
Levantamento divul-
gado na terça-fei-
ra, 2, pelo Portal de 
Notícias G1 mostra 
que Waldez Góes é o 
décimo governador 
no Brasil que mais 
cumpriu os compro-
missos registrados 
na Justiça Eleitoral e 
o terceiro da região 
Norte. O levantamen-
to avaliou todas as 
áreas da gestão e 
mostrou que, até o 
fim do ano passado, 
61,76% dos compro-
missos assumidos 
oficialmente tinham 
sido cumpridos to-
talmente ou estavam 
em fase de execução. 
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Editorial Passou a euforia das festas de final de ano
Chegou o primeiro fim de 

semana de 2018. Passou a 
euforia das festas e quem 

assistiu ao espetáculo dos fogos de ar-
tifício ou não, precisam cair na real. O 
deputado Vinicius Gurgel também já 
deve ter voltado das compras de New 
York , nas loja da Louis Vuitton e co-
locado os pés em terras Tucuju. É hora 
de arregaçar as mangas e trabalhar.

Não adianta fazer projetos, reava-
liar acertos e erros se não meter a mão 
na massa literalmente. No Setentrião 
Waldez Góes bateu um longo papo 
com a sociedade, fazendo o que todos 
fizeram no privado. Prestação de con-
tas. Lógico que foram também anun-
ciados as mudanças para 2018. Con-
cursos. Oba! Perspectivas de emprego 
e quem não precisa. Não é mesmo?

Na economia nacional o cresci-

mento foi tímido, mais houve reação 
positiva o IBC-BR (Índice de Ativi-
dade Econômica do Banco Central) 
apontou alta em 2017. O último tri-
mestre de 2016 a taxa foi negativa 
-0,44 e cresceu no primeiro trimestre 
do ano para 1,1 houve queda no se-
gundo trimestre 0,39 e reagiu no ter-
ceiro trimestre 0,58. Diante desse qua-
dro da economia nacional, o brasileiro 
pode ter de fato uma expectativa de 
crescimento do setor produtivo e com 
isso a recuperação do emprego.

O Brasil passará por um período 
de reavaliação de projetos que foram 
executados nos últimos quatro anos. 
Quer seja desempenho no legislativo 
ou executivo. As urnas serão visitadas 
em 2018 e após um vendaval (Opera-
ção Lava Jato) que passou na política 
brasileira a expectativa dos analistas é 

que o eleitor será bem mais rigoroso 
com aqueles que, por exemplo, tei-
mam em ignorar que os ares na Repú-
blica Federativa do Brasil estarão mais 
puros a partir de outubro deste ano. 
Alguns deputados estaduais do Ama-
pá e aí se exclua os do PDT, Marília 
e Maria Góes resolveram no final do 
ano aprovar uma lei que lhes renderia 
dois salários extras, digo, além dos 13 
previstos legalmente. Isso tudo com 
o disfarce de auxílio indumentária. 
A frente daquela Casa de Leis virou 
um varal de roupas. Um protesto in-
teligente e humilhante para quem não 
cansa de chamar o amapaense de idio-
ta.

É necessário que aqueles políticos 
que viram as costas para os interesses 
do Amapá sejam identificados e puni-
dos com a perda da representação po-

pular. Muitos por ignorância ou pelo 
hábito adquirido em longos anos de 
desmandos pensam que são proprie-
dade suas. Como um bem que se ad-
quire por um alto preço no mercado. 

Senhores! Eleitos, vossas excelên-
cias recebem concessão popular para 
que os representem no parlamento. 
O Mandato não é “brinquedo” que se 
compra dos incautos e carentes eleito-
res. Tempos de mudança. Fim de arro-
gância e prepotência. Tempos escuros 
para quem esnoba dinheiro público 
nem sempre ganho de forma honesta. 
Quem viver verá.

É nessa “vibe” de trabalho e de no-
vos planos que o Tribuna Amapaense 
reaparece em 2018, sem recesso e com 
a certeza de que a faina diária é que 
poderá permitir uma trajetória de su-
cesso de mais um ano.

Planeta Terra, tão amado, genero-
so e inacreditavelmente esqueci-
do por nós. Como cuidar? Quais 

ações precisam ser feitas? Será que somos 
capazes de colaborar para reverter essa des-
truição desenfreada? Questões que traze-
mos a baila, quando paramos para refletir 
sobre o poder do homem diante da nature-
za e sobre a continuidade da vida na terra.

Rios cada vez mais poluídos, flores-
tas desmatadas, ar carregado. A violência 
que invade os lares, as escolas, as empresas 
e todos os espaços coletivos. O lixo que é 
jogado nas ruas ao invés de ser reciclado. 
A água, sem dúvida um dos bens mais 
preciosos, já escassa, que continua sendo 
desperdiçada. O Brasil registra elevado 
desperdício de água. Além das perdas no 
caminho entre as estações de tratamento e 
o consumidor, há desperdício também nas 
residências, no tempo para o banho, na la-
vagem da louça com água corrente, no uso 
da mangueira como vassoura na limpeza 
de calçadas.

Todo ser vivo se encontra em um ‘meio’ 
que lhe condiciona a evolução, mas a in-
dividualização dos seres tem contribuído 
para essa corrente de ganância e egoísmo. 
E como prova a ciência, quando o meio 
muda os organismos reagem através de 
uma nova adaptação, sempre em busca de 

uma maneira mais fácil e eficaz de se man-
terem vivos na cadeia onde habitam. Tais 
mudanças podem ter seus benefícios, mas 
algumas muito prejudiciais se não houver 
um equilíbrio no processo de adaptação. 
Aí, em vez de melhorar as condições para a 
evolução das espécies, acabam prejudican-
do e causando danos gravíssimos ao meio 
ambiente. 

Máquinas motorizadas para locomo-
ção, principalmente as movidas a petróleo, 
a falta de respeito às diferentes culturas ur-
banas, o equilíbrio entre urbano e rural, e 

a teimosia em não priorizar os modos de 
transporte coletivo, de forma efetiva e eco-
logicamente sustentável, tem contribuído 
para a autodestruição.

Se cada um de nós não fizer a sua parte, 
não sei não...

Resta pouco tempo para que possamos 
frear a catástrofe ambiental e climática que 
se aproxima. A responsabilidade não é só 
política e empresarial, mas também a con-
duta de cada habitante da Terra diante do 
fenômeno é a chave para salvar o Plane-
ta, nossas vidas e as futuras gerações. Por 
isso, não jogue no vaso sanitário cotonetes, 
papéis, pontas de cigarro, compressas ou 
preservativos; não lave os alimentos com 
a torneira aberta; utilize a máquina de la-
var roupas somente quando estiver cheia 
totalmente; no seu jardim prefira plantas 
nativas, que requerem menos cuidados e 
menos água, plante uma árvore, ao menos 
uma vez na vida; não jogue, pelo amor de 
Deus, nenhum tipo de lixo no mar, rios e 
lagos – a sociedade moderna faz crescer 
montanhas de lixo, que não retorna ao ci-
clo natural e pode tornar-se uma perigosa 
fonte de doenças e de contaminação do 
meio ambiente; evite comprar e usar pra-
tos, talheres e copos descartáveis. Quando 
for inevitável, opte pelos feitos de papelão 
e madeira, que levam menos tempo para se 

biodegradarem; não esbanje guardanapos, 
lencinhos e papel higiênico; e, diminua o 
consumo de carnes vermelhas, pois a cria-
ção bovina contribui para o aquecimento 
global, pela devastação de árvores e ecos-
sistemas e a diminuição dos rios. 

Há, e com relação a energia, não consu-
ma em excesso, pois poluição, chuva ácida, 
destruição da camada de ozônio, aque-
cimento da Terra e destruição da fauna e 
flora são alguns dos efeitos dos processos 
atualmente disponíveis para a geração de 
energia. Portanto, tente diminuir o seu 
consumo diário e, por favor, reduza o con-
sumo de papel. 

Não queime lixo doméstico (plásticos, 
isopor, restos orgânicos). Os gases emiti-
dos poluem a atmosfera causando doenças, 
efeito estufa... Seja responsável pelo seu 
lixo! 

Desculpe, mas não dá pra ficar calado 
vendo tantos absurdos contra a coitada da 
natureza.

Será mesmo que é preciso que tudo se 
destrua para renascer e se regenerar? 

Lembre-se: “Quando a última árvore ti-
ver caído, quando o último rio tiver secado, 
quando o último peixe for pescado, talvez a 
humanidade venha a entender que dinhei-
ro não se come... não se respira”. 

Façamos a nossa parte.

Preserve o Nosso Lar!
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Editoria

Amapá recebe outorga de 
direito de Recursos Hídricos

O Amapá conseguiu 
alcançar as metas 
estabelecidas pela 

Agência Nacional de Águas 
(ANA) e agora pode regula-
mentar o uso dos recursos 
hídricos subterrâneos e su-
perficiais do Estado. A no-
vidade também vai permitir 
mais acesso a verbas federais 
para investimento em siste-
mas públicos de água tratada 
e mapeamento dos recursos 
hídricos naturais.

O alcance das metas da 
ANA é resultado de um traba-
lho conjunto entre o Instituto 
do Meio Ambiente e de Orde-
namento Territorial (Imap) e 
a Companhia de Água e Es-
goto do Amapá (Caesa). A 
parceria possibilitou que o 
Imap entregasse à Caesa, no 
dia 29 de dezembro, a primei-
ra outorga de direito de uso 
dos recursos hídricos para 
fins de abastecimento público 
na comunidade quilombola 
Conceição do Macacoari.

O documento é o primei-
ro a ser emitido no Amapá. 
Com ele, a companhia está 
apta a receber recursos do 
Programa de Consolidação 
do Pacto Nacional pela Ges-
tão das Águas (Progestão), 
administrado pela ANA.

Inicialmente, o programa 
deverá disponibilizar R$ 350 
mil à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema), ór-
gão gestor do recurso, para 
maiores investimentos nessa 
área dando continuidade ao 
cumprimento das metas pro-
postas pela ANA.

“É através das entregas 

de outorgas que o Estado do 
Amapá passa a exercer, efe-
tivamente, o domínio das 
águas preconizado pela Cons-
tituição Federal, regulando o 
compartilhamento entre os 
diversos usuários”, avaliou o 
diretor-presidente do Imap, 
Bertholdo Dewes. Ele entre-
gou a primeira outorga de uso 
da água ao diretor-técnico da 
Caesa, João Paulo Monteiro.

A captação, na localidade 
de Conceição do Macacoari, 
é substerrânea, feita através 
de um poço tubular, com va-
zão de 30 metros cúbicos por 
dia. “Essa é a primeira das 60 
unidades de captação da Ca-
esa localizadas nos 16 mu-
nicípios e nas 50 comunida-
des atendidas pela Caesa em 
todo o Estado que passarão 
por esse processo para cum-
prirmos a legislação local e 
federal”, destacou Monteiro. 
Segundo ele, a companhia já 
trabalha para obter a outorga 
para a captação de água no 
Rio Amapari, que é necessá-
ria para a retomada da obra 
do sistema de abastecimento 
de água do município de Pe-
dra Branca.

“Essa obra está parada por 
conta da falta de outorga, o 
que nos impediu de ter acesso 
ao recurso do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) no 
valor de R$ 4 milhões. Nossa 
expectativa é que até a segun-
da quinzena 
de janeiro 
já estejamos 
regulamen-
tados para 
retomar a 
obra”, refor-
çou o dire-
tor-técnico.

Progestão
O Progestão é um progra-

ma de incentivo financeiro, 
com o princípio de pagamen-
to por alcance de metas defi-
nidas entre a ANA e as enti-
dades estaduais, com base em 
normativos legais. O Amapá 
aderiu ao Progestão em junho 
de 2014, por meio do Imap e 
da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema). O 
programa libera até R$ 750 
mil, por ano, de acordo com 
o cumprimento de metas es-
tabelecidas pela ANA.

A gerente do Núcleo de 
Fiscalização dos Recursos 
Hídricos do Imap, Cleane Pi-
nheiro, explicou que o Pro-
gestão dá direito a recursos 
federais, equipamentos e es-
truturas de suporte para o 
ampliar o mapeamento dos 
recursos hídricos, sobretudo 
subterrâneos.  “Teremos apa-
relhos para fazer medições de 
qualidade de água, de quanti-
dade”, reforçou.

Segundo ela, essa primei-
ra outorga vai permitir uma 
melhor gestão das águas sub-
terrâneas e superficiais, com 
controles quantitativo e qua-
litativo dos recursos hídricos. 
Com o melhoramento da ges-
tão das águas, o usuário terá 
mais informações disponíveis 
sobre a qualidade da água uti-
lizada, principalmente no uso 
de poços.
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Só pra lembrar os promesseiros
Clécio que promete mais que pecador no pé 
da cruz foi considerado o pior prefeito das 
capitais brasileiras, segundo o G1 das 42 
promessas cumpriu três. A primeira foi aumentar 
cargo na PMM, outra foi cortar direito dos 
servidores e a terceira trair os ambulantes. 
Eita cabra bom de promessa. Aí cumpri.

Pasmem!
Eu vi meninos, eu vi. Diria Juca Pirama da novela o “Salvador da 
Pátria” da Globo. Isso quando a Globo fazia novela. O Senador 
Randolfe Frederick metendo a bordoada no Nicolás Maduro por 
desmando na Venezuela. Égua, ontem o cara é o CARA.

Tô fora
A população aprovou a decisão do governador Waldez Góes que 
vetou integralmente ao PL que dava “dim dim” extra aos deputa-
dos estaduais. O tal do 14º e 15º salário. O pior que o Kaká Barbo-
sa presidente da Casa tentou justificar dizendo que o absurdo era 
legal. A emenda saiu pior que o soneto.

Diga-se
Nem todos os deputados concordaram com o famigerado subsídio.

Castigo
Servidores da PMS acusam o Prefeito Sadala de puni-los com 
atraso de salário por causa das manifestações contra a gestão dele 
realizadas no final do ano passado. Será?

Fornecedores tranquilos
Waldez Góes que desde 2016 abre o orçamento no quinto dia útil 
do ano subsequente, já anunciou aos fornecedores que tenham 
pendência no Estado (resto a pagar) fiquem tranquilos que se-
rão pagos por ordem cronológica dos Programas de Desembolso. 
Waldez não para, não para não. Uma atrás da outra na cara da 
oposição.

Mais uma dentro
A Central de Licitação coordenada pela Procuradoria Geral do 
Estado fecha o ano com saldo positivo. Economizou algo em torno 
de R$ 5 milhões. Segundo a PGE o modelo é mais seguro e evita 
fraude. Toma-te toma-te mais essa.

O que está escroto ficou pior
Com essa dos deputados os candidatos novos e estreantes estão 
entusiasmados com a revolta popular com o parlamento estadual. 
Paulo Melem soltou os cachorros pra cima do Max da AABB. É 
que o Max ao invés de ficar com a merda só pra ele quis espalhar.

Gazeteiro
Dados do Senado da República. Capiberibe é o Senador que mais 
faltou às sessões da Casa e pra ele não vale a desculpa de que esta-
va trabalhando nos Gabinetes dos Ministros em busca de recursos, 
pois o mais improdutivo também. Ainda quer ser governador. 
Mamãe me abane.



