixo e tacacazeira famosa. 

Texto de Nilson Montoril, (adap-
tado ao Porta-Retrato e pelo Tribuna 
Amapaense) publicado originalmente, 
na íntegra, na página do grupo MMM 
– MEIO DO MUNDO MACAPÁ, no 
Facebook.

Eletricista dos quadros da PMM ajudou a levar energia elétrica para muitas comu-
nidades do interior de Macapá e na Prefeitura de Macapá aprendeu o ofício de ele-
tricista e prestou relevantes serviços à Comuna Macapaense. Trabalhou muito na 

instalação e manutenção do sistema de iluminação do Glicério Marques.
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Imaginem um candidato 
ideal para os dias atuais... 
Quais seriam as creden-

ciais desejadas? Casado? Com 
filhos? Bem formado? Bem su-
cedido? Honesto? Solidário? 
Prestativo? Trabalhador? Com-
promissado com o seu eleitora-
do? Sim, essas são algumas ca-
racterísticas que provavelmente 
imaginamos sobre um candida-
to.

Poucos meses atrás um can-
didato com características de-
sejáveis poderia ser o ex-pro-
curador do Ministério Público 
Federal, Marcelo Miller. Isso 
mesmo, aquele procurador en-
volvido no caso JBS, agora in-
vestigado por obstrução às in-
vestigações e exploração de 
prestígio. Atuante até o início 
do ano no Ministério Público 

Federal de Brasília, o doutor 
provavelmente reunia boas cre-
denciais para ser um bom can-
didato nas próximas eleições. 
Distante de ser um político 
profissional e sem um históri-
co de envolvimento em atitudes 
ilícitas, ele poderia ser consi-
derado por muitos como uma 
pessoa acima de qualquer sus-
peita. Um bom salvador para a 
nossa pátria.

Agora, voltando para a reali-
dade, qualquer pessoa é hones-
ta até ser corrompida. Casos de 
corrupção envolvendo o Legis-
lativo e Executivo estamos can-
sados de assistir nos noticiários. 
O destaque, então, é que esta-
mos descobrindo casos de cor-
rupção envolvendo outro poder 
da república, o Judiciário. Co-
meçam a brotar nos noticiários 

relatos de comportamentos sus-
peitos ou crimes cometidos por 
alguns de seus membros.

Diante de todos esses fatos, 
começo a perceber que mesmo 
com uma boa reforma política 
ou outras reformas essenciais, 
ainda teremos dificuldade em 
melhorar o país. Mesmo com 
um congresso renovado com 
as eleições de 2018, ainda po-
demos ver cenas de corrupção 
como as atuais. Isso porque o 
nosso sistema atual é, infeliz-
mente, corrupto. O mocinho 
pode ser tornar bandido em um 
piscar de olhos. 

Assim, o nosso problema é 
mais complexo do que imagi-
namos.

Uma solução para o crime de 
corrupção que esfola o nosso 

país seria não só a criação de 
leis mais rígidas para esse tipo 
de crime, mas principalmente 
a execução dessas leis de forma 
rápida e exemplar. Ilustrando, 
para crimes de corrupção en-
volvendo valores astronômicos 
a aplicação de pena máxima 
seria pertinente. Para a maio-
ria da população os milhões 
de reais escondidos em aparta-
mentos ou contas no exterior 
seriam mais bem aproveitados 
se fossem utilizados para salvar 
milhares de vidas nas filas dos 
hospitais públicos.

José Renato Campos é aluno 
de doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica da Unesp e professor 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo.

IMAGINEM

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com

BR-156: MAIS UM ANO 

Volto a destacar a rodovia 
federal BR-156 exata-
mente porque já chega-

mos ao meio do período sem chuva 
que é tão esperado para a continu-
ação dos serviços de execução des-
ta que é a estrada mais antiga em 
construção no Brasil.

Retorno no tempo para recor-
dar a reunião havida no Palácio 
do Setentrião, com a participação 
do governador do estado, de um 
deputado federal pelo Amapá, de 
um representante da Diretoria Ge-
ral do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte e do 
Superintendente Regional do Dnit 
para o Amapá – Dnit/AP, quando 
foi anunciado, solenemente, a reto-
mada das obras da BR-156, inclusi-
ve do tramo sul, com a divisão dos 
lotes e informado que os dois lotes 
que ainda precisam ser construídos 
no tramo norte, em um trecho de 
110 km, entre as cidades de Calçoe-
ne e Oiapoque.

Durante os anúncios oficiais, 
foi citado, inclusive, que já haveria 

acertos para que o Exército Bra-
sileiro, através da sua unidade de 
construção, assumisse os lotes 1 e 
2 do tramo sul, que o Governo do 
Estado ficaria com o lote 4, pois já 
estava com o convênio assinado há 
dois anos, e com dinheiro em conta 
para começar os serviços, ficando 
apenas a indefinição do lote 3, que 
deveria ser licitado pelo Dnit.

