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Transposição de servidores
Uma economia de 283 milhões ao ano 
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Mosca da Carambolas (Bactrocera carambolae)
Amapá caminha para erradicação                              2º Caderno

Estimativa feita pelas comissões dos servidores, 
Governo do Amapá e Superintendência de Ad-

ministração do Ministério do Planejamento pre-
vê uma economia milionária, recurso que deverá 

ser aplicado em investimentos no Estado.
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Editorial

Da Redação

Novo Amapá Jovem vai atender 10 mil pessoas

O governo fechou agosto 
com duas grandes con-
quistas para a juventude 

do Amapá. A aprovação do Conselho 
da Juventude (Cejuv) e a reativação do 
Amapá Jovem foram comemoradas 
por diversos movimentos e entidades 
nesta quinta-feira, 31, quando o chefe 
do Executivo, Waldez Góes, assinou 
o decreto da nova regulamentação e 
reativação do programa.

O Mês da Juventude terminou, 
mas o governo está apenas come-
çando as ações que visam estabelecer 
uma rede de atendimento para levar a 
todos os municípios do Estado cursos 
de qualificação profissional, estágios 
remunerados, bolsa de transferência 
de renda e oportunidades de empre-
go.

A nova versão do Amapá Jovem 
foi formatada para abranger o con-
tingente populacional na faixa etária 
entre 15 e 29 anos, parcela que cor-
responde a 27,2% dos amapaenses, 
segundo o último censo do IBGE.

Programa Amapá Jovem
Neste primeiro momento, a in-

tenção é atingir 10 mil jovens, pos-
sibilitando o desenvolvimento e a 
emancipação dos envolvidos, sendo 
instrumento de redução de vulne-
rabilidades, riscos sociais e pessoais. 
Para isso, uma caravana do Governo 
do Estado percorrerá os 16 municí-
pios, com a finalidade de apresentar o 
projeto e divulgar os benefícios para a 
juventude.

Os jovens que se tornarem be-
neficiários do programa poderão ter 
acesso a estágios remunerados e não 
remunerados para os níveis superior e 
médio; auxílio material escolar e uni-
formização, suplementação alimen-
tar, passe livre escolar, qualificação 
complementar, oficinas esportivas e 
culturais e treinamentos na área da 
comunicação.

A remuneração para estagiários 

O Programa vai atingir jovens de 15 a 29 anos dos 16 municípios do Estado.
do Amapá Jovem varia  de R$ 280 a 
R$ 470. Monitores das oficinas e trei-
namentos serão remunerados em R$ 
937. Para as ações de Transferência de 
Renda, os jovens receberão uma bolsa 
no valor de 120.

De acordo com a secretária Ex-
traordinária de Políticas para a Ju-
ventude, Joelma Santos, além de estar 
na faixa etária do programa, outros 
requisitos para ingressar no Amapá 
Jovem são o cadastro ativo no CA-
DÚnico e não possuir vínculo empre-
gatício.

Inscrições
As inscrições ocorrerão através 

de editais por ações do programa no 
“Portal Amapá Jovem”, e em postos 
credenciados pelo programa, cuja se-
leção se dará através do sistema geren-
cial do Programa “Amapá Jovem”.

“Os jovens poderão acessar mais 
de um edital por ação, optando por 
um após seleção e classificação. Ha-
verá avaliação psicossocial e visita 
domiciliar, a fim de constatar a ve-
racidade das informações prestadas 
pelo jovem no ato da inscrição, assim 
como medir a qualidade de vida da fa-
mília e definir o seu perfil referencial”, 
explicou a secretária de Juventude.

O servidor público efetivo do Go-
verno do Estado, Júnior Gomes, foi 
um dos beneficiados do Programa na 
primeira edição no ano de 2009. Ele 
conta que o valor da bolsa que rece-
bia na época era usado para compra 
de matérias, livros e transporte. “Sou 
filho de mãe analfabeta, e o programa 
me ajudou muito, pois aproveitei as 
oficinas e cursos pré-vestibular para 
me capacitar e 
passar na facul-
dade”, disse Go-
mes.

Na ocasião, 
ainda foram as-
sinados os de-
cretos de criação 
do Conselho 
Gestor do Pro-
grama Amapá 

Jovem e a Lei que cria o Conselho Es-
tadual de Juventude do Amapá.

Conselho Gestor do Programa 
Amapá Jovem

O Conselho será um órgão cole-
giado de caráter consultivo e delibera-
tivo, vinculado à Secretaria Extraor-
dinária de Políticas para a Juventude 
(Sejuv), tem por finalidade formular e 
integrar políticas públicas, definir di-
retrizes, normas procedimentos sobre 
o desenvolvimento e implementação 
do programa Amapá Jovem, bem 
como apoiar iniciativas para institui-
ção de políticas públicas visando pro-
mover o desenvolvimento, emancipa-
ção e resgate social de jovens.

Conselho Estadual de Juventude 
(CEjuve)

O projeto de lei de autoria do 
Executivo Estadual tem a finalidade 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à programa-
ção de políticas públicas para jovens 
de 15 a 29 anos, além de proceder e 
intervir de forma consultiva, delibera-
tiva e fiscalizadora, de acordo com a 
Constituição Federal e o Estatuto da 
Juventude.

Amapá Jovem
Instituído pela Lei nº 1.342/09, o 

Amapá Jovem teve início em 2009, 
durante o primeiro mandato de Wal-
dez Góes. Nesse período, o progra-
ma chegou a atender mais de 10 mil 
jovens em 11 municípios do Estado, 
onde foram observados resultados 
significativos como a redução da vio-
lência e da evasão escolar. Contudo, 
sua execução foi interrompida na ges-
tão posterior.

Transposição – Bom para o servidor e para o Amapá

O maior patrimônio de um gover-
no é o seu corpo de servidores 
públicos, principalmente quan-

do estão motivados e com boas condições 
de trabalho.

Estamos falando de cidadãos que se de-
dicaram, estudaram, muitas vezes com sa-
crifícios financeiros, em busca do objetivo 
de passar em um concurso público e servir 
ao público nas mais diversas áreas do Esta-
do. E em troca esperam o apoio e o respeito 
do poder onde estão lotados.

O aparelho estatal pertence ao povo, não 
a uma agremiação política, e o servidor pú-
blico, maior riqueza do nosso Estado, deve 
ser respeitado, valorizado e capacitado, para 
que a população do Amapá possa usufruir 
de  um serviço público de qualidade. 

O Amapá tem  uma administração esta-
dual voltada para resolver os problemas eco-
nômicos e sociais do povo amapaense, e em 
conduzindo com firmeza as decisões sobre 
o que deve ser executados em benefício do 

povo e respeitando e promovendo diálogo 
com as categorias de servidores públicos 
do Estado. Grandes e importantes passos 
tem sido dados pelo atual gestor estadual, 
Waldez Góes, para que recursos financeiros 
sejam mantidos em circulação na economia 
local, ao mesmo tempo driblando a crise de 
arrecadação e dos repasses constitucionais, 
mas mantendo os investimentos e honran-
do os compromissos com os fornecedores e 
principalmente com o pagamento do servi-
dor público.

O governador Waldez Góes tem sempre 
afirmado que o servidor público sempre será 
prioridade em sua gestão. Mas não fica na 
retorica, nesse primeiro semestre o governo 
garantiu as progressões e promoções, mes-
mo inúmeras demandas, e aos poucos, com 
a recuperação da capacidade econômica do 
Estado, vem atendendo as reivindicações. 

Além de ter criado o Fundo de Estabi-
lização da Folha de Pagamento, para evitar 
atrasos e acabar com parcelamento de sa-
lários, que ocorre desde maio de 2016. Um 

dos primeiros recursos alocados no fundo 
foi da repatriação que garantiu também o 
pagamento da primeira parcela do 13º salá-
rio. O fundo é alimentado com recursos do 
tesouro estadual, repasses federais e com va-
lores da repatriação.

Nesse caminho, priorizou a execução 
dos trabalhos da Comissão de Transposi-
ção do Estado, dando todo o suporte neces-
sário para que os servidores tivessem êxito 
no enquadramento para a União tendo em 
vista que isso poderá garantir ao Amapá 
uma economia de mais de R$ 200 milhões 
por ano, quanto todo o processo estiver con-
cluído a nível de estado e poderá chegar aos 
R$ 300 milhões quando os municípios de 
Amapá, Calçoene, Macapá, Mazagão e Oia-
poque, abrangidos pela EC 79, concluírem 
os seus processos, recursos que poderão ser 
investidos em saúde, educação, recuperação 
e manutenção de estradas. O processo na 
atual administração, ganhou velocidade e 
estão sendo analisados em torno de cem por 
semana.

Com a transferência, o servidor não terá 
os salários nem os cargos alterados, embo-
ra passe a receber vencimentos e benefícios 
pelo governo federal.  Assim, os resultados 
começaram a acontecer, 1.200 servidores já 
estão em folha de pagamento da União, o 
que possibilita uma economia mensal, na 
folha de pagamento estadual de R$ 10 mi-
lhões e esses recursos podem chega a R$ 120 
milhões/ano.

Além de desafogar a folha de pagamento 
estadual, com a transposição dos servido-
res, o Estado que recebeu servidores que são 
policiais civis, mais recebem como adminis-
trativos. Com a transposição os seus direito 
serão reconhecido, pois serão enquadrados 
nas suas devidas funções. São entre 100 a 
200 policiais a disposição do Estado, para 
combater a criminalidade, pois eles sairão 
das áreas administrativas e irão atuar nas 
delegacias.

O Amapá está se preparando para o fu-
turo e, nesta tarefa, o servidor público é fator 
primordial.

Violência, covardia, e impu-
nidade, e claro, corrupção, o 
que mais se vê hoje em dia. 

Dias agitados que me fazem lembrar 
de um artigo que escrevi anos atrás e 
que reflete esta situação incontrolável 
de injustiças e mal feitos, e que mostra 
que essa confusão social, política e go-
vernamental não é de hoje, apesar do 
grau aumentado dos fatos.

Analise!
Diamantina, interior de Minas, 

1914. O jovem Juscelino Kubitschek, 
de 12 anos, ganha seu primeiro par de 
sapatos. Passou fome. Jurou estudar 
e ser alguém. Com inúmeras dificul-
dades, concluiu Medicina e se espe-
cializou em Paris. Como presidente, 
modernizou o Brasil. Legou um rol 
impressionante de obras e amantes; 
humilde e obstinado, é (e era) querido 
por todos.

Brasília, 2003. Lula assume a pre-
sidência. Arrogante, se vangloria de 
não ter estudado. Acha bobagem falar 
inglês. ‘Tenho diploma da vida’, afir-
ma. E para ele basta. Meses depois, diz 
que ler é um hábito chato. Quando era 
sindicalista, percebeu que poderia ga-

nhar sem estudar e sem trabalhar – sua 
meta até hoje, ao que parece.

Londres, 1940. Os bombardeios são 
diários, e uma invasão aeronaval nazis-
ta é iminente. O primeiro-ministro W. 
Churchill pede ao rei George VI que vá 
para o Canadá. Tranquilo, o rei avisa 
que não vai. Churchill insiste: então 
que, ao menos, vá a rainha com as fi-
lhas. Elas não aceitam e a filha mais ve-
lha entra no exército britânico; como 
tenente-enfermeira, sua função é reco-
lher feridos em meio aos bombardeios. 
Hoje ela é a rainha Elizabeth II.

Brasília, 2005. A falecida primei-
ra-dama Marisa requer cidadania ita-
liana – e (pasmem) consegue. Explica, 
candidamente, que quer ‘um futuro 
melhor para seus filhos’. MAS E O FU-
TURO DOS ‘NOSSOS’ FILHOS?