Janderson Cantanhede
Especial para o TA

Quando o então candida-
to ao governo do Amapá, 
Waldez Góes, registrou 

suas propostas de campanha na Jus-
tiça Eleitoral, no primeiro semestre 
de 2014, tinha a certeza de que seu 
planejamento era executável e viável 
economicamente para tirar o Ama-
pá de um buraco cavado entre 2011 
e 2014. Nos primeiros dias de 2018, 
ao iniciar o seu quarto ano do terceiro 
mandato, Waldez tem sobre sua cabe-
ça o coroamento dos seus esforços e 
feitos perante o Executivo: está entre 
os dez governadores do país que mais 
cumpriu com as promessas de campa-
nha. Na Região Norte está em terceiro 
lugar.

O levantamento avaliou todas as 
áreas da gestão e mostrou que, até o 
fim do ano passado, 61,76% dos com-
promissos assumidos oficialmente ti-
nham sido cumpridos totalmente ou 

estavam em fase de execução. É o caso 
da realização de concursos públicos, 
por exemplo. O estudo lembra que 
está sendo cumprida a promessa de 
reduzir o déficit de militares e agen-
tes da Polícia Civil no Estado, além 
das reformas das delegacias de Santa-
na, Integrada Distrital (DID) e Porto 
Grande. Os conselhos de segurança 
também foram reativados em bair-
ros como o Congós e foi implantada 
a Academia Militar para a formação 
de oficiais, no próprio Estado, com a 
primeira turma formada em 2015.

O desempenho de Waldez Góes 
como o 10º governador mais eficiente 
também é explicado pelas ações para 
o desenvolvimento econômico com a 
regulamentação da Zona Franca Ver-
de de Macapá e Santana (ZFV) feita 
pela ex-presidente da República em 
dezembro de 2015. “Apesar de o de-
creto ser de competência da União, 
o Estado teve papel fundamental ao 
cobrar dos órgãos reguladores a assi-
natura do decreto”, reforçou o gover-
nador.

Em outra vertente econômica, o 
chefe do Executivo Estadual criou a 
Agência de Desenvolvimento Eco-
nômico do Amapá (Agência Amapá) 
para elaborar marcos regulatórios a 
fim de desburocratizar a formaliza-
ção de empreendedores e rediscutir o 
pagamento antecipado dos empresá-
rios ao Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMS), medida chama-
da de ‘substituição tributária’.

Outro ponto levantado pelo G1 
(responsável pelo levantamento), 
destaca o sistema de monitoramento 
da dívida pública. A Secretaria de Es-
tado do Planejamento (Seplan) criou 
a periodicidade mensal de Notas Téc-
nicas, na qual, informa a situação 
atualizada da dívida pública. Os do-
cumentos são de acesso público e po-
dem ser solicitados no portal da Lei 
de Acesso à Informação (LAI).

Impactos da crise
O governador expôs que o desa-

fio foi maior para o Amapá porque, 
além de administrar os impactos da 

crise nacional, o Executivo teve que 
enfrentar outros gargalos, como o 
crescimento da dívida pública deixa-
da pela gestão anterior. “Começamos 
a pagar a dívida em janeiro de 2015. 
Foram mais de R$ 30 milhões de ar-
recadação própria, dinheiro que fez 
falta no momento de fechar a folha 
de pagamento dos servidores, mas 
que evitou a inadimplência do Esta-
do junto à União”, registrou Waldez 
Góes. Até, porque, mais de 76% da 
receita do Amapá tem como fonte o 
governo federal. Daí a importância de 
estar em dia com a União.

Transparência e equilíbrio
As áreas de gestão e finanças fo-

ram consideradas as mais desafiado-
ras, sendo as responsáveis pelo êxito 
nos demais eixos de governo. A ad-
ministração estadual se viu diante da 
falta de incentivo fiscal, sem fluxo de 
caixa, inadimplência e crescimento 
da dívida com a União. “E, mesmo 
assim, conseguimos reunir condições 
para promover políticas públicas na 

Waldez Góes: 
Prometeu e cumpriu!

Na unidade de nefrologia de Macapá há 37 máquinas, que somadas às 14 da Clínica da Vida, 
resultam em 51 poltronas de atendimento aos pacientes renais no Estado.
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Levantamento divulgado na ter-
ça-feira, 2, pelo Portal de Notí-
cias G1 mostra que Waldez Góes 
é o décimo governador no Brasil 
que mais cumpriu os compromis-
sos registrados na Justiça Eleito-
ral e o terceiro da região Norte.



economia, na infraestrutura, no so-
cial e defesa social”, afirmou o gover-
nador.

Outro ponto destacado foi a bus-
ca contínua pelo equilíbrio fiscal com 
o trabalho de contingenciamento e 
transparência nas ações. O sistema de 
controle interno adotado por Waldez 
Góes permitiu que os órgãos de fisca-
lização tivessem acesso ao Sistema de 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(Siplag) e acompanhassem o controle 
das despesas públicas. “Antes de 2015, 
só quem tinha acesso à execução or-
çamentária e financeira do Estado era 
o governador e os secretários. Hoje, 
todos os poderes monitoram essas 
informações em tempo real”, reiterou 
ele, referindo-se à senha do Siplag que 
foi entregue há três anos aos Poderes 
Judiciário e Legislativo e, ainda, ao 
Tribunal de Contas do Amapá (TCE/
AP) e Ministério Público do Estado 
(MP/AP).

Outra ferramenta de controle, foi 
a regulamentação da Lei de Acesso 
à informação (LAI) que permite que 
todo e qualquer cidadão tenha acesso 
a informações que antes eram restri-
tas. E também a Central de Licitações 
e Contratos (CLC) que, em um ano de 
funcionamento, reduziu custos no va-
lor de R$ 5,3 milhões, evitou superfa-
turamentos e agilizou as compras do 
Executivo.

O governador também mencio-
nou o compromisso de valorizar os 
servidores. Desde o mês de julho de 
2017, o governo iniciou o pagamen-
to retroativo das progressões funcio-
nais concedidas aos grupos de Gestão 
Governamental, Saúde, Infraestrutu-

ra, Fiscalização e Arrecadação, Meio 
Ambiente e Sócio Educativo. O paga-
mento foi feito em quatro parcelas a 
mais de 1,5 mil funcionários públicos. 

O pagamento do 13º salário, férias 
dos servidores e progressões salariais 
também estão sendo autorizados. E 
muitas outras conquistas resultado 
do diálogo permanente através da 
Agenda do Servidor, criada em 2015, 
para ouvir as categorias.

Asfaltamento e Rodovias
Waldez Góes falou do Plano de 

Mobilidade Urbana lançado em 2015 
para contemplar mais de 130 quilô-
metros de asfaltamento em todo o 
Estado com investimento de mais de 
R$ 140 milhões, com execução dos 
serviços por administração direta e 
indireta. Entre os municípios com 
obras estão Macapá, Santana, Laran-
jal do Jari, Vitória do Jari, Mazagão, 
Calçoene e Porto Grande.

Ainda sobre mobilidade, o chefe 
do Executivo informou a execução de 
obras importantes há muito tempo 
aguardadas pela população, como o 
alargamento da Rodovia Duca Serra, 
iniciada em 2016, onde estão sendo 
investidos R$ 23 milhões.

Outro marco na infraestrutura do 
Estado foi a entrega da Ponte da In-
tegração, em 2016, edificada no Rio 
Matapi, encerrando a travessia por 
balsas que durou 50 anos na região. 
Só em Mazagão, foram beneficiadas 
55 comunidades agrícolas, investi-
mento que somou R$ 130 milhões.

Além disso, cerca de R$ 90 mi-
lhões foram investidos na pavimen-
tação das rodovias AP-010, que liga 
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Mazagão Novo à Vila de Mazagão 
Velho e AP-340, trecho que liga Ma-
capá a Itaubal do Piririm. A finaliza-
ção da obra fortaleceu a expansão do 
agronegócio.

Convênios com os municípios
Entre as ações em benefício dos 

municípios, está a assinatura de con-
vênios de limpeza urbana com 15 
prefeituras. Apesar de não ser de res-
ponsabilidade do Estado esse tipo de 
serviço, a preocupação do governa-
dor é com a proliferação de mosqui-
tos transmissores de doenças endê-
micas. Ao todo, foram R$ 2,7 milhões 
repassados.

Avanços educacionais
Waldez Góes também destacou os 

avanços na área da educação. E citou 
como exemplo a implantação do en-
sino médio em tempo integral com 
as Escolas do Novo Saber, atendendo 
cerca de 1,3 mil alunos que passaram 
a ter uma nova percepção de ensino 
público.

Eles tiveram contato pela primeira 
vez com um modelo de ensino adap-
tado do Estado de Pernambuco e que 
tem transformado a vida de centenas 
de estudantes pelo país. Em 2018, 

será a vez deles recepcionarem os ca-
louros que terão contato com o ensi-
no médio de tempo integral. O novo 
sistema foi implantado em 8 escolas 
de Macapá e Santana.

Já as escolas militares, que passa-
ram a funcionar em duas instituições 
de Macapá em 2017, deram tão certo 
que, em 2018, o modelo será adota-
do na Escola Afonso Arinos de Melo 
Franco, no município de Santana.

Entre as ações para este ano, está 
a reforma de escolas e continuação 
do programa que prevê climatizar em 
torno de 100 instituições de ensino.

Saúde
O governador Waldez Góes desta-

cou como avanço na área da saúde, a 
entrega da Clínica da Vida Lourival 
Duarte Brandão, em 2017, onde fun-
ciona a Nefrologia de Santana, espa-
ço especializado para tratamento de 
hemodiálise e renais crônicos.

Com relação às prioridades de 

2018 estão as obras da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da Zona 
Sul de Macapá, UPA de Laranjal do 
Jari e Maternidade Bem Nascer, na 
zona norte de Macapá que deverá ab-
sorver 30% da demanda do Hospital 
da Mulher Mãe Luzia (HMML).

O chefe do Executivo anunciou 
que, nessa primeira quinzena de ja-
neiro, será lançada a obra do Hospi-
tal Regional do município de Porto 
Grande, resultado de uma parceria 
entre governo e iniciativa privada.

Amapá Jovem
Na área da juventude, Waldez 

Góes informou que a nova versão do 
programa Amapá Jovem já está em 
execução e se encontra na segunda 
chamada de habilitados. A novidade 
é que, em 2017, ele foi reeditado e 
transformado em política de Estado 
para que a juventude seja beneficia-
da independente de quem assumir a 
gestão estadual. O programa oferece 
qualificação profissional, oficinas de 
cultura, esporte e lazer e uma bolsa 
no valor de R$ 120. 

Cultura
O chefe do Executivo estadual 

destacou um feito inédito na histó-

ria do audiovisual amapaense: o lan-
çamento do primeiro edital lançado 
pelo Governo do Amapá em parceria 
com a Agência Nacional de Cinema 
(Ancine). O edital contemplou doze 
projetos e já movimenta os profissio-
nais da área com a geração de empre-
go e renda. A proposta é lançar um 
edital a cada ano.

Concursos públicos
Ainda de acordo com o cronogra-

ma de continuidade das ações para 
2018, está a realização de novos con-
cursos públicos. Desde 2015, o Go-
verno do Amapá contabiliza cinco 
concursos em andamento com 575 
vagas distribuídas para as polícias 
Civil, Militar e Técnico-Científica, 
Defensoria Pública e Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá (Caesa), 
sendo que neste último, os aprova-
dos já foram chamados. O gover-
no planeja lançar outros editais em 
2018 e 2019.

Descerramento da placa oficializou a inauguração da Ponte da Integração e o fim da 
travessia por balsas no rio Matapi

Comunidade votou sim pela implantação da gestão compartilhada na Escola Estadual Pro-
fessor Afonso Arinos de Melo Franco.



Besaliel Rodrigues

Bem o ano eleitoral de 2018 iniciou 
e o Amapá mais uma vez teve 
uma das páginas mais podres de 

sua história e foi motivo de grande vergo-
nha e de escárnio em todo o Brasil e em vá-
rios países do mundo.

Desta vez tudo movido pelo fato da As-
sembleia Legislativa estadual ter aprovado 
em tempo recorde de dez dias o tal do pro-
jeto de lei do auxílio-paletó, o que revoltou 
veementemente a população local e várias 
autoridades estaduais e nacionais, repercu-
tiu enormemente nas redes sociais do Bra-
sil e de alguns países, nos quais o assunto 
chegou a ficar entre os “top 10” das notícias 
mais lidas.

Entendendo o caso. Os deputados resol-
veram aprovar para si, no apagar das luzes 
de 2017, os 14º e 15º salários, este último 
destinado à compra de roupas. Como se 
já não bastasse os mais de R$ 25 mil reais 
mensais de salário, os mais de R$ 80 mil re-
ais mensais de verba de gabinete, os mais de 
R$ 30 mil reais mensais de ajudas de custo, 
eles ainda querem mais dois salários extras 
de R$ 25 mil reais por ano, sendo, como já 

dissemos, um deles para comprar roupas 
(sic!). Isso mesmo o que você leu: COM-
PRAR ROUPAS!

Revoltada, a população foi para a frente 
do prédio da Assembleia Legislativa levan-
do roupas usadas para doar para os deputa-
dos, em sinal de revolta e crítica.

A OAB – Ordem dos advogados do bra-
sil, seccional amapá, correu e protocolou 
rapidamente requerimento junto ao gover-
nador sugerindo o veto do tal projeto.

O Governador, de forma muito sensata, 
imediatamente disse para o povo, via im-
prensa, que vetaria o referido projeto e não 
transformaria em lei aquilo que o povo es-
tava mostrando oposição.

O conceituadíssimo causídico Cícero 
Bordalo Jr., o “príncipe dos Advogados”, 
juntamente com seu filho Cícero Bordalo 
Neto, em nome do povo e da sociedade, 
protocolaram Ação Popular constitucional, 
com pedido de tutela, para que o Poder ju-
diciário impeça a Assembleia legislativa de 
tentar “tomar” o dinheiro do povo (14º e 
15º salários / auxílio-paletó) via derrubada 
de veto do Governador ou de aprovação de 

resolução interna.
Em meio a tudo isso, fica uma pergunta 

no ar: Será que esses deputados ainda não 
estão satisfeitos com o salário e mordomias 
mensais de mais de R$ 135 mil reais e de 
mais de um milhão, seiscentos e dez mil re-
ais anuais cada um vezes 24 deputados que 
a AL tem? (faça a conta aí). Ainda querem 
mais R$ 50 mil reais anuais (mais R$ 4.166 
por mês) e com a conversa de que o tal do 
15º salário é para comprar roupas? Que coi-
sa maligna e afrontosa aos eleitores que vo-
taram e os colocaram ali!

Por outro lado, o projeto de resolução le-
gislativa para parar a Companhia de Eletri-
cidade que está humilhando e extorquindo 
o povo na cara de pau, com tarifas satânicas 
de energia foi abandonado. A Assembleia 
Legislativa não deu valor e largou o povo 
nas garras da maldita e criminosa CEA.

E mais, num momento de crise econô-
mica em nível estadual e nacional; num mo-
mento de contenção de gastos, onde o povo 
está sofrendo os apertos da carestia, da falta 
de emprego e de recursos financeiros, os de-
putados estaduais do Amapá resolveram se 

alto concederem mais dois salários extras, 
em total acinte à inteligência do povo e à de-
mocracia brasileira.

Outra questão absurda que salta aos 
olhos é o orçamento mensal de quase quin-
ze milhões por mês e de R$ 172 milhões 
por ano. Cadê a prestação de contas de tudo 
isso? Onde a Assembleia Legislativa gastan-
do essa fortuna? Com a palavra o Ministé-
rio Público do Patrimônio Público para nos 
ajudar a esclarecer estas indagações.

Para não cometer injustiças, talvez não 
sejam todos delinquentes, mas é muito 
triste saber que quase todos são traidores e 
gananciosos e malignos representantes do 
povo.