Com relação aos dois lotes do 
tramo norte, a informação é de que 
já tinha sido dada a ordem do ser-
viço, e que era apenas uma questão 
de tempo a retomada das obras pe-
las empresas e que, mesmo durante 
o período das chuvas seriam reali-
zados os serviços de construção das 
pontes, em torno de 74, que preci-
sam ser construídas no trecho em 
construção entre Calçoene e Oia-
poque.

Pois bem, estamos terminando o 
mês de setembro, e as notícias re-
ferentes ao tramo norte da BR-156 
são de que apenas serviços de recu-
peração dos trechos mais afetados 
estão sendo realizados e que a obra 

definitiva não foi começada e nem 
as pontes tiveram iniciadas as cons-
truções.

Com relação ao tramo sul, as no-
tícias são de que a estrada continua 
do mesmo jeito, sem qualquer tra-
balho sendo executado. E, pior, o 
batalhão de engenharia e constru-
ção do Exército Brasileiro que fora 
anunciado pelo governador, pelo 
deputado e pelos agentes do De-
nit, na reunião havida no Palácio 
do Setentrião, de que o BEC seria 
o responsável pela construção, até 
agora nada foi confirmado. 

Nem mesmo o lote 1 que fica 
próximo da Capital do Estado, que 
já tem dinheiro locado há mais de 
dois anos, e que seria executado 
pelo Governo do Amapá, começou.

Esta situação está preocupando 
os usuários da Rodovia BR-156 que 
já projetam a repetição dos pro-
blemas na estrada para o período 
chuvoso que começa em dezembro 
de 2018, com a volta dos atoleiros, 
das pontes inseguras e dos riscos 
de vida para aqueles que precisam 

chegar a Macapá vindo do Oiapo-
que ou vindo de Oiapoque para 
Macapá.

Essa falta de compromisso com 
o que anunciam os governantes 
compromete o desenvolvimento do 
estado e a entrada de recursos no-
vos para desenvolvimento de pro-
jetos que possam gerar emprego e 
melhorar a qualidade de vida deste 
povo que espera mais responsabili-
dade por parte dos seus governan-
tes, representantes e agentes públi-
cos.

É impossível continuar assim. 
Para se ter uma ideia, a preços de 

hoje os lotes que faltam ser cons-
truídos, incluindo as obras de arte, 
superam 350 milhões de reais, o 
que representaria uma injeção des-
se capital na economia local em 
dois anos.

O povo precisa a verdade preva-
leça e que as mentiras ou erros de 
avaliação sejam diluídos pela inte-
ligência e a responsabilidade de go-
vernantes.

Chega de enrolação! 
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11ª PRIMAVERA DOS MUSEUS
Reinaldo Coelho

Coordenada pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (IBRAM), a temporada 
de 2017 da Primavera dos Museus, 

celebra o início da primavera e visa aumentar o 
público que frequenta museus, assim como for-
talecer os laços entre os museus e a sociedade.

Museus e suas Memórias é o tema da 11ª 
Primavera dos Museus, que acontece de 18 a 
24 de setembro, em todo o Brasil. Em Macapá 
a programação ocorrerá em cinco espaços, com 
visitas mediadas, palestras, oficinas, contação de 
histórias, exposições, exibição de filmes e outras 
ações.

No Amapá, a iniciativa envolverá os museus 
de Arqueologia e Etnologia do Amapá (MAE); 
Sacaca; Joaquim Caetano da Silva; Fortaleza de 
São José de Macapá, além de espaços como a 
Biblioteca Pública Elcy Lacerda e o Centro de 
Estudos e Pesquisas Arqueológicas do Amapá 
(CEPAP), pertencente à Universidade Federal 
do Amapá.

Em todo o país são mais de 900 museus 
que oferecerão ao público 2,5 mil atividades, 
de acordo com o IBRAM. A Primavera dos 
Museus é uma temporada cultural coordenada 
pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), 
que acontece todo ano no início da estação.

“É um momento de olharmos para dentro 
dessas instituições e refletirmos sobre o seu 
funcionamento, se estão oferecendo ao público 
o que devem, o que melhorar, o que falta”, diz 
Cleide Façanha, técnica responsável pela pro-
gramação na Biblioteca Pública Elcy Lacerda.

 

Fortaleza de São José
A ação acontece em um período especial 

para os museus amapaenses, a Fortaleza de 
São José, que também é um museu, pode ser 

reconhecida como um 
patrimônio material da 
humanidade pela Or-
ganização das Nações 
Unidas para a Educa-
ção, Ciência e Cultura 
(UNESCO) em 2021. O 
monumento histórico e 
seu entorno passam por 
obras de revitalização 
desde julho de 2017, com 
investimento orçado em 
R$ 3 milhões oriundos 
do tesouro estadual.

Joaquim Caetano da Silva
O Museu Histórico Joaquim Caetano da 

Silva também recebe melhorias. A revitalização 
do prédio, localizado em Macapá, foi retomada 
nesta semana com recursos do GEA que so-
mam mais de R$170 mil e incluirá melhorias 
no telhado, nos sistemas hidráulico e elétrico e 

na pintura da obra. “Es-
tamos muito felizes com 
este avanço, valorizar os 
museus é uma forma de 
reconhecer nossa cultura 
e nossa história”, reforçou 
o secretário de Cultura, 
Dilson Borges. A previ-
são é que a revitalização 
seja concluída em no-
vembro de 2017.

