
Dizem que uma tropa não logra êxito em sua missão se não tiver um bom comandante. Pode ser verdade, 
mas é verdade também que um bom comandante tem de ter o tirocínio de escolher bem seus coman-
dados. Waldez Góes acertou na mosca na escolha do Secretário de Planejamento Antônio Teles Junior.
Um jovem, corajoso, obstinado e que aprendeu a pronunciar a mais difícil palavra do vocabulário 
brasileiro e mundial. Não! O Não dito na reta, como se diz na linguagem pop, causa aborrecimento e 
suscita muitas vezes mágoas, mas um não dito de forma convincente, educada, é aceito e até, elogi-
ável. Antônio Teles Junior, filho do grande médico e deputado estadual Antônio Teles, de 34 anos, é 
um jovem ávido pelo conhecimento e economista com mestrado em finanças públicas recebeu o seu 
maior desafio profissional. Conduzir a Secretária de Estado de Planejamento, o coração do governo.
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Editorial Competência
Não há quem negue que os 

momentos de crise são 
propícios para revelar 

competências. Embora haja contro-
vérsia em toda a atividade humana, 
os fatos falam por si e a máxima po-
pular é de que contra fatos não há 
argumentos. Porém, isso também é 
contestado.

E diante das realizações do gover-
no do Estado do Amapá o Tribuna 
Amapaense comprova um fato na 
economia local. Ela foi bem conduzi-
da nos últimos três anos. E o respon-
sável direto é sem sombra de dúvida o 
grupo do setor econômico do Estado 
que tem no planejamento, Antônio 
Teles Junior.

O governador Waldez Góes con-
fiou essa pasta estratégica a um jovem 
com mestrado em economia, porém, 
com pouca experiência política, ape-
sar da participação no governo do dr. 
Pedro Paulo Dias de Carvalho. Mas 

ele foi chamado pra jogar num dos 
piores momentos da vida pública na-
cional. Crise aguda na economia do 
País, na Política e o pior; o Estado na-
cional enfrentando a desconfiança do 
cidadão que recebeu uma enxurrada 
de informações sobre corrupção em 
todos os níveis da administração pú-
blica e privada. A Operação Lava Jato 
se propôs a descontruir um péssimo 
hábito na relação público privado. A 
do toma lá da cá.

Lógico que o saldo positivo que 
logra o Amapá no ano de 2017 tem 
o comando firme e azeitado politica-
mente do governador Waldez Góes, 
mas sem um olhar atento para o cená-
rio econômico nacional, poderíamos 
ter naufragado em meio ao turbilhão 
de problemas que a crise econômica 
arrasta em seu bojo.

O Amapá bate recorde na safra de 
grãos 58.608 toneladas, 26% a mais 
que o ano de 2016.   Estado abre o or-

çamento de 2018 com o governador 
anunciando concursos e pagamentos 
das contas de resto a pagar dos forne-
cedores do Estado. Pagamento em dia 
dos servidores públicos, dinheiro na 
escola, nos hospitais e três anos sem 
entrevero com os Poderes. Que di-
ga-se assimilaram os demonstrativos 
econômicos do Banco Central que 
apontaram para necessidade impe-
riosa de ajuste fiscal rigoroso ou não 
o barco não atravessaria a tormenta 
que foi 2016. Essas interlocuções fo-
ram exitosas graças aos argumentos 
convincentes e realista de Teles Jr.

Esse ano vai ter menos choro, as-
sim prevê Teles. Ele afirmou ao Tri-
buna que haverá crescimento em 
2018. Com a reforma da Previdência 
a expectativa é de crescimento de 6%, 
sem a reforma 3,5% a 2.5%, ou seja, 
cresceremos e isso é bom para o Ama-
pá que ainda depende 75% da Receita 
oriunda do governo federal, leia-se 

Fundo de participação do Estado.
Não há horizonte? Claro que há e 

azul, bem ao tipo céu de brigadeiro. 
Como o Tribuna constata o aumento 
na safra de grão é um indicativo mais 
do que seguro que caminhamos sim 
para nos transformarmos num Esta-
do produtor e isso acontecerá no mé-
dio prazo.

O Tribuna Amapaense é otimista, 
acredita nesse projeto e no staf do go-
verno estadual. As críticas são valio-
síssimas e não deve servir para melin-
drar, apesar de às vezes serem duras e 
injustas, mais sejam vistas como ba-
lizadoras de uma administração que 
pisa entre os ovos com o governador 
portando uma bandeja de nitroglice-
rina em uma das mãos.

O povo só precisa ajudar que esse 
projeto político de desenvolvimento 
não seja interrompido por devaneios 
e discurso vazio. O resto o tempo está 
se encarregando de responder.

A globalização da comuni-
cação tem possibilitado o 
apego das pessoas às suas 

raízes. Para entender como se dá a 
regionalização da mídia brasileira, 
analisa-se como o local vem ganhan-
do evidência no Brasil e o processo 
de regionalização da mídia no país. 
A regionalização da mídia brasileira 
é necessidade dos meios de comuni-
cação que vêm se organizando para 
conquistar a fidelidade do público 
que busca preservação da cultura e 
informações de qualidade ligadas à 
sua realidade.

Analisar os meios de comunica-
ção no Brasil hoje exige conheci-
mento dos processos de regionaliza-
ção e internacionalização da mídia 
brasileira. Porém, para definir o que 
deve ser pauta de estudo, necessita-
-se conhecer o cenário atual e definir 
o que é mais urgente. Diante disso, 
percebe-se os últimos anos que vem 
sendo marcado pela digitalização 
das comunicações, interferindo di-
retamente na realidade da comuni-
cação no país, levando empresários 

e estudiosos a investigarem a relação 
da mídia com a sociedade brasileira.

A Empresa Brasil de Comunica-
ção (EBC), que depois da medida 
provisória do presidente Temer, que 
reestruturou a empresa em 2016, ti-
rou a palavra “pública” de seu mapa 
estratégico, perdendo a condição de 
referência em Comunicação Pública, 
sendo agora referência em comuni-
cação. Foi a fragilização do caráter 
público do órgão, que deveria pro-
mover os interesses da sociedade. 

As mudanças na política editorial 
têm sido sentidas diariamente, e den-
tro das redações os jornalistas estão 
vivendo casos de censura e persegui-
ção. Um dos episódios mais emble-
máticos foi a retirada de uma produ-
tora de suas funções, depois que uma 
entrevistada, convidada por ela com 
a proposta de falar sobre a Marcha 
das Mulheres no dia 8 de março de 
2017, declarou “Fora, Temer” ao vivo 
no final da entrevista do telejornal 
local, chamado Repórter São Pau-
lo. Uma manifestação que teria sido 
aceita em qualquer emissora pública 

e democrática, na TV Brasil gerou 
a revisão de vários processos, entre 
eles a determinação de que todas as 
entrevistas do programa, antes feitas 
ao vivo, passassem a ser gravadas. 
Em outubro, outra jornalista de São 
Paulo levou uma advertência depois 
de ter se negado, baseada no manual 
de jornalismo da EBC, a mostrar o 
rosto de um homem acusado de ter 
pichado a casa do prefeito João Dó-
ria. A jornalista afirmou que estava 
preocupada em não expor uma pes-
soa que era suspeita. Não houve, en-
tretanto, respeito por parte da chefia 
à cláusula de consciência. Esta prevê 
que o jornalista não execute tarefas 
que firam o Código de Ética bem 
como as suas convicções. Por parte 
da chefia foi alegada enfaticamente 
que uma ordem hierárquica deveria 
ter sido cumprida pela subordinada.

O caráter público da EBC pressu-
põe que interesses e visões contradi-
tórias existentes na sociedade sejam 
contempladas, já que a sociedade 
brasileira é quem paga para mantê-
-la.

O que antes era um desafio a ser 
superado nas gestões anteriores, atu-
almente parece se consolidar como a 
estrutura de produção da empresa.

A situação é agravada pois a di-
reção também dá sinais de que não 
está à altura da sua missão de criar e 
difundir conteúdos que contribuam 
para a formação crítica das pessoas.

Seria curioso se não fosse trágico: 
um governo privatizante e neoliberal 
trabalhando para ter uma empresa 
pública cada vez mais estatal. 

A descaracterização do aspecto 
público da instituição e o pouco ou 
quase nenhum espaço ao contraditó-
rio trazem sérios prejuízos à cidada-
nia brasileira. 

Os instrumentos públicos de co-
municação devem servir a interesses 
universalistas e, para tanto, precisam 
respeitar a pluralidade e a represen-
tação de minorias e de vozes disso-
nantes em relação a setores econô-
mica e politicamente mais poderosos 
da sociedade brasileira.

O pior é que temos que conviver 
com estes desvairados desmandos.

Mas Bah!
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Editoria

Safra de grãos ultrapassou 58 
mil toneladas em 2017 no Amapá

Somando a produção 
de arroz, feijão, milho 
e soja, a agricultu-

ra amapaense atingiu 58.608 
toneladas de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas (grãos). 
Esses são os resultados da sa-
fra de 2017. Um aumentou de 
26,6% em relação à safra de 
2016 (46.280 toneladas). Cer-
ca de 93% da safra de grãos 

do Amapá é de soja (54.400 
toneladas). Arroz, feijão e 
milho somam apenas 4.208 
toneladas.

O principal produto da 
agricultura amapaense conti-
nua sendo a mandioca

A safra de mandioca em 
2017 foi de 166.580 tonela-
das. Tendo crescido 12,1% 
em relação à safra de 2016.

Laranja teve uma redução 
de 10,6% na produção

O IBGE calculou que a 
produção de laranja em ter-
ritório amapaense teve redu-
ção de 770 toneladas. Caindo 
de 7.290 toneladas em 2016, 
para 6.520 toneladas em 2017. 
Outro produto que também 

apresentou redução na pro-
dução foi a cana-de-açúcar 
(-1,8). Saindo de 4.560 tone-
ladas em 2016, para 4.480 em 
2017.

Banana é o terceiro maior 
produto agrícola amapaense

A safra de banana alcan-
çou 20.273 toneladas em 
2017. Tendo crescido 9% em 
relação ao ano anterior. É o 
terceiro maior produto agrí-
cola amapaense. Atrás da 
mandioca e da soja.

Produção de abacaxi teve 
o quarto maior crescimento 
na safra 2017

A safra de abacaxi obteve 
10,2 milhões de frutos. Tendo 
com isso, crescido 11,8% em 
relação a 2016.

Mandioca e soja ocuparam 
78,7% da 
área planta-
da em 2017 
no Amapá

A produ-
ção de man-
dioca ocu-
pou 20.245 
hectares e a 
de soja ocu-
pou 19.050.

Mandio-

ca foi o produto agrícola que 
mais expandiu sua área plan-
tada: cresceu 70% em relação 
a 2016 (12.016 hectares). A 
soja cresceu 23,4% e, em ter-
ceiro lugar, ficou a produção 
de banana com crescimento 
de 22% na sua área e também 
ocupando a mesma posição 
em área plantada (2.975 hec-
tares).

Estas e outras informações 
fazem parte do Levantamen-
to Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA).

O Levantamento Sistemá-
tico da Produção Agrícola 
(LSPA) é uma pesquisa men-
sal de previsão e acompanha-
mento das safras dos princi-
pais produtos agrícolas, cujas 
informações são obtidas por 
intermédio das Comissões 
Municipais (COMEA) e/ou 
Regionais (COREA); conso-
lidadas em nível estadual pe-
los Grupos de Coordenação 
de Estatísticas Agropecuárias 
(GCEA) e posteriormente, 
avaliadas, em nível nacio-
nal, pela Comissão Especial 
de Planejamento Controle 
e Avaliação das Estatísticas 
Agropecuárias (CEPAGRO) 
constituída por representan-
tes do IBGE e do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e do 
Abastecimento (MAPA).
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Mais um golpe
Será que os atrasos das obras das UBS do 
município de Macapá são propositais? Corre 
a boca pequena que de maio em diante o 
Clécio começa a inaugurar as obras que terão efeitos 
eleitoreiros. Estamos de olho.

Lixeira
A cidade e Macapá realmente segue a acéfala com relação à admi-
nistração municipal. Em vários pontos de Macapá existem lixeiras 
viciadas, terrenos baldios ajudando na proliferação da dengue, e as 
ruas esburacadas. Asfalto só o que o governo estadual executando.

Quebrados
Que situação no distrito de Lourenço nunca foi fácil não resta 
menor dúvida, mas com a Operação da Polícia Federal denomina-
da de Minamata o que estava difícil ficou pior. Hoje as famílias do 
distrito estão passando fome. E agora José?

Análogo à escravidão
Nunca vi trabalho fácil pra garimpeiro. Em Serra Pelada garimpo 
localizado no Estado do Pará que ficou famoso na década de 80 o 
trabalho era duro e quando o peão pegava a escada com saco de 
terra nas costas a turma de baixo gritava: já pegou a escada Adeus 
Mamãe! No Lourenço essa rudeza do garimpo virou trabalho 
escravo. Então tá.

Bancário esperto
O assalto praticado no Banco do Brasil, localizado na Avenida 13 
de setembro no Buritizal, na sexta-feira (12) filmado pelas câmeras 
de segurança, contou com a frieza do caixa que esperto escondeu o 
dinheiro e deixou uma rebarba por ladrão. Os banqueiros mere-
cem que o bancário corra esse risco?

Coisa preta
Galera anunciando no facebook que faz bico de demônio em 
qualquer dessas igrejas mercantilistas ao preço de, pasmem! R$ 50. 
Égua!

Voando baixo
Carlos Lobato que vem a estadual pelo PP já está voando baixo 
com sua campanha eleitoral. O homem está parece o coelho rico-
chete. Em todo lugar e com bala na agulha. Dizem que a turma da 
ALEAP tá com a barba de molho.

Cristal
Credibilidade e confiança não vendem em prateleira de supermer-
cado e o deputado Kaká Barbosa e outros pares vão padecer em 
função do subsídio indumentária no próximo pleito. Ele desistiu, 
mas o cristal quebrou e o remendo não esconde as quebradeiras.

Caça as buchas
Os Gurgel estão abrindo temporada de caça as buchas, aquelas 
pessoas que possuem certa densidade eleitoral, para poder tentar 
fazer coeficiente. Por outro lado, muitos membros dos partidos 
controlados pelos Gurgel estão buscando novos partidos e que estão 
com medo de não serem eleitos.



Roberto Gato
Especial para o TA

Dizem que uma tropa não lo-
gra êxito em sua missão se 
não tiver um bom coman-

dante. Pode ser verdade, mas é verdade 
também que um bom comandante tem 
de ter o tirocínio de escolher bem seus 
comandados. Waldez Góes acertou na 
mosca na escolha do Secretário de Pla-
nejamento Antônio Teles Junior.

Um jovem, corajoso, obstinado e que 
aprendeu a pronunciar a mais difícil pa-
lavra do vocabulário brasileiro e mun-
dial. Não! O Não dito na reta, como se 
diz na linguagem pop, causa aborreci-
mento e suscita muitas vezes mágoas, 
mas um não dito de forma convincente, 
educada, é aceito e até, elogiável. Antô-
nio Teles Junior, filho do grande médi-
co e deputado estadual Antônio Teles, 
de 34 anos, é um jovem ávido pelo co-
nhecimento e economista com mestra-
do em finanças públicas recebeu o seu 
maior desafio profissional. Conduzir a 

Secretária de Estado de Planejamento, o 
coração do governo.

Ali se trabalha o planejamento, o or-
çamento, os cortes, os deslocamentos 
de recursos financeiros e tudo isso num 
momento de crise econômica e política 
do Brasil. O Brasil mergulhado numa 
depressão econômica, batendo recorde 
de desemprego, recorde de fechamento 
de estabelecimento industrial e o Con-
gresso Nacional caindo pelas tabelas 
no aspecto moral. Mas é na crise que se 
vê os bons e Teles provou no comando 
da Seplan que ele, apesar da juventu-
de, dava conta do recado. Conduziu a 
finança do Amapá com a responsabili-
dade esperada pelo governador e com 
a clareza necessária para dizer não até 
para seu chefe imediato.

Assim o Amapá conseguiu ultrapas-
sar esses anos bicudos de crise solvendo 
seus compromissos, fazendo entregas 
importantes, lançando concursos públi-
cos, solvendo seus compromissos com 
seus funcionários e fornecedores. Teles 
foi um bom soldado, não resta a menor 
dúvida que o staf do governo do Amapá 

é de excelente qualidade. Mas a Tribuna 
Amapaense foi conversar com Teles e 
sentir dele sua visão como economista 
das questões atuais da economia mun-
dial. Ele sabe onde está e o que está fa-
zendo. Dúvidas? Leiam a entrevista. 