Por fim, esperamos que em outubro des-
te ano de 2018 nós, os eleitores, os verda-
deiros donos e titulares do poder, criemos 
vergonha na cara e expulsemos essa corja 
de “bandidos da democracia” daquela Casa 
Legislativa.

Assim, pelo Amor de Deus, em outu-
bro, vote diferente e coloque gente diferente 
para melhor nos representar naquela Casa 
do Povo. Amém!

O auxílio-paletó e o triste início do ano eleitoral amapaense

PARA QUEM NÃO CONHECE, Be-
linda é o cognome de uma mulher. Pe-
quenina e doce que só ela, cujo nome 

era Almerinda. Talvez esse amável apelido caseiro 
fossa a forma mais suave que se poderia chama-la. 
Ela, que na difícil responsabilidade de criar oito 
filhos e ajudar o marido no sustento da casa, apli-
cando os seus dotes de cozinheira de mão cheia, 
costureira e bordadeira de excelente ponto, aliados 
à inventiva, capaz de driblar todas as dificuldades 
que a época, de plena segunda guerra, de escassos 
produtos a obrigavam. Pois é, essa mulher, quase 
santa para nós, seus filhos, não existiam barreiras 
para tornar a vida modestíssimas um pouco mais 
suportável e sem queixas. Ela não reclamava nun-
ca. Cozinhava, limpava a casa, bordava, costurava, 
e ainda dispunha de tempo para ajudar alguma 
”cumadre”, amiga, que necessitasse de puxar a bar-
riga próxima do parto ou de alguma “ventosa” ou 
de um “escalda pé”, para espantar dores ou eliminar 
um mal súbito. E nesses afazeres havia um que li-
derava suas qualidades. Eram as pantufas. Chine-
las de sola de corda de juta ou envira, palmilhas de 
palhas de Tucumã e rosto de cetim com apliques 
de toda ordem, dependentes de sua inventiva. O 
produto depois de pronto, obtinha a admiração 
das mulheres mais abastadas de Bragança, nossa 
cidadezinha do Pará.  A linha de produção dessas 

pantufa obedeciam a um fluxograma produtivo 
rígido e mão de obra permanente, dela e de nós, 
seus filhos. Para a corda das solas ela comprava a 
juta ou a envira, de sitiantes ou embarcadiços, que 
vinham ainda brutas, necessitando de serem des-
fiadas com pentes e colocadas a secar ao sol para 
poderem ser transformadas em corda pelas “habi-
lidosas” mãos dos  meninos  Micio, eu com oito 
anos e a do meu mano mais velho dois anos que 
eu, o Biro, Raimundo, cuja produção não poderia 
ser  menor que onze braças, dela, com três pernas 
completas. Sem isso não poderíamos bater a nossa 
bola ou jogar o nosso time de botão na calçada da 
igreja de São Benedito, em nossa amada Bragança, 
ao lado de casa. A palmilha em malha de palha de 
folha de tucumã, preparada por ela e secas no va-
ral, transformada pelas habilidosas mão de nossa 
irmã, imediatamente mais velha, dois anos, que  o 
Biro, a Gila, em bela e delicada trança para repouso 
dos pés das exigentes madames da cidade. À  ela, 
Belinda, dona da “empresa”, ficavam a responsa-
bilidade final da confecção do rosto, com auxílio 
da Gila nos bordados e armação final da pantufa. 
Produto acabado bom de se ver e de calçar. Nota 
dez. Com nosso pai estava em Belém por um exílio 
branco, com salário que só dava para ele pagar a 
pensão onde morava. Com a Belinda suas pantufas 
e costuras, ficavam a responsabilidade de nós cinco 

que estávamos em Bragança. Gila a Angela, Naze, a 
Nazaré e Tilita, Terezinha a caçula,  Os outros três 
filhos, Zeca o José Maria, estava na Aeronáutica 
em São Paulo.  Jupira O Gumercindo, estava no 
Rio de Janeiro na Marinha e Itize, a Beatriz, cur-
sava a Escola Normal – era normalista – em Be-
lém. Depois de prontas a venda era feita por mim 
e pelo Biro,  em toda a cidade de Bragança. Assim 
vivíamos nós, com os passos,  dados  através das 
pantufas da Belinda. Passos esses que os fizeram 
andar por todos os seguros caminhos de uma fa-
mília bem formada. Que nos levaram em nossas 
andanças, seguras e agradáveis, de quem tem uma 
Belinda e um Quincas, Joaquim, como pais. Uma 
benção de Deus. Andemos então a lembrar e, claro 
com as pantufas da Belinda. Ao andar, vendendo 
as pantufas, encontrei com meu melhor amigo do 
grupo escolar,  o Zé Maria – José Maria Ferreira – 
e sem grandes pretensões perguntei-lhe se a mãe 
dele não compraria uma pantufa daquelas que 
minha mãe fazia. Antes que eu terminasse a fra-
se ele já me rebocava pelo braço e dava a sentença: 
compra sim. E lá chegamos nós, esbaforidos, à casa 
padrão dos palacetes de Bragança. Estilo gótico, 
janelas com umbrais e peitoril sobre gradil inglês, 
pátio lateral grande, com piso em ladrilho e pare-
des em azulejos portugueses. Subimos correndo os 
degraus da escada frontal e, lá estávamos em frente 

à uma doce senhora, com idade e aparência igual à 
da Belinda. O grito do Zé Maria foi sentencial: mãe 
compra esse chinelo da mãe do Micio. Ela, mãe 
venturosa de filho único e bom, demonstrando es-
panto disse: Que lindas essas pantufas. Quem é que 
faz tão belo trabalho? Quem é tua mãe? È a dona 
Almerinda Luz. O espanto e a exclamação foram 
imediatos: Minha irmãzinha de tempos das pasto-
rinha e cânticos da igreja. Meu filho eu vou com-
prar as pantufas mas, que ela venha aqui comigo 
que eu quero vê-la. Acho que eu fui mais veloz que 
o vento. O abraço delas foi algo de não se esque-
cer, nunca, como poderia uma senhora muito rica, 
abraçar com tanta alegria e prazer, aminha mãe, 
uma pobre costureira. Mas nunca vou esquecer 
o que ela disse: minha mana o que eu posso fazer 
por ti. A resposta deve ter sido sobre a separação da 
família pelo exílio branco de meu pai, em Belém. 
Antes de dois meses meu pai era nomeado como 
Fiscal de Borracha do Banco da Borracha o hoje 
Banco da Amazônia. Assim, a família da Luz Mes-
couto, dava um grande e importante passo com as 
pantufas da Belinda. Um passo de 228 km de estra 
de ferro de Bragança a Belém. Começava assim a 
saga de 10 bragantinos, prontos a emprestarem os 
dotes herdado do Austero e correto Quincas e as 
lindas Pantufas da Belinda. Este foi o primeiro ca-
pítulo belo passo. 

AS PANTUFAS DA BELINDA

Artigo
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José Eustáquio Diniz Alves

Todo país rico – isto é, com 
alta qualidade de vida e 
elevado Índice de Desen-

volvimento Humano (IDH acima de 
0,87) – passou pela transição demo-
gráfica e aproveitou a janela de opor-
tunidade gerada pela mudança da 
estrutura etária da pirâmide popula-
cional. Não existe exceção. A transi-
ção demográfica é fundamental para 
o enriquecimento de qualquer país 
em função de dois vetores: 1) redu-
ção das taxas de mortalidade; e 2) re-
dução das taxas de fecundidade.

A redução da taxa bruta de mor-
talidade é fundamental para o de-
senvolvimento por vários aspectos. 
Primeiro, é preciso considerar que 
toda morte significa uma perda. Se-
gundo, a diminuição da mortalida-
de infantil é uma condição essencial 
para evitar o trauma da perda pre-
coce de um filho e para evitar que 
as mulheres em período reprodutivo 
passem muito tempo se dedicando 
às tarefas de reprodução. Terceiro, 
a queda das taxas de mortalidade de 
adultos aumenta a esperança de vida 
e permite que as pessoas tenham 
mais tempo para se dedicar às tare-
fas produtivas.

Já a redução das taxas de fecun-
didade é fundamental para a redu-
ção do tamanho das famílias e para 
a possibilidade da mobilidade inter-
geracional ascendente. Casais com 
menor número de filhos, em geral, 
conseguem aumentar o investimento 
em seu próprio capital humano e na 
saúde e educação das crianças, au-
mentando os retornos futuros para 
toda a família.

Além do mais, a transição demo-
gráfica gera necessariamente uma 
janela de oportunidade com a mo-
dificação da estrutura etária, via re-
dução da base da pirâmide etária e 
aumento da proporção de pessoas 
em idade produtiva. Este fenômeno 
conhecido como bônus demográfi-
co é fundamental para a decolagem 
do desenvolvimento econômico e 
social de qualquer nação. O bônus 
demográfico só acontece uma vez na 
história de cada país e o seu aprovei-
tamento é a condição para o enri-
quecimento antes do envelhecimen-
to populacional.

O Brasil e a China são dois paí-
ses que estão tentando aproveitar o 
bônus demográfico para erradicar a 
pobreza e dar um salto na qualidade 
de vida de seus habitantes. O gráfico 

abaixo mostra que o Índice de En-
velhecimento (pessoas de 65 anos e 
mais sobre as pessoas de 0 a 14 anos) 
tem aumentado nos dois países, mas 
com maior rapidez na China, pois 
a transição demográfica está mais 
avançada no gigante asiático.

O Índice de Envelhecimento, em 
1980, estava em 9,7 idosos (65 anos e 
mais) para cada 100 crianças e ado-
lescentes (0-14 anos) no Brasil e em 
12,4 na China. Em 2015, o IE subiu 
para 34 no Brasil e 55,4 na China. 
Em 2025, o IE deve ficar em 58 no 
Brasil e 87 na China. Portanto a Chi-
na está passando por um processo 
de envelhecimento populacional em 
ritmo mais acelerado do que o Brasil. 
O IE deve ultrapassar a barreira sim-
bólica de 100 (quando o número de 
idosos é maior do que o número de 
crianças e adolescentes) pouco antes 
de 2030 na China e pouco antes de 
2040 no Brasil. Se a data de início do 
envelhecimento for considerada 60 
anos, então estas datas devem ocor-
rer ainda mais cedo.

É exatamente neste período no 
qual o IE está abaixo de 100 que 
acontece o bônus demográfico e em 
que a janela de oportunidade permi-
te que se dê o salto no processo de 
desenvolvimento econômico e so-
cial. Ou se aproveita este momento 
histórico ou o sonho do enriqueci-
mento se perde para sempre.

A China é um país que tem apro-
veitado bem o seu bônus demográ-
fico e o Brasil aproveitou apenas 
parcialmente. Em 1980, a renda per 
capita do Brasil (em poder de pari-
dade de compra – ppp) era de US$ 
4,8 mil, enquanto a renda per capi-

ta da China era de apenas US$ 0,3 
mil (300 dólares), segundo dados do 
Fundo Monetário Internacional. Ou 
seja, o Brasil tinha uma renda per ca-
pita quase 16 vezes maior do que a 
renda per capita chinesa.

Em 2016, a renda per capita bra-
sileira chegou a US$ 15 mil, mas foi 
ultrapassada pela renda per capita 
chinesa que chegou a US$ 15,1 mil. 
As projeções do FMI indicam que 
em 2021 a renda per capita chinesa 
será de US$ 21,7 mil e a do Brasil 
será de US$ 17,1 mil. Em 41 anos da 
janela de oportunidade, a renda per 
capita corrente do Brasil terá sido 
multiplicada por um fator de 3,6 ve-
zes, enquanto a renda per capita da 
China terá sido multiplicada por um 
fator de 71 vezes. Mesmo tendo um 
ritmo mais acelerado do avanço do 
envelhecimento populacional, a Chi-
na conseguiu avançar bem mais do 
que o Brasil.

Tudo indica que a renda per capita 
chinesa, mesmo com uma população 
de quase 1,4 bilhão de habitantes, vai 
ultrapassar os US$ 30 mil per capi-
ta, antes do IE atingir a cifra de 100 
idosos (65 anos e +) para cada 100 
crianças e adolescentes (0-14 anos). 
Ou seja, a China deve atingir o gru-
po de países de alta renda antes de 
ficar envelhecida. A economia chi-
nesa tem indicadores relativamente 
sólidos na área de comércio inter-
nacional, nas taxas de investimento, 
na melhoria das condições de sane-
amento básico e, principalmente, na 
área de educação e no avanço cientí-
fico e tecnológico.

Já o Brasil tem apresentado ga-
nhos modestos no crescimento da 

renda e a década de 2011-20 já pode 
ser chamada de segunda década per-
dida, pois haverá decréscimo da ren-
da per capita. Além do mais, o Brasil 
tem vários problemas sociais para 
resolver, um sistema educacional de 
baixa qualidade e a economia brasi-
leira não tem baixa produtividade e 
enfrenta um déficit fiscal de grandes 
proporções. A dívida interna brasi-
leira pode comprometer o futuro do 
país. Assim é grande a possibilidade 
de o Brasil envelhecer antes de ficar 
rico. Seria uma derrota monumental 
e agravaria o bem-estar das gerações 
presentes e futuras.

O Brasil pode ficar preso para 
sempre na chamada “armadilha da 
renda média”, sem nunca dar o sal-
to para o clube das nações mais ricas 
do globo. A atual crise econômica 
brasileira pode comprometer, defi-
nitivamente, as perspectivas de um 
alto padrão de vida para a maioria da 
população e uma perspectiva de uma 
velhice plenamente saudável e con-
fortável. O alto nível de desempre-
go e a baixa qualidade da educação 
brasileira estão provocando o fim 
precoce do bônus demográfico e será 
quase impossível arranjar uma má-
gica para o Brasil se tornar um país 
plenamente desenvolvido na nova 
configuração sociodemográfica.

José Eustáquio Diniz Alves, Colu-
nista do Portal EcoDebate, é Doutor 
em demografia e professor titular do 
mestrado e doutorado em População, 
Território e Estatísticas Públicas da 
Escola Nacional de Ciências Estatís-
ticas – ENCE/IBGE; Apresenta seus 
pontos de vista em caráter pessoal. 
E-mail: jed_alves@yahoo.com.br

Brasil E China: O Desafio De 
Enriquecer Antes De Envelhecer
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Projeto de Robótica da Unifap vai levar curso de fé-
rias para crianças em Macapá. O intuito também é 
levar noções básicas de robótica, aplicada através 
de problemas matemáticos, para crianças a partir 

de 6 anos até a faixa etária de 17 anos. Das 200 va-
gas ofertadas, quase 50% já foi preenchida, infor-

mou a Unifap.
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Da Editoria

A Segurança da Navegação 
dos Rios do Amapá é o 
assunto que será tratado 

pela Comissão de Direito Maríti-
mo da OAB/AP, no Dia Estadual da 
Consciência da Segurança da Na-
vegação, 6 de janeiro, data marcada 
pelo naufrágio do barco Novo Ama-
pá, em 1981. A coordenação da Co-
missão, realizará um evento com o 
objetivo de chamar a atenção para 
as questões relacionadas à segurança 
da navegação fluvial, especialmen-
te na Amazônia. A programação de 
conscientização, homenagens e re-
conhecimento irá acontecer no Se-
brae Amapá e rampa do Santa Inês, 
neste sábado, quando o acidente 
completa 37 anos. 