Washington, 1974. A imprensa 
americana descobre que o presiden-
te Richard Nixon está envolvido até o 
pescoço no caso Watergate. Ele nega, 
mas jornais e Congresso o encostam 
contra a parede, e ele acaba confessan-
do. Renuncia nesse mesmo ano, pe-
dindo desculpas ao povo.

Brasília, 2005. Flagrado no maior 

escândalo de corrupção da história do 
País, e tentando disfarçar o desvio de 
dinheiro público em caixa dois, Lula 
é instado a se explicar. Ante as mui-
tas provas, Lula repete o ‘eu não sabia 
de nada!’, e ainda acusa a imprensa de 
persegui-lo. Disse que foi ‘traído’, mas 
não conta por quem.

Londres, 2001. O filho mais velho 
do primeiro-ministro Tony Blair é 
detido, embriagado, pela polícia. Sem 
saber quem ele é, avisam que vão ligar 
para seu pai buscá-lo. Com medo de 
envolver o pai num escândalo, o ado-
lescente dá um nome falso. A polícia 
descobre e chama Blair, que vai sozi-
nho à delegacia buscar o filho, numa 
madrugada chuvosa. Pediu desculpas 
ao povo pelos erros do filho.

Brasília, 2005. O filho mais velho de 
Lula é descoberto recebendo R$ 5 mi-
lhões de uma empresa financiada com 
dinheiro público. Alega que recebeu 
a fortuna vendendo sua empresa, de 
fundo de quintal, que não valia nem 
um décimo disso. O pai, raivoso, o de-
fende e diz que não admite que envol-
vam seu filhinho nessa ‘sujeira’.  Mas 
qual sujeira?

Nova Délhi, 2003. O primeiro-mi-
nistro indiano pretende comprar um 
avião novo para suas viagens. Adquire 
um excelente, brasileiríssimo BEM-
195, da Embraer, por US$ 10 milhões.

Brasília, 2003. Lula quer um avião 
novo para a presidência. Fabricado no 
Brasil não serve. Quer um dos caros, 
de um consórcio anglo-alemão. Gasta 
US$ 57 milhões e manda decorar a ae-
ronave de luxo nos EUA.

Depois de tudo isso, você já decidiu 
o que vai fazer nas próximas eleições? 
Vamos dar ao BRASIL uma nova chan-
ce? Ele precisa voltar para o caminho 
da dignidade. Nós não merecemos o 
desgoverno que se instalou em nosso 
País e precisamos acordar e lutar antes 
que seja tarde.

Não poderia arranjar um desfecho 
melhor do que a frase do incompará-
vel Martin Luther King – “O que mais 
preocupa não é o grito dos violentos, 
nem dos corruptos, nem dos deso-
nestos, nem dos sem-caráter, nem dos 
sem-ética. O que mais preocupa é o si-
lêncio dos bons!”

E que mãos firmes possam coman-
dar essa estropiada Pátria!

Cruéis diferenças de conduta numa Pátria em frangalhos

Nem pro céu
Foi o que ouvi de um militante do PT 
com relação à possibilidade de apoiar 
Capiberibe para uma função pública. 
Perco o amigo, mas não a piada. Soltei na hora. 
“A prostituta cansou de apanhar do 
Cafetão”. Claro, metáfora, mas foi assim 
a relação PT/PSB ao longo de três mandatos, cumpridos no 
comando do Poder Executivo Estadual.

Sem Distritão
Essa é a opinião do líder do PSD no Amapá, Deputado 
Federal Marcos Reatequi. Por tanto, candidatos, à busca 
por uma boa coligação está aberta. Ainda vai prevalecer o 
coeficiente eleitoral e muita gente vai a Brasília a reboque.

Reca
A Reca Ronca a RENCA. Rima pobre a parte, essa é a rea-
lidade do bate-boca entorno desse tema, que não deveria, 
mas, virou polêmico. O problema é que a reca ronca muita 
abobrinha. Putz!

Mais duas dele
Waldez Góes não para. Lançou o programa Amapá Jovem 
que vai embalar o sonho de muitos jovens e já esquadrinha 
edital para Defensor Público. Quem vai meter a cara com 
o WG. Há quem diga que a oposição sente a “Perpétua” no 
pescoço, fungando forte. Calma turma, tem mais, muito 
mais. Segura aí que tem mais.

Sem necessidade
Deputado Estadual Jaime Peres deu um tamanho bofetão 
na cara da onça. O exemplo de Moisés Souza não foi peda-
gógico, pelo menos é o que parece. O homem, vice-líder do 
governo na ALAEAP, disparou um monte contra o Setrap. 
E o pior, o contrato de manutenção da Rodovia BR 156 
Eixo Sul e parte compreendida entre Calçoene e Oiapoque 
são de responsabilidade do DNIT. Sem necessidade.

Criminalizando o empreendedor
É impressionante o contra censo dos ecos chatos de araque. 
São contra a RENCA por que vai destruir o meio ambien-
te, até parece que a legislação ambiental no Brasil é de 
uma frouxidão animadora para quem quer empreender 
por aqui. Aqui tudo é proibido, se tem destruição é porque 
tem alguém colocando no bolso dinheiro indevido. Ou 
não?

A Lei x Fora dela
A sociedade brasileira assiste à queda de braço entre a Lei 
e os fora da lei. Quem está vencendo? Os fora da lei que 
enfrentam o Estado, matam o policial (estado), assumiram 
o controle dos presídios e conseguiram se vitimar diante 
dos “direitos humanos”.  A discussão tem que ser sobre a 
RENCA. Ah! É diferente? Então cadê o ilustre Rap Mister 
Catra, que foi ameaçado de morte pelo PCC após fazer 
uma declaração em favor da FN – Família do Norte, fac-
ção criminosa que disputa o controle de drogas no Estado 
do Amazonas. Alguém viu o Catra por aí? 



Rodrigo Maia. O governador Waldez 
Góes se acompanhou dos deputados 
federais Cabuçu Borges (PMDB) e 
Roberto Góes (PDT), e ainda pela 
Comissão de Servidores da Compa-
nhia de Eletricidade do Amapá.

Em outra frente de trabalho, na 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá, tramita a PEC 001/2017, 
de autoria do Governo ao Amapá, 
que permitirá a transposição dos 
demais servidores para os quadros 
estaduais.

nomes de servidores pertencentes ao 
quadro estadual, aptos a passarem 
para o quadro da União.  

Servidores da CEA
Outro ponto da transposição é a 

Proposta de Emenda Constitucional 
que garantirá a 128 profissionais que 
compõem o quadro da CEA, e que 
ingressaram na empresa até 1993, a 
serem beneficiados com a transposi-
ção.

Depois, o tema foi tratado com 
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Janderson Cantanhede e
Reinaldo Coelho

Para atenuar os impactos da 
crise econômica, muitos 
governos têm feito profun-

dos ajustes nas contas públicas. No 
Amapá, uma das alternativas en-
contradas deverá gerar aos cofres 
públicos R$ 283 milhões no ano. A 
transposição de servidores para os 
quadros federais pode atingir 7 mil 
funcionários públicos. Desses, fo-
ram analisados 4.979. Já foram de-
feridos 2.554. Outros 2.455 foram 
indeferidos. Efetivados, ou seja, que 
já passaram aos quadros federais são 
1.638 servidores. 

A estimativa é da Superintendên-
cia de Administração do Ministério 
do Planejamento no Amapá (Samp-
-AP), com base no último levanta-

mento realizado até o dia 22 de mar-
ço deste ano, quando 553 servidores 
do Amapá concluíram o processo.

A transposição dos servidores do 
ex-território é originária da   PEC 
111 (Proposta de Emenda Consti-
tucional) de autoria da deputada 
federal Dalva Figueiredo (PT/AP), 
que demorou 16 anos para ser apro-
vada no Congresso Nacional (Câma-
ra e Senado Federal) e deu origem à 
Emenda Constitucional 79, de  27 
de maio de 2014, que dispõe sobre o 
exercício da opção para inclusão no 
quadro em extinção da União.

Os aptos são funcionários ainda 
do ex-território federal que desem-
penham funções nas esferas muni-
cipal e estadual. Segundo o superin-
tendente da Samp no Amapá, José 
Bezerra, os servidores que atende-
ram os critérios de transposição te-
rão todos os direitos e deveres dos 

servidores públicos federal, baseado 
na Lei 8112/99.

Economia aos cofres
O Governo do Amapá estima que 

o processo de transferência dos ser-
vidores resultará em uma economia 
mensal de R$ 23,5 milhões, o que 
equivale a mais de R$283 milhões 
por ano. “Com a economia, o Po-
der Executivo poderá investir em 
diversos setores. O servidor terá os 
salários pagos pelo governo federal, 
mas continuarão à disposição da ad-
ministração estadual”, pontou José 
Bezerra.

Os técnicos da Superintendên-
cia identificaram, ainda, algumas 
inconsistências nos dados pessoais 
de, aproximadamente, 30 servido-
res. Em sua maioria são referentes a 
número de contas de bancos, títulos 
de eleitor e CPF. Para solucionar o 
problema, a instituição está locali-
zando essas pessoas para as devidas 
correções.

Sem prejuízo
A saída desses servidores para 

os quadros federais não prejudica 
o funcionamento da gestão pública. 
Eles continuarão à disposição, mas 
com o pagamento dos salários será 
feito pela União. A proposta é váli-
da aos funcionários admitidos entre 
outubro de 1988 e outubro de 1993.

Tramite de transposição
Para que esses servidores passas-

sem aos quadros federais, foi criada 

uma Comissão Especial dos Extin-
tos Territórios Federais de Rondô-
nia, Amapá e Roraima (Ceext), que 
é presidida por Neleide Ábila, advo-
gada da União, e a presidente da 1ª 
Câmara de Julgamento de Transpo-
sição, Flavia Bastista, que junto com 
a comissão estadual, sob a coordena-
ção da secretária de Administração 
do Amapá, Suelem Furtado.

A presidente da Ceext, Neleide 
Ábila, que frequentemente está no 
Amapá acompanhando as tratativas 
sobre a transposição, reforça que en-
contros como esse possibilitam “ex-
por os avanços, as pendências, resol-
ver questões pontuais e afinar ainda 
mais essa cooperação com o Amapá, 
dando transparência dos trabalhos 
realizados pela comissão”.

Além da transposição regular en-
tre os quadros do Estado e a União, 
são analisados ainda os processos de 
transposição envolvendo os “992” e 
os “1.050”.

Transposição regular
Ao todo, 7 mil processos de trans-

posição regular estão sendo analisa-
dos no Amapá. Há, segundo a Sead, 
858 servidores (entre professores, 
policiais civis, militares e outros) 
com nomes já publicados em porta-
rias. Desses, 677, já estão enquadra-
dos em cargos da União.

“Isso causa um impacto aproxi-
mado de R$ 5,3 milhões a menos na 
folha de pagamento mensal do Esta-
do”, frisou a titular da Sead, Suelem 

Furtado, complementando que essa 
economia possibilita organizar, ain-
da mais, as finanças do Executivo 
estadual, efetivando por exemplo, o 
pagamento de pendências existentes 
com servidores civis e militares.

Processos “992” e “1.050”
A Comissão Especial também 

trata, excepcionalmente, dos pro-
cessos “992” e “1.050”. Esses núme-
ros representam, respectivamente, o 
quantitativo de processos de servi-
dores que foram admitidos entre os 
anos de 1988 e 1993 e que o Ministé-
rio Público Federal (MPF) solicitou 
a análise das admissões, mediante 
suspeitas de irregularidades em al-
gumas contratações.

O processo “992” está, segundo a 
presidente da comissão, em fase de 
finalização de análises e elaboração 
do relatório final. A visita ao Amapá 
também contempla uma agenda com 
o titular da 1ª Vara Federal, para tra-
tar de questões técnicas do relatório 
a ser apresentado.