Roberto Gato – A primeira pergun-
ta será de caráter particular. Seu pai 
foi um excelente médico e um homem 
influente no cenário político amapa-
ense. Um homem honrado. Como foi 
sua relação com seu pai?

Antônio Teles Junior – Eu tive uma 
relação com meu pai muito próxima e 
afetuosa, na forma dele de ser afetuoso. 
Meu pai tinha uma característica. Co-
brava muito dos filhos. Sempre me co-
brou bastante em retidão, na formação, 
porém me deu todas as oportunidades. 
As que ele não teve, em termos de es-
tudo. Tudo ele teve de buscar por si. Eu 
sou o fruto do que meu pai fez por mim. 
Sou grato por isso, pois a maior graça foi 
ele me incentivar a estudar e foi meu es-
tudo que me tornou em quem sou. Meu 
pai nunca nos ensinou a privilegiar a ri-
queza em detrimento do conhecimento. 
Ele sempre disse: “O conhecimento é o 
foco do ser humano. A riqueza é con-
sequência do conhecimento que ele ad-
quire”.

Então, se você buscar o conhecimen-
to, você vai ter riqueza, não necessaria-
mente a riqueza material, mas a riqueza 
pessoal, de você se sentir realizado. Essa 
é a riqueza que meu pai me deu.

Roberto Gato – Você falou na tran-
sitoriedade de dois governos, no fi-
nal do governo Pedro Paulo. Mas, o 
maior desafio mesmo é essa gestão do 
governador Waldez Góes, onde você 
assumiu a Secretaria de Planejamen-

to, essa pasta muito importante que 
tem a função de planejar o desenvol-
vimento do Estado do Amapá. Como 
você encarou esse desafio e como tem 
visto o seu desempenho a frente dessa 
pasta?

Antônio Teles – Eu não gosto de me 
auto avaliar. Prefiro que as pessoas me 
avaliem e, também, como se trata de um 
momento histórico, espero que a his-
tória me avalie. A minha parte eu vou 
escrever. Fiz e tenho feito o que pude 
e o que foi possível fazer limitado pela 
legislação pública. Mas, é muito difícil 
você ter que lidar com planejamento 
em uma situação de adversidade, onde 
você tem que ser uma espécie de para 
choque e ter de dizer a população e aos 
agentes políticos o que eles não querem 
ouvir. Então, essa missão coube a mim e 
eu nunca me esquivei dela. Sempre quis 
tratar as coisas com a verdade. Roberto 
Campos tem uma frase que dizia: “meu 
único erro na política foi ter dito a ver-
dade antes do tempo”. Mas, é o momen-
to em que vivemos. Não podemos igno-
rar a verdade, você precisa estar com ela 
na “ponta da língua” e dizer quando é 
possível e quando não é. Durante mui-
to tempo achava-se que o governo do 
Amapá, era passivo de promover tudo 
no Estado, nós criamos uma cultura 
territorialista, uma cultura estatizante 
e tive a missão de dizer para o povo e 
para toda a sociedade que não é possí-
vel. Está na hora do Estado do Amapá, 
de fato, tornar-se Estado e deixar de se 
comportar como território. De encarar a 
realidade, as limitações que envolvem a 
condição de Estado e a partir daí iniciar 
uma nova trajetória, um novo rumo, 
está na hora de chegarmos na maturi-
dade. Nós temos 28 anos como Estado 
em que a visão de território precisa ser 

Te l e s  J r. 
um economista de mão cheia
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Waldez Góes acertou na mosca 
na escolha do Secretário de Pla-
nejamento Antônio Teles Junior.
Um jovem, corajoso, obstinado 
e que aprendeu a pronunciar 
a mais difícil palavra do voca-
bulário brasileiro e mundial. 
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rompida. Temos de deixar de achar que 
o Estado é capaz de promover tudo. Não 
é. Precisamos criar as bases para o de-
senvolvimento econômico a partir da 
iniciativa privada.

 
Roberto Gato – Agora, você é eco-

nomista, com especialidade em finan-
ças. Essa crise econômica do Brasil era 
previsível?

Antônio Teles -  Era previsível. Por-
que a política fiscal a partir de 2008 - 
quando eu falo política fiscal, eu falo da 
política na qual os Estados e municípios 
estavam inseridos – ela tinha como viés 
a interversão do Estado na Economia. 
Criou-se uma estratégia de investimen-
to público, a partir do endividamento 
público. No mercado regulado, houve 
diversas intervenções, inclusive o setor 
elétrico sofreu uma forte intervenção e 
o que você vê hoje na CEA, por exem-
plo, é a consequência daquela interven-
ção que houve em 2012. Os setores de 
Petróleo, Gás e de Combustível tam-
bém.

Para termos uma ideia, a estimativa 
de perda de recursos da Petrobras, com 
a Lava-Jato e com a corrupção é algo 
em torno de R$ 10 bilhões e a estima-
tiva de perda da Petrobras, em função 
da política de congelamento de preços 
de combustível, que ocorreu a partir 
de 2011, era de mais de R$ 300 bilhões. 
Ou seja, o grande motivo do colapso do 
Setor de Petróleo e Gás do Brasil, foi a 
política orientada pela União, que era 
uma política heterodoxa, uma política 
de intervenção do Estado, como se a 
vontade política pudesse condicionar a 
vontade da economia. Poucos ousavam 
dizer isso no passado, porquê no curto 
prazo, essa política deu resultado. Em 
tese, achava-se que o Brasil tinha ficado 
de fora da crise de 2008, mas na verda-
de retardamos o resultado da crise para 
2015. E partir daí ficamos diante da 
maior recessão da história brasileira.

 
Roberto Gato – Essa questão da 

crise de 2008, que Lula chamou de 
“marolinha” ela também recebeu in-
tervenção estatal. A caixa de bondade 
que foi aberta, para o Setor Privado, 
fez que essa crise fosse empanada, 
quer dizer, que fosse “mascarada”.

Antônio Teles – Mascarou-se. O 
ajuste que se faz hoje na economia, as re-
formas, que a boa parte delas, tem sofri-
do forte oposição na própria sociedade. 
Elas eram os remédios amargos da crise 
de 2008. O Brasil não quis encarar essa 
agenda, por que haveria uma eleição em 
2010, o que fizemos foi potencializar o 
problema, por mais quatro anos. Essa é 
grande verdade. Está claro no Brasil. O 
Brasil tem duas histórias: Uma até 2010, 
com a política do Banco Central, do 
ministro Meirelles, que era uma política 
que vinha promovendo o crescimento. 
E a partir de 2011 com a intensificação 
da intervenção na economia. A coisa era 
tão absurda, que tínhamos um quadro 
de inflação, que era persistente, acima 
da meta. O Brasil, não vem cumprindo 
a meta da inflação desde 2009. E assim 

mesmo, o Banco Central, chegou a bai-
xar os juros em quase 7.000% em 2013, 
ou seja, você tinha inflação alta com os 
juros baixos. Ai, você teve uma acumula 
e o que se fazia para controlar a infla-
ção? Se congelava preço dos produtos 
básicos, e uma hora você teria de soltar 
esses preços. E quando soltou-se esses 
preços, tivemos uma inflação de dois 
dígitos.  Tentou-se mascarar os dados. 
De fato, esse processo político, costumo 
dizer, que foi um processo político, ele 
teve êxito. Pois, você elegeu um presi-
dente em 2011 e teve uma eleição em 
2014 que também teve êxito.

Agora, devemos tomar cuidado, na 
hora de fazer o julgamento histórico. 
Não vamos dizer: Vamos atribuir essen-
cialmente ao governo federal. Havia um 
consenso, em termos de política fiscal 
na época e poucos economistas, pou-
cos políticos ousavam discordar. Até 
porquê a avaliação do governo federal, 
até então, até 2014, era altíssimo. Então, 
ninguém discordou. Quem discordou? 
Ninguém discordou. Esse às vezes é o 
problema, hoje é muito fácil, discordar 
do que foi feito no passado. Mas, na 
época ninguém discordava.

Roberto Gato – Essa visão mui-
to doméstica, nas diversas analises, 
temos que levar em consideração a 
questão internacional. O Brasil ainda 
vive muito disso. Nossos commodities 
lá fora, caíram, os preços caíram ver-
tiginosamente. Teve um momento que 
houve uma euforia do Governo Fede-
ral.

Antônio Teles – Eu penso que o pro-
cesso recente político no Brasil, nos ha-
bituamos a formar consenso em alguns 
temas. Um exemplo básico: Ninguém 
questionava a política de subsidio que o 
BNDES adotava. Ninguém questionava. 
Por que? Porque eram empresas brasi-
leiras que estavam sendo financiadas 
para serem grandes empresas interna-
cionais. Hoje, é muito fácil questionar. 
Não estou dizendo o que foi feito esta-
va errado. Mas, o que foi feito, foi fruto 
de um consenso que houve e que tem 
seus reflexos hoje e servem de avaliação. 
Agora, é bom lembrar que a heterodo-
xia não é uma virtude que surgiu no go-
verno do PT. Vou dar um exemplo aqui 
do governo militar.

Os governos militares foram também 
muito intervencionistas. E, o Brasil teve 
uma grande dívida externa na década 
de 80, quem é mais velho lembra disso, 
que se deu um função de dois planos de 
desenvolvimento, que era o consenso 
de toda a população. Nós temos de fa-
zer uma reflexão, erramos em termos de 
política econômica, que não foi um erro 
puramente do PT ou do PSDB, foi um 
erro de consenso de política econômica 
e o Brasil tem agora oportunidade de re-
ver e que bom que podemos rever, infe-
lizmente com certa oposição da popula-
ção. Entretanto, a história há de dizer o 
que de fato está correto. É bom lembrar 
que quando houve o Plano Real, havia 
também essa oposição. Hoje, ninguém 
é capaz de questionar o Plano Real por-

que entendem que houve de fato avanço 
na mudança de moeda. Às vezes eu vejo 
agentes políticos e a própria sociedade 
civil organizada, quando se manifesta, 
ela é muito havida por mudanças. Mas 
o primeiro passo para se fazer mudan-
ças é aceitar as mudanças. A sociedade 
quer mudanças, mas, não quer aceitar 
as mudanças e toda mudança requer 
um preço. Não será diferente no Brasil 
de agora e do Amapá.

Roberto Gato – Estamos falan-
do muito dessa questão histórica, da 
economia, cita a década perdida do 
governo militar, que foi considerado 
pelos projetos consensuais e que aca-
baram sendo abandonados, como a 
questão Nuclear. Transamazônica foi 
outro que não foi levado a cabo. Mas 
importantes todos os dois, foi mais 
uma questão de geopolítica verdadei-
ramente de que de fracasso. Lembro-
-me do Collor de Mello, jogando “pá 
de cal”, na Usina de Angra dos Reis e a 
Transamazônica sendo largada pelos 
governos civis, não tiveram o topete 
dos militares. Esse governo, estamos 
em um dilema hoje, essa discussão 
econômica, passa pela governo do PT, 
você acha que as concessões foi um 
grande pecado?

Antônio Teles – Não, existe um 
grande erro de diagnostico no Brasil 
atribuindo as políticas de transferências 
de renda, atribuindo víeis paternalistas 
ou elas sendo as causas do problema 
fiscal do Brasil. Não é. As causas não 
estão no programa de transferência de 
renda. Uma das causas do nosso pro-
blema fiscal, sobretudo da União. Era 
um programa que havia no governo de 
financiamento de setores, para se torna-
rem empresas, Bolsa Empresário, justi-
ficado na TJLP (Taxa de Juros de Longo 
Prazo). Que a União fazia. Ela pagava 
a Taxa Selic, captava recursos, injetava 
nos Bancos Estatais e financiava há ju-
ros subvencionados. Só a Bolsa Empre-
sário, Gato, é dez vezes maior que a Bol-
sa Família, os subsídios que ela oferecia 
para o setor privado e setores concen-
tradores de renda, nenhum país faz isso.

E o que se fez agora, mudou-se o 
regramento. Agora, foi criada a TLP é 
uma outra taxa que não é subvenciona-
da, uma taxa que vem incentivar, mas 
é corrigida pela regra de mercado. E o 
trunfo disso é que os grandes projetos 

empresarias do Brasil agora terão de 
captar recursos, de onde? Da Bolsa de 
Valores e isso vai dar maior vitalida-
de para o mercado de capitais do País 
e também reduzir os riscos associados 
a esses projetos. Então, tem uma gran-
de reforma que foi feita pelo Governo 
Temer. O grande problema do Brasil é 
a questão previdenciária. O Brasil tem 
déficit da previdência que cresce a uma 
taxa muito superior a receita pública.

Então, existe um grande erro em 
querer atribuir as transferências de ren-
da o problema fiscal do Brasil. O pro-
blema fiscal do Brasil tem um excessivo 
número de subvenções, um excessivo 
volume de incentivos fiscais, que deve-
riam ser substituídos por uma reforma 
tributária, que permitisse a longo prazo 
a redução da carga tributária, assim por 
diante, existe um erro de diagnostico.

 
Roberto Gato – Você não acha, Te-

les, que houve leitura equivocada, sem 
olhar essas questões dos mercados in-
ternacionais. Quando houve a euforia. 
Tufou muito essas políticas, colocou-
-se muito dinheiro e depois não teve 
condições de bancar, pois a queda no 
rendimento nacional acabou provo-
cando as pedaladas da Dilma Rou-
sseff, que tirou dinheiro daqui para 

cobrir o Minha Casa, Minha Vida, os 
programas de financiamento univer-
sitários, todos esses benefícios que 
eram pagos.

Antônio Teles – Uma coisa é a ques-
tão gerencial desses programas, pois 
eu creio que houve um grande avanço 
no governo Temer, que foi importan-
te. Mas, atribuir o problema fiscal do 
Brasil, a programas sociais? O Bolsa 
Família é recurso para quem tem neces-
sidade, para uma mãe desempregada, 
que não se consegue repor no mercado 
trabalho. De fato, esse programa atinge 
essa população. Acho que é um retro-
cesso, termos uma visão negativa desse 
programa. E é necessário nesse caso, a 
intervenção boa do Estado, justamen-
te nessa área. Mas é obvio, tem que ter 
um olhar importante para a frequência 
escolar, os programas que visam à qua-
lificação. Esse controle é necessário que 
ocorram e com mais eficácia. O que já 
vem acontecendo. Recentemente foram 
excluídos vários beneficiários que não 
preenchiam os requisitos. É isso que tem 
que acontecer, para oportunizar para as 



Macapá-AP, 13 a 19 de janeiro de 20186 ESPECIAL
pessoas que realmente precisam. Agora 
sim, olhar o programa fiscal do Brasil e 
ignorar o fato de que o governo dar sub-
versão em excesso, paga privilégios em 
excesso, tem uma distorção previdenci-
ária que corresponde quase a metade do 
seu orçamento, isso é não querer resol-
ver o problema fiscal do Brasil. É querer 
fazer demagogia. Porque dizer que vai 
fazer ajuste fiscal cortando cargos e mi-
nistérios e não fazer nada.

 
Roberto Gato – Vamos chegar para 

o nosso Estado. Demos esse passeio 
pelo Brasil, vamos falar do Amapá. 
Como você ver o Amapá nessa atual 
conjuntura. O Amapá como Estado 
que necessita evidentemente, como 
você falou que tem suas bases pro-
dutivas bem azeitadas e produzindo 
para invertermos essa lógica, desse 
paradigma do mercado que vivemos 
do FPE, FPM?

Antônio Teles – Temos dois aspectos 
importantes. Primeiro é reconhecer que 
o Amapá é ainda dependente da União. 
Nosso grau de dependência está em tor-
no de 76%, isso quer dizer o seguinte: 
Em cada R$ 1 do Tesouro Estadual, R$ 
0,75 é recursos da União. Isso por uma 
lado é uma fragilidade, pois depende do 
humor da União e das crises sistêmicas 
o Amapá vai ser atingindo também de 
forma pesada. Penso que nós consegui-
mos passar por esse processo de crise, 
que o Brasil viveu desde 2015, com cer-
to êxito, pois, mesmo sendo um Estado 
mais dependente, conseguimos manter 
umas regularidades do ponto de vista do 
serviço público, coisa que não aconte-
ceu com outros Estados. Se você olhar a 
situação de cada Estado ela é divergente 
e cada um tem seu problema. Mas, claro 
que não naquilo que desejamos. Nin-
guém faz nada que é impopular, porque 
quer, mas porque é necessário.