 
O Dia Estadual da Consciência 

da Segurança da Navegação foi ins-
tituído por iniciativa da Comissão 
de Direitos Marítimos da OAB/AP, 
que articulou junto à Assembleia Le-
gislativa, que encaminhou o Projeto 
de Lei para o executivo, e no dia 28 
de novembro de 2017, a Lei estadual 
nº 2.252 foi sancionada. Para o pre-
sidente da Comissão, advogado Luiz 
Ricardo Santos Carvalho, o naufrá-
gio do Novo Amapá é um marco 
para a segurança na navegação em 
todo o país, e na Amazônia princi-
palmente, por isso a necessidade de 
medidas institucionais para evitar 
acidentes marítimos.

 
“A segurança da navegação fluvial 

é um assunto de extrema importân-
cia em nossa região, onde os rios são 
vias de locomoção essenciais de pes-
soas e cargas. O naufrágio do Novo 
Amapá ainda hoje é considerado o 
acidente marítimo de maior pro-
porção de todo o Brasil, e passadas 
mais de 3 décadas, estas tragédias 

continuam a acontecer, ceifando vi-
das e causando prejuízos materiais e 
emocionais para as famílias, por isso 
a Comissão da OAB/AP que trata 
deste setor está atuando e buscando 
parcerias para mudar este cenário”, 
disse o presidente da Comissão.

 
Naufrágio
 
A data de 6 de janeiro é relem-

brada pelas famílias e população 
em geral em função da tragédia que 
ocorreu após o barco sair do Porto 
de Santana com destino ao municí-
pio paraense Monte Dourado, e nau-
fragou na foz do rio Cajari, levando 
para o fundo mais de 600 passagei-
ros e cerca de uma tonelada de carga 
comercial, segundo a Capitania dos 
Portos. A embarcação tinha capaci-
dade para no máximo 150 pessoas e 
meia tonelada de mercadorias, e a ir-
responsabilidade matou mais de 300 
passageiros e deixou a outra metade 

à deriva por horas na água e  escu-
ridão.

 
A notícia tomou conta dos noti-

ciários de todo o Brasil e também 
repercutiu no exterior. Ainda hoje, 
sobreviventes, familiares e amigos 
relatam a tragédia, e no dia 6 de ja-
neiro a maioria vai ao cemitério de 
Santana onde a maior parte das ví-
timas, em estado de putrefação, fo-
ram enterradas sem identificação. “É 
uma data que não pode mesmo ser 
esquecida não somente pelos fami-
liares, mas também por instituições 
e autoridades responsáveis pela ma-
nutenção da segurança da navegação 
fluvial no Estado do Amapá e região, 
para que acidentes marítimos não 
mais ocorram”, citou o advogado 
José Sousa, membro da Comissão.

 
O evento é aberto ao público que 

pode participar de palestra, cerimô-
nia religiosa, exposição, homena-
gens, aulas de primeiros socorros, e 
assistir peça teatral e apresentação 
de coral e banda, no Sebrae Amapá 
e rampa do Santa Inês. Autoridades, 
familiares e população são espera-
dos pelos organizadores.

 
SERVIÇOS:
 
Evento: Segurança da Navegação 

nos Rios do Amapá
 
PROGRAMAÇÃO
 
Local: Salão de Eventos Macapá – 

Sebrae/AP

09:00 – ABERTURA - Palavras do 
Coordenador do evento; do SEBRAE 
– Sr. Alvarenga (Boas vindas) e aber-
tura da solenidade pelo Governador 
do Amapá, Waldez Góes. Seguem-se 
palavras das autoridades presentes à 
mesa.

10:20 – Palestra: “Segurança da 
navegação no Amapá”;

10:40 – Peça teatral – Novo Ama-
pá;

11:00 – Cerimônia intereligiosa – 
“A segurança da navegação e o nosso 
dia-a-dia”;

11:45 – Homenagem às vítimas 
de acidentes da navegação com apre-
sentação do coral do TJAP, seguido 
de Toque de silêncio e apresentação 
da Banda da PM/AP;

13:00 – Encerramento  – Palavras 
do Coordenador do Evento.

OBS: Na área externa do Sebrae/
AP:

- Exposição artística na Parte ex-
terna do local do evento;

- Construção do Painel artístico – 
Transporte seguro em águas Tucuju ;

- Aulas práticas de salvamento 
e primeiros socorros – Corpo de 
Bombeiros-AP;

- Como ingressar na Marinha – 
exposição externa durante todo o 
evento.

 
Local: Rampa do Santa Inês
18:00 - Apresentação da Banda do 

Corpo de Bombeiros com o TOQUE 
DE SILÊNCIO ao por do sol;

18:34 (por do sol) – Homenagem 
às vítimas pelos familiares e insti-
tuições.

Novo Amapá: Comissão de Direito Marítimo 
da OAB/AP realiza evento no Dia Estadual da 
Consciência da Segurança da Navegação
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No mês de dezembro o go-
verno lançou o edital do 
primeiro concurso público 

da história de 39 anos da Defensoria 
Pública do Estado do Amapá (Defe-
nap). As inscrições serão abertas na 
segunda-feira, 8, e prosseguirão até 
7 de fevereiro, através do site da Fun-

Da Editoria

MP-AP reúne com SEED e SEMED para avaliar 
resultado da chamada escolar e a oferta de vagas

A Promotoria de Justiça de 
Defesa da Educação do 
Ministério Público do 

Amapá (PJDE/MP-AP) reuniu, nes-
ta sexta-feira (5), na sede do Com-
plexo Cidadão - Zona Norte, com os 
dirigentes das secretarias de Educa-
ção do Estado (SEED) e de Macapá 
(SEMED) para avaliar o resultado 
da chamada escolar e o planejamen-
to articulado das próximas etapas de 
pré-matrícula e matrícula.

O titular da Promotoria, promotor 
de Justiça Roberto Alvares, questio-
nou o número de vagas que deverão 
ser ofertadas pelo Estado e muni-
cípio de Macapá para este ano. Em 
2017, foram 47 mil alunos matricula-
dos nas cidades de Macapá e Santana. 
A chamada escolar para 2018 indica 
que esse número subiu para 49.407 
estudantes.

A secretária municipal de educa-
ção, Sandra Casimiro, informou que 
o ano letivo deverá iniciar com 15 
escolas em reforma, cujo prazo para 

conclusão é de seis meses, conforme 
o plano “Fazendo Escolas” apresenta-
do ao promotor em reunião anterior.

“Para não comprometer o ano le-
tivo, estamos buscando imóveis para 
alugar. caso consigamos espaços pro-
porcionais, manteremos nossa ca-
pacidade máxima de oferta, que são 
4118 vagas para o 1o ano do Ensino 
Fundamental. O ideal seria algo em 
torno de seis mil”, explicou.

O coordenador de Educação Bási-
ca e Educação Profissional da SEED, 
Ailton Astrubal Cardoso Guedes, 
assegurou que o Estado está atuan-
do em regime de colaboração com 
os municípios e que haverá oferta de 
vagas para os alunos do Ensino Fun-
damental até a capacidade máxima 
de atendimento da rede estadual. A 
previsão somente para Macapá é de 
quatro mil vagas.

Sobre o ano letivo de 2018, o co-
ordenador informou que metade das 
escolas estaduais teria condições de 
iniciar as aulas em fevereiro. “Elabo-
ramos um calendário escolar norte-
ador para que as unidades de ensino 
façam os ajustes necessários dentro 
de cada realidade”, ponderou.

Todos os detalhes sobre a trans-

ferência de vagas entre Estado e mu-
nicípios será apresentada ao MP-AP 
em encontro agendado para a próxi-
ma semana, quando será discutido o 
regime de cooperação técnica.

“A gente não pode mais aceitar 
esse crescimento desordenado. Va-
mos continuar acompanhando de 
muito perto todas as etapas. Não po-
demos deixar nossas crianças fora da 
sala de aula. Estamos implementando 
novas medidas para facilitar o ofere-
cimento de denúncias, que poderão 
ser feitas via whatsapp e pelo nosso 
portal. Nossa disposição aqui é per-
manente para o diálogo, mas vamos 

fiscalizar e exigir o cumprimento da 
lei”, reforçou o promotor Roberto Al-
vares.

Participaram também da reunião, 
o assessor jurídico da PJDE, Moreno 
Soares, a pedagoga da Promotoria, 
Danilli Cambraia Soares, a assistente 
social e assessora técnica do MP-PA, 
Alzira Nogueira, o diretor do DEN/
SEMED, Cleiberton Riullen Souza 
dos Santos, a gerente do Núcleo de 
Inspeção e Organização Escolar da 
SEED, Maria Luceni Rodrigues, e o 
coordenador de Educação Básica e 
Educação Profissional da SEED, Ail-
ton Astrubal Cardoso Guedes.
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Da Editoria

Inscrições para o concurso da 
Defensoria Pública do Amapá 
iniciam-se na segunda-feira (8)

dação Carlos Chagas (FCC), organi-
zadora do certame. A taxa a ser paga 
para a confirmação da inscrição é de 
R$ 260.

O edital prevê 40 vagas para o car-
go de defensor, com salário inicial de 
R$ 13 mil. A gestora em exercício da 
Secretaria de Estado da Administra-
ção (Sead), Regina Duarte, frisou que 
é esperada uma massiva participação 
de candidatos no concurso, portanto, 
é necessário que os interessados estu-

dem bastante e atentem-se aos prazos 
estipulados para cada fase.

Ela ainda falou do esforço do Exe-
cutivo estadual para a realização do 
certame. “Mesmo diante da crise, foi 
grande o empenho da gestão para via-
bilizar este concurso histórico. Foram 
envolvidos procuradores de Estado, 
técnicos da Sead, além de integran-
tes da OAB [Ordem dos Advogados 
do Brasil no Amapá] e do Ministério 
Público do Estado, prezando pela le-
galidade e transparência em todo o 
processo”, reiterou Regina Duarte.

Fases
O concurso acontecerá em quatro 

fases. As três primeiras são de caráter 
eliminatório e classificatório, que são 
uma prova objetiva, duas provas práti-
cas (com peças processuais e questões 
dissertativas) e uma prova oral. Por 
último, será realizada a avaliação de 
títulos, esta de caráter classificatório.  

Defenap

A Defensoria Pública do Amapá foi 
criada em 1978 quando o Amapá ain-
da era território.  Somente no ano de 
2017, cerca de 250 mil atendimentos 
foram realizados em todo o Estado. 
Atualmente a instituição conta com 
128 defensores nomeados em cargo de 
comissão, atuando nos 16 municípios.

Para viabilizar a realização do cer-
tame, o Governo do Amapá criou um 
projeto de lei, que foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa do Amapá 
(Alap), para adequação da legislação 
local às normas nacionais que regu-
lamentam as defensorias em todo o 
país.

Com o concurso, a Defenap se 
iguala às demais defensorias de outros 
estados da Federação. Com a contrata-
ção de defensores de carreira, o órgão 
se fortalece e detém mais autonomia, 
o que influenciará significativamente e 
de forma positiva na prestação de ser-
viços de advocacia gratuitos a quem 
precisa, além de garantir a segurança 
jurídica na carreira dos defensores.
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Reinaldo Coelho

Estimular o aprendizado em 
matemática é a proposta 
do curso de férias que será 

promovido pelo projeto “Robótica 
Tucuju”, da Universidade Federal do 
Amapá (Unifap). As aulas serão no 
campus Marco Zero em Macapá e as 
inscrições podem ser feitas pela in-
ternet no valor de R$ 50 até segunda-
-feira (8).

O intuito também é levar noções 
básicas de robótica, aplicada atra-
vés de problemas matemáticos, para 
crianças a partir de 6 anos até a faixa 
etária de 17 anos. Das 200 vagas ofer-
tadas, quase 50% já foi preenchida, 
informou a Unifap.

Segundo os organizadores, a taxa 
de inscrição será para investimentos 
dos materiais didáticos que serão uti-
lizados durante as aulas, manutenção 
do projeto, além da compra de prê-
mios para sorteios no fim do curso.

As aulas serão ministradas de se-
gunda à sexta-feira nos turnos da ma-
nhã e tarde, na Unifap, a partir do dia 
8 até o dia 28 de janeiro. Cada aluno 
escolhe o dia e horário para partici-
par. Serão três aulas durante o curso, 
uma a cada semana.

Artur Ferreira, de 22 anos, é estu-
dante de engenharia elétrica da Uni-
fap e bolsista no projeto. Ele será um 
dos instrutores das turmas. O jovem 
explica que o curso é aberto para to-
dos que tiverem interesse.

“A ideia do projeto é levar um 
pouco da iniciação da robótica para o 
público em geral. Então, iniciamos o 
curso de férias em julho [de 2017] e, 
agora, estamos retomando com a se-
gunda edição. É aberto para estudan-
tes de escolas públicas ou privadas”, 
disse.

Executando do projeto nas esco-
las

O projeto Robótica Tucuju foi con-
vidado para dar uma aula sobre ro-
bótica para os alunos de ensino fun-

damental da Escola Ruth de Almeida 
Bezerra localizada no São Lázaro. 
Levamos kits como o carro seguidor 
de linha e o semáforo e ensinamos os 
princípios da automação e como eles 
podem aplicar isso tanto na escola 
quanto em casa. Foram duas turmas, 
uma pela manhã e outra tarde.

Curso de férias em Robótica para 
crianças e adolescentes

A empresa júnior Robótica Tu-
cuju Enterprise em parceria com o 
projeto de extensão Robótica Tucuju 
abre vagas para o curso de férias para 
crianças e adolescentes de 06 a 17 
anos. Esse curso é voltado para ensi-
nar os princípios básicos da robótica 
e é aberto a todas as crianças. As ins-
crições são realizadas exclusivamen-
te por esse site, nos links abaixo. 

As aulas ocorrerão uma vez na se-
mana durante 04 horas seguidas, po-
dendo ser pela manhã ou pela tarde. 
Serão 03 semanas de curso, iniciando 
dia 08 de janeiro e tendo seu termino 
no dia 26 de janeiro de 2018. Abai-

xo no link da inscrição, pode-se es-
colher o dia e turno do curso. Olhe 
com bastante atenção pois cada dia 
tem uma faixa etária específica. Uma 
vez escolhido, a criança ou adoles-
cente fará 03 semanas de curso nesse 
mesmo dia e hora.

Ao termino haverá certificação. O 
valor da inscrição é de R$50,00 (va-
lor total do curso inteiro) e deve ser 
pago no primeiro dia de aula. VA-
GAS LIMITADAS!

Para aqueles que já fizeram o cur-
so em Julho de 2017, haverá um dia 
especifico (quinta feira) para conti-
nuar as aulas; podendo escolher pela 
manhã ou tarde. Para esses, novos as-
suntos serão abordados.

Dúvidas? Quer trocar o dia? Se 
inscreveu errado? Entre em contato 
no número (96) 98106-5774 (What-
ssap também).

OBS: CASO NÃO FECHE O NÚ-
MERO MÍNIMO (10 ALUNOS) 
PARA UM DETERMINADO DIA, 
ENTRAREMOS EM CONTATO 
PARA REALOCAR O ALUNO(A). 

Ciência e Tecnologia

Coordenadora do Projeto Robótica Tucuju, Simone Leal, e o titular da Setec, Paulo Pontes 
lima

Projeto de 
Robótica da 
Unifap vai le-
var curso de 
férias para 
c r i a n ç a s 
em Macapá
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O PROJETO 
Robótica Tucuju
O Curso de Licenciatura em Ma-

temática da universidade federal 
do Amapá – UNIFAP, por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão e Ações 
Comunitárias, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação – 
SEED promovem o Projeto Robótica 
Tucuju, curso de iniciação à robótica 
para professores e alunos da rede pú-
blica do Estado do Amapá. O Projeto 
em questão recebe apoio direto de 
uma equipe de professores mestres e 
doutores na área de matemática, físi-
ca, pedagogia e acadêmicos dos de-
mais cursos da UNIFAP.