O Joaquim Caetano 
da Silva possui um acer-
vo composto por objetos 

que retratam momentos importantes da histó-
ria do Amapá, como fotografias, cerâmicas e 
objetos pessoais de ilustres filhos da terra. A ins-

tituição participará da 11ª Primavera dos Mu-
seus por meio de uma exposição fotográfica de 
governadores Amapá que, devido à reforma do 
no prédio, será exibida na Fortaleza de São José, 
na quarta-feira (20), a partir das 8h.

Museu de Arqueologia e Etnologia do 
Amapá

Nesta edição da Primavera dos Museus, o 
MAE apresenta as modificações pelas quais a 
capital amapaense passou ao longo dos anos 
por meio da exposição “Museus e suas memó-
rias: um passeio fotográfico pela história da ci-
dade de Macapá”.

O público também poderá participar das vi-
sitas monitoradas que proporcionarão um pas-
seio pelas exposições fotográficas por meio de 
banners e alguns objetos que remetem a época 
em que o Amapá era um território da União.

“Por meio desta ação, nosso objetivo é in-
formar ao público em geral o contexto histórico 
da antiga cidade de Macapá através de fotogra-

fias, aproximando-os dos espaços de memória”, 
explica a gerente do MAE, Yana Barbosa, acres-
centando que haverá ainda palestras, exibição 

de vídeos e mesa-redon-
da. 

 
Biblioteca Pública 

Elcy Lacerda
A Elcy Lacerda 

também participará do 
evento com uma vasta 
programação que ini-
cia no próximo dia 18 e 
encerra no dia 24. “Ela-
boramos atividades que 
direcionadas a diferentes 
públicos”, explicou o ge-
rente da instituição, José 

Pastana.
Dentre as ações haverá lançamento de 

obras, palestras com escritores amapaenses, 
contação de histórias infantis, performances 
poéticas, e diversas exposições, uma delas abor-
dará especificamente a história da professora 
Elcy Lacerda que dá nome à instituição.

Museu Sacaca
A programação que ocorrerá no Museu Sa-

caca inicia no dia 27 de setembro e encerra no 
dia 01 de outubro, proporcionando à comuni-
dade a reflexão, a discussão e a troca de experi-
ências sobre o tema: “Museus e suas Memórias”. 
A diretora do Museu Sacaca, Aimê Favacho, 
destaca que está tudo organizado para receber 
turistas, estudantes e o público visitante. “Nossa 
equipe técnica irá fazer a mediação e acompa-
nhamento das visitas e das atividades a serem 
realizadas durante a Primavera dos Museus. A 
expectativa é que aumente o número de visitan-
tes neste período”, afirmou Aimê.

Público poderá participar de exposições, contação de histórias, palestras e 
performances poéticas, no período de 19 a 24 de setembro.
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Morrendo pela boca
É o que está acontecen-

do literalmente com o 
povo brasileiro. Segun-

do o Instituto Nacional do Cân-
cer 74% dos brasileiros acome-
tidos dessa doença morrem em 
virtude da ingestão de alimentos 
contaminados por agrotóxico.

A situação da qualidade dos 
alimentos no Brasil é algo verda-
deiramente preocupante e nos-
sas autoridades o quanto antes 
devem se debruçar sobre esse as-
sunto e encontrar saída para esse 
grave problema que, não só tem 
tirado a vida do brasileiro de for-
ma precoce, como tem onerado a 
conta pública no setor Saúde.

Para que tenhamos uma ideia 
da dimensão do problema no 

Ranking dos 10 mais países no 
mundo que possui a maior pro-
dução de produtos orgânicos, o 
Brasil não aparece. Da América 
do Sul, nosso continente só o 
Uruguai e Argentina. Na Amé-
rica do Norte, apenas EUA e 
Canadá os outros cinco países 
são da Europa e a China repre-
senta o Oriente. Os Europeus 
que cuidam melhor da produção 
alimentícia são: Austrália, Fran-
ça, Itália, Alemanha e Espanha. 
Fonte (Revista Meio Ambiente)

Conversando com o Enge-
nheiro Agrônomo, Luiz Cabral 
ele afirma que a luz amarela já 
acendeu no Brasil e recentemen-
te esteve participando de um 
Congresso em Brasília cujo tema 

foi exatamente o cuidado que 
devemos ter com alimentos con-
taminados e incentivar o incre-
mento da produção de alimen-
to saudável, sem a presença de 
agrotóxico na lavoura familiar 
e nas pequenas propriedades. 
Tecnologias existem e precisam 
ser utilizadas pelos nossos agri-
cultores afirma Cabral. O  Ama-
pá não está fora desse contexto. 
O governo estadual utilizando 
o mandato de deputada Marília 
Góes vai realizar uma audiência 
pública na Assembleia Legislati-
va para discutir o Projeto de Lei 
da Política Estadual de Agroeco-
logia e Produção Orgânica.