Vejo dois momentos: O Amapá do 
futuro – o Amapá começou a criar as 
bases para o processo de crescimen-
to econômico. A parte de interligação 
que houve em 2015, a nova legislação 
da Zona Franca Verde e que depende 
dos projetos ser avaliados, aprovados e 
implementados no Estado. Com a mu-
dança do Marco Regulatório que orien-
ta a regularização fundiária do Estado. 
Temos tido mudança que são bases de 
regularização para o setor privado se 
estabelecer no Estado. Preciso ter essas 
mudanças e ao mesmo tempo reesta-
belecer a credibilidade nas instituições 
locais. Temos ainda problemas de cre-
dibilidade das instituições que com o 
tempo vai ser solucionado, mas precisa 
ser enfrentado. 

Eu vejo o Amapá com um futuro 
grandioso, sobretudo pelo movimento 
espontâneo da produção de alimentos 
no agronegócio que vi criar bases e so-
luções para outros negócios do Setor 
Primário do Estado e também a gera-
ção de oportunidades para o Setor de 
Serviços, pois hoje quando você fala 
em agronegócio, não podemos somente 
olhar para o produtor que está no cam-
po. Pois o agronegócio tem na visão co-

mercial tem toda uma estrutura de ser-
viço e de suporte, inclusive de pesquisa 
e desenvolvimento que se desenvolve 
junto com atividade, por isso é uma ati-
vidade muito dinâmica. Recentemen-
te, tivemos o lançamento do primeiro 
Programa de Inovação e Tecnologia da 
Informação, estamos plantando essa se-
mente, que vai ser coroada pelo Doutor 
Rafael Pontes.

Qual é a visão disso? É que o gran-
de setor da economia mundial hoje, 
ele não é o setor primário, a indústria 
ou setor de serviços em si. Ele está li-
gado a Tecnologia da Informação. Um 
exemplo: A maior empresa de veícu-
los do mundo, ela não possui nenhum 
carro em seu patrimônio. Ela gerencia 
a informação que é o UBER. Então a 
economia está mudando o perfil. Não 
podemos fazer uma política focada na 
indústria, no setor primário, no serviço, 
no comercio, desprezando a Tecnologia 
da Informação. Então o Estado já planta 
essa semente. Acho que o Amapá tem 
boa expectativa de desenvolvimento fu-
turo, sobretudo no setor de agronegócio 
e de logística. O Estado é a saída da foz 
do Amazonas e a Amazônia é o gran-
de canal de escoamento da produção 
do Centro Oeste, isso tudo está sendo 
trabalhado a nível de governo. Demora, 
mas tudo tem seu tempo. O Setor Pri-
vado, o empreendedor não se dispõe a 
investir do dia para noite. Precisamos 
avançar na Legislação Ambiental, pre-
cisamos flexibilizar, essa é a posição do 
economista, não é do secretário. Mas, 

precisamos flexibilizar nossa legislação 
ambiental, para poder dar oportunida-
de aos novos segmentos entrar no Es-
tado.

Temos um problema grave na mine-
ração, que o problema de mercado, por-
que você está com projeto mineral que 
está sob condições de uma legislação 
federal que é a Lei de Falência.    Então 
é preciso dar essa oportunidade, mas, 
também acredito que corre os preços 
internacionais das commodities, logo, 
logo essa atividade se restabelece no 
Estado com sua viabilidade. Hoje, os 
preços estão muito aquém do que é ne-
cessário para viabilizar um projeto mi-
neral ou aos que já existem no Estado 
do Amapá.

Tivemos recentemente um debate 
sobre a Reserva do Cobre, que é uma 
reserva que hoje é explorada a partir da 

garimpagem clandestina, onde não há 
controle ambiental nenhum. Já é uma 
área antropizada, mas que infelizmente 
o governo federal recuou na medida de 
liberar para projetos minerais naquela 
região. E eu penso que foi uma ques-
tão muito mal debatida, essa foi uma 
oportunidade que o Estado perdeu para 
incrementar novos projetos minerais, 
além dos que já estão.

 
Roberto Gato – Como você ver essa 

interversão internacional na Ama-
zônia e consequentemente acaba in-
fluenciando...?

Antônio Teles – Eu vejo de forma 
natural, porque é natural o sujeito que 
não more no Brasil, tenha certas de-
sinformações sobre a Amazônia. Vejo 
anormal, agentes políticos locais, esta-
rem de costa para os interesses locais, 
isso para mim que é distorção. Essa 
agenda preservacionista ela tem sua ra-
zão de ser, por outro lado, não podemos 
preservar o meio ambiente, sem ter re-
compensa por isso. A preservação por 
si só, não é garantia de renda. Se assim 
fosse o Amapá seria o Estado mais rico 
do Brasil, pois é o mais preservado. Esse 
papo, de dizer leva tempo, isso é engo-
do, porque estamos pagando o custo da 
preservação sem receber nada em troca. 
Estamos precisando deixar isso muito 
claro em termos de política econômica 
para o Estado.

Roberto Gato – Eu tive uma noti-
cia aqui na secretaria de um técnico, 

que a nossa floresta já foi mensurada 
sobre a cidade e que ela vai começar...

Antônio Teles – Nós estamos traba-
lhando em cima de um projeto que é do 
Credito Fiscal, com base em preserva-
ção, esse é um trabalho feito via Con-
faz, e a ideia é você criar um banco de 
compra e vendas de créditos florestais 
em nível de Estados Brasileiros. Para 
quê? Para que aqueles Estados que não 
consigam manter reservas legais, vão 
compensar ambientalmente a partir da 
compra de créditos florestais em outros 
Estados. Estamos fazendo via Confaz 
e alguns Estados já começaram a ler as 
propostas e o Amapá já está        traba-
lhando a sua proposta para também se 
inserir nesse mercado. Estamos abrindo 
um novo mercado e neste mercado o 
Amapá seria o ofertante de credito flo-
restal, ele receberia recursos financeiros 

para poder manter essa floresta em pé. 
Então a lógica seria diferente daquela 
que estamos vendo até então, a ideia é 
você criar a demanda desses créditos 
florestais do Amapá.

 
Roberto Gato -   Para finalizarmos, 

como você ver o ano de 2018 para o 
Amapá?

Antônio Teles – Vejo com otimismo. 
Pois já há horizontes de recuperação da 
economia nacional. Existem vantagens 
e desvantagens de seremos dependente 
da União.  Desvantagem é que quando 
a União entra em crise é ajuste fiscal 
e você vai junto. A vantagem quando 
entra em uma euforia de crescimen-
to econômico, você também vai junto. 
Ultrapassamos um círculo de recessão, 
conseguimos manter a solvência, conse-
guimos manter a estabilidade funcional, 
conseguimos manter a situação de nor-
malidade administrativa e vamos entrar 
agora no novo ciclo que é já de colher-
mos os frutos do crescimento brasileiro 
que o País está vivendo. Um cenário de 
recuperação. Não sabemos precisar ain-
da, se vamos recuperar aqueles valores 
de 2014/2015, ou se vamos nos manter 
abaixo ou igualar. Mas é uma informa-
ção que teremos daqui a 15 dias, nós 
vamos ter, a partir de uma projeção de 
dados do ano de 2018. Mas, o fato é que 
cenário de recuperação da economia 
está estabelecido no Brasil. O que temos 
de definir agora é a intensidade.

Vou te dar um dado aqui, que não 
sou eu que estou falando. É um traba-
lho que foi recentemente publicado de 
Simulação de Crescimento e diz o se-
guinte:

- Se aprovarmos a reforma da previ-
dência em fevereiro, crescemos 6% em 
2018. Se não aprovarmos cresceremos 
em torno de 3,5% a 2,5% - Em qualquer 
um dos cenários vamos ter um cresci-
mento da economia e nesse cenário va-
mos ser beneficiado.

 
Roberto Gato – Embora impopular 

o Governo Temer tem feito o dever de 
casa direitinho?

Antônio Teles – Não é fácil fazer re-
forma, quando você faz uma reforma, 
você vai contrariar interesses. O julga-
mento de um político reformista não 
é o presente é o futuro. Infelizmente é 
essa grande verdade. Você ter que plan-
tar a semente é mais complexo do que 
você entregar uma arvore em pé. O Lula 
colheu, ele também fez seu dever de 
casa, acho que o governo Lula, dividido 
em dois governos: um teve uma condu-
ta mais liberal e o outro mais interven-
cionista. Mas, teve sua contribuição im-
portante no desenvolvimento do Brasil. 
Tem que acabar com esse discurso, um 
tanto quanto xiita (ou eles ou nós), exis-
te um meio termo a ser seguido e a ser 
compreendido. E acho que o meio ter-
mo que vai conduzir o processo eleito-
ral de 2018.

Eu acho com a retomada do cres-
cimento, dependendo da intensidade 
dela, a sociedade tende a caminhar para 
o centro, caminhar com uma visão de 
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sair dos extremos e manter o que já se 
conquistou.

 
Roberto Gato – Deixa eu colo-

car uns pinos no teu sapato para ver 
como tu andas com ele. Nós temos os 
indicadores da educação do Amapá, 
são negativas, O IDEB do Amapá é o 
pior do Brasil. O senador David Alco-
lumbre, veio com o ministro da Edu-
cação no Amapá, com o presidente do 
FNDE e não fez uma agenda oficial do 
Estado. Você acha que esse comporta-
mento é prejudicial para o Estado do 
Amapá?

Antônio Teles – Não gostaria de 
atribuir ao político esse comporta-
mento. Acho que houve uma falha na 
assessoria em não fazer a comunicação 
aos órgãos, poderia ter sido mais pro-
veitosa, faltou orientação. Nós temos 
problemas que são básicos no sistema 
de educação, que vai do financiamen-
to da educação no Estado até mesmo a 
discussão de um modelo de educação. 
Eu penso que foi uma oportunidade 
que foi perdida. Mas, não creio que te-
nha partido da vontade do senador ou 
do ministro, creio que teve ai um lapso 
da própria assessoria do senador. Veja 
bem, é importante o Hospital Univer-
sitário, porque é um projeto estratégico 
para o Estado do Amapá, sou profes-
sor da Universidade e sou interessado 
que esse hospital saia. Mas importante 
e até mais, é toda nossa Rede de Ensi-
no Médio e Fundamental, que envolve 
16 municípios e o Estado. E hoje temos 
um problema de transição desse mode-
lo, porque boa parte das atribuições do 
município em educação é o Estado que 
absolve. Precisávamos se possível, que 
o senador faça outra agenda, para que 
possamos discutir essa relação entre 
município e Estado, para que possamos 
otimizar, pois, estaremos atendendo 
uma população extremamente impor-
tante que é a próxima geração desse Es-
tado. Eu acho que houve um erro das 
assessorias políticas em pesagem. Em 
dividendo político, para o senador Da-
vid teria sido muito maior, se além do 
Hospital Universitário, tivesse tratado 
dessa agenda que envolve o Estado e os 
municípios.

 
Roberto Gato – A Área de Livre 

Comércio, implantada em 1990/91, 
ela tem sido fundamental para a eco-
nomia do Amapá, como você avalia 
isso?

Antônio Teles -   A Área de Livre 
Comércio é a maior política social que 
já foi implementada no Amapá. Ela é 
hoje é o setor da economia que se de-
senvolveu, e tem o papel fundamental 
de reduzir o custo de transporte para 
o mercado amapaense. Entretanto, ela 
por si só, não foi suficiente para pro-
mover o processo de desenvolvimento 
econômico do Estado. Porque temos 
outras oportunidades como o setor in-
dustrial. É bom lembrar que o Amapá 
é um Estado que se desindustrializou, 
até a década de 80, tínhamos uma con-
siderável participação do Setor Indus-

trial no Estado, com a participação 
da ICOMI e suas subsidiárias (BRU-
MASA) eram industrias muito fortes, 
existe poucas pessoas que reconhecem 
isso. Existe até um equívoco de análise, 
o que aconteceu na década de 90 uma 
restrição energética o que não permi-
tiu que indústria pudesse se dinamizar 
no Estado, mas agora superamos isso, 
além disso....

 
Roberto Gato – O fracasso da Área 

de Livre Comércio ou o fracasso rela-
tivo, nãos sendo preponderante para 
o desenvolvimento da economia, ele 
se deu por essa guerra fratricida en-
tre os Estados, com a declaração da 
Secretaria da Fazenda Nacional em 
considerar, três produtos da mesma 
marca, contrabando?

Antônio Teles – De fato, tivemos 
uma política para a ALCMS, repito é a 
principal política social do Estado, pois 
é a que mais gera emprego, o fracasso 
dela é relativo. Ela poderia ter um im-
pacto maior, mais passamos a ter um 
problema que envolve a relação federa-
tiva, em nível de Confaz e que ai surgiu 
os interesses dos Estados, o que de fato 
restringiu bastante o desenvolvimen-
to. Mas o que eu falo é que houve uma 
política industrial que cessou na déca-
da de 80 e tivemos a restrição energé-
tica por mais de 25 anos, que não nos 
permitiu ter uma dinamização maior 
do setor primário e do industrial, o 
que agora conseguimos superar. Não 
conseguimos parar no passado. Então, 

a área de Livre Comércio é uma con-
quista do povo amapaense, temos de 
preservá-la. Agora, tivemos uma outra 
conquista que é a Zona Franca Verde. 
Um dia desse, me questionavam; Teles, 
você põem muita fé na Zona Franca 
Verde, porque? Porque ela vem agre-
gar valor aquilo que a floresta produz, 
que a preservação produz. Mas, está 
demorando muito. A Zona Franca de 
Manaus, Gato, o primeiro projeto in-
dustrial, levou quatro anos após a lei 
regulamentada, quatro anos. Então, o 
horizonte da ZFV não é um horizonte 
para um mandato, dois mandato é para 
vinte, trinta anos, isso demora. Existe 
uma necessidade imediata, porém, não 
é assim que funciona o mercado, você 
não faz investimento industrial em um 
horizonte de um ano dois anos. Não é 
um investimento curto-prazista, de-

pende de avaliação de produto, de de-
senvolvimento, muito importante. Por 
outro lado, temos dois anos de lei regu-
lamentada e temos mais de três proje-
tos em andamento para implementação 
e vários outros em análise em Manaus. 
Então, podemos dizer o seguinte: Pelo 
menos estamos iniciando a mais tempo 
do que iniciou a Zona Franca de Ma-
naus.

 
Roberto Gato – Você acha que a 

sociedade amapaense e a brasileira é 
uma sociedade muito imatura?

Antônio Teles – Não, eu penso que 
o mesmo dilema que você observa no 
Brasil entre mais Estado ou menos Esta-
do na economia ou nas relações sociais 
e política é o dilema no mundo todo, 
o que muda são os valores da própria 
sociedade. Um exemplo: Se você falar 
nos Estados Unidos em estado subven-
cionado empresa vai ter uma gritaria 
contra, porque o peso do Estado na 
economia é muito visível. Hoje a prin-
cipal política questionada no Congres-
so americano é o Plano de Saúde para 
pessoa pobre, os valores americanos 
não consideram isso. Nós vivemos em 
um Estado paternalista, devido a colo-
nização portuguesa, que se intensificou 
coma Coroa Brasileira, temos a Velha 
República onde os interesses da Repú-
blica eram para atender interesses em-
presariais (Oligárquico) Tivemos o Es-
tado Novo que foi um processo político 
para beneficiar... Então o Brasil vem se 
mandando, isso leva tempo você criar 

uma mentalidade de sociedade liberal, 
talvez nem possamos criar no futuro. 
O Brasil; hoje temos o enfrentamento 
do ente governamental, União, Estado 
e Município, que geram alguns privi-
légios, em descompasso com o mer-
cado. Isso traz enfrentamento político 
e Constitucional, e que no futuro seja 
ultrapassado, são etapas desse processo.

Aprendi uma coisa com o Doutor 
Teles, ele era um homem muito bom de 
coração, você via nas ações de algumas 
pessoas para com ele, uma certa mali-
ciosidade, ai você imaginava, ‘ele está 
sendo feito de besta’, não! Ele estava ten-
do compaixão, ele não questiona aquela 
postura porque era a forma que a pessoa 
foi criada, ela foi criada nesse sentido 
de tirar vantagens de tudo. A formação 
histórica do Brasil foi uma formação 
estatizante, que leva tempo para você 

superar, no Brasil como todo. Antiga-
mente, eu era estudante de economia 
no Rio de Janeiro, o pessoal dizia; Ah! 
O comportamento ruim do Brasil era 
no Norte/Nordeste, e a Lava-Jato veio 
mostrar que o comportamento ruim 
do Brasil é no Sul/Sudeste, onde estão 
os grandes cartéis econômicos e políti-
cos e de financiamento de Caixa 2. Os 
sociólogos diziam naquela época que 
o problema do Brasil, não era restrito 
ao Norte/Nordeste, mais sim, a todo o 
Brasil, então, vamos criando essa matu-
ridade social, institucional e intelectual 
também.