O Projeto Robótica Tucuju tem 
como objetivo primordial desenvol-
ver a lógica e a criatividade através 
da robótica educacional interagindo 
com disciplinas e conteúdos esco-
lares. Além disso, pretende-se in-
centivar a participação dos alunos e 
professores nos torneios nacionais, 
estaduais e municipais de robótica e 
demais eventos científicos.

O Projeto irá durar 80h. A 1ª eta-
pa, com duração de 40h, é destinada 
à formação exclusiva dos professores 
das séries finais do ensino fundamen-
tal (6º ao 9º ano) e do 1º ano do ensino 
médio, porém, 24h serão dedicadas à 
formação presencial que acontecerá 
uma vez por semana, durante três 
semanas de 08h00min as 12h00min 
e das 14h00min as 18h00min, desse 
modo, as outras 16h serão destinadas 
a formação on-line por meio da Pla-
taforma Soare da Universidade Fede-
ral de São João Del-Rei / UFSJ.

Posteriormente, na 2ª etapa, como 
duração de 40h, ocorrerá a capaci-
tação dos alunos das séries finais do 
ensino fundamental (6º ao 9º) e 1º 
ano do ensino médio, posto que cada 
turma será composta por 20 alunos.  
Ao final, os professores receberão 
certificados da UNIFAP e os alunos 
receberão anotações em seus desta-
ques.

Incentivo científico 
O Robótica Tucuju também tem 

como objetivo incentivar a participa-
ção dos alunos e professores nos tor-
neios nacionais, estaduais e munici-
pais de robótica, assim como outros 
eventos científicos.

O governador do Amapá, Wal-
dez Góes, destaca que a iniciativa é 
uma oportunidade de inovação e de 
construção de novos conhecimentos. 
“Não queremos modelo de educa-
ção repetitiva. Precisamos de novas 
práticas e o projeto Robótica Tucuju 
chega para despertar essas novas 
perspectivas. Jovens com uma visão 
de futuro mais focada na contribui-
ção para o desenvolvimento do Esta-
do”, destacou.

A coordenadora do Projeto Robó-
tica Tucuju da Unifap, a professora 
doutora Simone de Almeida Deu-
phin Leal, acredita que a assinatura 
do termo de cooperação vai fomen-
tar e ampliar a iniciativa.

O projeto Robótica Tucuju foi 
criado na perspectiva de que todo 
aluno deve ser estimulado a cons-
truir o próprio conhecimento. Se-
gundo Leal, a proposta é tentar fazer 
que o aluno crie soluções a partir de 

lixos tecnológicos e brinquedos des-
cartados. “A projeto não seria pos-
sível, sem a formação também dos 
professores. A ideia é que o aluno 
encontre um professor capacitado e 
motivado em sala de aula”, destacou 
Simone Leal.

De acordo com a reitora da Uni-
fap, Eliane Superti, o desenvolvi-
mento da ciência é fundamental na 
superação dos desafios do Amapá. 
“A ciência não é apenas aquela que 
acontece no doutorado, mas também 
a que a gente leva para dentro das 
escolas, a ciência de base. Ela desen-
volve nos alunos o interesse, a capa-
cidade e criatividade de encontrar o 
conhecimento de forma integrada. 
Esses jovens precisam ser estimula-
dos”, ressaltou.

O Robótica Tucuju é promovi-
do pelo curso de Licenciatura em 
Matemática da Unifap, por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão e Ações 
Comunitárias (Proeac), em parceria 
com a Seed. O projeto é apoiado por 
uma equipe de professores mestres 
e doutores nas áreas de matemática, 
física, pedagogia e acadêmicos dos 
cursos de Engenharia Elétrica, Ma-
temática, Ciência da Computação e 
Física da Unifap, sob a coordenação 

da professora Simone Delphi, do co-
legiado de Matemática.

PROJETO UNIVERSITÁRIO 
DO AP CRIA PRÓTESE DE MÃO 
EM 3D PARA REABILITAÇÃO DE 
CRIANÇAS

A impressão em 3D de uma próte-
se de mão pode mudar a realidade de 
crianças que perderam algum mem-
bro por má formação ou amputação. 
O protótipo foi criado no dia 22 de 
novembro, por meio do projeto “Ro-
bótica Tucuju”, da Universidade Fe-
deral do Amapá (Unifap) e está em 
fase de estudos para implantação.

A prótese, que pode custar até R$ 
3 mil em lojas, será doada após todo 
o trabalho de elaboração do material, 
incluindo peças e o sistema robótico. 
A criança que receber o acessório 
também contará com acompanha-
mento médico, psicológico e fisiote-
rapêutico. Simone Leal, coordena-
dora do projeto, diz que o trabalho 

experimental busca melhorar o ser-
viço ofertado a amputados no estado.

“Nesta primeira fase, queremos 
trabalhar com crianças que tiveram 
membros amputados ou nasceram 
com deficiências. Pesquisas indicam 
que a recuperação e incorporação 
nesse sentido é mais fácil”, explicou.

De acordo com a coordenadora, o 
desenvolvimento da prótese contou 
com a ajuda de acadêmicos e pro-
fessores dos cursos de saúde e exatas 
da Unifap. A instituição agora busca 
parcerias com órgãos públicos e pri-
vados da área da saúde que possam 
dar suporte na reabilitação.

“O projeto Robótica Tucuju sem-
pre foi voltado para os apelos sociais. 
Nessa linha agora, com todos os 
recursos e conhecimentos que ad-
quirimos na primeira fase do proje-
to, estamos partindo para a saúde e 
bem-estar”, destacou.

Impressora 3D foi adquirida atra-
vés de edital federal (Foto: Jorge 
Abreu/G1)

A impressora 3D foi adquirida 
através de um edital federal do Pro-
grama de Extensão Universitária 
(Proext). O recurso de cerca de R$ 9 
mil foi investido na continuidade de 
trabalhos do projeto de robótica.

“Essa aquisição representa o com-
promisso que a Unifap tem com a ex-
tensão, no sentido de fazer trabalhos 
para comunidade acadêmica e tam-
bém para a sociedade na qual está 
inserida”, disse.

O titular da Secretaria de Esta-
do da Ciência e Tecnologia (Setec) 
e professor de ciências da computa-
ção, Rafael Pontes Lima, diz que vai 
participar da fase de levantamento 
de recursos para que o projeto che-
gue para quem precisa, as crianças, 
e possa contar com investimentos 
além dos da universidade.

“O projeto vislumbra a possibili-
dade transversal da ciência e tecnolo-
gia, além da inovação que traz como 
políticas públicas. Foi agregado um 
novo valor ao projeto, que iniciou 
como formação acadêmica”, finalizou 
o secretário.

Fonte: Projeto universitário do AP 
cria prótese de mão em 3D para rea-
bilitação de crianças | Amapá | G1

Prótese desenvolvida no Amapá pode substituir mão perdida por má formação ou amputa-
ção (FotoJorge Abreu-G1)
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Da Editoria

Nascida em Macapá e hoje uma cida-
dã do mundo, a irrequieta Cleonice 
Pacheco Weidlich, conhecida como 

Cléo, ganhou esse sobrenome estrangeiro ao se 
casar com um alemão, mas hoje é radicada nos 
Estados Unidos. E foi o passaporte americano 
que deve ter ajudado a abrir as portas para um 
antigo sonho como alpinista: conquistar todos 
os 14 picos superiores a 8 mil metros. O maior 
e mais famoso deles foi vencido na primavera de 
2010, quando ela culminou o Everest, com seus 
8.848 metros, tornando-se uma das primeiras 
brasileiras a realizar o feito.

Na verdade, Cléo quis ir ainda mais longe 
quando conquistou o Everest e lançou-se a um 
‘double-header’, ao também tentar escalar monte 
o Lhotse (8516m), porém sem cume.

Mas a amapaense Cléo Pacheco passou por 
dificuldades até o reconhecimento de seus fei-
tos, mesmo como “cidadã americana”. Segundo 
o blogueiro e alpinista Pedro Hauck, um dos 
primeiros a acreditar – e creditar – a ela grandes 
conquistas. “Até então, ninguém sabia que ela 
era brasileira, nem eu mesmo. Mas como eu me 
identifiquei como brasileiro, respondeu em por-
tuguês. Foi aí que a – então desconhecida – Cleo 
passou a ser notada no Brasil, após eu ter publi-
cado artigos sobre ela”, diz o jornalista brasileiro.

Proezas
Cleo Weidlich se auto-intitula “sherpa girl” –  

que no Tibet seria algo como “gente do leste” – e 
tem um projeto consistente para culminar todos 
os cumes 8.000 pelo mundo. Em 2009, ela ten-
tou o Broad Peak (8.051m) e culminou o Cho 
Oyu (8.188m), sem oxigênio suplementar. Essa 
foi a primeira ascensão feminina brasileira ao 
Cho Oyu sem oxigênio engarrafado.

Dinâmica
Já em 2011, os planos de Cleo eram ainda 

mais ousados. Na primavera, o Kangchenjunga 
(8.586m). No verão, o K2 (8.611m). E no outo-
no, a difícil Rota Britânica da Face Sudoeste do 
Shishapangma (8.027m).

Em Macapá, onde Cléo nasceu e viveu seus 
primeiros anos de vida, sua família não escon-
de o orgulho com suas façanhas como alpi-
nista, apesar da grande preocupação com sua 
segurança. “Mas a gente confia muito nela, que 
sempre busca seguir as regras de segurança, algo 

fundamental para profissionais de ponta como 
ela se tornou”, diz seu irmão, o empresário Edyr 
Pacheco.

O Kangchenjunga (8586m) é o 8000 mais 
oriental que existe, ficando na extremidade leste 
do Nepal, na fronteira com a Índia (Sikkim). É 
a terceira montanha mais elevada do planeta, e 
é considerada uma das três mais difíceis (junta-
mente com Annapurna e K2). Por ser remota, 
afastada, e difícil, é um dos 8000 menos esca-
lados. A primeira ascensão foi em 1955, por 
George Band (UK), Joe Brown (UK), Norman 
Hardie (N-Z) e Tony Streather (UK). O único 
sul-americano, antes de Cleo, foi o top climber 
Ivan Vallejo (ECU), em 2006.

Pouquíssimas mulheres até hoje subiram o 
Kangchenjunga, a lista completa é essa:

1 – Ginette Harrison (UK), em 1998
2 – Gerlinde Kaltenbrunner (AUT), em 2006
3 – Oh Eun-Sun (C-S), em 2009 [cume con-

testado]
4 – Edurne Pasaban (ESP), em 2009
5 – Kinga Baranowska (POL), em 2009
6 – Go Mi-Sun (C-S), em 2009
7 – Cleo Weidlich (BRA), em 2011
8 – Rosa Fernandez (ESP), em 2011

Diário relata como foi a conquista da ama-

paense a um dos maiores picos
Cléo relembra a conquista do Kangchen-

junga (8586m), o 8000 mais oriental que existe, 
ficando na extremidade leste do Nepal, na fron-
teira com a Índia (Sikkim). É a terceira monta-
nha mais elevada do planeta, e é considerada 
uma das três mais difíceis (juntamente com 
Annapurna e K2). Na noite do dia 19 de Maio, 
partiram rumo ao cimo do Kangchenjunga mais 
ou menos 45 alpinistas e sherpas. Compunham 

o ataque ao cume expedição russa, expedição 
indiana, expedição italiana, expedição comer-
cial internacional, e vários alpinistas avulsos. O 
cume foi atingido na manhã do dia 20 de Maio, 
por 24 alpinistas (em relatos preliminares), os 
primeiros as 7 da manhã, e os últimos por volta 
das 10.

Estiveram no cume, por exemplo, Tunç Fin-
dik (TUR), Dawa Sherpa (NEP), Guntis Brands 
(SUI), Mingma I Sherpa (NEP, que concluiu, en-
tão, os catorze 8000), Basanta Kumar Singh Roy 
(IND), Debasish Biswas (IND), Pasang Phutar 
Sherpa (NEP), Pemba Chhuti Sherpa (NEP), 
Tashi Sherpa (NEP), Israfil Ashurly (AZE), Ni-
kolay Totmjanin (RUS), Mario Panzeri (ITA), 
Rosa Fernandez (ESP), Anselm Murphy (IRL), 
Pawel Michalski (POL), Ted Atkins (UK), Blair 
Falahey (AUS), e Cleo Weidlich (BRA) com seus 
sherpas Pema Tshering (NEP), Dawa (NEP) e 

Tenzing (NEP).
Os primeiros relatos eram positivos, e Cleo 

havia feito cume sem oxigênio suplementar, um 
feito estupendo. Todavia, “o cume é só metade 
do caminho”, em ditado repetido múltiplas ve-
zes por todos os alpinistas. Nos dizeres do gran-
de mestre Ed Viesturs, “ir até o cume é opcional, 
descer é obrigatório”. E, na descida começou o 
longo calvário de Cleo Weidlich...

Fonte: Rodrigo Granzotto Peron (Explorer-
sweb)

CURIOSIDADES
Com o cume do Kangchenjunga, Cleo con-

quistou vários recordes:
– Primeira ascensão absoluta brasileira do 

Kangchenjunga,
– Primeira mulher sulamericana a culminar 

5 picos 8000 principais,
– O Brasil concluiu o TOP 3 (EV com Mi-

chel Vincent, K2 com Waldemar Niclevicz, e 
Kangchenjunga com a Cleo Weidlich), o que é 
uma honraria conquistada por muito poucos 
países (na América do Sul, apenas o Equador, 
com o Ivan Vallejo, tem essa conquista).

8.848m
Altura do Pico Everest, o maior do planeta.

Amapaense Cleonice Pacheco Weidlich, no 
ranking internacional das maiores alpinistas



O próximo desafio da equipe 
São Paulo-AP na Copinha 
será contra a ABC-RN na 

tarde deste sábado, 6, as 16h. O trico-
lor estreou com vitória na Copa São 
Paulo de Futebol Junior 2018, na tar-
de desta quarta-feira, 3, após vencer a 
equipe do Nacional -SP por 1 a 0 pelo 
grupo A 31 na Cidade de Comendador 
Souza.  Se vencerem a segunda partida, 
os amapaenses chegarão aos 6 pontos 
e garantem uma classificação inédita 
para a próxima fase da competição.  

Tabela com os jogos do São Paulo-
-AP na primeira fase da competição 

03-jan-18 - qua 14h00 Nacional AC 
- SP 0 x 1 São Paulo FC - AP 

06-jan-18 - sáb 16h00 São Paulo FC 
- AP x ABC FC - RN 

09-jan-18 - ter 14h00 EC Santo An-
dré - SP x São Paulo FC - AP  

São Paulo-AP estreia com vitória 
na Copinha

São Paulo -AP estreou com vitória 
na Copa SP de Junior 2018, na tarde 
da última quarta-feira, 3, após ven-
cer a equipe do Nacional -SP por 1 a 
0 pelo grupo A 31 na Cidade de Co-
mendador Souza.  

O gol do tricolor da zona norte foi 
marcado aos 25 minutos do segundo 
tempo por Denis. Na segunda rodada 
do grupo, o tricolor da zona norte en-
frentará o ABC-RN às 16h (Brasília) 
deste sábado, 6. 