O processo “1.050”, por sua vez, 
começou a ser analisado pela Ceext, 
no dia 2 de maio, e finalizado no fim 
de julho, e em agosto o relatório seja 
entregue, prazo dado pelo juiz An-
selmo Gonçalves para finalização da 
análise de ambos os processos.

“Apesar da comissão dar parecer 
favorável ou não em cada processo, 
a decisão final será dada pelo juiz. 
Damos esse auxílio, mas cabe a ele a 
avaliação e parecer finais, se o servi-
dor atende os requisitos da emenda 
79 ou não”, esclareceu Ábila.

Segundo a presidente da Comis-
são Especial, Neleide Ábila, existem 
dois gargalos no trabalho realizado 

no Amapá, que com a colaboração e 
apoio do Estado serão minimizados. 
A decisão de deferimento depen-
de da documentação completa. “Às 
vezes no processo está faltando um 
documento simples, com uma cer-
tidão previdenciária, por exemplo”, 
explicou.

Notificações devolvidas
Outro entrave é em relação as no-

tificações ao servidor. Quase 40% 
das notificações encaminhadas, via 
correio, são devolvidas, seja porque 
o endereço está incompleto ou por 
não localizá-lo. “Estamos alinhando 
a colaboração do Estado para conse-
guirmos notificar a pessoa de uma 
forma mais ágil. Resolvendo essas 
pendências, seguramente a análise 
de todos os processos serão finaliza-
das em 2016. O Amapá está em uma 
posição privilegiada. Vamos termi-
nar de julgar o Estado antes de Ron-
dônia e Roraima”, afirma Ábila.

Prioridade
A agenda de transposição é uma 

prioridade na gestão do governador, 
Waldez Góes. Para ele, a medida é 
um reconhecimento de um direito 
constitucional.

De acordo com ele, as medidas 
legislativas dão amparo a esse pro-
cedimento. “A visita da presidente 
da Comissão Especial vai acelerar a 
comunicação, nivelar informações e 
estratégias para consolidar a trans-
posição esse ano”, comentou o chefe 
do Executivo.

O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão divulgou no 
Diário Oficial da União, em agosto 
de 2016, a primeira portaria com 56 

Transposição de servidores
Uma economia de 283 milhões ao ano 

Estimativa feita pelas comissões dos servidores, Governo do Amapá e Superintendência de Administração do Ministério do Planejamen-
to prevê uma economia milionária, recurso que deverá ser aplicado em investimentos no Estado.

A Sead recebeu aproximadamente 10 mil processos no Amapá.
A Comissão Especial dos Extintos Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima (Cee-
xt) convocou 867 servidores do grupo conhecido como “105

UMA LUTA QUE DUROU MAIS DE 20 ANOS

O diretor jurídico do Sindicato 
dos Policiais Civis do Ama-
pá (Sinpol-AP) e membro da 
Comissão de Transposição e 

Acompanhamento do Estado do Ama-
pá, Cleobernaldo Leite, em entrevista ao 
Tribuna Amapaense, revelou que que até 
agora o Estado já registra 1.069 servido-
res transpostos para o quadro federal, o 
que representa uma economia de R$ 6 
milhões e 700 mil ao governo e R$ R$ 1 
milhão e 700 mil para a prefeitura de Ma-
capá. Essa parte da transposição significa 
uma economia R$ 8 milhões de reais por 
mês.

“Com a Emenda da Constituição nº 60, que trata da transposição 
dos servidores de Rondônia para a União, tentamos em 2009 atrelar o 
Amapá e Roraima. Então, se a Constituição diz que se aplica ao Amapá 
e Roraima os mesmos critérios utilizados em de Rondônia, que também 
é ex-território, nada melhor do que a Emenda 60 se estender ao Amapá e 
Roraima”, explicou.

Esse atrelamento foi alvo de diversas ações junto aos parlamentares 
amapaenses, mas as tentativas haviam sido em vão. “Não conseguimos que 
a Emenda Constitucional 60 se estendesse ao Amapá e Roraima. Pior, o 
governo federal ainda nos lançou um desafio ‘Ganhe nos votos, igual fez 
Rondônia’”, explicou Cleobernaldo.

Então, criou-se um grupo de trabalho para atuar em Brasília, junto às 
bancadas e ministérios. “Foi quando conseguimos a criação da PEC 111, 
de autoria da então deputada federal Dalva Figueiredo, com a relatoria 
do deputado Luciano de Castro, de Roraima, e do então senador José Sar-
ney (PMDB) no Senado Federal”, explicou. 

A matéria foi aprimorada e assim conseguiram aprovar a PEC 111 
no dia 27 de maio de 2014. A proposta se tornou a Emenda Constitucional 
79, estabelecendo a inclusão dos servidores públicos nos quadros federais.

Ficou assim estabelecido que todos os servidores contratados pelo 
Estado do Amapá e Rondônia, até 5 de outubro de 1993 e dos cinco muni-
cípios (Macapá, Mazagão, Amapá, Calçoene e Oiapoque) até 1988 seriam 
responsabilidade da União. “Com essa vitória, passamos nos reunir com a 
bancada federal do Amapá e governo do Estado, mostrando que não tinha 
um projeto mais importante para a economia amapaense do que a transpo-
sição”, definiu Cleobernaldo. 

Os trabalhos passaram a se desenvolver até que foi definida uma série 
de exigências legais para que a transposição acontecesse. Foram mais de 20 
anos de luta.

O resultado final
Com a transposição acontecendo, o Amapá então passa a criar mus-

culatura econômica, pois o dinheiro até então usado para quitar o salário 
desses servidores, passará a ser utilizado em investimentos, criando empre-
go e renda, fomentando a economia local. 

Para Cleobernaldo, o apoio da bancada federal e do Governo do Es-
tado na construção de um ambiente que permitisse agilidade ao processo 
foi fundamental. Tudo acompanhado por comissões estaduais e munici-
pais de acompanhamento. “Ainda temos diversas frentes de luta. Estamos 
agora atuando pelos servidores que trabalham como policiais civis, mais 
que recebem como administrativos. Esse servidor precisa ser reconhecido. 
Serão entre 100 e 200 policiais que estarão à disposição do Estado, no com-
bate à criminalidade.

Flávia E. Santo e Neleide Ábila Presidente e Vice da Comissão da Transposição Brasília
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Besaliel Rodrigues

Às vésperas de mais uma de-
núncia a ser apresentada 
pela Procuradoria Geral 

da República contra o Presidente da 
República, por questões de corrupção 
eleitoral, isso somente reforça que o 
poder econômico não opera somente 
em uma frente, mas em várias e, mui-
tas vezes, concomitantemente, para 
garantir os resultados desejados.

Quanto à sua influência sobre os 
eleitores, vamos continuar e vejamos 
o segundo tópico de nossa aborda-
gem:

b) Participação popular e Estados 
Modernos: Na Idade Moderna, segun-
do Dalmo de Abreu Dallari, episódios 
históricos, tais quais Revolução In-
dustrial - 1689, Revolução Americana 
- 1776 e Revolução Francesa - 1789, 
trouxeram o tema democracia nova-
mente à baila. O raciocínio grego im-
plantado no instituto democracia foi 
mantido; a forma de usá-lo, no entan-
to, foi modificada (Dallari, Elemen-
tos..., p. 124-8. Ver tb Miguel Chudyk 
Lylyk, p. 95-6.).

Destarte, tivemos com os gregos, 
na antiguidade, a construção da no-
ção de democracia direta ou partici-
pativa; na Idade Moderna, a constru-
ção da noção de democracia indireta 
ou representativa, noção esta edifica-
da com base nos postulados teóricos 
de Rousseau e Locke, segundo Dalla-
ri.

A formação dos Estados moder-
nos e a luta contra o absolutismo mo-
nárquico promoveu um novo surto 
de eleições no mundo. A partir daí, 
estas, que existiam somente em ní-
vel local, esporadicamente e de for-
ma excludente, pois, certos tipos de 
pessoas não poderiam votar, agora, 
nestes tempos modernos, passaram a 
ser realizadas em níveis regional e na-
cional, periodicamente, começando a 
surgir movimentos em favor de sufrá-
gios mais amplos, não tão discrimina-
tivos como os dos gregos.

Com o estabelecimento do Estado, 
a democracia, em sua nova versão, se 
fortifica e se dispersa entre as nações, 

encontrando na América do Norte 
sua “Atenas moderna”. A democracia 
encontrou na América local propício 
para sua nova consubstanciação.

Alexis de Tocqueville, magistrado 
e estudioso francês, ouvindo falar do 
efetivo êxito da democracia no novo 
mundo, desejou ver, com os próprios 
olhos, tal sucesso. In loco, percebeu 
que o princípio democrático, em sua 
nova tradução, havia vencido o ve-
tusto princípio aristocrático, ainda 
predominante em seu continente (A 
democracia na América, São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. XVI).

Profetizou Tocqueville, por todo 
o seu livro, o inevitável triunfo da 
democracia no avançar da história, 
tanto pelo restante do novo mundo, 
bem como no velho. Fascinado com 
A Democracia na América, escreveu 
um clássico sobre o assunto.

Depois, vamos ter Hans Kelsen 
que, escrevendo sobre democracia, 
ressaltou uma interpretação moder-
na, ligada à feitura de normas. Dis-

se ele: “... a democracia moderna é 
o sistema de produção das normas 
da ordenação que confia tal tarefa a 
um corpo (parlamento) eletivo, com 
a base mais ampla possível (sufrágio 
universal)...”. Acrescentou: “Demo-
cracia é a palavra de ordem que, nos 
séculos XIX e XX, domina quase uni-
versalmente os espíritos...”.

Com a democracia novamente es-
tabelecida e ampliada, o eleitor pas-
sou a ser o ator principal deste novo 
contexto, pois, passa a ser através do 
voto deste que o processo democráti-
co irá se legitimar.

Diz Cármen Lúcia Antunes Rocha, 
a atual Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal: “o cidadão é insubstituí-
vel na democracia. Como o homem é 
insubstituível na sociedade” (In Di-
reito Eleitoral. Del Rey, 1996, p. 379).

É diante deste contexto de intensa 
participação democrática que a cor-
rupção e o abuso do poder econômi-
co têm investido para manipular o 
interesse comum.

Tipos de atuação do poder econômico no processo eleitoral – II

A reforma política é assunto recor-
rente há diversos anos em todos 
os níveis da política nacional, mas 

voltou à pauta de maneira intensa durante o 
último par de semanas. Assunto recorrente 
porque as excrecências do sistema brasileiro 
são de tal forma aberrantes, como, por exem-
plo, a existência de mais de 30 partidos po-
líticos, que é impossível fazer de conta que 
está tudo bem, ainda que para os políticos, o 
sistema, como está, seja exatamente o siste-
ma que lhes convém (ou convinha até agora). 

Porém, ainda que o assunto motive dis-
cussões há tanto tempo, os parlamentares 
têm negligenciado da propositura de uma 
reforma abrangente e moderna, que atenda 
os interesses da sociedade brasileira, e foram 
deixando o tempo passar, uma vez que o sis-
tema, como estava, era benéfico aos seus es-
cusos interesses particulares.

Agora, como um grande número deles 
intuiu que, em função de acontecimentos re-
centes como lava-jato e fim do financiamento 
de empresas a campanhas, as regras vigentes 
não mais os favorecem e que a possibilida-

de de não serem reeleitos é grande, tentam, 
às pressas, premidos pelo exíguo tempo dis-
ponível para que a reforma seja aprovada a 
tempo de valer para as eleições do próximo 
ano, aprovar algo a que estão chamando de 
reforma, mas nada mais é do que introdução 
de alguns quesitos na legislação eleitoral que 
lhes permita se reelegerem e continuarem 
com foro por prerrogativa de função e a se 
apropriarem indevidamente do dinheiro pú-
blico. 