 
Roberto Gato: O teu pai foi um 

grande médico e um grande parla-
mentar também e você tem esse so-
nho... Com essa cabeça privilegiada?

Antônio Teles – Não, não tenho, não 
tenho afinidade, na verdade meu mun-
do é o da academia, meu mundo é o do 
estudo, da técnica e acho que a contri-
buição maior para o povo do Amapá é 
continuar meus estudos na academia e 
continuar fazendo esse debate de alto 
nível com os segmentos sociais. Meu 
pai foi parlamentar, mais a grande con-
tribuição dele, não foi na política, foi 
na medicina, foi o trabalho que ele fez 
em cima da Malária, na Nefrologia e 
no Diagnóstico de doenças tropicais 
complexas, inclusive com referência em 
nível de Brasil, abrindo as portas para 
os novos médicos para pesquisa e medi-
cina. Acho que você pode participar da 
política sem ter mandato, às vezes é tão 
gratificante traz tanto resultados para a 
sociedade sem que você tenha mandato.  
Você lança luz sobre temas, onde não há 
consenso na política. Procuro me colo-
car acima dessas disputas e criar uma 
agenda de Estado, não de governante 
e nem de governo. Na minha atuação 
profissional, pude fazer isso estarei dan-
do uma contribuição para o povo do 
Amapá.

Antônio Pinheiro Teles Júnior é gra-
duado em economia e mestre em finan-
ças pela Universidade Candido Mendes 
(RJ) e atualmente é servidor da Univer-
sidade Federal do Amapá como pro-
fessor e pesquisador. E atualmente está 
como Secretário de Planejamento desde 
2015, início da gestão de Waldez Góes.

Esteve na condição de secretário de 
Estado no final do governo de Pedro 
Paulo, participou da transição de go-
verno de 2010 e da transição de gover-
no de 2014. Foi funcionário da Agên-
cia de Desenvolvimento do Amapá 
(2009), no Governo do Amapá como 
assessor técnico (2010), membro efe-
tivo do Conselho Regional de Econo-
mia, (2011-2014), e sócio da empre-
sa Numeric Consultoria, é professor 
universitário na UNIFAP, no CEAP, 
UCAM. “Tive a oportunidade e prazer 
profissional de poder estar na condi-
ção de Secretário de Planejamento no 
momento mais tumultuado da história 
do Brasil e não tenho dúvida que talvez 
um dos momentos mais complexos da 
própria história do Amapá”.
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O programa permitirá que empreendedores de 
pequeno, médio e grande porte, parcelem seus 
débitos fiscais com redução de juros e multas.
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O Bloco S da UNIFAP, onde funciona algu-
mas turmas de Curso de Licenciatura de 
História, teve um curto circuito na rede 

elétrica, no fim de 2017, e se tornou uma ameaça a 
vida dos acadêmicos que resolveram ocupar o hall da 
Reitoria, ao retomarem as aulas em protestos ao des-
caso da administração em reformar os prédios antigos 
do Campus Marco Zero.

As aulas da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP) foram retomadas a partir desta segunda-
-feira (8), porém para os acadêmicos da Licenciatura 
em História as referidas aulas deverão acontecer no 
passarão a ocorrer no hall da Reitoria da universidade, 
como forma de protesto contra o descaso que a admi-
nistração vem dando aos blocos Q e S, onde funcio-
nam oito turmas. 

Os alunos através do Colegiado do curso apresen-

Da Editoria

Incêndio em rede elétrica prejudica 
acadêmicos de História da UNIFAP

taram um documento reivindicatório, onde solicitam 
além da reforma um estudo, priorizando um local 
adequado para que o Curso de História tenha atendi-
do suas necessidades no mesmo nível de outros cursos.

Nesse documento os alunos relatam o aconteci-
mento e solicitam, inclusive, 0que coloquem extintores 
de incêndio dentro das salas. “Iremos manter nossas 
aulas no hall da Reitoria como forma de pressionar a 
Reitoria a tomar uma posição quanto a situação crítica 
que os Blocos S e Q estão, precariamente funcionando”.

Uma das posições estratégicas é manter o local 
ocupada, com aulas e nos intervalos das aulas deverão 
acontecer oficinas de cartazes; No intervalo da aula da 
tarde pra noite terá as oficinas e rodas de conversa se-
rão sempre nos intervalos entre uma aula e outra, isso 
para não deixar o espaço vazio.

Conheça os fatos
No dia 19 de dezembro de 2017 um curto-circuito 

em uma central de ar condicionado da Universidade 
Federal do Amapá (UNIFAP) causou um princípio de 
incêndio em uma das salas do Bloco S onde funciona 
o Curso de História daquela instituição.

Segundo Higor Pereira, acadêmico do curso, o 
fogo queimou cadeiras, forro, parede e um monitor e 
alguns documentos que estavam na sala. “O fogo foi 
controlado rapidamente, mais além do susto a situação 
já era anunciada, devido ao descaso da administração 

do Campus Marco Zero, devido a problemas elétricos 
que existem há anos e não foram resolvidos pelas ges-
tões”.

Pelas informações dos acadêmicos, o prédio do 
Curso de História tem dois Blocos o Q e S, são salas de 
aula antigos, que pertenciam a outros cursos da Uni-
versidade e que foram cedidos para funcionar o Curso 
de Licenciatura em História.

O prédio, sede original da atual UNIFAP, foi 
construído em 1970 quando funcionou o “Núcleo de 
Educação em Macapá” (NEM), ligado à Universidade 
Federal do Pará - UFPA). O NEM permaneceu em ati-
vidade até 1992, quando suas estruturas foram reapro-
veitadas para formar a recém-criada UNIFAP”.

E é esse o bloco destinado aos acadêmicos de His-
tória. “Recebemos sempre o “resto” de outros cursos, 
quando construíram o prédio definitivo do Curso de 
Enfermagem, “herdamos” os blocos que já não ser-
viam aos outros cursos e herdamos os “defeitos”, insa-
lubridade, instalação inadequada, instalação elétrica 
com baixa capacidade e não suportando os novos 
equipamentos”.

Os acadêmicos fazem questão de destacar a re-
portagem do Tribuna Amapaense que o descaso 
maior com o curso de História se evidencia quando 
comparado a outros, como o de medicina, que exis-
te há poucos anos, mas já possui prédios novos, uma 
Unidade Básica de saúde e um Hospital Universitário 

de enormes proporções que será inaugurado logo no 
próximo ano. Enquanto os alunos do Curso de Histó-
ria vão sendo transferidos para ocupar blocos deixa-
dos por outros cursos, como se eles fossem inferiores 
ou de menor importância dentro da grade curricular 
universitária.

E o ápice desse descaso aconteceu nos meados de 
dezembro de 2016, com um princípio de incêndio na 
S2. “Estávamos tendo aula na S3, quando sentimos o 
odor de queimado, e ao verificarmos a S2 estava do-
minada pela fumaça toxica do PVC do forro e das 
cadeiras, que são inflamáveis. A origem foi no ar con-
dicionado, que progrediu nas cortinas de venezianas 
de PVC. Por sorte um colega estava com seu carro 
estacionado ao lado do bloco e ele usou o extintor de 
incêndio do seu carro para extinguir as chamas. Se as-
sim não agíssemos o sinistro teria sido pior e até vidas 
poderiam ter sido prejudicadas”, narrou Higor.

O resultado dessa situação vexatória para os aca-
dêmicos é que após uma reunião extraordinária de 
colegiado do curso de História, ocorrida no dia 22 de 
dezembro, foi decidido que o bloco S ficaria interdi-
tado até que a universidade resolva todo e qualquer 
problema elétrico do prédio. O Bloco Q, também 
pertencente ao curso, só tem uma sala de aula funcio-
nando, o que não suporta todas as turmas de Licen-
ciatura e bacharelado em História da universidade 
(que são 8 no total).

Besaliel Rodrigues

A justiça brasileira como um todo 
vem se firmando cada vez mais 
no decorre dos tempos como 

um dos pilares centrais da democracia 
constitucional brasileira.

Aquela ideia de terceiro poder, de apa-
rência sucessiva transmitida pelo artigo 2º 
da Constituição, como se fosse inferior aos 
outros dois – Legislativo e Executivo – vem 
sendo gradativamente superada em face da 
ampliação da noção de independência e da 
harmonia preconizada no citado dispositi-
vo da Constituição.

Hoje os membros do Poder Judiciário 
brasileiro exercem suas funções jurisdicio-
nais muito mais cônscios de seu papel re-
publicano. A melhor expressão deste novo 
fenômeno pode ser visto na condenação de 
um ex-presidente da República perpetrada 
por um juiz federal de 1º grau de uma vara 
qualquer da Justiça Federal – Seção Judici-
ária do Paraná. Há dez anos atrás isso se-
ria impensável. Daí estarmos na novidade 
deste fenômeno.

Quanto à Justiça Eleitoral tal afirmação 
encontra-se mais defasada. Acreditam al-
guns que para piorar, o fato do ministro 
Gilmar Mendes, um dos mais questiona-
dos ministros do STF está na presidente 

do Tribunal Superior Eleitoral tem contri-
buído ainda mais para o retardo evolutivo 
deste ramo do Judiciário nacional.

Entretanto, a Justiça Eleitoral possui 
um poder de fiscalização muito forte con-
tra a corrupção.

Devido possuir natureza administrativa 
e contenciosa, a Justiça Eleitoral pode atuar 
tanto no combate social ao abuso do poder 
econômico no processo eleitoral, como no 
combate jurídico. Essa última hipótese ire-
mos abordar em edições mais à frente.

A atuação da Justiça Eleitoral frente 
aos abusos no âmbito dos processos eleito-
rais, pode se dar de forma preventiva, por 
meio da educação cívica e da utilização dos 
meios de comunicação em geral.

Os tribunais eleitorais brasileiros têm 
volume médio de atividades, que só se 
multiplicam em anos eleitorais, por mo-
tivos óbvios. Nos anos não eleitorais, os 
tribunais poderiam dedicar parte de suas 
atividades em prol da conscientização po-
lítica social.

O quadro de servidores eleitorais de 
nosso país é de alta qualidade. As lide-
ranças da Justiça Eleitoral poderiam lan-
çar mão desses servidores, extremamente 
ciosos e competentes, para realizarem pa-

lestras somente sobre temas políticos, cívi-
cos e eleitorais, junto às escolas de ensino 
fundamental e médio, cursinhos, escolas 
de línguas, universidades, associações de 
bairros, entidades de classe, igrejas, parti-
dos políticos, quartéis, sindicatos, pessoal 
de imprensa, etc.

No Tribunal Superior Eleitoral, nos 27 
Tribunais Regionais Eleitorais e nas inú-
meras Zonas Eleitorais espalhadas em todo 
o território nacional, além dos milhares de 
servidores que operam nesses órgãos, te-
mos toda a magistratura e o Ministério Pú-
blico Eleitoral, que poderiam prestar esse 
nobre e grande serviço à nossa Nação e à 
nossa democracia.

O povo necessita de esclarecimentos, 
de orientações, para fazer a escolha de seus 
governantes de maneira mais sábia. “No 
que diz respeito às promessas de campa-
nha, quanto mais politizado o eleitor, mais 
instrumentos possui para cobrá-las”. Sér-
gio Sérvulo da Cunha, O que é voto distri-
tal, cit., p. 33.

Além de palestras, a Justiça Eleitoral 
poderá prever em seus orçamentos rubri-
cas destinadas à confecção de impressos 
em geral, contendo orientações cívicas e 
políticas importantes, para serem distribu-

ídos eficientemente para o povo.
Ainda, Celso Antonio Bandeira de 

Melo apregoa que a Justiça deve ter espa-
ço obrigatoriamente reservado nas rádios 
e televisões, para veicular programas, com 
produção adequada, visando promover os 
esclarecimentos políticos e eleitorais es-
senciais à população (Texto “Representati-
vidade e democracia”. In Direito Eleitoral, 
Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 48-9.).

Após meditarmos sobre essas atitudes, 
dentre muitas outras, arrematamos dizen-
do que, direta ou reflexamente, todas elas 
protegerão melhor os processos eleitorais 
da mais indigna e cruel inimiga que uma 
democracia pode ter, que é a prostituição 
econômica eleitoral.

Resta afirmar que, no sistema democrá-
tico, os que velam pela lisura das eleições, 
fiscalizando e denunciando as práticas 
abusivas, são os cidadãos, os candidatos e 
os partidos políticos.

O Brasil está dando os primeiros passos 
neste caminho longo e sinuoso da demo-
cracia, no qual, em seu percorrer, o nosso 
cidadão necessita ser politizado, os candi-
datos devem praticar a verdadeira política 
e os partidos manter fidelidade aos seus 
postulados e princípios.

A JUSTIÇA ELEITORAL COMO INDUTORA DE FISCALIZAÇÃO
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A importância do administrador público para a gestão pública
É importante ressaltar que a pa-

lavra administração vem do 
latim ad, que significa direção 

e minister, subordinação ou obediên-
cia; isto é, uma atividade realizada por 
alguém sob o comando de outro. Meg-
ginson et al. (1998) conceituam admi-
nistração como sendo o trabalho através 
de recursos humanos, financeiros e ma-
teriais a fim de atingir objetivos organi-
zacionais por meio do desempenho das 
funções de planejar, organizar, liderar e 
controlar.

Para Maximiano (2006), a adminis-
tração é o processo de tomar decisões 
sobre objetivos e utilização de recursos. 
O processo administrativo abrange cin-
co tipos de funções: planejamento, orga-
nização, liderança, execução e controle. 
Os conceitos em destaque caracterizam 
a administração de um modo geral, 
aplicável a qualquer organização seja ela 
pública ou privada, inclusive as sem fins 
lucrativos. Com isso as organizações se 
valem da administração para buscarem 
atingir suas ações estratégias, diretrizes 
e os instrumentos de controle na busca 
dos resultados, como também o desem-
penho pretendido.  

Porém, existem registros de que a 
historia da administração iniciou num 
tempo muito remoto, por volta de 5.000 
a.C na Suméria ocasião em que seus 
habitantes procuram obter resultados 
mais eficientes exercitando a arte de 
administrar. No Egito, Ptolomeu criou 
um sistema econômico que para ser 
operacionalizado havia necessidade de 
uma administração pública sistemáti-
ca e organizada. Depois na China, 500 
a.C. foi sentida a necessidade de adotar 
um sistema de governo para o império, 
com este objetivo foi elaborada a Cons-
tituição de Chow, com seus oitos regu-
lamentos e as Regras da Administração 
Pública de Confúcio que exemplificam 
como os chineses naquela época tenta-
vam definir as regras e os princípios da 
administração. Estas são as principais 
raízes que fundamentam os registros 
iniciais da administração.

A bem da verdade, a administração 
passou a ser estudada como ciência a 
partir da Revolução Industrial. Uma evi-
dência de registro dessa época é o filme 
Tempos Modernos lançado em 1936, 
em que o personagem principal (inter-
pretado por Charles Chaplin), represen-
tava um operário, onde ele era instruído 
a fazer um único trabalho de apertar pa-
rafusos durante todo dia numa linha de 
montagem. Após muito estresse no tra-
balho ele acaba tendo reações que cau-
saram problemas durante o trabalho, cai 
em confusões no seu setor, e vai parar 

nas engrenagens da máquina da fábrica, 
fazendo uma grande crítica à compara-
ção do homem sendo tratado como uma 
máquina. Todavia, não se pode cair no 
erro em achar que antes da Revolução 
Industrial não havia administração.

A administração se estrutura em 
1950, com a Teoria Estruturalista e neste 
contexto surge o profissional em admi-
nistração, ou seja, o Administrador que 
deve possuir capacidade de planejar, or-
ganizar, controlar, coordenar e coman-
dar as mais diversas áreas, da organiza-
ção seja ela pública ou privada.

Dentre eles destaca-se o  Adminis-
trador Público que é o profissional res-
ponsável por administrar o bem público. 
O Administrador Público é responsável 
em zelar pelo patrimônio público evi-
tar gastos desnecessários, excedentes ou 
falta de funcionários, problemas de des-
perdício, traçar estratégias e métodos de 
trabalho, controlar aplicação correta dos 
recursos financeiros da organização. 