Sob o comando do treinador, Ade-
mir Nunes, o São Paulo-AP represen-
tante Amapaense na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior 2018 estreia nesta 
quarta-feira, 3, às 14h, contra a equi-
pe do Nacional AC de São Paulo. O 
Tricolor da Zona Norte está no Gru-
po 31, que é formado pelas equipes do 
Nacional, ABC-RN, Santo André-SP e 
São Paulo-AP.  Essa é a 49ª edição da 

Copa São Paulo de Juniores 
Segundo jogo do São Paulo-AP na Copinha acontece neste sábado (6)
Da Editoria

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, 
uma competição de futebol mascu-
lino sub-20, organizada pela Federa-
ção Paulista de Futebol (FPF) e inclui 
clubes de São Paulo, de outros estados 
do país e do Distrito Federal, even-
tualmente, clubes de outros países. A 
competição iniciará nesta quarta-fei-
ra, 2 e a final será disputada no dia 25 
de janeiro. 

A partida
O jogo em si foi equilibrado. O 

Nacional começou no ataque e o São 
Paulo-AP dependia de passes certei-
ros do meia Neto para ter chances. Em 
dois deles, atacantes saíram na cara do 
gol, mas o assistente marcou impedi-
mento, deixando os amapaenses re-
voltados.

Na etapa final, o São Paulo-AP me-
lhorou, passou a criar chances e assus-
tar o goleiro Philip, do Nacional. Até a 
hora do gol. Depois, segurou o resul-
tado bravamente, aguentando a pres-
são forte com nove jogadores dentro 
da área. Soprado o apito final, veio a 

festa. Primeiro dentro de campo, com 
a oração ajoelhada e os aplausos e o 
reconhecimento da torcida adversá-
ria. Depois, no vestiário, com músicas 
diversas cantadas, telefonemas e en-
tradas ao vivo em programas de rádio 
do Amapá. Era a constatação de que 
fizeram história.

Os sonhos são os mesmos, a rea-
lidade não

Um dos mais felizes no vestiário era 
Neto, meia que superou uma infecção 
intestinal para jogar a Copinha e tem 
uma história interessante no futebol. 
Ele atuou por quatro anos na base do 
Santos, depois passou pelo Flamen-
go e pela Portuguesa Santista. Tentou 
também atuar nos Estados Unidos, 
mas teve o visto negado. Tudo isso co-
meçou de um jeito inusitado.

Neto, do São Paulo-AP, quando jo-
gava pelo Flamengo, ao lado de Rafael 
Santos, zagueiro que está no Rubro-
-Negro até hoje (Foto: Instagram)

- Sou de Macapá e minha mãe man-

dou um vídeo meu jogando bola para 
o Santos quando eu tinha 11 anos. Um 
dirigente ligou perguntando por mim 
e ela achou que fosse trote. Desligou 
na cara dele, e ele ligou de novo - con-
ta o meia, que foi muito elogiado na 
arquibancada e deixou ótima impres-
são em quem o viu em campo.

O sonho de Neto é o mesmo de 
Vanderlei, atacante que deixou a pe-
quena Breves, no interior do Pará, para 
tentar a sorte no time amapaense. É o 
mesmo de Gabriel, zagueiro de apenas 
15 anos que viu o jogo do banco de re-
servas e sonha em ser fisioterapeuta. É 
o mesmo do presidente Adenos Lima, 
que foi jogador do clube, e hoje, além 
de dirigente, é pai do autor do gol mais 
importante de um time amapaense na 
história da Copinha. Eles certamente 
ainda sonham. Mas hoje podem dizer 
que cumpriram uma premonição fei-
ta pelo técnico Ademir Nunes ao blo-
gueiro poucos minutos antes do time 
entrar em campo.

- Vamos fazer história.
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‘Pescadores de Sonhos’

Escritora amapaense, Ângela Carvalho lança livro de Literatura infan-
to-juvenil para despertar a importância do sonhar, brincar e aprender.
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HERCÍLIO DA LUZ MESCOUTO
Roberto Gato

Um paraense de Bragança que 
veio para o Amapá; venceu e ga-
nhou merecida cidadania ama-

paense em 2010 após propositura do depu-
tado estadual Rosemiro Rocha Freire. “Mãe! 
Vou jogar futebol. Não! Só depois de tecer 
pelo menos 16 braças de corda Misio.” As-
sim foi a infância do bragantino Mescouto, 
que, franzino, corria atrás da Maricota pelos 
campos de chão batido de Bragança. Vamos 
conhecer a história desse pioneiro.

Hercílio da Luz Mescouto, nasceu no 
município paraense de Bragança, no dia 4 
de abril de 1934. Sexto filho de uma família 
de 8 irmãos. José Maria (Zeca), Gumercin-
do (Jupira), Beatriz (Itize), Ângela (Gila), 
Raimundo (Biro), Mescouto (Mizio), Naza-
ré (Nazi) e Terezinha (Tilita). Mizio o ape-
lido de casa famoso na roda dos amigos e 
familiares de Misio. “Ah...Não sei porque do 
apelido. Porém em casa todos tínhamos um 
pseudônimo. Era uma forma carinhosa de 
nos tratarmos. O pai, Joaquim Diniz Mes-
couto, contador da Prefeitura bragantina era 
o Quincas. Almerinda da Luz Mescouto, a 
mãe, era a Belinda. “Nossa! Minha mãe era 
famosa pelas Pantufas. Sandálias de corda 
de envira que ela fazia com uma habilidade 
divina. Mescouto homenageou a mãe com 
uma crônica “As Pantufas da Belinda” eram 
mimos. “Sabia que meu pai quando foi pra 
Belém conseguiu trabalho graças à indica-
ção do governador acreano? Ele atendeu 
um pedido da sua esposa que adquirira uma 
Pantufa da Belinda e ficou apaixonada ao 
ponto de fazer o apelo ao esposo.”

Mescouto um homem de 83 anos, 
completa em abril próximo, 84, mantém 
a silhueta esquia. Saudável ele faz plano de 
mudar de Macapá com toda a família para o 
Rio de Janeiro, onde irá acompanhar a filha 
que vai fazer um curso preparatório para a 
diplomacia, que deverá ser cursada na facul-

dade Fluminense Rio Branco.
Vamos voltar para Bragança. Com um 

olhar profundo, como que retornando ao 
seu tempo de “petiz”, Mescouto volta a falar 
de sua infância. “Roberto estudei no Grupo 
de Escolar de Bragança. Lá fiz dois anos da 
escola primária. No dia 11 de junho de 1945 
meus irmãos José Maria (Zeca) e Gumercin-
do (Jupira) foram para Belém servir à aero-
náutica. Papai também foi transferido para 
Belém e aí fui junto. Em Belém concluir meu 
curso primário. Estudei na Escola Reunida 
Raimundo Espíndola e no Grupo Escolar 
Dr. Freitas. Em 1949 entrei no Colégio Paes 
de Carvalho, fiz dois anos do Ginásio, como 
precisava trabalhar mudei para o turno da 
noite e fui estudar na Escola Abrão Levi, 
onde completou o ginasial. Com 20 anos in-
gressei na aeronáutica. Lá passei três anos na 
função de Almoxarife, onde fiz curso para a 
função. Ao sair da aeronáutica ingressei na 
Petrobrás como chefe do almoxarifado. Fo-
ram 5 anos de uma experiência riquíssima. 
Naquele tempo os “vermelhinhos” queriam 
já se organizar para comandar a empresa 
mas não deixamos, o princípio nacionalista 
trazido das forças armadas falava mais alto.” 
Sentencia Mescouto.

Gato eu sai da Petrobrás porque passei no 
vestibular para a Faculdade de Engenharia 
da Universidade Federal do Pará. Começa aí 
minha história com o Amapá. Formei, lem-
bro bem, no dia 19 de dezembro de 1970. 
Ano que ficou marcado pela conquista do 
tri campeonato de futebol pelo selecionado 
brasileiro. No dia 13 de maio de 1971 che-
guei ao Amapá. Recebi um convite do en-
genheiro Clark Charles Platon para assumir 
o canteiro de obras da Platon Engenharia. 
No Amapá obras aconteciam em todos os 
cantos. Mescouto, aliás, o engenheiro Mes-
couto, comandou a construção do Quar-
tel Plácido de Castro da Polícia Militar, do 
Pronto Socorro de Macapá, o 3º Pavimento 
do Hospital Geral de Macapá, 3º             Pa-
vimento do Instituto Nacional de Segurida-

de Social, 12 casas 
do Banco do Brasil 
e etc.  No dia 1º de 
fevereiro de 1974 
entrei no governo 
do Território Fede-
ral do Amapá. Fui 
convidado por um 
ilustre engenheiro. 
Joaquim de Vilhe-
na Neto. Esquecido 
pelo Amapá. Joa-
quim de Vilhena, 
diz Mescouto, cui-

dava da BR 156. Ele guardava na sua gazeta 
com todo zelo o projeto da BR e sabia ponto 
a ponto daquela Rodovia. Mas é assim, as 
pessoas são ingratas com a história de al-
guns.

Mescouto que foi um bom peladeiro 
nos campos paraenses, chegando a formar 
nas equipes do Águia e Olaria, lembra que 
no ano que entrou no governo territorial, o 
Brasil perdia a Copa de 1974 amargando um 
quarto lugar. Perdeu para a Polônia por 1 x 
0, gol de Lato. “Joguei futebol, sempre adorei 
o esporte”. Afirma que não podia seguir car-
reira profissional, pois tinha que trabalhar e 
estudar. Futebol era apenas uma diversão.

Família
Gato; tive dois casamentos. Conheci mi-

nha primeira esposa no dia 11 de setembro 
de 1957, dia em que entrei na Petrobrás. 
Casei no dia 17 de outubro de 1958. Tive 
cinco filhos desse matrimônio. Marco An-

tônio, Denise, Maurício, Marcelo e Márcio. 
Casamento é bom até quando estamos fe-
lizes. Cuidei dos meus filhos, possibilitei a 
todos estudarem. Todos estão bem graças a 
Deus. Dificuldades todos passam, é normal. 
Terminado essa relação conheci uma moça 
amapaense, Delma e com ela casei em 21 de 

agosto de 2012. Mas já tínhamos uma rela-
ção estável antes de oficializarmos essa rela-
ção. Com a Delma tenho duas filhas. Caroli-
ne e Natália. Sou feliz.

Amapá
Sinto-me satisfeito em ter dado minha 

contribuição para o desenvolvimento do 
Amapá, mas ao mesmo tempo lamento por 
não ter tido a oportunidade fazer tudo aqui-
lo que eu poderia fazer pelo Amapá. E se 
não fiz, com certeza foram as oportunidades 
tungadas por questões políticas.

Creio que a política não pode ser mais 
da forma como está. Espero que todos esses 
acontecimentos das sucessivas operações 
que combatem a corrupção no País sejam 
pedagógicas para que os políticos mudem 
seus conceitos e o povo também tenha cons-
ciência da necessidade de mudança. Esse 
ano é um ano eleitoral, o Brasil precisa de 
ordem e progresso #fica a dica.

Estou indo para 
o Rio de Janeiro 
acompanhar mi-
nha filha, mas não 
vou cortar o cor-
dão umbilical com 
o Amapá, afinal 
tenho filhos, netos 
e bisnetos amapa-
enses. Vou de lá de 
o Rio estar vigilante 
as coisas que esti-
verem acontecendo 
no Amapá. O Ama-

pá é um lugar especial para se viver, mas 
infelizmente depois da transformação em 
Estado passou a imitar o resto do Brasil com 
as mazelas políticas, mas somos um Estado 
jovem e com uma sociedade em formação, 
ainda dá tempo de escrever uma história di-
ferente por aqui.

“O Amapá é um lugar especial para se viver, mas infelizmente depois da transformação 
em Estado passou a imitar o resto do Brasil com as mazelas políticas, mas somos um 

Estado jovem e com uma sociedade em formação, ainda dá tempo de escrever uma his-
tória diferente por aqui”.
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Psicologia e o Idoso
Maria Graciete Coelho Moreira – Psicóloga 
graci.unicoelho@live.com

INTRODUÇÃO

Embora, muitas pesquisas apontem 
para um Brasil como sendo um fu-
turo país de população envelhecida, 

percebe-se que à passos curtos recursos sociais 
são disponibilizado para que esse grupo popu-
lacional venham tornar-se mais ativos e parti-
cipativos no contexto atual, com o propósito 
de tornar mais favorável a qualidade de vida 
desses idosos. Somado a isso, ao estudar de-
senvolvimento humano e com as leituras sobre 
o envelhecimento, surge um grande interesse 
sobre o processo de envelhecimento na atua-
lidade. Ao contrário das antigas civilizações, 
onde os idosos na época eram percebidos de 
pouca expressão social e tinham a missão de 
perpetuar-se com suas experiências mantendo 
uma constante expectativa na finitude, temos 
atualmente, influenciado pelo advento da glo-
balização, o crescente aumento da expectativa 
de vida aonde esse fenômeno vem precisar que 
tal processo se traduza com mais expressão so-
cial.

Nesse sentido, este trabalho vem proble-
matizar a percepção dos idosos atribuída ao 
envelhecimento ativo tendo a educação como 
proposta. Logo, foi-se buscar através de um 
levantamento de satisfatoriedade a partir de 
uma educação oportunizada a esse grupo po-
pulacional e consequentemente, através desse 
levantamento perceber também a relevância 
das contribuições da psicologia. Com base 
neste questionamento, este trabalho busca 
subsídios junto aos idosos no contexto edu-
cacional, mais especificamente na UMAP, se 
o significado de envelhecimento ativo tem 
ocorrido de modo satisfatório tendo a educa-
ção como proposta a esse movimento, vindo 
assim evidenciar uma percepção do quão a 
psicologia pode contribuir no processo do en-
velhecimento. 

Portanto, como objetivo do trabalho é ne-
cessário investigar os significados atribuídos 
pelos idosos ao envelhecimento ativo, den-
tro de um ambiente acadêmico de formação 
continuada para idosos, buscando-se discutir 
sobre o processo de envelhecimento e sua re-
lação com a qualidade de vida dos indivíduos 
a partir de uma educação oportunizada para 
essa nova construção social. 

Considerando, o crescente aumento da ex-
pectativa de vida na atualidade e com base nos 

resultados da pesquisa torna-se necessário que 
o processo de envelhecimento seja fortalecido, 
conscientizado a toda população por estratégia 
de saúde ao reconhecimento pontuais das con-
dições prevalentes à um envelhecimento ativo. 
A pesquisa vem propiciar um real reconheci-
mento da importância deste processo no de-
senvolvimento humano, proporcionará a toda 
comunidade acadêmica, profissionais mul-
tidisciplinares e a toda sociedade a relevante 
necessidade de reconhecimento sócio político 
desse novo ator social.

METODOLOGIA 

Utilizou-se estudo de campo, quan-
ti-qualitativo exploratório. Parti-
ciparam do estudo 20 alunos, de 

gêneros masculino e feminino, do curso de ex-
tensão Universidade da Maturidade do Amapá 
(UMAP) que compõe o grupo de acadêmicos 
da terceira idade da Universidade Federal do 
Amapá (UNIFAP).

Aplicou-se um questionário semiestrutu-
rado encontra-se anexado ao trabalho como 
apêndice B que, segundo Gil (2010) o questio-

nário é uma técnica de investigação que traduz 
os objetivos da pesquisa em questões específi-
cas. O questionário foi composto por questões 
fechadas, contendo dados sócios demográficos 
e perguntas investigativas voltadas aos signifi-
cados atribuídos pelos idosos ao envelheci-
mento ativo antes e após a inclusão do curso 
acadêmico.