Ou seja, mais uma vez, o que menos pesa 
na questão é o interesse social. Feita a “re-
forma” o problema continuará sem solução, 
uma vez que reforma não foi feita, mas me-
ramente a introdução de casuísmos visando 
a reeleição nas próximas eleições. Questões 
outras como a obrigatoriedade do voto, que, 
em grande parte, é responsável pelo estado 
de corrupção e desgoverno que permeia o 
estado brasileiro, assim como sobre a abertu-
ra para que cidadãos não filiados a partidos 
políticos possam se candidatar, e que envol-
veriam muito mais a sociedade, nada se diz. 

Sobre a cláusula de barreira, que poderia 

eliminar da vida política nacional duas deze-
nas de partidos caça-níqueis, pouco se fala (a 
ideia tem sido debatida numa proposta que 
está correndo paralelamente no senado e 
que, talvez, venha a ser mais frutífera do que 
o que se discute na câmara). 

Ao deputado federal está interessando 
basicamente a questão em torno do sistema 
de eleição camarária (distrital ou distrital 
misto) e o montante do fundo eleitoral. Com 
respeito ao primeiro caso, a questão é que 
cada uma das ideias apresentadas represen-
ta a tábua de salvação de um de dois grupos 
distintos e cada um deles não vai abrir mão 
da sua posição, porque isso significaria sua 
derrocada e sobrevida do adversário. 

Está-se em um impasse, portanto. Impas-
se que surge porque o parlamentar não está 
se perguntando o que é mais benéfico para 
o cidadão, o que deveria ser o cerne de sua 
preocupação, mas o que é mais benéfico para 
ele. Em outras palavras: o cidadão elege o 
parlamentar para que este passe a usufruir de 
todas as regalias do sistema (legais e ilegais) 
enquanto que o cidadão que o elegeu deixa 

de existir, num tipo de sistema representa-
tivo às avessas – o parlamentar é eleito pelo 
povo e uma vez eleito passa a representar a 
si mesmo. 

No que diz respeito ao fundo eleitoral, a 
questão se coloca neste momento em função 
do fim do financiamento de campanha por 
pessoas jurídicas. Ou seja, como o parlamen-
tar não vai mais ter acesso a dinheiro oriun-
do de empresas (não vai por enquanto, por 
que esta questão ainda terá desdobramen-
tos), procura alternativas de, digamos, “botar 
a mão em algum dinheiro”. 

E, é claro, como só se poderia esperar, di-
nheiro público, que, afinal das contas, anda 
sobrando. Educação, saúde, segurança, in-
fraestrutura, tudo muito bem, obrigado. Por-
tanto, que mal há em tomarmos um pouco 
de dinheiro do contribuinte para nossa cam-
panha eleitoral? Afinal de contas, nada mais 
lógico do que o cidadão pagar para que o de-
putado se eleja para... representá-lo. É muita 
imoralidade!

João Manuel Marques Cordeiro é profes-
sor da Unesp de Ilha Solteira.

REFORMA POLÍTICA NÃO: REELEIÇÃO

Feira itinerante beneficia produtores 
rurais do Amapá

Reinaldo Coelho

Disponibilizar alimentos 
de qualidade e artesa-
nato a preços acessíveis 

à população de Macapá. Esse é o 
objetivo da Feira Solidária Itine-
rante, conhecida como Feira Sol. 
Trata-se de um projeto do Gover-
no do Amapá em parceria com a 
Associação de Produtores Rurais 
da Vila Valdemar (Aprova), que re-
úne 12 empreendedores do distrito 
do Coração, município de Macapá.

A Feira Sol tem como objetivo 
comercializar produtos hortifruti-
granjeiros, isto é, de origem vege-
tal e animal oriundos de pequenas 
propriedades rurais do Estado à 
população de periferia de Macapá, 
onde os moradores tem dificulda-
de para adquirir alimentos a pre-
ços acessíveis.  A iniciativa surgiu 
a partir da iniciativa de um grupo 
de agricultores que buscava novos 
mercados, que encontraram apoio 
do GEA concretizar a ideia. 

Para as Feiras Sol o governo 
oferece aos empreendedores orga-
nização do evento, registro da co-
mercialização, articulação dos es-
paços públicos, segurança pública 
e capacitação dos empreendedores.

A primeira Feira Sol aconteceu 
em dezembro de 2016 no Conjun-
to Habitacional Macapaba, zona 
norte de Macapá. Desde então 
estabeleceu-se que o empreendi-
mento funcionaria nos dois pri-
meiros domingos de cada mês de 
forma itinerante. O coordenador 
de Agronegócio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Rural 
(SDR), Vandeci Oliveira, explica 
que o projeto já atendeu os bairros 
do Brasil Novo, Infraero, Zerão, 
Congós e Laguinho, que serão visi-

tados novamente até o fim de 2017. 
Os consumidores têm acesso a 

frutos e legumes como cupuaçu, 
acerola, mamão, abóbora, abacaxi, 
abil (fruto nativo da Amazônia), 
entre outros e subprodutos da 
mandioca – farinha, tucupi e goma 
de tapioca. Também é possível en-
contrar galinha caipira diferentes 
espécies de pescado devido ao Pro-
grama Peixe Popular, que integra 
a iniciativa. O empreendimento, 
ainda, oportuniza a comercializa-
ção de artesanato.

O gestor da SDR, Hélio Dan-
tas, ressalta que o projeto benefi-
cia tanto a população de bairros da 
periferia quanto agricultores fami-
liares.  “Os produtos são disponi-
bilizados diretamente aos consu-
midores, sem a intermediação de 
atravessadores, garantido a comer-

cialização de alimentos saudáveis 
e artesanatos a um preço justo à 
população”, ressalta o secretário. 
Atravessadores são pessoas que 
compram os produtos diretamente 
dos agricultores com o intuito de 
revendê-los na capital. 

O presidente da Aprova, Erinal-
do Siqueira, explica que a Feira Sol 
oferece uma nova possibilidade aos 
empreendedores. “Ganhamos uma 
nova opção 
além do merca-
do tradicional, 
temos novos 
consumidores”, 
reforça. 

Em 2017, já 
ocorreram 21 
edições da Fei-
ra Sol, a próxi-
ma acontecerá 
neste domingo, 
3, no Conjun-
to Macapaba, 
zona norte de Macapá. O gover-
no avalia a possibilidade realizar o 
empreendimento no município de 
Santana.

Solidariedade
Em cada edição da Feira Sol, o 

Governo do Amapá, por meio da 
Secretaria de Inclusão e Mobiliza-
ção Social (Sims), destina uma ces-
ta de alimentos para uma entidade 
beneficente do Estado. 

Cronograma
As edições da Feira Sol ocorrem 

duas vezes por mês, aos domingos. 
Nos dias 3 e 10 de setembro a ação 
acontecerá, respectivamente, no 
Conjunto Macapaba e no bairro do 
Laguinho (ambos serão atendidos 
novamente nos dias 5 e 12 de no-
vembro).

Em outubro a ação atende a 
zona sul da capital e acontece no 
dia 1º no bairro Zerão e no dia 15 
no bairro Congós. 

Organização
A Feira Sol é uma iniciativa do 

Governo do Amapá por meio da 
SDR, da Sims, do Instituto de De-
senvolvimento Rural do Amapá 
(Rurap), Secretaria de Estado do 
Trabalho e Empreendedorismo 
(Sete) e Agência de Pesca do Es-
tado do Amapá (Pescap) e oferece 
aos empreendedores organização 
do evento, registro da comerciali-
zação, articulação dos espaços pú-
blicos, segurança pública e capaci-
tação dos empreendedores.

Alimentos e artesanato são comercializados por um preço acessível para comunidades dos bairros de Macapá.
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No primeiro semestre deste ano a queda no número de insetos 
capturados foi de 86% em relação a 2016.

Mosca da Carambolas (Bactrocera carambolae)
Amapá caminha para erradicação

Páginas  2  e  3.

Macapá-AP, 02 a 08 de setembro de 2017



Macapá-AP, 02 a 08 de setembro de 2017 Macapá-AP, 02 a 08 de setembro de 2017B2 - ESPECIAL ESPECIAL - B3
Depois de instalar as armadilhas 

nos municípios, caso seja encontrado 
um foco da praga, são realizadas me-
didas de controle como pulverização, 
técnica de destruição dos machos, 
coleta e enterro dos frutos. Para saber 
o resultado da ação, é feito o monito-
ramento diário nos locais considera-
dos de alto risco.

A expectativa do Ministério da 
Agricultura é ampliar o número de 
multiplicadores de educação sanitá-
ria no Pará e Amapá. Hoje, 514 pes-
soas executam esta ação.

Os técnicos do Ministério da 
Agricultura reuniram-se com repre-
sentantes dos governos da Guiana e 
Suriname, em Macapá, para traçar 
estratégias de controle da mosca nas 
regiões de fronteira.

Classificação
As áreas consideradas de alto ris-

co para a disseminação da mosca da 
carambola são: Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Pará e Roraima. A meta 
do Amapá é sair dessa classificação 
ainda este ano.

Na zona de risco médio estão: 
Acre, Mato Grosso, Piauí, Rondônia 
e Tocantins. Os demais estados estão 

classificados como de baixo risco. As 
principais formas de disseminação 
são o transporte de frutos contami-
nados e os locais de comercialização 
desses produtos.

Mosca da carambola
É uma espécie de mosca das fru-

tas, originária do sudeste asiático. 
Por volta da década de 80 entrou no 
continente sul-americano pelo Suri-
name. Chegou até a Guiana Francesa, 
e em 1996 foi identificado o primeiro 
foco no Brasil, no município de Oia-
poque, Estado do Amapá.

Esta é uma praga exótica classifi-
cada como quarentenária presente, 
ou seja, possui ocorrência restrita 
e está sob controle oficial tanto no 
Amapá quanto em Roraima. Sua pre-
sença pode ocasionar sérios prejuízos 
para a fruticultura nacional, gerando 
entraves e restrições na exportação 
de frutos no país, pois uma vez con-
taminados, se tornam visualmente 
menos atrativos e têm a durabilidade 
comprometida. Contudo, a praga não 
oferece riscos à saúde humana.

prevenção e orientação dessa praga.
As ações contaram com palestras 

nas escolas, reunião com agentes co-
munitários de saúde, abordagem em 
embarcações, para orientação de tri-
pulantes e passageiros, entrevistas em 
emissoras de rádio e TV, avisos em 
igrejas, orientações nas residências, 
terminais hidroviários e outros pon-
tos estratégicos.

Investimentos no combate na Re-
gião Norte

A Defesa Agropecuária do Minis-
tério da Agricultura vem investindo 
recursos e treinamentos para agilizar 
a eliminação da praga dos diversos 
estados que possuem ações nocivas 
da mosca da carambola. 

Para alcançar esse objetivo, desde 
1996 os técnicos do ministério desen-
volvem medidas em parceria com os 
profissionais das Agências de Defesa 
Agropecuária estaduais.

Em 2010, foram investidos R$ 3 
milhões no programa de erradicação 
da praga e em 2011, foram aplicados 
R$ 6 milhões no Programa de Erradi-
cação da Mosca-da-Carambola. Mi-
nistério da Agricultura possui 4.015 
armadilhas espalhadas no Brasil para 

detecção
Os recursos estão sendo utilizados 

na erradicação da praga, monitora-
mento, capacitação de profissionais, 
projetos de educação sanitária, im-
plantação de planos de emergência e 
divulgação do programa.

“Em 2011, a meta foi erradicarmos 
a praga na região sul do Amapá, e em 
Normandia, no estado de Roraima, 
além de manter o status sanitário do 
Pará como livre da mosca”, informou 
a então coordenadora do Programa 
de Erradicação da Mosca-da-Caram-
bola do Ministério da Agricultura, 
Maria Júlia Godoy.