Porém, no Brasil ainda estamos lon-
ge da conscientização dos nossos gover-
nantes em observar o lado formal e ne-
cessário da indicação de profissionais de 
Administração Pública para as institui-
ções públicas, tanto no âmbito federal, 
como estadual e municipal. Costumei-
ramente as indicações de gestão pura de 
administração pública são preenchidas 
por apadrinhamento político. Tudo isto 
fruto da velha prática de acomodação 
de interesses de grupos, quando das dis-
putas eleitorais. A escolha recai com o 

fundamento do apoio na eleição e não 
na capacidade técnica do conhecimento 
cientifico para desenvolvimento das ati-
vidades de gestão pública.

Se avaliarmos como tem sido a con-
dução dos governantes ao longo do tem-
po em nossa história recente do país, 
vamos constatar que a administração da 
cousa pública invariavelmente tem pri-
mado pelo descumprimento, por seus 
agentes, dos princípios fundamentais 
que devem regê-la: legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, a famosa sigla (LIMPE) que 
fortalece a Administração Pública e en-
contra-se expressa na Constituição Fe-
deral (Art. 37).

Neste momento no Brasil em que a 
corrupção sangra, os nossos dirigentes 
políticos deveriam pautar pela estrita a 
observância dos princípios na Legalida-
de: onde os atos sejam baseados na lei; 
Impessoalidade: prescreve que a ativi-
dade do Estado deve ser destinada aos 
cidadãos em geral, sem quaisquer dis-
criminações; Moralidade: demonstra 
que não basta que o ato seja amparado 
pela lei, é preciso que ele não seja repro-
vável pela moral comum; Publicidade: 
conduz no sentido de que os atos devem 
ser transparentes aos administrados, por 
serem exercidos com base em delegação; 
e Eficiência: baseia na noção de obriga-
ção de meios.

Um sonho quase autopia, seria que 
nas instituições públicas o administra-
dor público elaborasse, coordenasse e 

avaliasse políticas que têm como objeti-
vo atender às diversas demandas, princi-
palmente nas áreas da saúde, educação, 
assistência social. Ao elaborar uma polí-
tica pública, ele estabelece seus objetivos 
e suas diretrizes, analisa a viabilidade 
das linhas de financiamento com re-
cursos públicos, acompanha licitações e 
controla o orçamento.

Atualmente assistimos impotentes 
vinculações na imprensa tanto nacional 
como local, o desperdício de recursos 
públicos em razão da incapacidade dos 
seus gestores em promover a prática cor-
reta de administrar. Está na hora de dar 
inicio a conscientização do segmento 
político e criar mecanismos de controle 
sobre a necessidade da inserção correta 
do administrador público nas gestões 
das coisas públicas. A burocracia tão 
combatida pela sociedade é a garantia 
da eficiência de uma imparcialidade da 
aplicação dos recursos. Ela precisa ser 
encarada de forma correta e controle 
efetivo. 

Portanto, a população poderá exer-
cer papel fundamental nesta reflexão, 
pois além de ser o objetivo principal da 
administração pública, é a mantenedo-
ra dos recursos (tributos) que geram as 
atividades do governo. A indicação dos 
gestores políticos para cargos na Ad-
ministração Pública que não atenda ao 
perfil da capacidade técnica e científica 
não gera os resultados que a sociedade 
espera.

Vamos pensar nisso!

ADRIMAURO GEMAQUE (adrimaurosg@gmail.com)
Analista do IBGE e Articulista expressa sues pontos de vistas em caráter pessoal
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Em uma cerimônia concorrida, 
na sede do governo do Amapá, 
o Palácio do Setentrião, onde a 

presença maciça do empresariado amapa-
ense se fez presente, o governador Waldez 
Góes assinou o decreto que valida as regras 
do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 
voltado para a regularização dos débitos 
relativos ao Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS).  

Entre os benefícios aos empresários com 
a regularização fiscal está a participação nas 
licitações do GEA. O Refis 2018 do ICMS 
permitirá que empreendedores de peque-
no, médio e grande porte, parcelem débi-
tos fiscais com redução de juros e multas, 
estimulando a geração de emprego e renda.

Esta será a última oportunidade por um 
longo período de parcelamento da dívida, 
uma vez que, pelos próximos quatro anos, 
as facilidades estarão suspensas por decisão 
do Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), órgão que regula as normas 

fiscais em todas as unidades da Federação.

Diálogo
O evento contou com a presença de de-

zenas de representantes de empresas seja de 
pequeno, médio ou grande porte, segmen-
tos que mantiveram diálogo permanente 
com a equipe técnica do governo do Estado 
até o lançamento do Refis do ICMS.

Foi o caso do presidente da Federação 
das Entidades de Empreendedores Indivi-
duais, Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte do Comércio e Serviços do 
Estado do Amapá (Femicro/AP), Raimun-
do Batista. Ele destacou que 55% dos em-
pregos gerados no Brasil são de pequenas e 
micro empresas e que, iniciativas como essa 
de regularização fiscal, beneficiam a todos.

“É um avanço que vem resgatar a pos-
sibilidade de crescimento, o qual só é pos-
sível através do diálogo. E, no Amapá, 92% 
das empresas constituídas são de micro e 
pequeno porte. Daí a importância de pro-
gramas como o Refis”, avaliou o presidente 
da Femicro/AP.

Quem também esteve no lançamento 
do Refis do ICMS foi o presidente do Sin-

dicato das Empresas de Locação de Fitas 
Gravadas em Vídeo Cassete do Estado do 
Amapá (Sindvídeo), Miguel Anjos, que 
considerou a medida como um recomeço.

“Com essa renegociação, voltamos a ter 
crédito no mercado, com oportunidade de 
novos negócios. Podemos nos capitalizar 
novamente, vender mais, gerar emprego 
e renda. Para a sociedade é um momento 
perfeito porque haverá mais investimen-
tos”, destacou o presidente do Sindvídeo.

Já o presidente da Associação Comer-
cial do Amapá (Acia), Jaime Nunes, avaliou 
a iniciativa do GEA como um benefício 
não só para os empresários, mas para toda 
a população. “Esse decreto possibilita a re-
tomada da economia em nosso Estado”, 
considerou Nunes.

E o presidente da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
do Amapá (Fecomércio/AP), Eliezir Viter-
bino, destacou a importância do diálogo 
que houve com o governo até à assinatura 
do decreto do Refis do ICMS. “Isto significa 
a volta das empresas à legalidade”, frisou.

O governador Waldez Góes, por sua 
vez, ressaltou que quanto melhor o am-

biente de diálogo entre governo e empresá-
rios, melhor para a população. “O Refis do 
ICMS é uma política de desenvolvimento 
econômico. Fruto de um trabalho intenso 
da equipe técnica do governo e empreen-
dedores”, destacou.

A versão 2018 do Refis do ICMS foi 
autorizada em dezembro de 2017 pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária. 
“Empreendemos esforços políticos e téc-
nicos para a provação do programa. Nos 
submetemos por duas vezes à aprovação da 
proposta no Confaz e, só na segunda tenta-
tiva, conseguimos a autorização por unani-
midade dos estados”, registrou.

Refis do ICMS
Para aderir ao programa, os empreen-

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

Refis do IPVA 2018
Imposto pode ser parcelado em até 24 

GOVERNO DO AMAPÁ LANÇA REFIS 2018 DO ICMS

A renegociação foi apresentada nesta segunda-feira, 8, em reunião na residência oficial.

O programa 
permitirá que 
e m p r e e n d e -
dores de pe-
queno, médio 
e grande por-
te, parcelem 
seus débitos 
fiscais com 
redução de ju-
ros e multas.
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vezes e as taxas do Detran podem ser divi-
didas em 12 parcelas

O Governo do Amapá vai retomar as 
facilidades para o contribuinte ficar em dia 
com o Imposto sobre a Propriedade de Ve-
ículo Automotor (IPVA) de 2017. Em uma 
nova edição do Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis), o governo vai permitir que 
débitos com o IPVA referentes a exercícios 
anteriores a 2017, sejam parcelados em até 
24 vezes, com 100% de desconto em juros 
e multas moratórias – desde que ainda não 
tenham sido refinanciados em edições an-
teriores do Refis do IPVA.

O período de adesão já foi definido: de 
08 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018. O 
pedido de parcelamento do IPVA pode ser 
feito diretamente na Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) e, também, nas unida-
des do Superfácil. O valor mínimo de cada 
parcela não poderá ser inferior a R$ 60.

As taxas de competência do Departa-
mento Estadual de Trânsito (Detran) atre-
ladas ao IPVA também poderão ser dividi-
das. Podem ser parceladas em até 12 vezes: 
o licenciamento anual, as taxas de depósi-
to (estadia), de vistoria, de liberação, e de 
guincho.

De acordo com secretária-adjunta de 
Receita Estadual, Neiva Nunes, os débitos 
podem estar inscritos ou não em dívida 
ativa, e podem estar ajuizados ou não, que 
ainda assim poderão ser parcelados. “É im-
portante saber que, quem tiver parcelado 
o IPVA referente a exercícios anteriores a 
2017, deverá estar quite com o (s) respecti-
vos (s) parcelamento (s) para poder ingres-
sar na edição 2018”, explicou Neiva Nunes.

Documentação
Os documentos, originais e devidas 

cópias, necessários para proceder com o 

parcelamento do IPVA 2018 e das taxas do 
Detran são: Certificado de Registro de Veí-
culo (CRV) ou o último Certificado de Re-
gistro e Licenciamento do Veículo (CRLV); 
Documentos de identificação do proprie-
tário ou representante legal (Carteira de 
Identidade, CNH, Carteira de Trabalho, 
etc); Procuração registrada em cartório do 
representante legal, quando for o caso.

Refis 2018: é bom para o governo, é 
bom para o empresário. (Jurandil Juarez 
– Economista)

O economista, ex- secretário de Plane-
jamento do Estado do Amapá e ex-deputa-
do federal Jurandil Juarez, ao ser questio-
nado sobre o decreto do Refis do governo 
do Estado do Amapá, que beneficia os 
empresários em debito com Fisco Estadual 
sobre o ICMS beneficiando o empresaria-
do do Amapá a fazer a renegociação, das 
suas empresas com débitos gerados até 
31 de julho de 2017, constituídos ou não, 
inscritos ou não, em dívida ativa, inclusive 
ajuizados.

Isso é bom ou ruim para as empresas e 
para o governo estadual?

Jurandil Juarez – O que temos para 
dizer se é bom ou ruim, é que quem tem 
uma carga tributária brutal, que pega toda 
a sociedade, mas que diretamente atinge os 
negócios. Já não espanto vermos empresas 
fechando as portas, por não terem condi-
ções de pagarem os tributos federais, esta-
duais e municipais que incidem sobre suas 
atividades. 

Ai o empresário tem que fazer uma op-
ção: “Ou eu pago a minha folha de paga-
mento ou recolhe o imposto de renda pes-
soa jurídica ou ICMS, ou PIS/Confis, é uma 
escolha de “Sofia” e as vezes isso acontece 

todos os meses e não é incomum que em 
uma situação de crise os empresários dei-
xem de pagar suas obrigações tributárias. 

No caso do governo federal já é costu-
meiro que haja esses programas de recupe-
ração, em que são oferecidos vantagens so-
bre os acessórios (multas e juros), não sobre 
o principal, para que o empreendedor que 
deixou de recolher o tributo na data certa 
o possa fazer na data certa sem afetar seus 
negócios. Isso já é comum no federal e já 
está se tornando comum nos Estados.

O Estado do Amapá adota agora essa 
modalidade, já tinha feito na semana pas-
sada com o IPVA, que como nós sabemos 
atinge os proprietários de veículos automo-
tores, isso porque as vezes o contribuinte, 
que não é necessariamente empresário, 
mas a maioria é composta de pessoas que 
não são empreendedores, mas tem dificul-
dades em recolher impostos. E o governo 
do Amapá, abriu essa oportunidade, para 
que aqueles que estivessem devendo o 
IPVA, pudesse parcelar.

Agora, veio o ICMS e atinge aqueles 
empreendedores que até o mês de julho de 
2017, deixaram de recolher essas obriga-
ções. Nós sabemos que anos (2015, 2016) 
anteriores, e ainda em 2017, foram anos 
difíceis, para todos, mais especialmente 
no ano da crise, para os empreendedores. 
Muitos decidiram continuar nos seus ne-

gócios sem pagar os tributos (ICMS), ou-
tros fecharam as portas sem condições de 
continuar, porque a carga tributária é muita 
alta. O Governo do Estado sabendo dessa 
situação e porque quando os empreendi-
mentos fecham, diminui sua arrecadação, 
adotou no âmbito estadual essa possibili-
dade de recuperar esse passivo financeiro, 
oferecendo vantagens, não só na redução 
dos valores, mas também oferecendo par-
celamento. 

O que é mais importante, essa possibi-
lidade atinge aquilo que já está atrasado, o 
que está na dívida ativa e o que está ajuiza-
do. Está devendo, está na justiça pode par-
celar; está na dívida ativa? Pode parcelar; 
está atrasado poucos meses? Pode parcelar. 
E a vantagem no pagamento à vista? O em-
presário recebe 90% de descontos nos juros 
e nas multas. 

É vantagem para o governo estadual? 
É, porque nestes tempos de ‘vacas magras’ 
a arrecadação do governo estadual dimi-
nuiu, não ficou abaixo, do que tinha em 
2017, por exemplo. Mas, diminuiu na sua 

expetativa. Se estava previsto mais de R$ 1 
bilhão, foi menos. O que interessa para o 
governo é recuperar a receita o que ficou 
lá para atrás, pelos fatores já citados. É de 
interesse do governo, pois não adianta você 
matar a “galinha de ovos de ouro”, que são 
os empreenderes, pois cada loja que fecha, 
fabrica, prestador de serviço é um desem-
pregado a mais e um consumidor a menos. 
É um pagamento de imposto a menor. En-
tão, cada vez que é feito ao contrário, está 
favorecendo o crescimento da economia e 
consequentemente o aumento da receita do 
governo.

É bom para os empresários? Qual é a 
vantagem? É a oportunidade para o empre-
sário regularizar a sua situação tributário. 
Se em um momento de dificuldades, dei-
xou de pagar e não podia pagar mesmo, fez 
a opção de honrar a sua folha de pagamen-
to, para não morrer um e não morrer todo 
mundo, morre um pedaço. E agora tem 
essa oportunidade de fazer o ajuste com 
o Fisco estadual. Então, é uma boa medi-
da para o governo do Estado, para a arre-
cadação do Estado, e melhor ainda se essa 
arrecadação for utilizada para melhorar os 
serviços públicos que o Estado presta para 
a sociedade amapaense.

É bom para economia? É, porque o em-
presário reabilitado, no ponto de vista da 
relação dele com o Fisco, ele pode voltar 

acessar a linha de credito dos bancos em 
condições mais favoráveis. Pois, os bancos 
solicitam dentro da documentação a Cer-
tidão Negativa de Débitos, com as Receitas, 
sejam Federal, Estadual ou Municipal. Se 
ele  [empresário] não tem, terá dificuldades 
para acessar esses recursos que poderiam 
facilitar suas necessidades econômicas. 

Em uma situação como essa o empresá-
rio é reabilitado imediatamente, ou seja, ele 
fez o acordo, pagou a primeira parcela ela 
já pode tirar a sua certidão, que vem posi-
tiva, mas, com efeito de negativa, com isso 
ele pode acessar as linhas de créditos. No 
conjunto a economia sai ganhando. Reabi-
litados os empresários investem mais, abre 
ou amplia seus empreendimentos, gerando 
mais empregos, hoje isso é fundamental; 
geram mais consumo e geram mais cresci-
mento para a economia.

Então, o REFIS, apesar de ter essas 
característica de premiar aqueles que 
não cumpriram suas obrigações ele é 
um remédio eficaz para esses momentos 
de dificuldades. 

Economista Jurandil Juarez
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Começaram a ser acionadas – ainda 
em fase de testes – as novas luminá-
rias de LED que o DNIT (Departa-

mento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes) mandou instalar no perímetro urbano da 
BR 210, trecho que vai do Bairro São Lázaro até 
o quilômetro 9, onde fica o posto da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF). 

Há dois anos a rodovia vem recebendo obras 
de mobilidade urbana, iniciando com a duplica-
ção, a sinalização horizontal e vertical, chegando 
a esta última fase, que inclui além da iluminação 
a instalação de quatro passarelas elevadas. 

Segundo o superintendente regional do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), Fábio Vilarinho, esta últi-
ma fase da obra está orçada em R$ 15 milhões, 
recursos federais do órgão, que foram garantidos 
a partir de gestões do deputado federal Vinícius 
Gurgel (PR-AP), que mantém forte interlocução 
com a direção nacional da autarquia. 