O objetivo do debate é pro-
mover, incentivar e fomentar o 

desenvolvimento da agroecolo-
gia e dos sistemas orgânicos de 
produção e extrativismo sus-
tentável, assim como, a transi-
ção agroecológica. Para Waldez 
Góes coma deflagração desse 
processo o Estado estará dando 
sua contribuição para a melhoria 
da qualidade de vida das popula-
ções urbanas.

O desafio desse tema é conci-
liar a lucratividade da agricul-
tura extensiva com a produção 
orgânica das pequenas proprie-
dades. Mas os desafios estão aí 
para serem superados ou pelo 
menos amenizados. Alimento 
é coisa séria e o brasileiro não 
pode morrer feito peixe, pela 
boca. Estamos de olho.

Não é a primeira vez que o as-
sunto vem à baila, mas gos-
taríamos, e muito, que fos-

se a última. O fato é que não apenas o 
homossexualismo ganha evidencia, mas 
também aparecem outras ramificações 
da sexualidade humana. E as letras da 
definição dos tendentes à causa vai cres-
cendo.

Mas, afinal, o que é a sexualidade hu-
mana, suas nuances, tabus, aparências 
e transparências? No dia 17 de maio de 
1990 a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) retirou a homossexualidade da 
lista internacional de doenças. Não há 
muito tempo o mundo todo, até os paí-
ses mais liberais, lidava com a questão da 
opção sexual como caso de saúde públi-
ca. Já houve época em que o assunto era 
tratado como, pasmem(!), doença men-
tal. Em 1952, a Associação Americana 
de Psiquiatria publicou, em seu primei-
ro Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtorno Mentais , que a homossexua-
lidade era uma desordem, o que fez com 
que a opção sexual fosse estudada por 
cientista, que acabaram falhando por di-
versas vezes ao tentarem comprovar que 
a homossexualidade era, cientificamen-
te, um distúrbio mental. Com a falta des-
ta comprovação, a Associação America-
na de Psiquiatria retirou a opção sexual 
da lista de transtornos mentais em 1973.

Em 1975, a Associação Americana 
de Psicologia adotou a mesma posição e 
orientou os profissionais a não lidarem 
mais com este tipo de pensamento, evi-
tando preconceito e estigmas falsos. Po-

rém, a Organização Mundial de Saúde 
incluiu o homossexualismo na classifi-
cação internacional de doenças de 1977 
(CID) como uma doença mental, mas, 
na revisão da lista de doenças, em 1990, a 
opção sexual foi retirada. Por este moti-
vo, o dia 17 de maio ficou marcado como 
Dia Internacional contra a Homofobia.

Homofobia significa aversão irrepri-
mível, repugnância, medo, ódio, precon-
ceito que as pessoas, ou grupos nutrem  
contras homossexuais, lésbicas, bissexu-
ais e transexuais. Muitas vezes aqueles 
que guardam estes sentimentos não de-
finiram completamente sua identidade 
sexual, gerando dúvidas e revolta, que 
são transferidas para aqueles que já defi-
niram suas preferências sexuais.

Etimologicamente, a palavra “homo-
fobia” é composta por dois termos dis-
tintos: homo,  pseudo prefixo de homos-
sexual; e o grego phobos, que significa 
“medo”, “aversão” ou “fobia”. O indivíduo 
que pratica a homofobia é chamado de 
homofóbico. Pseudo significa falso, por-
tanto, a homofobia, começa se baseando 
em um desvio da palavra homos, levan-
do-a a definir apenas os homossexuais, 
quando na verdade a palavra Homo é o 
gênero que compreende a espécie Homo 
sapiens , que inclui humanos modernos , 
bem como várias espécies extintas classi-
ficadas como ancestrais ou intimamente 
relacionadas com os seres humanos mo-
dernos, principalmente Homo erectus.

A homofobia continua a ser um pro-
blema no mundo inteiro e, ao que tudo 
indica, foi um dos motivos que levaram 

Omar Mateen a matar 50 pessoas e dei-
xar outras 53 feridas em uma ataque a 
mão armada na boate Pulse, em Or-
lando, Estados Unidos, ocorrido no dia 
12/06/2016. Conforme relato do pai do 
atirador, recentemente Omar havia de-
monstrado descontentamento ao ver 
dois homens se beijando na cidade de 
Miami. Também foi revelado que Omar 
frequentava a própria boate Pulse com 
certa regularidade e que utilizava aplica-
tivos de celular voltados para o público 
gay.

Ainda se discute se este foi um ataque 
terrorista (o Estado Islâmico assumiu a 
autoria do ataque, apesar de não haver 
ligações diretas entre Omar e o grupo), 
mas esse relato e o alvo escolhido por 
Omar sugerem que se trata também de 
um ataque de cunho homofóbico.

A Bíblia condena a fornicação, quer 
entre pessoas do mesmo sexo quer entre 
pessoas de sexos diferentes. (1 Coríntios 
6:18), no entanto, há passagens que pa-
recem não se importar com isso, como 
nestes versos em que Saul está enfureci-
do pelas práticas homossexuais de seu 
filho com Davi. Ele diz, “não sei eu que 
tens elegido o filho de Jessé, para vergo-
nha tua e para vergonha da nudez de tua 
mãe?” [I Sm 20:30]. Davi e Jônatas “bei-
jaram-se um ao outro e choraram jun-
tos” quando se separaram pela última 
vez. [I Sm 20:41].