Aumentou o combate
Em janeiro deste ano o número de 

armadilhas instaladas na região au-
mentou de 15 para 154. No país são 
4.015, sendo 2.788 no Amapá, onde o 
primeiro foco foi encontrado.

Esse sistema de detecção da pra-
ga permite encontrá-la em território 
brasileiro de forma rápida para exe-
cutar as ações de erradicação defini-
das pelo Ministério da Agricultura.

Reinaldo Coelho

A primeira aparição da mos-
ca das frutas, conhecida 
aqui na Amazônia como 

a mosca da carambola, foi registrada 
em 1996 em plantações de Oiapoque, 
a 590 quilômetros de Macapá. A pra-
ga consegue viver cerca de 126 dias e 
produz em média de 1,2 mil a 1,5 mil 
ovos durante o tempo de vida.

Nas cerca de 2,8 mil armadilhas 
instaladas no Estado, 70.093 insetos 
foram capturados durante o ano de 
2016, enquanto que, em 2015, o nú-
mero chegou a 140.846.

Segundo o auditor fiscal agrope-
cuário Vitor Torres, hoje, o Amapá 
não exporta e nem comercializa a ca-
rambola no mercado interno. 

“É a diminuição mesmo na quan-

tidade da praga no Estado. Ela não 
causa doença ao homem, mas é uma 
barreira comercial, porque os merca-
dos externos, como Estados Unidos e 
Japão, não aceitam frutos de regiões 
que têm essa praga”, disse.

O saldo positivo, acrescentou, in-
centiva a produção do setor agrícola. 
“A gente trabalha com essa intenção, 
de que se em 3 anos se decretar mui-
tos municípios áreas livres da praga 
isso vai possibilitar que o Amapá co-
mercialize os frutos daqui para ou-
tros estados e até mesmo para o ex-
terior. Isso não depende só da gente”, 
falou Torres.

A atuação é feita em todo o Esta-
do, mas as maiores capturas aconte-
cem em Macapá, principalmente no 
distrito de Fazendinha, Porto Grande 
e Oiapoque, onde há maior incidên-
cia, segundo Torres.

Proibido exportar 
O problema forçou o Ministério 

da Agricultura a proibir desde 2001 
a exportação amapaense de 30 frutos 
considerados hospedeiros, a exemplo 
de manga, carambola, laranja e jam-
bo.

No Amapá a atuação de combate 
à mosca da carambola acontece em 
parceria entre a Agência de Defesa 
e Inspeção Agropecuária (DIAGRO) 
e a SFA. O trabalho para erradicar a 
praga é realizado com o uso de arma-
dilhas, vistoriadas a cada 15 dias.

O combate à mosca também inclui 
recolhimento de frutos contamina-
dos das plantas hospedeiras, pulve-
rização das plantas com inseticida, 
semanalmente, e o uso da técnica do 
aniquilamento de machos a cada 45 
dias, seguindo protocolos internacio-
nais.

Quedas acentuadas anualmente
Essas ações tem tido respostas 

imediatas, pois de acordo com a DIA-
GRO desde 2015, os índices de captu-
ra da Mosca da Carambola no Estado 
do Amapá sofrem queda conside-
rável. A agência estadual monitora 
oito municípios (Macapá, Mazagão, 
Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra 
Branca do Amapari, Serra do Navio, 
Cutias e Itaubal) por meio do Progra-
ma Nacional de Erradicação da Mos-
ca da Carambola, coordenado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). No primei-
ro semestre deste ano foram captura-
das 3.678 moscas, segundo dados da 
DIAGRO referentes aos municípios 
acompanhados.

Este quantitativo é 86% menor que 
os índices referentes ao mesmo perí-
odo do ano de 2016, que foram su-
periores a 26 mil capturas. Em 2015 

os dados foram ainda maiores: 47 mil 
insetos capturados de janeiro a julho.

Monitoramento e combate
A chefe da Unidade de Sanidade 

Vegetal da Agência, Júlia Braga, ex-
plica que apesar do nome, a praga 
não ataca somente a carambola, mas 
também acerola, taperebá, tangerina, 
manga, goiaba, laranja, caju, tomate, 
jaca, jambo e outros frutos.

“O trabalho desempenhado pela 
DIAGRO consiste em atividades de 
monitoramento de armadilhas que 
estão instaladas em pontos estraté-
gicos e atividades de combate, que, 
por sua vez, consistem na pulveriza-
ção das plantas hospedeiras, coleta de 
fruto e aplicação de técnicas de ani-
quilamento de machos”, explica Bra-
ga.

Júlia esclarece ainda que os demais 
municípios do Estado também são 
monitorados, mas com ações a cargo 
do MAPA. Todos os dados das ações 
desenvolvidas pelo Governo do Esta-
do são compilados e enviados ao Mi-
nistério, periodicamente.

Na semana passada, técnicos da 
DIAGRO participaram de uma reu-
nião no Estado do Pará, que contou 
com a presença de todos os atores 
envolvidos, na Região Norte, com o 
plano de erradicação da mosca. O 
momento foi de compartilhamento 
de informações sobre o cenário re-
gional e de nivelamento de ações para 

a erradicação da 
praga. Represen-
tantes do Depar-
tamento de Sani-
dade Vegetal do 
MAPA também 
estiveram pre-
sentes.

Erradicação
O diretor-

-presidente da 
Agência, José 
Renato Ribeiro, 
frisa que os da-
dos positivos são 
reflexo do tra-
balho intenso e 
contínuo desem-
penhado pelo 
Estado. Uma das 
premissas do 
programa, acres-

centa ele, é também impedir que os 
frutos hospedeiros da mosca saiam 
do Amapá para outros lugares do país 
que são livres da praga.

“Temos equipes que atuam de for-
ma permanente nas áreas portuárias, 
no aeroporto e nas fronteiras do nos-
so Estado para impedir a saída de 
frutos contaminados. Com isso, ca-
minhamos cada vez mais para perto 
do objetivo, que é erradicar a mosca 
da carambola no Amapá”, enfatizou, 
complementando que os produtos 
encontrados nestes locais prontos 
para sair do Estado são retidos, con-
forme a legislação, para que não haja 
a disseminação da mosca, que vive 
apenas 126 dias, mas é capaz de co-
locar entre 1.200 e 1.600 ovos neste 
período.

Orientação ao usuário 
As agencias de defesas agropecu-

ária do Pará (ADEPARÁ) e do Ama-
pá (DIAGRO) passaram a promover 
ações preventivas em relação à en-
trada e disseminação dessa praga nos 
respectivos Estados. A maior delas foi 
durante as férias, quando há um au-
mento no trânsito de embarcações in-
terestaduais entre os estados do Pará, 
Amapá e Amazonas, além de maior 
fluxo intermunicipal de passageiros. 
Pensando nisso, as ações passaram a 
ser feitas em municípios escolhidos 
por serem locais estratégicos para 
promover o trabalho educativo de 

Mosca da Carambolas (Bactrocera carambolae)
Amapá caminha para erradicação

No primeiro semestre deste ano a queda no número de insetos capturados foi de 86% em relação a 2016.
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MAIS EDUCAÇÃO
COM AS ESCOLAS
MILITARES DA
POLÍCIA E DOS
BOMBEIROS E AS
8 ESCOLAS DE
TEMPO INTEGRAL
 - NOVO SABER

A GENTE
ENCARA A CRISE
TRABALHANDO
PARA O AMAPÁ
SEGUIR EM
FRENTE

27 MILHÕES DE
REAIS INVESTIDOS
PELA AGÊNCIA
DE FOMENTO
DO ESTADO
NOS ÚLTIMOS DOIS
ANOS E MEIO

MAIS EMPREGO
E RENDA COM
A ZONA FRANCA
VERDE

160 NOVAS
VIATURAS E O
HELICÓPTERO
DO GTA ESTÃO
SALVANDO VIDAS
E OFERECENDO
MAIS SEGURANÇA
PARA A NOSSA 
GENTE 

CUIDANDO 
DA NOSSA
GENTE

MAIS TECNOLOGIA
E MELHORES
RESULTADOS COM
OS SISTEMAS
SIG-RH E SIGA

7,5 MILHÕES DE
REAIS INVESTIDOS
PARA OFERECER
MAIS QUALIDADE
NO ATENDIMENTO
COM A NOVA
SEDE DO DETRAN Cuidando da nossa Gente

O governo do Amapá realizou uma intensa campanha de prestação de contas para que a 

população conheça os avanços do estado e os resultados de um trabalho que supera a 

crise e caminha de mãos dadas com o desenvolvimento. Os números da nossa conquista 

estão ao alcance de todos.

Acesse amapadagente.ap.gov.br e saiba como o governo do Amapá está mudando a 

vida dos amapaenses.

AS RODOVIAS
AP-010, AP-070,
AP-110 E AP-340
ESTÃO PRONTAS
PARA VOCÊ
ALCANÇAR NOVOS
HORIZONTES

AS PONTES
INTEGRAÇÃO
E BI-NACIONAL
FORAM
CONCLUÍDAS E
NOVOS POTENCIAIS
ECONÔMICOS
ESTÃO ABERTOS



A estudante do 9º ano, Mayara 
Keron, da Escola Visconde 
de Mauá do Serviço Social 

da Indústria (SESI) do Amapá, está clas-
sificada para a etapa nacional dos Jogos 
Escolares. A estudante, de 14 anos, vai 
competir na modalidade de atletismo, 
no arremesso de dardo e disco. A com-
petição será realizada em Curitiba (PR), 
no período de 12 a 21 de setembro.

Para garantir a vaga, a aluna se clas-
sificou em primeiro lugar na etapa esta-
dual dos Jogos. Além de Mayara, Caro-
lina Alcântara conquistou o segundo e 
o terceiro lugar no arremesso de disco 
e de peso, respectivamente. Outros três 
alunos do SESI AP também competi-
ram na modalidade natação, no entan-
to, não conseguiram classificação.
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Estudante garante vaga para a etapa 
nacional dos Jogos Escolares

Da Editoria “Estou muito empolgada por ter al-
cançado novamente um resultado tão 
bom. Este é o terceiro ano que consigo 
vaga para a fase nacional e isso me deixa 
feliz pelo trabalho que venho desenvol-
vendo. Estou treinando bastante para 
estar preparada e sair vitoriosa da com-
petição”, comentou Mayara.

A diretora da Escola, Valena Calan-
drini, destaca que o SESI incentiva a 
prática esportiva voltada ao desenvol-
vimento dos alunos. “O esporte oferece 
grande potencial à formação dos jovens. 
Ao oportunizarmos aos nossos alunos 
participar de competições, queremos 
que eles possam interagir e desenvol-
ver valores como disciplina e espírito de 
equipe”, concluiu Valena Calandrini.

9º Fest Jeep no Meio do Mundo
O 9º Fest Jeep no Meio do Mundo 

está confirmado para acontecer nos 
dias 22, 23 e 24 de setembro 
de 2017. As provas serão 
realizadas nas categorias 
Indoor 4x4, Indoor Motos, 
Indoor Gaiolas, Mountain 
bike, Rally de Regularidade 
de carro e Moto e I Corrida 
Jeep Clube de Macapá. 

São 560 metros de pista 
que será montada num tra-
çado sinuoso que faz com 
que os competidores ora 

corram no hemisfério 
Norte, ora no hemisfé-
rio Sul.

O Fest Jeep no Meio 
do Mundo é o maior 
evento do calendário 
anual da modalidade 
no Amapá. O clube 
realiza há nove anos 
o Off-Road (fora-de-
-estrada) em plena 
área urbana da cidade, 
como forma de comemorar a passagem 
do fenômeno natural do Equinócio da 
Primavera.