Vilarinho explicou que além de mais eco-
nômicas e duráveis, as luminárias de LED são o 
que de mais moderno existe em termos de tec-
nologia para iluminação pública e apresentam 
um resultado muito bom. 

Mesmo em fase de testes, a nova iluminação 
já agrada a motoristas e pedestres que diaria-
mente vinham se arriscando na travessia da via, 
em comunidades espalhadas ao longo do trecho 
urbano da BR 210, como os bairros Infraero 1 e 
2, São José, Boné Azul e Brasil Novo. A conclu-
são dos serviços está prevista para março deste 
ano.

Uma análise das obras na BR 210 
O superintendente regional do DNIT no 

Amapá, Fábio Vilarinho, discorreu sobre essa 
nova fase da revitalização da BR 210 e a impor-
tância da presença dos moradores dos bairros 
do entorno urbano que criaram uma comissão 
para acompanhar os serviços de iluminação e da 
obras das passarelas. 

“Isso é importante para as atividades do 
serviço público, o conhecimento e acompanha-
mento dos cidadãos. Essa comissão é formada 
por moradores dos bairros adjacentes, como 
Boné Azul, Brasil Novo, Infraero e Açaí, que 
tem acompanhado, tem ajudado e tem cobra-
do e com uma mulher à frente, de forma muito 
atuante mesmo. Isso é muito importante porque 
quando existe um comprometimento da socie-
dade, um comprometimento das comunidades, 
fica até mais gostoso fazer as coisas porque você 

sente o quanto aque-
la obra é importante 
para a comunidade, o 
município e o estado 
como um todo”.

O superintenden-
te do DNIT explicou 
que os serviços já es-
tão acontecendo en-
tre Macapá e a loca-
lidade de Tracajatuba. 

“É um trecho de 
seis quilômetros e 
meio, uma obra divi-
dida em quatro fases, 
sendo que a primeira 
foi de restauração en-
tre Macapá e a locali-
dade do Tracajatuba, 
em torno de 150 quilômetros, e depois veio a 
segunda fase, da duplicação, feita entre 2015 e 
2015; depois disso veio também a etapa da ilu-
minação e das passarelas. A fase da iluminação 
pública já passou da metade, alcançando ali o 
IFAP, mas ela vai até depois da Polícia Rodovi-
ária Federal, onde termina a duplicação. As pas-
sarelas serão quatro, uma em frente ao [bairro] 
Boné Azul, outra em frente ao Açaí, a terceira 
em frente ao Brasil Novo e outra em frente ao 
IFAP”. 

Quanto a previsão para serem entregues es-
sas obras, Fábio Vilarinho estabeleceu que está 
sendo feito tudo para que seja cumprido o ca-
lendário estipulado que é Março de 2018. 

“O prazo estipulado, é março deste ano; no 
caso da iluminação, que chegou ali em frente 
ao Macapaba, que foi exatamente o trecho que 
a gente iluminou essa semana para testar o sis-
tema, pois quando a gente ligar em definitivo 
não pode haver falhas, pois ali é um sistema 
totalmente independente, onde além da ilu-
minação a energia é separada dos bairros, tem 
transformadores próprios que estão regulados 
para manter a energia estável e assim aumentar 
a vida útil das luminárias, sem correr o risco 
de queimar alguma lâmpada, pois o Led tem 
previsão de durar mais de dois anos, podendo 
chegar a três ou até quatro anos se a gente con-
seguir manter uma energia estabilizada nesse 
trecho, onde são utilizadas 460 lâmpadas”.  Ele 
também esclareceu que as áreas do entorno são 
de competência do município.  “Estamos fazen-
do a iluminação na rodovia, então a parte ur-
bana fica a cargo da prefeitura, do estado ou da 
própria CEA”.

Vandalismo
O superintenden-

te do DNIT-Amapá 
esclareceu sobre os 
problemas com furto 
de fiação, pois já hou-
veram casos como na 
ponte do Matapi e da 
Sérgio Arruda, onde 
os vândalos surripia-
ram a fiação da ilu-

minação desses locais. 
“Certo, optamos por usar a ligação por via 

aérea para evitar a ocorrência de furtos. Então 
daí a importância dos testes, tanto que estamos 
formalizando um convênio com a prefeitura e 
também com a CEA para a manutenção futura, 
pois o DNIT só constrói, então após a conclu-
são das obras da iluminação a gente vai passar a 
manutenção e a conservação para o município. 
Mas isso também está bem avançado, tanto que 
a gente já passou para a Procuradoria dar seu 
aval para a gente assinar o convênio”.

Inverno Amazônico e atoleiros 
A estação das chuvas já chegou e sempre 

existe a preocupação 
com relação a regis-
tro de atoleiros nos 
trechos não pavimen-
tados das rodovias 
federais do Amapá. O 
superintendente foi 
otimista ao afirmar 
que, “não temos ato-
leiros, nem no trecho 
que vai para Laranjal 
do Jari, que são 248 
quilômetros, como 
no trecho para Oia-
poque, com pouco mais de 100 quilômetros”. 

“Nós temos seis contratos de manutenção, 
as empresas estão mobilizadas e estão cada uma 
num trecho. A gente não pode dizer que não vai 
ter atoleiro, claro, porque quando você mantém 
uma estrada não pavimentada isso depende 
muito da chuva. Mas naqueles pontos que hou-
ve registro no ano passado a gente fez um tra-
balho reforçado, então só se acontecer em outro 
lugar, só que a gente vai fazer o possível para que 
isso não aconteça e se acontecer que as empresas 
mobilizadas possam resolver o mais rápido pos-
sível e garantir assistência a quem precisar”.

Retorno da pavimentação da BR 2010
Quanto ao retorno da pavimentação dos 

trechos da BR 2010, Fábio Vilarinho descreveu 
que quando as chuvas passarem, há programa-
ção para retomar as obras de asfaltamento dos 
trecho de terra. E definiu que a Bancada Federal 

conseguiu vários recursos, não através de emen-
das [parlamentares], mas através do Ministério 
dos Transportes, do Planejamento e também 
dentro do próprio DNIT, para que aconteça o 
início à obra em si, pois o projeto executivo já 
está em fase de aprovação. A gente vai começar 
pelo último trecho que vai lá do final da rodo-
via, no sentido de Calçoene para Oiapoque, até 
o primeiro, sendo que 27 quilômetros destes já 
estão no DNIT [aprovados] só que a gente pre-
cisa de recursos e a obra em si foi licitada em R$ 
252 milhões e além disso nós temos a supervisão 
ambiental e a supervisão da obra, então o total 
da obra vai ficar em R$ 280 milhões, daí nossa 
luta em liberar os recursos. Hoje nós já temos 

um recurso, na ordem de R$ 40 milhões, sendo 
que R$ 13 milhões já estão alocados, empenha-
dos para a empresa que ganhou [a licitação] o 
lote 2 e o lote 3, e mais R4 3 milhões para fazer o 
projeto executivo do lote 4, além de outra ques-
tão relacionada às aldeias [indígenas]”.

Aldeias indígenas 
Quanto as obras de construção das aldeias, 

objeto de acordo prévio, a título de compensa-
ções, num total de 11 aldeias, o superintendente 
explicou que já foi construído 5 e ainda faltam 
6 aldeias. “Se não fizermos essas obras restantes 
teremos que parar as obras 11 quilômetros an-
tes de chegar até essas reservas indígenas, então 
no verão a gente vai iniciar sim algumas obras, 
mas pode acontecer também de agora mesmo 
no inverno a gente iniciar algumas das chama-
das obras de arte especiais, que são as pontes de 
concreto”, finalizou.

DNIT implanta iluminação de 
LED no trecho urbano da BR 210



Estão abertas 
as inscrições 
para o Cam-

peonato Amapaense, 
mais conhecido com 
Amapazão. Este ano, a 
Federação Amapaense 
de futebol (FAF) divul-
gou o calendário com o 
estadual marcado para 
iniciar mês de março, 
o que não acontecia a 
quase quatro anos.

Em 2017, o estadual 
contou com a partici-
pação de seis equipes. 
A expectativa da fede-
ração é que o número 
aumente em 2018. No 
entanto, o principal 
desafio da entidade 
esportiva será chamar 
o torcedor amapaense 
que andou afastado do 
Estádio Olímpico Ze-
rão no ano passado.

As inscrições encerram no dia 
26 de janeiro. O regulamento e a 
tabela só serão divulgados após 
uma reunião que será feita com os 
clubes que disputarão o Amapa-
zão. Assim como nas edições ante-
riores, o campeão garante vaga na 
Copa Verde, Copa do Brasil e na 
Série D do Brasileirão em 2019.

Aberta as inscrições para o 
Campeonato Amapaense de Fute-
bol Sub 20

A Federação Amapaense de Fu-
tebol (FAF) abriu o período de ins-
crições para o Campeonato Ama-
paense de Futebol Sub 20, a Copa 
Amapá de Juniores, que podem ser 

Campeonato Amapaense de Futebol
As inscrições encerram no dia 26 de janeiro e a com-
petição está prevista para iniciar no mês de março
Da Editoria

realizadas por todos os clubes pro-
fissionais, não profissionais e ligas 
que estão com seus direitos esta-
tutários em dia, junto a federação.  
As inscrições podem ser feitas até 
o dia 19 de janeiro (sexta-feira), na 
secretaria da Federação, localiza-
da na Avenida FAB, no Centro de 
Macapá, no horário das 13h00min 
as 17h00min, e o campeonato está 
previsto para ter seu pontapé ini-
cial na segunda quinzena do mês 
de fevereiro.  

Após a realização das inscrições, 
os clubes e a Federação Amapaen-
se de Futebol irá discutir o regula-
mento do Campeonato Amapaen-
se de Futebol Sub 20.

Estão abertas as inscrições para 

a Corrida do 4º BPM

A prova reunirá 1000 partici-
pantes, no município de Santana

(Foto: Lilian Guimarães/Divul-
gação)

Ainda estão abertas as inscri-
ções para a Corrida de Rua do 
4º Batalhão de Polícia Militar do 
Amapá. O valor da inscrição será 
de R$ 50(cinquenta reais). As ins-
crições iniciaram dia 08 de dezem-
bro de 2017 e encerrarão no dia 17 
de janeiro de 2018 ou quando for 
atingido o limite de 1000 (mil) va-
gas.  

As inscrições deverão ser rea-

lizadas ONLINE através do site: 
http://www.chiptiming.com.br/
eventos/corridado4bpm2018   

A entrega dos kits da corrida 
acontecerá nos dias 25 e 26 de ja-
neiro de 2018, das 08h00 às 20h00, 
no local a ser divulgado posterior-

mente. 

A prova é uma atividade que faz 
parte do calendário de comemora-
ção alusiva aos 20 anos de criação 
do 4º Batalhão da PMAP e será 
realizada no dia 28 de janeiro de 
2018, domingo, com largada às 6h 
e concentração a partir das 5h, na 
frente da Sede do 4ºBPM/AP, situ-
ado na Rodovia Duca , nº173, bair-
ro Central, Santana-AP.  
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Museu Sacaca
Uma opção cultural para as férias

Com exposições de artes regionais a céu aberto, música ao vivo e gastrono-
mia e aos domingos aberto para almoço e visitações, cardápio regional.   
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JOSÉ FERREIRA COSTA - ADVOGADO E EX-PREFEITO DE CALÇOENE (IN MEMORIAM)
Reinaldo Coelho

A sociedade amapa-
ense, ficou de luto 
na manhã do dia 04 

de janeiro de 2018, pelo faleci-
mento do advogado José Fer-
reira Costa, protagonista de 
vários capítulos da história do 
Amapá nas mais diversificadas 
áreas. A editoria do pioneiris-
mo do Tribuna Amapaense já 
tinha prestado uma homena-
gem a este amapaense em sua 
edição de agosto de 2014 (ht-
tps://tribunaamapaense.blo-
gspot.com.br/2014/08/pionei-
rismo_29.html ).

José Ferreira Costa, foi 
prefeito de Calçoene, além de 
uma folha de serviços muito 
grande prestados para a socie-
dade amapaense. Protagonista 
de muitos capítulos da história 
do Amapá, pioneiro em várias 
atividades, como desportista 
ele foi presidente por muitos 
anos do Clube Atlético Cristal 
nos tempos áureos da agre-
miação no futebol amapaense. Quinto 
filho de uma família de 13 filhos, entre 
homens e mulher, professor de História 
e Geografia, José Ferreira nasceu na Fa-
zenda Nazaré, localizada a margem di-
reita do Rio Calçoene, filho do vaqueiro 
Leovergildo da Silva Costa, conhecido 
como “Lambada”, e de Dona Rosa Fer-
reira Costa.

Professor Ferreira nasceu na Fazen-
da Nazaré, localizada a margem direi-
ta do Rio Calçoene e foi o quinto filho 
de uma família de 13 filhos e filhas do 
vaqueiro Leovergildo da Silva Costa, 
“O lambada”, como era chamado, e de 
Dona Rosa Ferreira Costa.

Como se pode perceber a infância 
de José Ferreira foi no campo e nos rios 
e igarapés do Norte do Amapá, mesmo 
vindo de uma família ribeirinha e de 
vaqueiro já pensava em crescer e atra-
vés do estudo se tornar uma grande ho-
mem e isso aconteceu na trajetória do 
nosso pioneiro. E ainda com tenra ida-
de iniciou seus estudos na Escola Isola-
da de Bela Vista e posteriormente para 
a Escola Isolada de Salgadeira, onde 
concluiu a 1ª série primária. Em segui-
da foi levado para a sede do município 
de Calçoene onde foi matriculado no 

Grupo Escolar Lobo D’Almada, onde 
concluiu o Curso Primário. Em seguida 
foi estudar o Ginasial e o ensino supe-
rior em Belém (PA), então inexistentes 
no então Território do Amapá.

Depois de formado em História, 
Geografia e em Ciências Jurídicas pela 
Universidade Federal do Pará (UFPA), 
José Ferreira retornou ao Amapá, onde 
constituiu família, tendo como esposa 
Belquís Cortes, nascendo dessa união 
quatro filhos sendo três homens Ro-
bson, Klênio e Klêndel e uma menina 
chamada Bruna.

Como professor, atuou nas seguintes 
escolas: E. E. Joaquim Nabuco (Oiapo-
que), E. E. Zolito de Jesus Nunes (Ma-
capá), E. E. Azevedo Costa (Macapá), 
E. E. Castelo Branco (Macapá), Augus-
to Antunes em Santana e Escola Rotary 
Manuela de Freitas em Belém (PA) e na 
E. E. Gabriel de Almeida Café – antigo 
CCA (Macapá).

Nomeado pelo então governador 
Annibal Barcelos em 1983, José Ferrei-
ra da Costa exerceu o cargo de prefei-
to de Calçoene durante um ano e nove 
meses, período em que através de par-
cerias procurou melhorar a condição 
de vida dos calçoenenses, onde através 

da hoje extinta Teleamapá popularizou 
as linhas telefônicas; Foi também o res-
ponsável pela instalação de um posto 
telefônico em Lourenço, uma repeti-
dora de televisão e a primeira agência 
bancária na sede do município.

Dez anos após, voltou a governar 
Calçoene, des-
sa vez pelo voto, 
quando introdu-
ziu várias melho-
rias no municí-
pio, tendo sido 
responsável pela 
implantação  do 
2º grau, no en-
tão Ginásio de 
Calçoene, atual 
Escola Estadual 
Silvio Elito e pela 
instalação do Fó-
rum de Justiça. 
Como advogado, 
José Ferreira foi 
assessor jurídico 
da Câmara Mu-
nicipal de Ma-
capá, presiden-
te do Conselho 
Pe n i t e n c i á r i o , 

procurador chefe da Procuradoria Ad-
ministrativa do Estado do Amapá; da 
Trabalhista, da Fazendária, procurador 
chefe da Procuradoria Patrimonial do 
Estado do Amapá, galgando o cargo 
máximo de e Procurador Geral do Es-
tado do Amapá, por duas vezes.

“O jovem amapaense precisa ter sede de crescer, porém para isso precisa ter oportunidades e aju-
da nas superações de seus problemas. A família tem que está voltada para a honestidade e prin-
cipalmente segurar as mão dos filhos e guia-los. Só assim poderão chegar a um futuro promissor 

continuar ajudando os  seus filhos e netos e fortalecer o futuro do Amapá e do Brasil”.
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Psicologia e o Idoso
Maria Graciete Coelho Moreira – Psicóloga 
graci.unicoelho@live.com

DO ENVELHECIMENTO ATIVO 
PARA IDOSOS: CONTRIBUIÇÕES 
DA PSICOLOGIA – Parte II

1 RESULTADOS

Foram analisadas 20 amostras de um 
questionário semiestruturado, uma Esca-
la de Medida de Satisfação com a Vida – 
SWLS e uma Escala de Afetos Positivos e 
Negativos – PANAS de alunos de ambos 
os gêneros com idade igual ou acima de 60 
do curso da UMAP e todos foram valida-
dos.