Muitos gays, aceitos ou não em seus 
tempos, contribuíram em vários cam-
pos do conhecimento, como nas artes, 
filosofia, e em áreas das ciências exatas e 

biológias. Alguns puderam assumir sua 
orientação sexual sem sofrer maiores 
consequências, enquanto outros foram 
perseguidos e há um terceiro grupo de 
personagens históricos cuja sexualida-
de é objeto de especulação até os dias 
de hoje.  Tais como  Leonardo Da Vinci, 
vários biógrafos afirmam que o brilhan-
te artista era gay;  Michelangelo, prati-
camente um conterrâneo de Leonardo 
Da Vinci, o pintor, escultor e poeta Mi-
chelangelo dedicou vários sonetos ao 
seu companheiro de vida, Tommaso de 
Cavallieri; Nicolau Maquiavel, o influen-
te filósofo italiano Nicolau Maquiavel 
foi obrigado a esconder sua sexualidade 
por toda a vida. Ele é autor do clássico 
“O Princípe”, um dos tratados políticos 
mais fundamentais elaborados pelo pen-
samento humano, com papel crucial na 
construção do conceito de Estado mo-
derno; Alan Turing, o pai da computa-
ção trabalhou durante a Segunda Guerra 
para a inteligência britânica para que-
brar os códigos de mensagens secretas 
dos alemães. Por conta de sua homosse-
xualidade, sofreu um processo criminal 
em 1952 e teve que passar por tratamen-
to com hormônios femininos e castração 
química para não ir à prisão. Sua vida foi 
retratada no filme “O Jogo da Imitação”.

E assim, questionamos e deixamos 
em aberto a pergunta do título deste 
artigo. E mais outra: Diante das catás-
trofes causadas pelos homo sapiens, 
corrupções, mortes por descasos e des-
vios de verbas, isso realmente é uma 
prioridade?

Homossexualidade é doença? E QUAL É A CURA?
Marco Antônio
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O MUNDO ESTÁ DESMORONANDO?

Parece que sim, diriam os 
pessimistas de plantão. 
Mas os otimistas pensam 

diferente e, assim, renovam a es-
perança de que essa intemperança 
mundial, classificada sob diferen-
tes formas, como: terremotos, ma-
remotos, desabamentos de morros,   
enchentes, rios que transbordam 
alagando cidades, barreiras que 
rompem destruindo tudo ao seu 
redor, corrupção conjugada em seu 
sentido substantivo, e muitas ou-
tras formas de violência natural ou 
humana.

Pergunta-se, então, quais causas 
impõem o ser humano ou a natu-
reza, de provocarem tanto estrago, 
ceifando vidas, destruindo lares, 
empobrecendo a sociedade, des-
truindo esperanças.

Não seria, por exemplo, a ga-
nância humana de estocar riquezas, 
buscando-a em lugares inóspitos 
mas de horizontalidade harmonio-
sa? Para certos fenômenos naturais, 
não seria a natureza buscando re-
compor parte de sua existência na-
tural que fora danificada pela ação 
do homem? 

Vale também perguntar-se. O 
mundo está ficando menor em re-
lação ao aumento vertiginoso da 
população, que cresce em escala 
geométrica e não encontrando lu-
gar adequado para viver dignamen-
te e, por isso, buscam lugares não 
condizentes para habitação, como 
as margens de lagos, rios, canais, 
ressacas, morros,... 

Também vale afirmar que diante 
de tamanha evolução de crescimen-

to humano, a fome leva-os buscar 
na natureza o alimento, não impor-
tando o estrago que se fizer neces-
sário?

É imperioso afirmar-se que o Ser 
humano, o mais insaciável dentre os 
da cadeia dos seres vivos é o maior 
responsável por todas as catástrofes 
já causadas, as que estão em anda-
mento, e as que previsivelmente já 
estão anunciadas?

É inquestionável afirmar-se que 
a “ corrupção “ humana, sob todos 
os desdobramentos que se queira 
fazer, é, também, agente ativa nesse 
desmoronamento do mundo? Sim, 
é, por que está diretamente vincu-
lada à vida da sociedade, na razão 
direta em que empresas que pagam 
verdadeiras fortunas à pessoas fí-
sicas autônomas, servidores públi-

cos ou sob qualquer classificação, 
deixam de recolher à Nação os im-
postos que serão transformados em 
serviços públicos que beneficiem a 
sociedade, empobrecendo os mais 
pobres, causando miséria material 
e espiritual ( perda da esperança ), 
ceifando vidas nos hospitais, trun-
cando o caminho do conhecimento 
das gerações futuras pela falta de 
escolas, professores, material di-
dático, entre outros, contribuindo 
para que a sociedade volte a viver 
no “ estado natural “, invertendo-se 
sua função social de plena convi-
vência e harmoniosa participação.

Enfim, vejo que não é o mundo 
que está desmoronando, mas é a 
raça humana que está em processo 
de degradação física, social e espi-
ritual. A natureza não tem nada a 
ver com isso.