I Semana Poliesportiva Raimunda 
dos Passos

A primeira semana Poliesportiva da 
Escola Estadual Raimunda dos Passos 
Acontecerá no período de 04 a 6 de se-
tembro, a partir das 8h, na quadra da 
instituição. Só poderão inscrever-se os 
alunos das TURMAS 7A22, 8A21, 821, 
121, 122, 123, 124, 221, 222, 321, EF321 
e EF421.

Serão 9 modalidades que são futsal, 
vôlei, basquete 3x3, queimada, bandei-
rinha, gincana fitness, dominó, dama e 
tênis de mesa.

Cada Modalidade acumulará pontos 
para as turmas participantes, para a nota 
de partida, a turma que inscrever-se em 
cada uma levará 10 pontos na soma dos 

Estou treinando bastante para estar preparada e sair vitoriosa da competição”, comentou Mayara.

jogos, ou seja, 9 modalidades em jogo, 
na soma 90 pontos iniciais para as tur-
mas que inscreverem-se em todas.

A distribuição de pontos por moda-
lidade será da seguinte maneira:

50 Pontos para o Campeão
25 Pontos para o Vice-Campeão
15 Pontos para o 3º Colocado.

Tanto as modalidades individuais 
quanto as coletivas, valerão o mesmo 
número de pontos.

Ao final dos jogos, faremos a soma 
da pontuação e iremos apontar o Cam-
peão aa I Semana Poliesportiva.

A Turma campeã terá direito a um 
passeio no dia 08 de Setembro para 
uma casa de eventos (Banho de Pisci-
na e Feijoada) no Bairro Santa Rita, Já 
fechado com o nosso projeto. Além de 
Medalhas aos alunos inscritos.

Felipe ‘Cabocão’: Vem forte que sou do Norte!
Os lutadores de MMA encaram 

Jungle Fight como vitrine para o 
UFC. São vários casos de atletas 

que passaram pelo evento nacional e hoje es-
tão na maior competição de MMA do mun-
do. Criador do Jungle Fight, Wallid Ismail, 
diz que o grande segredo do sucesso é esco-
lher as lutas para que sejam garantia de bom 
espetáculo.

“Os lutadores do Jungle Fight são os me-
lhores porque não escolhem adversários”.

Na opinião do amapaense Felipe Cabo-
cão, que já teve duas lutas no Jungle, a com-
petição brasileira está nivelada por cima, e 
pode preparar os lutadores para saírem do 
país.

O lutador amapaense, que continua in-
victo no MMA e permanece com os mesmos 
sonhos de quando iniciou sua saga rumo ao 
profissionalismo no octógono, conta a re-
portagem que “ainda me motivando cada vez 
mais... Hoje estou no maior evento da Amé-
rica latina, o Jungle Fight”.

Ele detalha que após duas lutas no evento, 
e duas vitórias por finalização, se candidatou 
a lutar pelo cinturão do evento, no dia 30 de 
setembro, contra Caio Gregório, atleta da 
casa (BH) e faixa preta de jiu jitsu.

“Essa é a luta mais importante da minha 
vida, creio que será ímpar para que possa-
mos alcançar objetivos maiores”.

Esta é a segunda vez que Felipe Cabocão 
é anunciado para brigar pelo título na cate-
goria peso-pena. A primeira foi para a 91ª 
edição da organização como luta principal e 
a disputa do cinturão do peso pena, até 66 
quilos, entre o amapaense e Lucas Almeida. 
Marcada para 22 de outubro, foi transferida 
para o mês de novembro, em São Paulo-SP. 
Mas a luta nunca aconteceu.

Meses depois, em fevereiro de 2017, o 

próprio presidente da organização Wallid Is-
mail anunciou Cabocão para a luta principal 
em um evento do Jungle que aconteceria no 
mês de abril, em Macapá, mas também não 
rolou.

Na ocasião, Felipe Colares, mais conhe-
cido com o Cabocão, declarou que estava 
muito ansioso para essa primeira disputa de 
cinturão. “Ano passado, o Jungle Fight che-

gou a me colocar na briga [pelo título], mas 
a luta acabou caindo. Estou treinando mui-
to forte com o apoio dessa excelente equipe. 
Meu maior orgulho será levar esse cinturão 
para o Amapá”. 

Atualmente Cabocão mora no Rio de Ja-
neiro onde treina há um ano na Academia 
Team Nogueira, dos irmãos Rogério e Rodri-
go Nogueira. No cartel do lutador constam 
sete lutas, destas, uma foi por nocaute, outra 
por desistência do adversário e cinco vitórias 
por finalização. De todas as lutas, apenas o 
confronto contra Jordano Abdon não termi-
nou no primeiro round.

Já que não há mais dúvidas, o esporte re-
almente muda a vida das pessoas, a Tribuna 

Amapaense acom-
panha os passos 
desse jovem atleta, 
desde os seus su-
cessos no tatame do 
Jiu-jitsu do Amapá.

Luiz Felipe Co-
lares, ou “Filipe 
Cabocão”, explica 
que sua passagem 
do tatame para o 
octógono veio após 
muita dedicação ao 
Jiu Jitsu que é con-
siderado a base do 

MMA, além, lógico, de outras modalidades.
Felipe Cabocão, vem contabilizando ex-

celentes resultados, desde que se mudou para 
o Rio de Janeiro, mas sabe que ainda precisa 
de mais experiência e que essa luta pelo cin-
turão do peso pena tão aguardada vem lhe 
completar o aprendizado. 

O lutador considera fundamental o apoio 
e torcida do amapaense. “Desde que vim para 

cá tenho aprendi-
do bastante. Assi-
nei um contrato de 
quatro anos e acho 
que esse tempo vai 
ser fundamental 
para os meus pla-
nos. Fui muito bem 
recebido e acredito 
que a experiência 
de todos os cole-
gas de treino e dos 
técnicos é extrema-
mente positiva”.

Ele destaca o amor pelo Amapá e a cer-
teza de que vai festejar mais essa vitória com 
os seus conterrâneos “Para que todos possam 
ver que não nego as origens, sei de onde vim 
e onde quero chegar! Ainda espero poder ter 
mais apoio do nosso Estado, pois ainda re-
presento nosso sangue tucuju para o mun-
do todo, dentre minhas postagens utilizo a 
#vemfortequesoudonorte. Muito obrigado 
pela admiração, estou treinando muito e tra-
rei essa vitória para nosso Estado 👊”.

Sonhos de inclu-
são social

R e l e m b r a d o 
pela reportagem 
sobre um sonho 
declarado em en-
trevista ao Tribu-
na Amapaense em 
2013, em criar um 
Projeto Social, no 
Bairro das Pedri-
nhas, para crianças 
em risco social, em 
uma entrevista ao 

Jornal Tribuna Amapaense em 2013.
“Meu sonho é a possibilidade de dividir o 

meu aprendizado criando um Projeto Social 
com as crianças de meu bairro, as Pedrinhas, 
tirando-as da rua. E essa visão continua mes-
mo estando aqui no Rio de Janeiro e isso vai 
me dar mais força para vencer e voltar e aju-
dá-las”. 

Perguntado se esse sonho persistia, ele 
foi enfático e declarou – “As crianças? Ainda 
continuo com esse sonho, ele jamais irá aca-
bar, financeiramente ainda não posso, mas 
espero em breve poder ajudá-las”.



Macapá-AP, 02 a 08 de setembro de 2017

SETEMBRO
MÊS DO CIVISMO

5 de Setembro – Dia da Amazônia e da Raça  
7 de Setembro – Independência Do Brasil
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JOAQUIM PICANÇO DO ESPÍRITO SANTO (SEU JOAQUINZINHO) - MARINHEIRO, SÓ - UM PERSONAGEM FOLCLÓRICO DA CIDADE

Reinaldo Coelho

O QUE QUER A POPULAÇÃO DA ÁREA DA RENCA 

Depois de uma semana em que 
todos tiveram oportunidade de 
expor o que pensam como alter-

nativa para o desenvolvimento do Estado do 
Amapá, eis que duvidas foram retiradas en-
quanto outras revelaram a necessidade mediá-
tica que têm algumas personagens de alimen-
tar o seu individualismo e o seu ego.

As voltas e viravoltas experimentadas 
ou praticadas pelas autoridades brasileiras, 
no caso da extinção da Reserva Nacional de 
Cobre e seus Associados (Renca), localizada 
parte no Estado do Pará e parte no Estado do 
Amapá, revelaram o que alguns representan-
tes, detentores de mandato, interpretam o que 
deve ou não deve ser defendido em nome do 
Amapá.

Independentemente dos movimentos, das 
decisões judiciais ou da opinião de figuras in-
ternacionais, nacionais ou locais, a Reserva Na-
cional de Cobre e seus Associados será aberta, 
pois está evidente desde os decretos que foram 
anteriormente revogados, que os minerais que 
se encontram nas áreas exploráveis estão na 

pauta que evita o desabastecimento dos recur-
sos minerais do país, que precisa do ouro, da 
platina, cobre, ferro manganês e níquel.

A parte da Reserva que está no Estado do 
Amapá consta dos territórios dos municípios 
de Laranjal do Jari, Mazagão, Porto Grande e 
Pedra Branca e, a prazo razoável, não se oberva 
outro modo de desenvolvimento para aqueles 
municípios, que vivem fundamentalmente das 
transferências constitucionais, como de resto o 
Estado do Amapá, e que agora podem sonhar 
com dias melhores para os habitantes do deste 
Estado que precisa encontrar um modo de de-
senvolvimento.

Mesmo com essas evidências, políticos 
com mandato preferiram aderir a outros pro-
jetos, pensados e elaborados fora do Brasil, ou 
que constam dos sonhos de artistas, alguns de-
les que cobram fortunas para apresentar a sua 
arte no Amapá e que, neste momento, recebe-
ram o afago e afagaram deslumbradas autori-
dades que preferiram escolher o lado errado, o 
lado do discurso inconsequente e que acredita 
que conservar como está, basta para atender 

os interesses dos países doutros continentes.
O que o senador Randolfe Rodrigues 

(Rede) fez durante os últimos dias foi, na prá-
tica, assumir um lado – o dos artistas, dos que 
vêm a Amazônia de longe e muito longe, e de 
seus partidários ideológicos que nunca levan-
taram uma “palha” pelo povo do Estado do 
Amapá.

A população dos municípios de Laranjal 
do Jari, Mazagão, Porto Grande e Pedra Bran-
ca experimentam tantas dificuldades, que de-
verão responsabilizar o senador pela forma 
como se colocou contra os interesses daquelas 
comunidades.

Não há desculpa. Não dá mais para com-
parar o tempo em que a ICOMI explorou o 
manganês da Serra do Navio com o de agora. 
Naquele tempo, principalmente no tempo da 
assinatura do contrato, as autoridades desco-
nheciam a realidade do local. Agora não. To-
das as autoridades do setor têm obrigação de 
saber a situação e, em detalhes, para interpre-
tar a realidade.

Os órgãos de fiscalização, que têm a res-

ponsabilidade de fazer cumprir as regras de 
exploração na floresta, não podem alegar que 
não têm condições. Ora, senão têm as condi-
ções necessárias, que ajam no sentido de dotar 
as repartições que tomam conta e pela qual é 
regiamente pago pelo contribuinte, para que 
exerça uma fiscalização de excelência, fazendo 
valer o seu poder de polícia.

Foi impressionante também, a ausência 
dos representantes do Governo Estadual no 
debate sobre o tema. Ficar calado, ainda é pior 
do que aqueles que ignoram os interesses dos 
habitantes da Amazônia e preferem defender 
a teoria daqueles que, apenas de longe, defen-
dem a Amazônia como “pulmão do mundo”.

Os habitantes da área de influência direta 
não têm dúvida sobre a oportunidade da ex-
tinção da Reserva e sabem da chance que isso 
representa. Entendo que querem ouvir as jus-
tificativas do senador Randolfe Rodrigues lá, 
no dia em que ele for conhecer a área. Estão 
supondo que o movimento se concentra em 
Macapá devido a possibilidade de exercitar os 
requisitos midiáticos que tanto gosta.