A Tabela 01 expressa os dados referen-
tes às características sócio demográficas 
da amostra. A maioria é casada (40%), 
vem de origem urbana (55%), tem filhos 
(95%), está aposentada (50%), tem ren-
da familiar de até dois salários mínimos 
(45%) e é praticante da religião católica 
(60%). No que se refere à quantidade de 
filhos, dos 19 somente 17 responderam 
à pergunta. Observou-se uma média de 

3,29 filhos por pessoa, sendo o mínimo 
um e máximo de oito filhos. 

Na Tabela 02 destacam-se os significa-
dos atribuídos ao idoso na sociedade. A 
maioria acredita que o idoso seja visto pela 
sociedade de maneira negativa, tais como 
indiferença (40%), discriminação (35%) 
ou exclusão (20%). Diante deste cenário, 
75% dos entrevistados afirmou sentir-se 

percebido desta maneira. Para a amostra, 
ser idoso significa ter experiência de vida 
(50%).

A Tabela 03 evidencia que, o meio de 
transporte utilizado com mais frequên-
cia (70%) pela amostra é o coletivo. E, a 
maioria (90%) realiza atividades físicas.

Os dados expressos no Gráfico 01 
revelam que, antes de iniciarem os es-
tudos, os entrevistados classificaram 
sua qualidade de vida como “um pouco 
melhor” (35%), “muito melhor” (25%), 

“muito pior” (20%), “um pouco pior” 
(15%) e “da mesma forma” (5%). No 
entanto, atualmente, classificam sua 

qualidade de vida 
predominante-
mente “muito 
melhor” (65%) e 
“um pouco me-
lhor” (35%).

No que se re-
fere à relação da 
educação e suas 
perspectivas de 
vida, nota-se na 
Tabela 04 que, a 
maioria (30%) 
ainda não sabe 
utilizar meios 
tecnológicos, mas 
tem o interesse 
em aprender a 
utilizar estas fer-

ramentas (35%). Quando comparado 
há anos anteriores, apresentam dificul-
dades no aprendizado de coisas novas e 
não desistem (65%). Destaca-se que, a 
maioria (60%) preocupa-se em cuidar 
bem de sua saúde para viver com quali-
dade de vida e planejam atividades vol-
tadas ao estudo, trabalho e lazer (35%). 
Por fim, 85% dos entrevistados acredi-

tam que a educação 
oportunizada auxi-
lia no seu processo 
de envelhecimento.

Para avaliar as 
Escala de Medida 
de Satisfação com 
a Vida e Escala de 
Afetos Positivos e 
Negativos, realizou-
-se uma análise es-
tatística descritiva 

para os dados 
quantitativos 
com média, 
Desvio padrão, 
F r e q u ê n c i a 
absoluta (fn) 
e Percentual 
(%). Na esta-
tística inferen-

cial, utilizou-se o Teste de Confiabili-
dade Alfa de Cronbach, analisando a 
consistência interna dos itens para cada 
um dos domínios, tendo como parâme-
tro de corte valores maiores ou iguais a 
0,70, com a interpretação dos valores: 
superior a 0,9 consistência muito boa, 
de 0,8 a 0,9 boa, 0,7 e 0,8 razoável, e 0,6 
a 0,7 fraca, valores inferiores a 0,6 são 
inadmissíveis (NUNES et al, 2008).

 A correlação entre as variáveis: 
Renda, Escala por Item e Total, foi re-
alizada através do 
r de Pearson, que 
avalia correlação 
entre as variáveis 
com valores de 
-1 a 1 com clas-
sificação de 1 a 3 
correlação fraca, 
4 a 6 moderada e 
7 a 9 forte e igual 
a 1 perfeito, sen-
do que quando 
são fraca, 4 a 6 
moderada e 7 a 
9 forte e igual a 
1 perfeito, sendo 
que quando r=0 
correlação nula. 

Todos os testes adotam um nível de 
significância de p<0,05, valores de p 
superiores a este não são considerados 
estatisticamente significativos. Todos 
os dados encontrados foram apresen-
tados por meio de Tabelas (GUIMA-
RÃES, s.d.).

A Tabela 05 apresenta as médias 
encontradas na escala, onde “Item 
III - Estou satisfeito (a) com a minha 
vida” apresentou maior média com 
4,45 (DP= 0,98), em que os indivíduos 
“concordam muito” com essa afirma-
ção. A menor média encontrada foi 
no item “Item V - Se eu pudesse re-
começar a minha vida, não mudaria 
quase nada” com média de 3,5 (DP = 
1,31). No entanto, nota-se que o alfa 
de Cronbach apresentou valores in-
feriores a 0,7 (autor) demonstrando a 
inconsistência interna existentes nas 
respostas informadas.



Museu Sacaca: Uma opção cultural para as férias
Reinaldo Coelho

Com exposições de artes regionais a 
céu aberto, música ao vivo e gastronomia 
e aos domingo aberto para almoço e visi-
tações, cardápio regional.  

O Museu Sacaca, há 15 anos de ex-
posição a céu aberto retratando o modo 
de vida de moradores da Amazônia.  E 
entre as estruturas lúdicas e culturais é o 
que mais apresenta motivações para visita 
em família, pois tem uma estrutura única 
com ícones da vida ribeirinha do Amapá 
e da Amazônia. O espaço é aberto a visi-
tações de terça-feira a domingo, entre 9h 
e 17h.

Visitar o Museu é como fazer uma via-
gem pela história, cultura e natureza do 
Amapá. Nos seus 20 mil quadrados de 
área, o visitante caminha por trilhas que 
levam a conhecer um pouco do modo de 
vida e da cultura da sociedade amapaen-
se. O espaço abriga ações museológicas 
de pesquisa e preservação, relacionando o 
saber científico com o saber popular dos 
povos amazônicos, além de divulgar as 
pesquisas realizadas pelo IEPA, por meio 
de exposições e atividades didáticas.

Para quem gosta de boa música e gas-
tronomia é o point para os visitantes ama-
paenses e turistas. Além de que  o museu 
recebe esporadicamente exposições de 
artes, como pinturas e desenhos. São tra-
balhos de artistas locais que mostram a 
cultura e a história dos amapaenses.

O restaurante do Museu Sacaca, atu-
almente é administrado pela empresária 
Kelem Shailo e funciona de terça a do-
mingo das 09:00 às 17:30. Com comidas 
típicas, regionais. Café da manhã com 
tapioca com café, suco de frutas da nossa 
região. 

Atrações fixas

 O Centro de Pesquisas Museológicas 
Museu Sacaca é uma instituição cultural e 
científica localizada na cidade de Macapá. 
O Museu Sacaca é uma Coordenadoria de 
Difusão Científica e Tecnológica (CDCT) 
que atua produzindo conhecimentos, 
científico e popular, que interagem, unin-
do os saberes locais de homens e mulhe-
res da região amazônica com as pesquisas 
desenvolvidas no Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá (Iepa).

Origem do nome “Museu Sacaca”
É uma homenagem ao curandeiro 

Raimundo Santos Souza, que ajudou na 
difusão da medicina natural no Amapá. 
Inaugurado em 1997, o museu tem o ob-
jetivo de promover ações museológicas 
de pesquisa, preservação e comunicação. 
Tem como principal destaque o circuito 

expositivo a céu 
aberto, construído 
com a participação 
das comunidades 
indígenas, ribeiri-
nhas, extrativistas 
e produtoras de fa-
rinha do estado.

O circuito ex-
positivo é compos-
to da Casa dos Ín-
dios Waiãpi, a Casa 
dos Índios Palikur, 
o Barco Regatão, o 
Sítio Arqueológico 
do Maracá, a Pra-
ça do Pequeno Empreendedor Popular, a 
Praça do Sacaca, a Casa da Farinha, a Casa 
da Fitoterapia e a Casa dos Ribeirinhos. O 
rio que corta o terreno serve para a cria-
ção de peixes da região e estudos sobre re-
cursos hídricos e potencial pesqueiro.

O acervo do museu reúne peças de 
interesse científico, abrangendo zoologia 
(com destaque para a coleção entomoló-
gica), botânica e microbiologia, artefatos 
históricos, etnográficos, arqueológicos e 
artísticos, adquiridas através de doações, 
coletas e aquisições, além de fototeca e bi-
blioteca. Destaque também para o acervo 
audiovisual, formado através de registros 
realizados pela equipe técnica do museu 
durante os projetos desenvolvidos pelo 
IEPA, e um núcleo de produtos desenvol-
vidos pela própria instituição, como a vela 
de urucuri (Syagrus coronata), um efi-
ciente repelente de mosquitos transmisso-
res da dengue e da malária, além de cica-

trizantes e pomadas de funções diversas.
Atualmente, o Museu Sacaca é uma 

referência regional em tópicos como bio-
diversidade, desenvolvimento sustentável, 
medicina natural, etnologia, organiza-
ção socioeconômica e cultura dos povos 
amazônicos. Realiza pesquisas próprias e 
desenvolve produtos a partir de matéria-
-prima regional – sobretudo produtos na-
turopáticos, de sabonetes a pomadas para 
dores musculares, disponibilizados ao pú-
blico por meio de uma farmácia mantida 
pela instituição.

 O Museu Sacaca também realiza pa-
lestras, seminários, debates, atividades 
culturais, exposições temporárias, visitas 
guiadas e oficinas pedagógicas sobre te-
mas como ecologia, patrimônio e identi-
dade cultural.

Vale muito a pena fazer essa viagem!  
Leve sua família e divirta-se!
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Minamata matou o Lourenço
Vou novamente meter minha 

colher enferrujada nas ope-
rações da Polícia Federal. A 

última realizada no Estado do Amapá, 
mas precisamente no Distrito do Lou-
renço denominada de Minamata, foi 
mais uma daquelas ações pirotécnica 
e, sinceramente, com doses cavalares 
de exagero.

Não digo coloco em xeque o seu 
objetivo, mas exagerada pelo seu apa-
rato logístico. Senhores, a PF disponi-
bilizou dois Helicópteros, mais uma 
dezena de viaturas e 120 homens. Ca-
ramba! Uma verdadeira operação de 
guerra. E o alvo? Nove garimpeiros e 
um Promotor aposentado. São de alta 
periculosidade? Já conversei com al-
guns. Parecem crianças assustadas. E 
o pior. Garimpeiros pobres, acusados 
de lavagem de dinheiro, formação de 
quadrilha, crime ambiental e pratica 
trabalho análogo a escravidão.

Bem! Não entro no mérito da pra-
tica dos ilícitos, mas um cara que deve 
quatro anos de IPVA de um caminhão 
velho, que está sendo acossado pelo 

Banco para que atualize as prestações 
do carro que comprou financiado, não 
tem o perfil de um gangster bem su-
cedido. Nada comparado às figuras da 
Lava Jato.

O Distrito do Lourenço sempre foi 
considerado uma grande reserva mi-
neral (ouro) e uma empresa de nome 
“Novo Astro” tirou ouro às toneladas 
de lá e lógico, dentro da lei, pelo me-
nos assim o Estado brasileiro conside-
rou. Vários garimpeiros da Novo Astro 
morreram soterrados. Quantos? Não 
se tem notícia. Era proibida entrada de 
estranho nas dependências do acam-
pamento da empresa. E o mercúrio 
era utilizado fartamente, porém para a 
Novo Astro não era crime.

O fato é que a Minamata matou o 
Lourenço, Município de Calçoene no 
Norte do Amapá, com uma popula-
ção, segundo o IBGE Censo de 2010 
de 1.866 habitantes. Esse povo vive da 
faiscagem do ouro. É essa sim a úni-
ca fonte de receita do Distrito que vive 
agora em “petição de miséria”. Hoje 
a suspensão da atividade garimpeira 

está provocando um terror nesse po-
voado, o terror da fome, da falta de 
perspectiva.

Na realidade a situação do Louren-
ço sempre foi caótica, mas agora ficou 
impossível classificar a situação desse 
povo. O fato é que no garimpo nunca 
houve trabalho fácil, a vida do garim-
peiro é rude e sua atividade é mexer 
com terra e carregar peso.

Desculpem-me, mas a cada inter-
venção contra o homem da Amazônia 
fico mais inclinado a crer que por essas 
bandas do Brasil somos apenas arranjo 
menos importante de um bioma que 
só interessa a natureza. Aqui a pesca 
é controlada, a atividade madeireira 
é controlada, a agricultura e a pecuá-
ria são controladas. Aqui quase nada 
pode, porém o Estado só se faz presen-
te de uma forma massiva na Amazônia 
quando é pra prender o homem da re-
gião. Tirando isso a presença da União 
é tímida.

Só para ilustrar a afirmativa, a AN-
TAQ-Agência Nacional e Transporte 
Aquaviário possui um único funcio-

nário no Amapá, isso porque sua ter-
ritorialidade na absoluta maioria é 
composta por hidrovias, mas aqui não 
precisamos da ANTAQ não é? A não 
ser quando for preciso fazer uma ope-
ração repressiva. Putz!

Perdemos a completa noção de 
quando a Operação da Policia Federal 
contribuiu para a normalidade na vida 
brasileira ou quando serve para de-
sorganizar o que minimamente estava 
organizado. Esse não é um exemplo 
isolado. A Mãos Limpas teve até um 
registro cinematográfico da chegada 
da Polícia Federal, com direito a narra-
ção e tudo e o que dizer da carne fraca?

Nós, os fracos, diante na onipotên-
cia do Estado só nos resta contabili-
zar mais uma tapa na cara da socie-
dade amapaense. O Vereador Piaba 
que sempre defendeu o povo sofrido 
do Lourenço, também virou bandido, 
pelo menos pro Estado nacional.

Vamos aguardar os desdobramen-
tos de tudo isso. Não se espantem se 
amanhã o noticiário for de que os ga-
rimpeiros foram todos inocentados.  

Oscar Alejandro Fabian D Ambrosio

Touros nascem para brigar e 
para ter a ilusão que podem 
matar toureiros, certo? Er-

rado. Foi o que respondeu o escritor 
norte-americano Munro Leaf em ‘Fer-
dinando, o touro’ (‘The Story of Ferdi-
nand’, no original), em 1936. Sua obra, 
ao mostrar um animal que detestava 
brigar e amava flores despertou, por 
mais incrível que possa parecer hoje, 
grande polêmica.

Lançada nove meses antes do início 
da Guerra Civil Espanhola, foi proibida 
pelos partidários do ditador Francis-
co Franco naquele pais e queimada na 
Alemanha nazista sob a acusação de ser 
uma obra de esquerda pela sua mensa-
gem pacifista. Por outro lado, o livro 
foi elogiado por Gandhi e traduzido em 
mais de 60 países.

Transformado em curta-metragem 
pela Disney em 1938, recebeu o Oscar 
na categoria. Agora volta às telas diri-
gido pelo brasileiro Carlos Saldanha. 
O touro que detesta conflitos e se sente 
bem ajudando os outros traz uma men-

sagem muito atual de respeito às dife-
renças e à diversidade de pensamento, 
mostrando que é possível ter a força de 
um touro e o coração de uma criança.

O filme de animação desperta, numa 
época em que a intolerância ameaça 

ganhar espaço, um suspiro de doce es-
perança. Os gestos faciais e corporais 
de Ferdinando de descontentamento 
sempre que é impelido a brigar apenas 
porque os outros touros vivem assim 
comporta um alerta: acreditar em si 
mesmo, mesmo perante tudo e todos, 

não é utopia. É prática consciente.

Oscar D’Ambrosio é Doutor em 
Educação, Arte e História da Cultura e 
Mestre em Artes Visuais pelo Instituto 
de Artes da Unesp, onde atua na Asses-
soria de Comunicação e Imprensa.

O touro Ferdinando
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

O INADIMISSÍVEL E INCONSTITUCIONAL PRIVILÉGIO DOS RECESSOS FORENSES

O título acima é da lavra do 
jornalista Luis Nassif em 
artigo publicado na inter-

net, no Jornal de Todos os Brasis, em 
https/jornalggn.com.br, 20/12/2014.