Em seguida, a Escala de Medida de Satis-
fação com a Vida – SWLS que se encontra em 
anexo A, planejada e estruturada por Diener e 
colaboradores (1985), que tem como objetivo 
avaliar o juízo subjetivo que cada indivíduo faz 
sobre a qualidade da própria vida, de acordo 
com critérios estabelecidos por si e não em 
função de padrões impostos externamente, 
pelo investigador ou por outrem. A interpre-
tação dos escores obtidos seguiu a proposta 
adaptada por Neto, Barros e Barros (1990), em 
que a soma dos pontos pode chegar a 25, sendo 
que o escore 15 representa o ponto neutro na 
escala e os outros escores assim representados: 
de 5 a 14 – Insatisfeito; e, de 16 a 15 – Satisfeito.

Por fim, a Escala de Afetos Positivos e Ne-
gativos – PANAS que está em anexo B, desen-
volvida por Watson, Clark e Tellegen (1988) 
para medir o Afeto Positivo (AP) e o Afeto 
Negativo (AN), definidos como dimensões 
gerais que descrevem a experiência afetiva dos 
indivíduos. 

A pesquisa obedeceu às seguintes etapas: 
revisão bibliográfica da respectiva temáti-
ca; submissão do projeto à Plataforma Brasil; 
contato com a instituição onde ocorreram os 
encontros para o esclarecimento dos objetivos 
do trabalho e obtenção das autorizações insti-
tucionais necessárias para aplicação da pesqui-
sa; encontro com os participantes da pesquisa, 
onde foram apresentados o tema, os objetivos 
do estudo e o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE); aplicação do questioná-

rio semiestruturado, da Escala de Medida de 
Satisfação com a Vida e da Escala de Afetos 
Positivos e Negativos; análise dos dados por 
meio do pacote estatístico software SPSS (Sta-
tistical Package for the Social Sciences) 22.0 
para obter os resultados dos dados colhidos e a 
compilação do questionário, ainda nesta etapa, 
foram construídas as discussões, conclusões e 
considerações finais sobre o estudo; por fim, 
foi realizada a construção de um artigo cien-
tífico e a sua submissão para publicação em 
revista científica.

Como critério de inclusão foi determinado: 
indivíduos de ambos os sexos; com idade igual 
e/ou acima de 60 anos; ser aluno (a) da Uni-
versidade da Maturidade (UMAP) da Univer-
sidade Federal do Amapá (UNIFAP); aceitar a 
participação assinando o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido; e, ser residente de 
Macapá. A amostra será selecionada de forma 
aleatória, que segundo Gil (2010), correspon-
de à amostragem de forma a ser conveniente 
à pesquisa, onde cada elemento da população 
recebe um número único para, posteriormen-
te, ser selecionado alguns destes elementos de 
forma casual. Como critério de exclusão a po-
pulação que não contemplou os critérios ante-
riormente citados.

De acordo com a resolução 466/12 do Con-
selho Nacional de Saúde (CNS), todas as pes-
quisas realizadas com seres humanos envol-
vem riscos. Neste sentido, utilizou-se o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
que se encontra anexado ao trabalho como 
apêndice A, para que os participantes manifes-
tassem a sua anuência à participação na pes-
quisa, assim como a submissão à Plataforma 
Brasil, que representa o sistema oficial de lan-
çamento de pesquisas para análise e monito-
ramento do sistema CEP/CONEP, autorizado 
conforme o parecer nº 79282917.7.00005021. 



‘Pescadores de Sonhos’
Reinaldo Coelho

Escritora amapaense, Ângela Car-
valho lança livro de Literatura 
infanto-juvenil para despertar a 

importância do sonhar, brincar e aprender.
Com uma linguagem simples, colo-

quial, mas enxertada com uma inspiração 
invulgar, é assim o ‘Pescadores de Sonhos’ 
uma obra que tem o condão de conquistar 
todos os amantes da boa literatura, mas, 
conforme a própria autora o foco maior é 
o público infantil, com a pretensão de des-
pertar o interesse pela leitura desde a mais 
tenra idade. A obra é ilustrada por Mário 
Barata, professor de arquitetura na Univer-
sidade Federal do Amapá (Unifap).

Indagada sobre a parceria Mario Barata 
e Ângela Carvalho, e desde quando e por 
que aconteceu, ela explicou que o Ilustrador 
Mário Baratta, já realizou outros trabalhos 
com a Editora Cortez.  “Sugerimos, então a 
Editora, que fez o convite e ele aceitou. Não 
é exatamente um trabalho conjunto. Existe 
a liberdade de criação do texto que foi en-
viado para avaliação. E ele aceitou fazer o 
trabalho da ilustração, e das   imagens”.

A obra, como ela própria conta, foi 
produzida com base em visitas às comu-
nidades como integrante de caravana de 
combate ao trabalho infantil e tem como 
objetivo inserir as pessoas, desde a tenra 
idade, no universo da literatura.

 “O livro traz uma mensagem muito for-
te para sobre a importância da leitura, prin-
cipalmente porque em pleno Século XXI 
as crianças deixam de ir à escola porque 
têm que trabalhar. É preciso um empenho 
maior para a erradicação do trabalho in-
fantil, por isso a importância da biblioteca 
na vida da criança. Essas são as mensagens 
principais do livro, cuja edição foi possível 
graças ao Ministério Público do Trabalho 
(MPT/AP)”, sintetizou.

Perguntada sobre a prioridade que a ge-
ração contemporânea está dando para a lei-
tura virtual em detrimento do livro editado 
em papel, Angela de Carvalho minimizou: 
“É exatamente aí que se impõe o papel dos 
pais, do nosso papel; tenho uma sobrinha 
com um ano de idade que pergunta pelo li-
vro; ela gosta do livro do papel e do virtual, 
mas é preciso fazer a criança desde a tenra 
idade se interessar pelo livro tradicional; é 
esse o papel da biblioteca no mergulho de 
transpecção; a leitura por meio de novas 
tecnologias é importante porque você pre-
cisa estar antenado, mas o primeiro mo-
mento é aprender a ler verdadeiramente, 
ter essa concentração para conseguir ler 
uma história toda, seguir uma narrativa; os 
pais precisam desenvolver com as crianças 
desde muito cedo para que elas aprendam 
a gostar, e aí ela vai se tornar um leitor au-
tônomo e nesse sentido a importância das 

bibliotecas para essas 
crianças que estão 
abandonadas e não 
têm acesso a esse 
equipamento”.

Uma experiência 
Ângela Carvalho 

explicou que o traba-
lho como mediadora 
de leitura e  contado-
ra de histórias foi de 
certa forma resultado 
das leituras realizadas 
ao longo dos 25 anos 
como livreira.  

“Ao fechar as por-
tas da Transa Ama-
zônica Livros , bus-
quei esse novo fazer. 
O “ Angelita - Projeto 
Encontrar, Contar e 
Encantar “, vem ama-
durecendo ao longo 
dos últimos 5, 6 anos”. 

Continuando Ân-
gela explica que as suas inquietações lhe 
incentivaram a continuar a participar de 
outras atividades. “E as inquietações com 
as políticas públicas para crianças e adoles-
centes me levaram a participar do Fórum 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil. Durante a Caravana realizada pelo 
Estado do Amapá em 2013/2014, quando a 
história começou a ser escrita”. 

Quanto ao dueto entre digital e im-
presso ela acredita que os pais, professores, 
jornalistas e demais profissionais que de-

senvolvem trabalhos na área de formação 
de crianças e jovens,  precisam estar mais 
atentos para o uso das novas tecnologias.  

“São importantes e imprescindíveis. 
Mas é preciso que a criança tenha a opor-
tunidade de adquirir a sua autonomia de 
leitor, meio que “ aprenda a pensar”, coisa 
que só a leitura possibilita. Em seguida faça 
o melhor uso possível das novas tecnolo-
gias. Esta primeira parte que cabe aos pais e 
logo em seguida aos professores,  anda um 
pouco negligenciada”.
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Diferença de inteligências
Quando você ouve alguém, 

você identifica conheci-
mento, qualifica, quantifi-

ca, dimensiona, analisa, interpreta e 
etc. Na tarde de sexta-feira (5) estava 
a assistir à TV Senado e estavam exi-
bindo uma reprise de uma reunião 
da Comissão de Relações Exteriores 
presidida pelo Senador acreano Jorge 
Viana. O assunto era a audiência pú-
blica para debater o tema “OMC e as 
perspectivas do atual cenário nas re-
lações exteriores” e o convidado era 
o diretor geral da Organização Mun-
dial do Comércio, economista brasi-
leiro Roberto Azevedo, aliás, eleito 
para o segundo mandato num cargo 
estratégico para o comercio global. O 
PIB mundial tem assento nessa orga-
nização.

O que disse Jorge Viana: “Há tam-
bém uma possibilidade, uma redu-
ção drástica de postos de trabalho, 
de oportunidades de trabalho por 
conta dessa automação da Internet 
das Coisas, de alguns serviços se-
rem substituídos. Então, que muitas 

profissões vão desaparecer e que al-
gumas outras surgirão. E isso, obvia-
mente, implica um verdadeiro agra-
vamento dessa guerra por trabalho, 
por renda, por sobrevivência das 
pessoas.”

E continuou “Eu tenho lido e a 
imprensa noticia que nos Estados 
Unidos há até um ex-executivo do 
próprio Google, do Facebook, que já 
está se isolando num lugar, dizendo 
que não vai participar dessa guerra, 
porque em algum tempo vai haver 
tanta gente desempregada no mun-
do por conta dessas mudanças ou 
dessa “evolução” – entre aspas – que 
o mundo está experimentando que 
as pessoas desempregadas e sem di-
nheiro vão partir para buscar... Ele 
cita que, nos Estados Unidos, cada 
habitante tem uma arma e, daqui 
a pouco, essa arma pode ser usada 
para a pessoa buscar o sustento da 
família dele porque não está dando 
mais no trabalho.”

Ao ver a preocupação do Senador 
acreano fiquei estimulado a pensar 

que Jorge Viana pugna pela paraliza-
ção do avanço tecnológico em defesa 
dos empregos que acusa automação 
de está tornando-os obsoletos. Ima-
ginei: que tal se voltasse ao modus de 
produção da manufatura. Ignorásse-
mos a Revolução Industrial, as má-
quinas a vapor, a energia elétrica, o 
avião, e outros avanços que nos expe-
rimentamos, estranhamos e num de-
terminado tempo vimos como coisa. 
Coisa no sentido da ciência. Adap-
tamo-nos. O senador do PT do Acre 
talvez proponha que voltemos para a 
caverna. No contraponto dessa opi-
nião retrograda do Jorge Viana as-
sisti a entrevista do Senador do Dis-
trito Federal, Cristóvão Buarque de 
Holanda. Defensor ardoroso de uma 
educação de qualidade, aliás, que não 
abre mão de afirmar que a saída para 
toda e qualquer sociedade é investir 
em educação de qualidade. Professor 
Cristovam afirmou com todas as le-
tras que a educação deve ser sim de-
mocrática e defendeu a reforma da 
educação no ensino médio onde não 

via nenhum erro na liberdade do alu-
no escolher disciplinas, com exceção 
das básicas, Matemática, Língua Por-
tuguesa, Inglês e fez um alerta para 
o ensino a distância, afirmando que 
o aluno será responsável pelo nível 
da educação que irá adquirir. Mas 
o Senador foi além, afirmou que o 
modelo do EAD-Ensino a Distância 
irá, cada vez com avanço tecnológi-
co, ganhar espaço no processo ensi-
no aprendizagem e que a tecnologia 
irá permitir que o aluno tenha aula 
com os melhores professores do País 
e a automação permitirá em breve 
com os melhores do mundo, sendo a 
tecnologia responsável pela tradução 
simultânea de qualquer língua para a 
língua portuguesa.

Então fica latente nesses dois mo-
delos de pensamento. Um que teme 
o avanço tecnológico e atribui a 
essa inexorável desdita razão para a 
mazela do desemprego e outro que 
aposta na tecnologia como forma de 
você transformar realidades.

Tire suas conclusões.

A imagem daquele menino 
batendo à porta de casa 
nunca saiu da minha cacho-

la. Era bem cedinho, no dia primeiro 
do ano d’outros tempos, dos mais an-
tigos. O pequeno desejava a nós um 
Bom Princípio de Ano Novo. Agrade-
cemos, ficamos alegres pela lembrança 
e ele ganhou pacote com bolachas de 
mel e fatia de ‘Apfelstrudel’ ( folhea-
do de maçã e canela ), como era nos-
so costume oferecer aos festejantes do 
ano entrante. O pequeno ficou feliz e 
nossa mãe e o pai, mais ainda. Restou 
só a lembrança.

Os tempos mudaram rapidamente e 
vislumbro hoje mudanças mais abrup-
tas. Dá pra ver que nada, mas nada 
mesmo, será igual daqui para frente. 
O ano de 2017 já era e estamos só no 
inicio de 2018. Tudo será diferente por 
mais queiramos seja permanente. O 
comodismo egoístico e o jeitinho poli-
ticamente maneiroso serão profunda-
mente abalados e isso é uma boa noti-
cia. E também uma esperança.

Nesse novo mundo que se apresenta 
não há mais lugar para nostalgias senti-

mentais (de que tanto gosto) nem para 
conversas sem foco objetivo. Tempo é 
precioso para o espírito humano em 
evolução, dizem os entendidos.

É verdade que mudanças são bem 
vindas. Basta observar os atraentes e 
confortáveis modelos de carros moder-
nos – tão contrastantes com os jurássi-
cos de poucas décadas atrás. Assim, as 
mudanças são rapidamente absorvidas 
pelos nossos costumes periféricos jus-
tamente pela sua utilidade imediata e 
satisfação pessoal. Mas outras facetas 
mais profundas das necessidades exis-

tenciais serão agora reformuladas à 
custa de transformações em nosso co-
tidiano. Tudo está indicando urgência 
na abordagem essencial da vida, pois 
é isso que interessa. Um novo mundo 
vem aí com ideias induzidas pelos jo-
vens de hoje.

De minha parte, já tomo alguma 
providência buscando novas formas 
de ver esse novo mundo. Repudio – 
como todos os brasileiros indignados 
– o “tem que manter isso aí, viu?” nos 
nossos equivocados costumes antigos. 
Proponho a reforma íntima, com res-

ponsabilidade individual e coletiva as-
sumida por todos. O espírito moderno 
clama por isto. O Brasil também. 

Então, começo a me enxergar mais 
realisticamente, agora como um novo 
menino - mesmo sendo um velhinho 
grisalho, dos muito antigos - dizendo 
a todos:

BOM PRINCÍPIO de ANO NOVO!

Francisco Habermann é professor 
da Faculdade de Medicina da Unesp de 
Botucatu. Contato: fhaber@uol.com.br

Novos Tempos
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

O SÁBIO, O ADOLESCENTE E OS TRÊS PÊS.

Conta-se, pelas bandas do 
Himalaia, onde morava um 
ancião que todos que o co-

nheciam ou sabiam de sua existência 
chamam de – o ancião sábio. Desco-
nheço a origem desse codnome, mas 
prevejo tratar-se de alguém que detém 
conhecimentos variados sobre a natu-
reza humana, talvez adquiridos ao lon-
go dos anos em vivência solitária e de 
recolhimento espiritual.