Esta semana estamos apresentando um per-
sonagem folclórico do Amapá. Em janeiro 
de 2010, o jornalista amapaense Édi Prado, 

preparou uma matéria, publicada no Jornal “A Gaze-
ta”, de Macapá, a partir de uma entrevista feita com 
“Marinheiro, só”, uma figura conhecida na cidade 
por só andar de branco, vestido de marinheiro. É tido 
como místico, uma espécie de “pai de santo”, espiritu-
alista, folclórico.

Com as devidas atualizações, reproduzimos a 
conversa com o legendário senhor:

Texto de Édi Prado
Falamos do Sr. Joaquim Picanço do Espírito 

Santo (Seu Joaquinzinho), uma figura exótica, de 92 
anos, 1,70 m de altura, nascido em Macapá, no dia 15 
de novembro de 1925, mais conhecido como “Mari-
nheiro”. Os pais biológicos dele são os macapaenses, 
Joaquim Lino do Espírito Santo e Maria Isabel Pican-
ço. Ele vive fardado 24 h. Menos na hora de dormir. 
Prefere o pijama branco, “por ser mais fresquinho”! 

Ele circula a pé pela cidade inteira vestido de ma-
rinheiro sempre a rigor portando o gorro ou casquete 
como ele chama. Na rua só cumprimenta os que o 
cumprimentam. Caminha solitário com aquelas bo-
tas negras canos longos em busca de ervas e meizi-
nhas (remédio caseiro) para tratar as pessoas que o 
procuram na Seara Espírita São Miguel – Santo de 
Deus e Virgem Maria - que ele atende na Av. Salgado 
Filho, 600, no bairro Santa Rita. Ele diz pertencer à 
‘Linha das Ciências Ocultas de Israel’.

Na tenda humilde, existem os “pontos” no chão, 
símbolos semelhantes aos usados em Umbanda e 
Candomblé. “Cada ponto atende uma Entidade ou 
uma Legião usada para os mais diversos trabalhos”. 
Faz mistério. “Só não faço o mal. Sou um cirurgião 
espiritual. Curo o corpo e trato da vida espiritual das 
pessoas. Sirvo a Deus e ao Rei Sebastião de Israel, Rei 
do Mar”, diz convicto.

Seu Joaquinzinho, diz: “Já vim com a Missão Es-
piritual. Descobri desde ‘gitinho’ (pequeno), revela 

com os olhos acesos esbranquiçados, realçados pela 
pele negra e cabelos brancos. Na rua onde mora, 
recorda, era o roçado (roça) do Gardeano. Era uma 
floresta. Lá ele caçava, tinha roçado e aprendeu a li-
dar com a mata. Em 1945, durante a 2ª Guerra Mun-
dial, foi servir à Marinha do Brasil em Oiapoque, na 
“guerra contra os japoneses”, como dizem os vetera-
nos de guerra com mais de 80 anos. Na visão dele, o 
inimigo era o japonês. Era cabo armeiro e instrutor 
de armas. Tanto no manuseio quanto no conserto e 
reparos de armas. “Lidava com 50 homens” recorda. 
Atuou durante oito anos no Vapor Oiapoque. Viajou 
o Brasil inteiro nele. Era ágil. Com 1,70m, pesando 
88 kg ele diz que saltava 1,78 m de altura. Quando 
acabou a guerra deu baixa na Marinha ingressou na 
extinta Guarda Territorial. Passou 24 anos e largou 
tudo para cuidar da “Missão”.

Em Oiapoque conheceu os Samaracás, negros 
franceses que conhecem profundamente o mundo 
espiritual. Sabem dos mundos encantados debaixo 
da terra. Foi com eles que teve o iniciado nesse Mun-
do Encantado. Em Clevelândia do Norte, no Oiapo-
que ele teve que submeter-se a uma provação: ficar 
um mês e 15 dias num mundo encantado embaixo 
da Terra. “Lá tem tudo que tem aqui em cima: Igreja 
com imagem do Coração de Jesus, Exército de Cava-
laria do Povo de Deus, cachoeiras, rios, lagos e tudo 
que tem na natureza. Foi lá que aprendi os segredos 
do dom que Deus me deu. A fazer a operação dos 
milagres e saber ser orientado para a realização das 
cirurgias espirituais e a base das Ciências Ocultas”, 
narra com olhar de desafio e de vitória.

“O meu tio ‘Juvenço’ (Juvêncio) foi e não voltou. 
Foi nesse tempo em que o município de Santana se-
cou e aparecia um tufo de água”, relembra. No km 
13 da BR 156 existe uma cidade encantada. Lá ele 
também foi “estagiar”. Nesse lugar existem homens e 
mulheres engalanados(enfeitados), com estrelas nas 
fardas e onde se concentra um dos maiores Exércitos 
do mundo de Israel. Têm também na Aldeia do Sá, 
Kamuru e Aldeia do Louro. É a cidade dos homens 
encantados. “Mas isso você não vai entender” e ri ma-

roto desconversando dando tapinhas nas costas.
Ele diz ter o poder da cura através dos guias 

curandeiros desses mundos.  “Mas não posso cobrar 
nada. Não posso pedir dinheiro. Se fizer isso perco 
os encantos e a punição é tão grande, que é preferível 
a morte”, adverte-se. Perguntado como ele vive, ao 
lado da mulher, Marciana Ferreira, 84 anos, que estão 
juntos há 40 anos e não têm filhos biológicos, só os 
médiuns que ele orienta. Pai Joaquim diz que as pes-
soas que o procuram fazem oferta por livre e espon-
tânea vontade e o ajudam com os alimentos e outras 
necessidades. “Mas quem não puder ou não quiser, 
não é obrigado. O serviço de cura precisa ser feito”, as-
segura. Ele prepara as garrafadas com ervas especiais 
para cada doença. Tem doença que o médico leva até 
seis meses para curar e às vezes nem cura tem para 
eles e aqui essa mesma doença é tratada com cura em 
até três meses ou menos. “Além das meizinhas tem 
as rezas. As que uso geralmente chegam a 330 rezas 
e benzeções. Mas conheço muito mais. Cuido do 
corpo e do espírito”, afirma. O ‘Pai Joaquim’ garante 
que nunca foi autorizado a entrar, mas existe outro 
grande Exército do Povo de Israel na Lagoa dos Ín-
dios. Uma cavalaria muito grande. “Eu sei onde fica 
o caminho, mas não posso mostrar. E mesmo que 
mostrasse, ninguém vai conseguir ver”, disfarça.

Ele trabalha em sessão de cura aos sábados de 
13 as 15 horas. “Aqui fica cheio de gente” orgulha-se. 
Revela que recebe a orientação do Dr. Diogo e do 
Mestre Tucupi Maiaú, Rei dos Índios, que vem com 
roupa de guerra. E é lá, no meio da Seara, onde exis-
tem os ‘pontos’ é que ele “corta o serviço”. É onde toda 
a ação do mau é quebrada e presa à serpente. “O mau 
é anulado com a força de Deus, Virgem Maria Santís-
sima, São Jorge Cavaleiro e o Divino Espírito Santo. 
O coisa feia não enfrenta, não” garante. Mas existem 
outros Santos que são evocados:  São Miguel Arcanjo, 
São Sebastião e outros, dependendo da ocasião. Ele 
diz que não gosta e nem aceita quem fica enganan-
do as pessoas. “Temos que fazer o bem. Só o bem”, 
enfatiza. Como não tem outro emprego, não recebe 
pensão, aposentadoria, nem outra fonte de renda, o 
que ele faz é pedir que as pessoas comprem o material 
que será usado nas sessões de cura, as ervas e outros 
ingredientes, para eles mesmos.

Por ser obrigado sempre a se fardar de mari-
nheiro, a indumentária apresenta-se rôta, remenda-
da e não tão elegante como deve ser um marinheiro 
que se preza. Ele diz que aceita a ‘fazenda’, o pano 
branco de brim ou outro tecido mais duradouro. 
Mas ele manda fazer a farda.  Não aceita a farda 
pronta. “Tem uns segredinhos na confecção”.  Na 
casa dele, ao lado da Seara tudo é muito humilde e 
carente. Só três ‘bicos” de lâmpadas, mesa e bancos 
de madeira. 

O mais interessante é um poço, de onde retira a 
água para consumo, no meio da cozinha. Um balde, 
uma corda e uma roldana são os instrumentos rús-
ticos que abastecem a casa e a Tenda.

As poucas fardas que tem estão bem usadas e 
como não tem máquina para lavar a roupa, ainda 

precisa dos braços de D.  Marciana Ferreira. 
“Ela lava, mas no período de chuva, não tem 

tempo de secar e tenho que usar a farda” justifica.  
No dia da entrevista a equipe de corte da Compa-
nhia de Eletricidade do Amapá (CEA) foi fazer o 
serviço. Ele implorou para que não cortassem a luz. 
Tinha muito cliente para atender e não podia fazer 
isso no escuro. Inútil o clamor. A equipe de repor-
tagem pagou a conta e pediu a religação. A conta 
de energia cobrada pela CEA é incompatível e ab-
surda com o consumo de alguns bicos de luz, uma 
bomba para tirar a água do poço e uma geladeira: 
R$ 133,80. “Deve de ter alguma coisa errada aqui. 
Tem gente que tem muito mais coisa do que eu e 
não paga nem a metade disso”, desabafa.

Pai Joaquim diz que deve ter um governo que 
cuide do povo. Que seja orientado sobre essas injus-
tiças. “Eles gastam milhões com futebol, carnaval e 
outras festas e deixam cortar a energia de uma casa 
que vive só para fazer o bem e não cobra nada por 
isso. Quando eu curo aqui o hospital deixa de rece-

ber doentes. O governo precisa de gente que oriente 
sobre essas injustiças”. Apela aos deputados e vere-
adores “que reconheçam e saibam dessas pessoas, 
como puxadeiras, benzedeiras e casas como a mi-
nha, que atende de graça, que sofrem com a falta de 
água e luz porque não podem pagar”.

Diz também que tem certeza de que o governa-
dor nunca foi informado sobre essa situação. “Se ele 
souber ele vai dar um jeito. Mas não posso sair daqui 
para pedir para ele. Mas vocês podem escrever isso 
aí? ”  Desafiou. E o tal homem de branco, o eterno 
marinheiro se revelou um grandioso ser humano. 
Amável e gentil nas respostas e nada atemorizador, 
como imaginam, quem o vê rondando a cidade em 
busca das ervas para curar os enfermos.

Texto do jornalista amapaense, Édi Prado, pu-
blicado, no Jornal “A Gazeta”, de Macapá, em 15 de 
janeiro de 2010, a partir de uma entrevista feita com 
“Marinheiro, só”.

Título original da matéria: Marinheiro, só – ele 
vive num mundo encantado!

“Só não faço o mal. Sou um cirurgião espiritual. Curo o corpo e trato da vida 
espiritual das pessoas. Sirvo a Deus e ao Rei Sebastião de Israel, Rei do Mar”. É cada dia mais difícil achar 

alguém que não tenha caído 
pelo menos alguma vez em 

um conto-do-vigário. Existem deze-
nas de golpes sendo aplicados na pra-
ça e o número de vítimas aumenta a 
cada ano. Os lesados poderiam ser em 
maior número se as pessoas não tives-
sem vergonha de registrar o caso em 
uma delegacia.

Apesar da aparente vergonha da ví-
tima em registrar o caso e se apresen-
tar como um “otário”, não passa um 
dia sem que as delegacias registrem 
pelo menos um novo golpe. Muitas 
vezes, os contos antigos retornam 
com nova roupagem, como os que 
estão sendo praticados com a ajuda 
da tecnologia. Antigamente, bastava 
uma boa lábia para ludibriar alguém, 
agora, os bandidos usam celular, 
computador, internet, fax, anúncios 
classificados”.