Já faz algum tempo que pensava em 
escrever matéria sobre esse privilégio 
por que atinge diretamente o jurisdi-
cionado mais carente da proteção ju-
rídica buscada as vezes desesperada-
mente em razão da violação de algum 
direito seu. Aí, mano, quando isso 
acontece, de supetão em alguns casos, 
como o de bloqueio de numerários 
em bancos, a jurisdicionado apela pra 
Deus, que venha em seu socorro e o 
ajude a aguentar o tranco até que a de-
cisão do Magistrado seja tocada pela 
Razão. Piora essa situação se o ato ju-
rídico da ordem acontece em período 
de “ recesso forense “.

A Constituição Federal capitula no 
art. 7º que – são direitos dos trabalha-
dores urbanos e rurais, além de outros 
que visem a melhoria de sua condição 
social:  Inciso XVII – gozo de férias 
anuais remuneradas com, pelo menos, 

um terço a mais do que o salário nor-
mal.

Para entender melhor esta regra, 
preciso é definir o conceito de alguns 
termos :1) direitos : essa é uma garan-
tia constitucional, pessoal e irrestrito à 
pessoa ou a grupo de pessoas; 2) salá-
rio – valor básico estabelecido em Lei, 
como início de carreira. É diferente de 
“ remuneração “, que é a soma de todos 
os penduricalhos agregados ao salário; 
3) férias anuais – período reservado ao 
descanso do trabalhador e que será go-
zado após o primeiro dia do ano sub-
sequente ao trabalhado e contemplado 
com 30 dias.

Na esteira dos privilégios corpora-
tivos, que não estão contidos na Carta 
Magna, pois esta, no art. 93, reza que 
: Lei Complementar, de iniciativa do 
STF, disporá sobre o Estatuto da Ma-
gistratura, observando os seguintes 
princípios 9 EC nº 19/98; EC nº 20/98; 
EC nº 45/2004 ). Mais adiante, no inc. 
XII, determina que – a atividade ju-
risdicional SERÁ ININTERRUPTA ( 
destaquei ), sendo vedado férias cole-

tivas nos juízos e tribunais de segundo 
grau, funcionando, nos dias em que 
não houver expediente forense nor-
mal, juízes em plantão permanente.  

Pergunto aos caras pálidas:  Há al-
guma dúvida para interpretar a regra 
acima?

É ou não corporativismo legislar 
para direitos pessoais, em detrimento 
da maioria dos servidores públicos su-
bordinados ao Poder Executivo e que 
não pode legislar em favor de seus ser-
vidores.

Porque o Judiciário e o Legislativo 
têm o direito ( inconstitucional ) de 
gozar 30 dias de férias anuais, mais 20 
de recesso no meio do ano e mais 20  
no final do ano ? Esses recessos não 
contam como férias?

Pobre ( desassistido ) do jurisdicio-
nado que for apenado nesses períodos. 
Não adiante espernegar, implorar, su-
plicar ou provar documentalmente, 
que a verba bloqueada é oriunda  ex-
clusivamente, de salário, aposentado-
ria, honorários... Está tudo escrito na 
CF e nos Códigos Civil e Penal. 

Este desabafo é meu. Sou o pro-
tagonista dessa estória. Tive valores 
bloqueados a pedido da PFN-Pro-
curadoria da Fazenda Nacional em 
28/07/2017, atendido pelo juízo da 
2ª Vara Federal em 12/12/2017. No 
dia 14/12/2017, peticionei a libera-
ção acostando as provas de origem do 
MEU dinheiro ( salário e aposentado-
ria ).

Certamente que esperei, como todo 
jurisdicionado faz, festejar o Natal e a 
entrada de Ano Novo junto com meus 
familiares para degustar uma simples 
ceia natalina. Ledo engano. As portas 
do judiciário estavam fechadas para o 
RECESSO. Os magistrados entraram 
de férias. Restava esperar 2018. Meu 
pedido está desde o dia 15/12/2017 na 
bandeja da CONCLUSOS PARA DE-
CISÃO. Não tenho mais pressa para 
ser atendido. 

Mais bizarro é que, na minha peti-
ção, em caixa alta, declarei que estou 
protegido pela CF, pelo Estatuto do 
Idoso, pelo Código Civil Brasileiro, 
pelo Código Penal........

Os pais têm suas tábuas de valores 
que já não são mais os nossos pró-
prios. O idoso tem manias, mais di-
ficuldade de aceitar novas formas de 
viver e resistência em concordar que 
seus filhos possam seguir sem depen-
der de seus conselhos. 

“O idoso tem manias, mais dificul-
dade de aceitar novas formas de viver 
e resistência em concordar que seus 
filhos possam seguir sem depender 
de seus conselhos.”

Alguns se predispõem a uma 

Por: Celia Lima

No início da vida, o bebê 
conta com a proteção e os 
cuidados dos pais biológi-

cos, de algum familiar ou de pais ado-
tivos. O ser humano depende disso 
para sobreviver e se desenvolver físi-
ca, emocional, afetiva e socialmente. 
Somos gregários, interdependentes, 
gostamos do contato com outras 
crianças quando pequenos, forma-
mos grupos na adolescência, busca-
mos um companheiro ou companhei-
ra e desejamos formar uma família. 
Ou optamos por seguir sem formar 
uma família, mas de qualquer forma, 
em condições normais, seguimos uni-
dos a amigos, colegas profissionais ou 
grupos de interesses comuns.

Muitas pessoas, na idade adulta, 
mantêm laços estreitos com suas fa-
mílias de origem, seja por amor, por 
necessidade ou por um senso de de-
ver e solidariedade. O fato é que os 
pais envelhecem enquanto estamos 
ainda numa fase produtiva e atuante, 
e precisam dos cuidados e da atenção 
dos filhos: os papéis se invertem.

certa abertura 
para absorver e 
acompanhar a 
evolução social, 
mas outros não: 
como rochas, 
eles se recusam 
a sair do lugar. 
Como crianças 
birrentas, eles 
se arvoram o di-
reito de viver a 
vida como bem 
entendem, ainda 
que isso provo-
que desconforto 

e embates no seio familiar. Tudo isso 
pode fazer parte da difícil aceitação 
do processo de envelhecer, especial-
mente quando o idoso foi uma pessoa 
ativa, um profissional atuante ou o 
“cabeça” da família. E, por isso, per-
der sua independência e autonomia 
pode ser muito doloroso.

Devemos lembrar que esses ido-
sos fazem parte de uma geração que 
não teve a oportunidade de entrar em 
contato com esse infinito universo 
de informações que temos hoje. Eles 

fazem parte de um grupo ainda pre-
conceituoso com relação a terapias 
que promovem o autoconhecimento, 
aprenderam a viver sem muitos ques-
tionamentos, todavia não com menos 
problemas ou traumas. Mas nada dis-
so significa que não seja trabalhoso, 
difícil e até mesmo muito desgastante 
acompanhar o declínio desses pais, 
muitas vezes intransigentes.

São inúmeras as formas de mani-
festar esse traço de personalidade e 
temperamento que esbarram na ló-
gica e na paciência dos filhos. Vamos 
citar algumas:

• se recusar a ir ao médico ou 
tomar remédios conforme a prescri-
ção;

• driblar o banho e os cuidados 
com a higiene;

• não considerar a opinião dos 
outros;

• se recusar a seguir determina-
da dieta;

• insistir em realizar tarefas que 
coloquem sua segurança em risco, 
como usar facas afiadas na cozinha, 
trocar lâmpadas ou mesmo ir ao mer-
cado atravessando ruas perigosas.

O idoso e a paciência
Reinaldo Coelho

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

Macapá-AP, 13 a 19 de janeiro de 201822 OPINIÃO



Jarbas de Ataíde
Médico

Macapá, Santana, Laranjal 
do Jari, Oiapoque, Porto 
Grande e todas as demais 

sedes municipais e outros núcleos ur-
banos, no Estado do Amapá, padecem 
da falta de planejamento e de orienta-
ção técnica para governar, com os ad-
ministradores preocupados em resol-
ver os problemas urgentes de cada dia.

Os municípios a cada ano estão 
vendo as suas receitas não serem su-
ficientes para satisfazer as despesas, 
deixando a necessidade das popula-
ções muito aquém das possibilidades 
dos gestores e, de vez em quando, mais 
atribuição é dada para ser cumprida 
pelo Município.

Na saúde são muitos os projetos 
entregues à responsabilidade da ges-
tão da saúde municipal como se o ór-
gão não integrasse uma engrenagem 
que tem como motores a prefeitura e 
a câmara municipal, reportando-se 
administrativamente a ministérios, 
conselhos, comissões entre outros or-

sume os ônus e despreza os bônus.
O resultado disso tudo é sentido nos 

serviços prestados e nos investimentos 
que são de responsabilidade do muni-
cípio, como: asfalto, sinalização viária, 
sinalização de trânsito, manutenção 
dos equipamentos, desenvolvimento 
do lazer, empoderamento social das li-
deranças comunitárias, além de típicas 
atividades que precisam do desenvol-
vimento e controle do município.

Mesmo como um plano-piloto a 
providência é urgente. As administra-
ções municipais precisam dispor de 
um plano de desenvolvimento urbano 
para cidades como Macapá, Santana, 
Laranjal do Jari e Oiapoque, tantas são 
as questões que precisam ser resolvi-
das.

O zoneamento, a iluminação pú-
blica, as calçadas, os meios-fios, as 
linhas d’água, as ruas, os sistemas de 
distribuição de energia, água, telefone, 
internet; as coletas de águas pluviais, 
de esgoto, coleta de lixo domiciliar; o 

As dores agudas e crônicas, 
ao longo do trajeto da co-
luna vertebral, são bastan-

te comuns na pratica clínica e podem 
ser causadas ou exacerbadas por di-
versas causas, como os distúrbios 
osteo-articulares, desvios de coluna, 
discopatias, que provocam pressão 
dos nervos ou bloqueio do sangue na 
área afetada. 

Entre as doenças das articulações 
as mais comuns são as que atingem 
a coluna vertebral, que é composta 
por 24 vertebras interpostas pelos 
discos intervertebrais, estruturas que 
evitam atrito e servem de acolchoa-
mento para prevenir traumas entre 
as mesmas.

Uma das doenças comuns da colu-
na é a “sub-luxação”, ou seja, peque-
nos desalinhamentos da coluna, que 
podem produzir irritação das raízes 
dos nervos raquidianos (espinhais) e 
desgaste nos corpos vertebrais, com 
depósito de cálcio, podendo formar 
osteófitos (“ bico-de-papagaio”), um 
tipo de artrose da coluna.

Como temos 24 pares de nervos, 
que partem da medula, entre as ver-
tebras, para várias partes ou órgãos 
do corpo, caso as vertebras fiquem 
desalinhadas (traumas, estresse ou 
por alteração química, desidratação), 
pode ocorrer bloqueio da circulação 
na área ou compressão pela neofor-
mação óssea sobre os nervos (osteó-
fitos), hérnia ou protrusão do disco 
intervertebral.

Existem duas modalidades de te-
rapias de realinhamento da coluna: 
a Quiroprática e a Osteopatia, que 
consideram a coluna vertebral e o 
sistema nervoso que dela se irradia 
como o centro de toda a saúde do 
corpo. Nos USA 94% de todos os 
tratamentos manipulativos são feitos 
por quiropráticos (não médicos), 4% 
por osteopatas e os 2% restantes por 
médicos clínicos ou cirurgiões orto-
pedistas. (LeVert, Suzanne; Rothfeld, 
G.S, 1997). Iremos abordar incial-
mente a quiroprática. 

A Quiroprática ou Quiropatia 
emprega conceitos milenares, mas 
foi criada por David Palmer (1895), 

que acreditava na capacidade inata 
do corpo de curar a si mesmo, o que 
era controlado pelo sistema nervo-
so central. Com o desalinhamento 
da coluna, o corpo perdia essa ca-
pacidade de restaurar o equilíbrio. 
Ela consiste em restituir o adequado 
equilíbrio e estrutura à coluna verte-
bral e articulações, restabelecendo os 
órgãos inervados pelo SNC e medula 
espinhal. Quando as vertebras estão 
alinhadas e a coluna flexível, os im-
pulsos nervosos vindos do SNC, via 
medula, podem fluir livremente para 
os órgãos e tecidos.

Assim como os demais diagnósti-
cos, o quiroprático parte da observa-
ção de como você caminha, se mo-
vimenta, fica em pé e senta-se, seu 
trabalho, atividade física e alimen-
tação, tentando correlacionar com o 
problema. Depois observa os movi-
mentos ativos da coluna e membros, 
pedindo para flexionar a coluna para  
frente, pra trás e  lados, além da pes-
quisa de reflexos.

Como parte do tratamento, após a 
avaliação dos movimentos, vai mani-

pular a coluna e outras articulações, 
verificando sua mobilidade e alinha-
mento. A manipulação pode ser ativa 
( o paciente executa movimentos e 
alongamentos) ou passiva (o terapeu-
ta usa as mãos para ajuda-lo a esticar 
sua espinha). Pode executar o “em-
purrão de alta velocidade”, em que 
coloca a mão em determinada área 
e empurra com determinada força e 
velocidade, ocasião em que se ouve 
um estalo. Isso mostra que os ossos 
estão se movendo e  que os gazes pre-
sos nas articulações estão saindo. 

A continuidade e duração do 
tratamento vão depender do tipo e 
tempo do problema. As sessões du-
ram de trinta a sessenta minutos, 
duas vezes por semana por 2 sema-
nas e uma sessão a cada 3 semanas 
de manutenção. É importante ressal-
tar que essa terapia é auxiliar ao seu 
tratamento medico, devendo já ter 
um diagnóstico definido e realizado 
exames que confirmem a patologia. 
Nunca faça ou force movimentos de 
Quiropraxia, por conta própria,  se 
você ainda não tem um diagnóstico 
medico e desconhece o método.

ganismos.
Na educação o projeto é tratar o 

assunto com independência, crian-
do uma zona de desconforto entre os 
gestores, provocando dúvidas e mos-
trando equívocos que repercutem nos 
resultados. E quando pior, pior. Pou-
cos pensam em recuperar a qualidade, 
pensam mais em criticar, muito embo-
ra até o piso salarial, que é alívio para 
os professores, torna-se uma forca 
para as administrações.

As creches, elementos de progra-
mas nacionais, com projetos comple-
tamente fora das realidades locais e 
trazendo um compromisso que não 
tem a contrapartida financeira, quan-
do se leva em conta o custo de manu-
tenção e de pagamento dos profissio-
nais necessário ao funcionamento da 
creche.

Essa situação avança pela cultura e 
pelas finanças, tornando o Município 
cada vez mais dependente de questões 
que não estão bem definidas e onde as-

transporte coletivo, os transportes in-
dividuais públicos, entre tantas neces-
sidades precisam de regulamentação e 
de fiscalização.

A expansão urbana precisa ser or-
ganizada e projetada, para induzir o 
crescimento da cidade que está entre-
gue às vontades das incorporadoras ou 
daqueles que têm como adquirir terras 
para fazer loteamento.

As prefeituras dão a impressão de 
que desistiram de organizar a cidade, 
deixando lugar para praças, parques e 
jardins. Reservar ambientes que possa 
permitir o equilíbrio entre o meio am-
biente natural e o meio ambiente urba-
no, deixando politizar ou criminalizar 
o setor.

Votar a dispor de um Plano de De-
senvolvimento Urbano, discutido pela 
população, submetido aos vereadores 
e aprovado pela administração, devol-
veria a capacidade do município buscar 
financiamento a fundo perdido e me-
lhora a condição de vida da população.

TERAPIAS INTEGRATIVAS DE REALINHAMENTO DA COLUNA: QUIROPATIA

COMO CORRIGIR A IMPOTÊNCIA MUNICIPAL 

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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Jornlista e 
apresentador 

Ney Panteleão 
curtindo sua 

princesa

Governador Waldez Góes entrega viaturas ao comandante do CB-
MAP, coronel Wagner Coelho, que atendará além da capital, os  mu-

nicípios interioranos.

O vice-governador do Amapá, João Bosco Papaléo Paes e o  novo 
comandante de Fronteira do Amapá e 34º BIS, tenente-coronel Gilson 

de Souza que assumiu no lugar do coronel Robson Mattos.
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Animação de Festa em Geral 
 Baby chá 

 Confraternização 
 Ação social 

 Animação em escola 
 Trabalho com brincadeiras, 

gincanas, competições, etc... 
 Esculturas de Balões 

 Pintura facial 
 Cospe fogo

Av. Amazonas, 641. Pacoval
Telefones (96)99116-9899 ou (96)98133-3373

facebook.com/pingo.pingo.773
Instagram: @tio_pingo