Certa vez, um jovem soube da 
existência do ancião-sábio e das ma-
ravilhas que falavam a seu respeito, e 
também de tudo o quanto já havia re-
alizado de bom em beneficio dos que 
o procuravam. Desejando projetar-se 
na sociedade local, o jovem decidiu 
que para alcançar seus objetivos, deve-
ria aconselhar-se com o ancião-sábio, 
a fim de que pudesse concretizar seus 
projetos pessoais.

Decidiu-se, e ao amanhecer, iniciou 
a longa jornada que o levaria ao alto 
da montanha onde morava o ancião-
-sábio. A caminhada extenuante as ve-
zes esmoreciam sua coragem, mas sua 

força de vontade o impelia para fren-
te. Repetia sempre a frase “não posso 
fraquejar se quiser ter sucesso”, quan-
do sentia o corpo ser dominado pelo 
esgotamento físico. Parava de vez em 
quando para refrescar-se, e logo pros-
seguia.

Após dois dias de caminhada che-
ga a seu destino. Sob a copa de uma 
frondosa árvore, senta-se e respira 
profundamente até que sua respiração 
volte ao normal.  Diz consigo mesmo – 
“estou pronto...”. A morada do ancião-
-sábio não tinha portas e, ao chegar ao 
patamar ouviu uma voz de comando 
– “entre, meu filho, estou a sua espera 
“. “Como a minha espera, se não comu-
niquei a ninguém minha decisão? Per-
guntou a si mesmo. Passado a surpresa, 
entrou, fez uma genuflexão de respeito, 
e ouviu a seguinte pergunta : “Que de-
sejas de mim, meu filho ? Respondeu 
de imediato: “sucesso, muito sucesso”.

Então o ancião-sábio disse-lhe: “Tu 
terás tudo isso se cumprires as ordens 
dos três pês”. O primeiro P, refere-se à 
PACIÊNCIA. Deves ter este P como 

guia inicial de tua caminhada. Sem 
pressa, mas com decisão. Deves sem-
pre invoca-la quando fugir de ti o con-
trole de tuas emoções; a incerteza do 
amanhã; a decepção pelas derrotas que 
advirão das dificuldades. Tudo no uni-
verso acontece na hora certa, 
no momento certo e no lugar 
certo.

O segundo P, diz respeito a 
PRUDÊNCIA. Dela deves ex-
trair as escolhas e decisões que 
tomares durante a caminhada 
do primeiro P. Teu futuro de-
pende delas e se as acolheres 
de forma negativa, o resultado 
será o fracasso. Pensa bem em 
tudo o que tiveres que fazer e 
decidir doravante.

O terceiro P, está intrinsi-
camente ligado aos dois pri-
meiros, pois dele resultarão a 
continuidade do teu sucesso. 
É a PERSEVERANÇA. Se, em 
algum momento não tivestes a 
certeza de que os dois primei-
ros não foram cumpridos ou 

suas decisões foram mal tomadas, en-
tão para. Volta atrás e recomeça. Mas 
se cumpristes com retidão, lealdade e 
honestidade as metas de tuas conquis-
tas, então já poderás dizer – ALCAN-
CEI O SUCESSO.

pel do Estado brasileiro junto ao povo. 
Parece-me que as benesses que o Estado 
brasileiro deformado culturalmente ofe-
rece estão enraizadas no idealismo pro-
fissional em fazer-se funcionário do Es-
tado, em lutar para entrar num concurso 
público, em obter através do Estado re-

Ainda me lembro da década 
dos anos 70, sob o regime mi-
litar, quando num supermer-

cado li, um tanto assustado, no Jornal da 
Tarde, na época editado pelo Jornal O 
Estado de S. Paulo, uma manchete em 
letras garrafais em que se dirigia uma 
crítica ao Estado brasileiro como o mais 
estatizante do planeta, chegando a com-
pará-lo aos países socialistas.

É claro que, na época, qualquer crítica, 
mesmo construtiva, e que se relacionasse 
a regimes socialistas, chamava muito a 
atenção, e o jornal vendeu rápido.

Ao ler a matéria pude, nos meus 18 
anos, inferir que realmente a economia 
no regime militar era baseada no papel 
predominante do Estado, porém tinha 
uma diferença, sentíamos que o Estado 
era sério, havia desenvolvimento, viví-
amos o famoso “vamos crescer o bolo 
para dividi-lo”. Depois, com a abertura 
democrática, surgiu o neoliberalismo, 
com as privatizações que trouxeram de-
senvolvimento, sem dúvida nenhuma.

Mas o que eu gostaria de analisar nes-
te simples texto é a cultura do Estado que 
nos foi legada durante anos e a apropria-
ção oportunista político-cultural do pa-

munerações muito acima da iniciativa 
privada, haja vista o Judiciário e outros 
setores.

Imaginem que, sem a aprovação da 
famosa reforma da Previdência, a dívida 
pública brasileira pode chegar a 100% do 
PIB em 2021, em face da sucessão de dé-

ficits e também da piora nas expectativas 
para a economia; no cenário atual, em 
termos de reforma tributária, não basta 
que a queda dos juros a 7% ao ano seja 
motivo de otimismo, a grande verdade 
é que o Estado brasileiro ainda é atra-
sado e ineficiente, um Estado que cobra 
muito em termos tributários e devolve à 
sociedade apenas corrupção, má gestão, 
barganhas políticas e péssimos serviços. 
Estamos vivenciando o estado termi-
nal do Estado brasileiro, politicamente 
desmoralizado, e me surge agora, salvo 
engano, uma percepção de que o povo 
brasileiro enfim está se dando conta e se 
desfazendo dessa cultura Estatal, vez que 
aquele Estado honesto, e até provedor, 
que havia no regime militar entrou em 
colapso. Imaginem se as privatizações 
não tivessem ocorrido! Hoje o lema é 
privatizar, enxugar o Estado, maximizar 
um Estado mínimo, para que a classe po-
lítica e o corporativismo não nos levem 
para a Unidade de Terapia Intensiva da 
corrupção e do desalento de um Estado 
terminal.

Fernando Rizzolo é Advogado, Jorna-
lista, Mestre em Direitos Fundamentais, 
Professor de Direito.

O Estado brasileiro em estado terminal
Reinaldo Coelho

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

Os deputados estaduais do Estado 
do Amapá produziram, no final 
do ano, um dos maiores desafios 

que um grupo de representantes do povo, 
eleitos pelo povo, pode fazer, para a memó-
ria e a paciência da população.

No dia 28 de dezembro, os deputados 
estaduais aprovaram o projeto de lei n.º 
0257/2017-AL, de autoria da Mesa Dire-
tora da Assembleia Legislativa do Amapá, 
que cria mais dois subsídios, cada um de R$ 
25.322,25, um para ser pago no mês de de-
zembro e outro no início de cada Sessão Le-
gislativa, sempre no mês de fevereiro, “desti-
nado ao custeio de despesa para a confecção 
e manutenção de vestuário condigno com o 
exercício do mandato”, sob o título de subsí-
dio adicional.

O projeto aprovado com a propostas foi 
encaminhado ao governador do Estado que 
tem o prazo de 15 dias para sancioná-lo ou 
vetá-lo.

Analisando as datas em que foi protoco-
lado (18 de dezembro de 2017) e a data em 
que foi aprovado (28 de dezembro de 2017), 

des, não chegando sequer a atender os índi-
ces da linha de pobreza internacionalmente 
reconhecida, deixando o Estado do Amapá 
entre um daqueles Estados que precisa se 
preocupar, de verdade, com a sua gente.

A proposta dos deputados estaduais do 
Amapá, já aprovada por eles mesmos, an-
tes de ser ilegal ou inconstitucional – e é -, 
é desumana, absurda, incompreensível, com 
característica da covardia contra um povo 
de boa-fé, para o qual sempre jurou que iria 
trabalhar a favor.

Para se ter uma ideia, apenas o subsi-
dio de um deputado estadual do Amapá 
(R$ 25.322,25) quando comparado com o 
rendimento habitual médio do trabalhador 
amapaense (R$ 2.229,00). Dados que nos 
leva a concluir que o atual subsídio de um 
deputado equivale a mais de11 (onze) vezes 
o rendimento habitual de um trabalhador 
que se ocupa durante, no mínimo 44 horas 
semanais contra 25 horas de ocupação de 
um deputado estadual - e olhem lá.

Não tem cabimento legal a proposta dos 
deputados, que são pagos com dinheiro do 

Saúde pública se faz com plane-
jamento, investimento e repas-
se de recursos, o que é previsto 

na Lei de Diretrizes Orçamentarias e 
nos projetos das obras nas esferas de 
poder. Os governos federais de 2010 
à 2017 (Dilma/ Temer), contrariando 
as leis, cederam às pressões dos par-
lamentares e reduziram os percentu-
ais da saúde por meio de Projetos de 
Emendas Constitucionais-PEC. 

Acompanhando esse processo e os 
possíveis recursos orçamentários des-
tinados para o setor de saúde, tanto na 
gestão anterior (2011-2014) quanto na 
gestão atual, constatam-se atrasos na 
execução das obras.

A atual situação da saúde pública 
brasileira é consequência desses atrasos 
em obras estruturantes e as alterações 
feitas pelos parlamentares na CF/88, 
resultando nas deficiências diversas na 
assistência pelas Prefeituras, Estados e 
União.  Para isso, duas emendas contri-
buíram para o caos e desassistência no 
SUS em todos os níveis. 

A PEC 358 da Câmara Federal, cha-
mada de “orçamento impositivo”, ainda 
do governo Dilma, que aprovou a exe-
cução e desembolso das emendas par-

lamentares, alterou a metodologia e os 
percentuais do financiamento do SUS, 
reduzindo o montante de recursos fe-
derais em R$ 10 bilhões, o que impac-
tou em perda de 30% , correspondente 
ao  destinado à atenção básica. 

A PEC 241/2016, emitida na gestão 
Temer, determina alterações mais pro-
fundas nos gastos públicos a partir de 
2017, como o congelando dos repas-
ses por 20 anos. Sobre isso escrevi no 
TA: “tem como alvos para os cortes de 
despesas os trabalhadores, os servido-
res, os serviços públicos e os benefícios 
nas áreas de Educação e Seguridade 
Social (Saúde, Previdência e Assistên-
cia)...; proibição de qualquer medida 

que amplie despesa, 
concurso público, re-
ajuste salarial do ser-
vidor, criação de cargo 
ou função e reestru-
turação de carreiras. 
Um verdadeiro des-
monte [do SUS] e de 
direitos constitucio-
nais”(05.10.2016). 

Em cumprimento 
ao orçamento impo-
sitivo, foram previs-

tos ao Amapá, para investimentos em 
2016, um montante de R$ 180 milhões, 
que deveriam ser divididas entre o Es-
tado e os 16 munícipios. Mas o que se 
constata é que os repasses não corres-
pondem à execução das obras desti-
nadas, como R$ 82,5 milhões para as 
Unidades Estaduais e UBS e R$ 100 
milhões para o Hospital Universitário 
(UNIFAP). Aos municípios ficaria na 
dependência de apresentação e aprova-
ção de projetos para a obtenção dos R$ 
3 milhões para cada município. (Seles-
Nafes.com, 05.01. 2016). 

A entrega de obras pelo Governo 
do Estado, previstas para dezembro de 
2016, estão atrasadas há 6 anos, como 

a UPA da Zona Sul, Maternidade da 
Zona Norte e Hospital da Criança e do 
Adolescente (HCA). Das 5 obras pro-
metidas apenas a Nefrologia de Santana 
foi cumprida, faltando ainda a UPA de 
Laranjal do Jari. As obras começaram 
em 2011 e a SEINF justifica o atraso à 
falta de liberação pelo BNDS e falta de 
documentação. A conclusão das obras, 
previstas para 2016, não foram cumpri-
das, sempre com a repetitiva justificati-
va de erros da gestão anterior.  

Segundo Marcos Jucá, no cronogra-
ma da SEINF, a “obra que deve demo-
rar é a do HCA (Hospital da Criança 
e Adolescente), cujo bloco antigo em 
funcionamento só poderá ser refor-
mado depois da conclusão dos outros”. 
( G 1 AP, 15.02.16). Como a previsão 
era para dez/2016, podemos dizer que 
a gestão e o planejamento falharam, em 
prejuízo da assistência às crianças, que 
está sendo feita no bloco velho, sem es-
trutura, poucos leitos e péssimas con-
dições de trabalho. A recente pintura e 
colocação de algumas lajotas no Ponto 
Atendimento Infantil-PAI, não conse-
gue escamotear as deficiências eviden-
tes em material, equipamentos, medi-
camentos e recursos humanos.

observa-se que os deputados utilizaram o 
regime de urgência-urgentíssima para aná-
lise, discussão, votação e aprovação desse o 
projeto que se tornaria no grande desafio de 
Réveillon para o cidadão.

A proposta é indecente sobre todos os 
aspectos. Não dá nem para imaginar o que 
motivou os deputados estaduais a serem tão 
insensíveis em um momento em que a po-
pulação do Estado passa por tantas dificul-
dades.

Para se ter uma ideia, a média do salário 
bruto dos funcionários  efetivos do Governo 
do Estado é de R$ 5.908,32; dos que rece-
bem por cargos comissionados, R$ 2.618,23; 
e os que recebem por contrato R$ 4.347,66. 
E tem mais, segundo o IBGE, a Pesquisa Na-
cional de Amostra de Domicílio Contínua, 
divulgada no 3.º Trimestre de 2017, houve 
uma redução de 6%, em relação ao trimestre 
anterior, e que trouxe o rendimento médio 
habitual  do trabalhador para R$ 2.229,00.

O IBGE, também em pesquisa, consta-
tou que 1/4 da população amapaense vive 
enfrentando, todos os dias, muitas dificulda-

povo, esse mesmo povo, que terá de fazer os 
seus cálculos a partir de um salário mínimo 
nacional de R$ 954,00 para trabalhar 44 ho-
ras.

A rápida análise na Constituição Es-
tadual anota-se vários impedimentos. Na 
Constituição Federal, onde está a definição 
de subsídio, também não tem amparo e as 
decisões da Jurisprudência vedam qual-
quer penduricalho nos subsídios, que é 
composto por parcela única, não podendo 
ser acrescido de gratificações, adicionais ou 
abonos.

Os deputados sabem disso e querem en-
contrar uma forma para gastar o dinheiro 
decorrente do aumento de quase 11 (onze) 
milhões de reais que aprovaram no Orça-
mento para a Assembleia Legislativa para 
2018.

O eleitor precisa levar isso em conside-
ração. Está visto que os deputados estaduais 
do Amapá não têm respeito pela popula-
ção, nem mesmo nesse momento mais di-
fícil quando, até para comprar o pão-de-ca-
da-dia, falta dinheiro. 
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Rainha das Rainhas do Carnaval 2018 terá oito lindas candi-
datas ao titulo da 36ª Edição do tradicional baile carnavalesco.

A advogada ama-
paense Carolina 

Mescouto, em bre-
ve muda com a 

família para o Rio 
de Janeiro para 

estudar. Quer ser 
Diplomata. Vai 

conseguir. Ela tem 
total apoio dos 

pais Selma e Hercí-
lio Mescouto.

A gata Leticia Nascimento em clic para 
nossa coluna.

O comunicador William Titto em  visita à sua terra natal. Na oca-
sião visitando a RDM ladeado pelo diretor Roberto Gato e o radia-

lista e acadêmico de direito Roberto Jr.

O Professor de educação física Robson Luan em visita 
de férias em Arraial do Cabo-RJ.

A Dj Roberta 
Gato só tem 
motivos pra 
comemorar 
o sucesso das 
pistas que ela 
comandou no 
final do ano no 
centro-Oeste do 
Brasil.
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