Tratado de Utrecht de 1713 como a 
fronteira entre o Brasil e o território 
francês. Agora, atas das reuniões do 
Conselho de Genebra, de 1904, re-
velam que um mapa manuscrito que 
nem sequer fazia parte da defesa bra-
sileira acabou sendo importante.

No esforço de ganhar terreno, os 
franceses passaram a questionar a ge-
ografia do local e insistir que o Oiapo-
que era um braço norte do Araguari. 
Coube ao Barão do Rio Branco – o di-
plomata José Maria da Silva Paranhos 
– se mudar para Berna para apresen-
tar seus argumentos em 1899. No dia 
1º de dezembro de 1900, a Suíça daria 
a vitória ao Brasil, coroando a ação do 
diplomata.

Mas os estudos do italiano Federi-
co Ferretti, iniciados com a descober-
ta de mapas em 2013, apontam hoje 
que manuscritos também ajudaram 
na manutenção do Amapá. O geó-
grafo passou a estudar mais de 10 mil 
documentos na biblioteca de Genebra 
e concluiu que o que um dos manus-
critos consolidava para os árbitros su-
íços era o fato de que o argumento da 
França não se sustentava.

O mapa descoberto nos arquivos 
foi produzido em 1893 pelo geógrafo 
francês Henri Coudreau, que o enviou 

Um mapa manuscrito guar-
dado por mais de cem anos 
na Suíça pode ter ajudado 

a definir os contornos do Brasil atual. 
Descoberto por geógrafos europeus 
em uma coleção fechada ao público na 
Biblioteca de Genebra, a peça é con-
siderada como um dos documentos 
que influenciou a decisão de uma ar-
bitragem diplomática que acabou ga-
rantindo ao Brasil a região do Amapá, 
em 1900. Historiadores e diplomatas 
brasileiros, porém, relativizam a tese.

No fim do século 19, a recém-pro-
clamada República foi obrigada a con-
frontar os interesses franceses pela 
região amazônica. Paris reivindicava 
porção do território que, no Rio de Ja-
neiro, o governo considerava que era 
parte do Brasil. Até 1893, a questão 
do Amapá era tratada pontualmente. 
Mas, após ouro e carvão serem en-
contrados, os franceses começaram a 
se interessar pela região. Mais de cem 
soldados franceses massacraram a po-
pulação da aldeia de Mapá e a incen-
diaram.

A solução foi a de entregar ao go-
verno suíço, em 1897, a tarefa de ar-
bitrar quem ficaria com a região. O 
centro da questão era localizar onde 
se situava o Rio Oiapoque, citado no 

ao também francês Elisée Reclus para 
incluir em uma publicação. “Obvia-
mente que a geografia, naquele caso, 
era um pretexto”, disse Ferretti, geó-
grafo da Universidade de Dublin, na 
Irlanda, e secretário da Comissão de 
História da União Geográfica Interna-
cional. “Mas a constatação é de que o 
manuscrito de Reclus foi usado a fa-
vor do Brasil”, afirmou. Segundo ele, o 
mapa chegou às mãos de William Ro-
sier, um dos membros da comissão de 
arbitragem.

Na sessão de 8 de janeiro de 1904, o 
Conselho Municipal de Genebra des-
crevia o mapa, destacando seu papel 
na arbitragem. Chamado “Le Mapa”, o 
documento trazia aos mediadores de-
talhes inéditos sobre a costa atlântica 
do que é hoje o Amapá e justamente 
no trecho reivindicado pela França.

O mapa, por exemplo, traz medi-
das do canal de Capapaporis. Mas foi 
a identificação de povoados no inte-
rior da costa do Amapá que também 
pesou. “Os suíços investigaram a di-
nâmica morfológica e hidrográfica da 
costa”, indicou o estudioso italiano. “E 
eles analisaram todos os dados dispo-
níveis sobre a população local e, em 
especial, os resultados das tentativas 
de franceses e brasileiros de estabele-

cer vilarejos”, disse.
No mapa, Coudreau traz detalhes 

de locais como a Colônia Militar dom 
Pedro II, central na sustentação mili-
tar brasileira na região. “Essa parte da 
América do Sul foi quase completa-
mente ocupada por indígenas e brasi-
leiros”, explicou Ferretti.

Questionamento
“O mapa descoberto por Ferret-

ti ajuda a desmontar a tese francesa”, 
afirmou Luís Cláudio Villafane, his-
toriador e diplomata brasileiro, que 
lançará em 2017 uma nova biografia 
de Rio Branco. Mas não o considera 
decisivo. “Ajudar, certamente ajudou”, 
disse.

Quem também questiona o peso da 
descoberta é o diplomata Affonso José 
Santos, um dos quadros do Itamaraty 
que mais estudou a vida de Rio Bran-
co. “Há evidência de que os “peritos” 
suíços louvaram-se na rica e determi-
nante documentação de Rio Branco, 
para chegar ao laudo final.” Na avalia-
ção do diplomata, se o mapa de Reclus 
fosse determinante, “certamente figu-
raria na documentação francesa – o 
que não é o caso”. As informações são 
do jornal O Estado de S. Paulo -Esta-
dão Conteúdo - 18.12.16 - 11h26

Mapa inédito revê disputa pela região do Amapá
Reinaldo Coelho

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

Nobilíssimos, certa vez um 
político disse: “O senado federal 
é um baile de debutantes e a câ-
mara é um baile funk no morro” 
essa pérola jamais saiu da minha 
cabeça. É exatamente o que ve-
mos diariamente nos debates da 
câmara e do senado federal: de 
um lado a experiência, expertise 
e a tranquilidade para solucio-
nar os problemas; do outro lado, 
a energia para mostrar trabalho, 
a inexperiência [de muitos] e as 
tentativas de ganhar, no grito, ...

O pior de tudo é que muitos 
deputados, na ausência de ter 
o que fazer, usam o microfone 
para ficarem atacando o grupo 
globo. Sinceramente, não nutro 
sentimentos pela rede globo, 
tampouco pelo seu jornalismo. 
Todavia, façamos uma análise 
sobre o caso: Todo parlamentar 
que têm seu nome citado no jor-

projeto decente.

Vejamos bem, a teledrama-
turgia é uma forma de expressar 
os acontecimentos cotidianos, 
bem como, manifestar sua in-
satisfação com algo. Se a novela 
retrata isso, significa que algum 
agente público já agiu ou age 
dessa forma e o autor chama a 
atenção e faz seu protesto a par-
tir da sua arte. Ninguém pode 
cercear o direito de expressão 
do mesmo. Até mesmo porque 
as novelas têm nos trazido ques-
tões cada vez mais polêmicas e 
cada vez políticas, a fim de re-
duzir o preconceito.

Penso que se o autor infrigiu 
alguma lei, deve ele responder 
por tal. O problema é que temos 
parlamentares que nada fazem e 
usam o microfone apenas para 
fazer marketing pessoal, uns, 

No último modulo do curso 
que fiz em agosto de 2017 
na Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, ti-
rei fotos de alguns pôsteres de estudan-
tes de Medicina falando dos resultados 
de pesquisas do efeito neuroprotetor e 
antioxidante dos flavonoides. Lembrei-
-me do artigo “Efeito Curativo e Antio-
xidante dos Bioflavonóides”, publicado 
por mim no TA em 13.10.2015.

A ação farmacológica dos flavonoi-
des, presente nas plantas, possuem três 
propriedades: a) ação sobre os capilares 
venosos; b) ação em distúrbios cardía-
cos e circulatórios; c) ação antiespas-
módica. Possuem papel vasoprotetor 
e reduzindo a permeabilidade capilar, 
atenuando hemorragia, fragilidade ca-
pilar e insuficiência venosa. 

A maioria dessas plantas é antioxi-
dante, cujos compostos fenólicos cons-
tituem o principal grupo e entre estes 
os flavonoides, encontrados em plan-
tas, frutos e grãos comestíveis. Eles 
possuem propriedades medicinais e 
farmacológicas já estudadas, tais como 
anti-inflamatórios, antibacterianos, 
antivirais, antialérgicos e antitumorais, 
além das propriedades antioxidantes.  

As plantas que possuem os flavonói-
des além da ação protetora dos vasos 
possuem outras utilidades, tais como 
diuréticas, antiespasmódicas, estrogê-
nicas, hipoglicemiantes, hemostáticas, 
adstringente, vasoconstritora e anti-in-
flamatórias.

Voltando a falar sobre os estudos 
contidos nos pôsteres, encontrei um 
que me chamou a atenção: “ Poten-
cial de Prevenção dos Flavonoides em 
Doenças Neurovegetativas: revisão 
baseada em nível de evidencias”. Nele, 
os resultados mostraram a proprieda-
de antioxidante (contra radicais livres, 
ativação de enzimas), peroxidação li-
pídica, redução da neuro-inflamação e 
controle de morte celular, atuando in-
clusive nas demências, como o Alzhei-
mer e Doença de Parkinson. 

O estudo conclui que “ os flavonoi-
des apresentam grande potencial neu-
roprotetor, com atuação em diversas 
vias... neuronais por meio de meca-
nismos antioxidantes e antinflamató-
rios,... importante alternativa terapêu-
tica nas doenças neurodegenerativas...
como Alzheimer e Parkinson”. (Santa-
na MG et al, 2017). 

Relembrando o artigo de minha au-

toria de 2015, digo que os Bioflavonói-
des são potentes antioxidantes, capazes 
de reduzir ou inibir a oxidação celular, 
impedindo a lesão das membranas e a 
parede dos vasos sanguíneos (endoté-

lio). Cito 
seus efeitos 
em outras 
d o e n ç a s , 
tais como 
a Diabe-
tes II, Hi-
pertensão, 
Distúrbios 

Circulatórios Periféricos, Tromboflebi-
tes, Varizes, etc. 

O mecanismo básico e ação farma-
cológica seria atuar nas paredes dos va-

sos sanguí-
neos e das 
membranas 
c e lu l are s , 
com três 
proprieda-
des: a) ação 
sobre os ca-
pilares ve-

nosos; b) ação em distúrbios cardíacos 
e circulatórios; c) ação antiespasmódi-
ca. Uma das variedades de bioflavonói-

des, as antocianidinas são encontradas 
na uva (Vitis vinifera), hamamélis(H. 
vigininiana) e Ginkgo (G. biloba), pos-
suindo  papel vasoprotetor na fragili-
dade capilar e insuficiência venosa. 

Outra ação importante nas doenças 
degenerativas e circulatórias periféri-
cas seria na estabilização das fibras co-
lágenas dos vasos e do tecido conjun-
tivo, ajudando a circulação periférica  
e proteção capilar. Essa propriedade é 
potencializada quando os flavonói-
des agem junto com o ácido ascórbi-
co (Vitamina C), formando o Com-
plexo P (citroflavonóides), que só 
ocorre quando a planta é usada no 
seu todo (fitocomplexo), como nas 
frutas cítricas (limão, laranja, acero-
la) e nas frutas vermelhas (amoras), 
como o Cranberry.

Mas para obtermos os benefícios 
dos flavonoides precisamos não ape-
nas comer as frutas aleatoriamente e 
usar de maneira indiscriminada as 
plantas. Precisamos da orientação 
e prescrição criteriosa de profissio-
nais, que possam dar um diagnósti-
co correto e saber a utilização certa 
das plantas e suplementos que os 
contenham

nal nacional, JN, sobe a tribuna 
no dia posterior para dizer que 
“a mídia é golpista”, que “O pro-
blema da instabilidade política 
está na mídia” e por aí vai. O 
que é cômico é que os senhores 
parlamentares não procuram o 
SBT, não procuram a Band, não 
procuram a Gazeta, no momen-
to em que precisam se defender 
de algo ou na hora que precisam 
se promover quando conseguem 
fazer algum relevante projeto, 
eles procuram quem? - A Glo-
bo. (Risos).

O nível de baboseira na câ-
mara está tão alto que, mesmo 
após passar tempos sobre aque-
le episódio da novela malhação 
que retratou o policial como 
corrupto, ainda têm deputado 
fazendo oba oba com isso. Deve 
ser a falta do que fala ou a fal-
ta de ideias para apresentar um 

como esse senhor que me dou 
o direito de não citar o nome, 
além de falar asneira, fica in-
centivando policiais militares a 
“baixarem o pau em jornalista 
vagabundo”. Se fossemos aplicar 
esse método, esse parlamentar 
estaria todo quebrado.

Causa uma revolta tremen-
da ver um país que ainda vive 
uma crise enorme, com proble-
mas sociais gigantesco, ter esse 
tipo de legislador, que por fim 
ainda deseja segregar mais ain-
da o parlamento. Ora, logo mais 
surgirá uma projeto de lei para 
que o brasil siga a ideia do filme 
convergentes.

Uma reflexão para a semana: 
como pode o Brasil evoluir se 
estamos cheios de “colônias po-
liticas”, que vivem como povos 
tribais.

ESTUDOS COMPROVAM AÇÃO DAS PLANTAS NAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja Retórica
O nível do parlamento brasileiro é baixíssimo
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Deputado Estadual Antônio Furlan recebe um 
grupo de artistas amapaenses, para tratar da 

cultura amapaense!

O presidente, em exercício, do TJAP, Desem-
bargador Gilberto Pinheiro, esteve presente 
na cerimônia de posse da nova Procurado-
ra-Geral da República Raquel Dodge, em 

Brasília.

Fernando Canto ao lado do poeta Marvin Junios 
e do jornalista e escritor Humberto Baía, no lan-

çamento do livro Mama Guga em Oiapoque.

 

Uma das partes mais importantes da ma-
quiagem é a preparação da pele. A pre-

paração adequada da pele para receber a 
maquiagem faz com que a maquiagem dure 
mais e que a pele fique bem protegida e hi-
dratada, para sofrer menos com a ação dos 
produtos de maquiagem. Siga todas as etapas 
e curta sua maquiagem ainda mais bonita: 

2 – Tonifique sua pele 
Depois de limpar a pele, aplique um tônico fa-
cial adstringente ou não, dependendo do seu 
tipo de pele. O tônico ajuda a fechar os poros, 
dando à sua 
pele um aspec-
to mais jovem e 
saudável. Além 
disso, o tônico 
colabora com 
a recupera-
ção de algu-
mas vitaminas 
que a pele perde com o tempo e mantém a 
pele longe da oleosidade por mais tempo. 

Instagram: 
98122-5436

O juiz federal João Bosco Maia , a vice-
-presidente da Aleap, deputada Roseli 
Matos e o Deputado Federal Roberto 
Góes estiveram em visita as obras do 

Hospital Universitário da Unifap.

A jogadora do Santos Futebol Clube (SP) 
e da Seleção Brasileira, a amapaense 

Alline Calandrini vai participar do  rea-
lity show Exathlon da Bandeirantes.

Por Natalhy Almeida 

A cantora amapaense Sheila Sá, su-
cesso no Movimento Boca do Rio, está 
em Macapá com seu show este fim de 

semana.

#ficaadica