Na maioria das vezes, o que faz 
um crime desses dar certo é o fato de 
muita gente querer se dar bem com 
um negócio da China. Ou é por ga-
nância e ainda  por ingenuidade. Al-
guns são fraudes cometidas para per-
petrar um crime em seguida. Um dos 
golpes mais antigos, aplicado sobre-
tudo em comerciantes, é o do dinhei-
ro falso. No mais recente, divulgado 

semana passada, estelionatários usam 
o nome do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) para tirar dinheiro 
de parentes de aposentados recém-fa-
lecidos.

A Delegacia de Estelionato classifi-
cou os dez golpes mais aplicados por 
estelionatários na praça, com regis-
tros de ocorrências na Polícia Civil. 
Apresentaremos os cinco mais aplica-
dos. São eles:

 1.    Carro quebrado ou “Bença Tia” 
- Esse é um golpe muito cometido por 
detentos de presídios do Brasil. O cri-
minoso liga para números aleatórios e 
quando alguém atende diz “bença tia 
(o)”. O suspeito se passa por parente 
da vítima, geralmente sobrinho, e diz 
que está com o carro quebrado na es-
trada e que precisa de dinheiro para o 
guincho ou para pagar o mecânico. A 
vítima acreditando que o parente está 
com dificuldades realiza o depósito. 
Em outra versão do golpe, o estelio-
natário pode pedir crédito de celular, 
supostamente para manter contato 
com a seguradora e com familiares.

2.    Envelope Vazio - Muito usa-
do na compra de carros, motocicletas, 
e materiais de construção, mas pode 
acontecer também com o objetivo de 
adquirir outros produtos como mó-
veis, aparelhos eletrônicos e eletro-

domésticos. O estelionatário realiza 
a compra dos bens e faz o depósito 
em um envelope sem o dinheiro. Ao 
apresentar o comprovante de paga-
mento, a vítima entrega a mercadoria, 
descobrindo mais tarde que sofreu 
um golpe.

3.    Gincana de programas de TV 
- Geralmente cometido por detentos 
de dentro presídios com o objetivo de 
arrecadar créditos de celular. Neste 
golpe, o criminoso envia uma men-
sagem de texto dizendo que a pessoa 
acabou de ganhar, um carro, uma casa 
ou algum eletrodoméstico e que para 
receber o bem, basta seguir as instru-
ções contidas na mensagem. Quando 
a vítima compra o crédito de celular, 
o golpista oferece novos prêmios em 
troca de mais créditos.

4.    Falso sequestro - Esse golpe 
é tratado como extorsão e não este-
lionato. O autor do golpe liga aleato-
riamente para telefones de vítimas e 
diz que está com o filho/a e exige di-
nheiro para o resgate. Com ameaças 
de morte e aproveitando a situação de 
nervosismo, os golpistas acabam con-
vencendo a vítima de que realmente 
está com alguém de sua família. Nessa 
situação, a vítima deve perguntar por 
alguma coisa que só o filho ou filha 
saberia, por exemplo, o nome do ani-

mal de estimação ou outro lugar em 
que tenham morado anteriormente. 
Antes da confirmação não se deve 
tentar negociar com os criminosos ou 
fazer qualquer depósito em dinheiro.

 5.    Facilitador de programas de 
casa habitacionais do governo - Este 
é um dos exemplos em que a vítima 
também está procurando obter uma 
vantagem. O golpista pede uma quan-
tia em dinheiro para que a pessoa pas-
se na frente de outras no recebimento 
de casas de programas habitacionais. 
Após receber o dinheiro, o esteliona-
tário some sem dar satisfação a víti-
ma. Os interessados em adquirir ca-
sas de programas do governo devem 
ter a consciência de que existe uma 
ordem no sistema que deve ser segui-
da e qualquer forma de facilitação ou 
proposta de burlar o sistema, prova-
velmente é um forte indício de golpe.

Você deve sempre desconfiar de 
propostas de venda de produtos no 
valor abaixo do mercado. A venda de 
materiais do governo deve ser feita 
de acordo com os princípios da ad-
ministração pública, e não negocia-
da diretamente com particulares. Em 
caso de dúvidas, entrar em contato 
com o órgão que supostamente está 
fazendo a venda, para confirmar as 
informações.

OS CONTO DA PRAÇA
Marco Antônio
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Meu avô
Por Barbara Costa Ribeiro

O momento é 
tenebroso, eu 
sei. Mas hoje é 

também o aniversário 
do meu avô, Azevedo 
Costa, homem que 
me ensinou a nunca 
desesperar. Esse texto, 
então, é sobre ele, so-

bre essa e outras coisas que nos ensinou, e sobre 
a nossa família, e também sobre meu tio Ale-
xandre Azevedo Costa, o caçula (e vocês logo 
vão entender por quê). 

Aí em Macapá, é já de conhecimento geral 
a trajetória política do Azevedo Costa. Eu mes-
ma cresci ouvindo a história de como, no ano 
de 1985, o vovô foi eleito o primeiro prefeito 
pelo voto popular, já que a capital até então não 
havia tido eleição direta para o cargo. À época, 
ele venceu com a maioria esmagadora de 52% 
dos votos, naquela eleição em que outros quatro 
candidatos também concorriam ao cargo: Júlio 
Pereira (PDT), Braga (PT), Jarbas Gato (PFL) e 
Geovani Borges (PMN). A sensação de provar 
com colherzinha de chá a ideia de uma demo-
cracia era já esfuziante, e a abundância de par-
tidos só nessa eleição já demonstrava isso. Tudo 
era muito novo. O próprio MDB tinha acabado 
de se transformar em PMDB, coisa que aconte-
ceu lá pelo ano de 1979.

Meu avô venceu sob a insígnia do PMDB. 
Na verdade, foi um dos fundadores do MDB 
no Amapá, a convite de Binga Uchôa, após ter-
minar o colégio e a formação técnica. Vovô foi 
eleito vereador duas vezes e, depois, com a tal 
abertura política, veio a campanha e a eleição 
ganha para prefeito. Até hoje se comenta aquele 
mote, que ficou impresso a fogo na mente e nos 
corações de muitos: “Macapá vai brilhar”. E a 
nossa cor era o amarelo.

Eu cresci ouvindo essa história. Cheia de 
paixão, de vitória, de luta, de alegria. Era emo-
cionante pensar que um menino preto nascido 
à beira do Rio Matapi lá na localidade do Por-
to do Céu, e que cresceu colhendo, amassando 
açaí, e depois factótum da prefeitura da capital, 
tapando buraco e plantando árvore no sol de 
meio-dia, chegou a fundar o braço de um par-
tido, e se tornou prefeito, simplesmente porque 
gostava do espírito de agremiação, gostava de 
bagunçar o coreto, botar tudo pra frente, fazer 
mudança, e era um homem com esse talento 
bonito de ajuntar amigos ao redor de si, coisa 
que se mantém até hoje. 

Mas, anos mais tarde, a história de alegria 
desse homem era também, na nossa intimida-
de doméstica, uma história de tristeza. Porque 
da mesma forma como sabíamos de coração 
toda a narrativa da eleição popular e do chegar 
à prefeitura, a gente conhecia também o relato 
doído e conturbado da derrocada. Envolveu 
o mal gerenciamento de uma capital ainda gi-
gantesca, antes de ser desmembrada em outros 
municípios, envolveu a precariedade de infraes-
trutura, quando mal era possível pensar em go-

vernar uma capital se nem bem existia capital, 
e as pessoas tinham pouco de seu, lhes faltava 
teto, chão. Envolveu ingenuidade na gestão, 
envolveu falta de astúcia. Tantas, tantas coisas. 
E tinha também a questão da oposição de um 
outro grupo político, uma família, um outro 
nome, que durante o começo da trajetória era 
aliada, mas que por uma série de discordâncias 
e desarranjos, logo se converteu em fonte de 
tensão, má-fé e dissensão, assumindo as raias 
mesmo da perseguição pessoal. Uma coisa toda 
assim bem Montecchios e Capuletos, mas sem 
o romance adolescente e o duplo suicídio. 

Eu cresci então com essa narrativa, enten-
dendo negativamente a política em termos de 
aliados e algozes, tudo tão apaixonado e visce-
ral... O nome de meu avô foi em muito apagado, 
rasurado da história de um povo e de um Es-
tado. Tornou-se quase um eco fraco, e nos pri-
meiros anos após a saída da prefeitura, foi sinô-
nimo de gestão frágil e empreitada amputada, 
escorraçado, ao fim do mandato, num levante 
sobretudo puxado pelo grupo opositor.

Mas foi eu crescer um pouco para perceber 
que as coisas iam por outros caminhos, não 
era tudo assim, tão binário, e “nós, os bons”, ou 
“eles, os maus”. A própria história de surgimen-
to do PMDB, que eu sempre ouvira com muita 
admiração, trazia em seu bojo muito mais uma 
questão de fazer as vezes de abertura política, 
com o pessoal lá da ditadura militar mexendo 
os pauzinhos a fim de criar uma sensação de 
oposição real naquele bipartidarismo. 

E fui entendendo também que as depreen-
sões da política dão tão errado porque além de 
estar ela tão essencialmente atrelada ao discurso, 
às versões dos fatos, à retórica, a gente também 
coaduna seu sentido à paixão. É por levar tudo 
tão a ferro e fogo, é por transformar qualquer 
decisão política numa questão necessariamente 
de amor ou ódio, que o brasileiro quase nunca 
consegue decidir as coisas guiado por um pen-
samento uno, espírito de coletividade, de bem 
geral, de racionalidade, seja o que for. E aqui se 
inserem outros dilemas variados da minha ado-
lescência e juventude fortemente erguidos na 
desesperança e no desgosto políticos. 

Eu rapidamente passei de uma pessoa emo-
cionada com a trajetória pessoal e social do meu 
avô, e tudo o que aquilo iluminava nos meus so-
nhos, a alguém de opiniões apáticas e que sim-
plesmente preferia não se envolver. 

Mas não me envolver era também uma 
forma de desprezo que diz respeito às paixões, 
estas perigosamente ameaçadoras a qualquer 
ordem social ou nobreza política. E fui enten-
dendo aquele dito, um que meu avô me disse 
certa vez: “Bárbara, o jogo é jogado como o 
lambari é pescado”.

Mas do topo de meu dissabor político, ex-
perimentei coisas novas nestes últimos tempos, 
bem no seio da família. Cheguei em Macapá, 
nestas últimas férias de julho, sabendo que meu 
tio Alexandre Azevedo Costa ia se candidatar a 
vereador. Meu pé ficou atrás: sobretudo porque 
a política ali em Macapá já foi motivo de muita 
tristeza, decepção e ruína. E, afinal, portar este 

sobrenome, Azevedo Costa, não é uma coisa fá-
cil. Existe uma história maior que nós. E eu pen-
sando lá comigo mesma: “Por que o titio que-
reria enfrentar uma campanha estafante, um 
cargo público do legislativo que demanda tanto 
esforço e sobre que repousa uma responsabi-
lidade absurda, como acontece com qualquer 
carreira política?”. Já fomos muito feridos por 
toda a conjuntura macapaense, e mesmo fomos 
desacreditados. E, num nível mais pessoal, me 
doía ver que este era o meu tio que estava sem-
pre ali, que quando a gente era criança passava 
horas jogando a gente na piscina e brincando, 
o tio que gostava tanto de passarinho, e de gali-
nhas também, e só pelo prazer de criá-las mes-
mo é que cuidava delas. Era o meu tio que tinha 
tempo para fazer dessas coisas, e tinha tempo 
pra gente, pra todos. Um homem que entendia 
de bicho, de planta, de natureza e outras can-
duras, então mais um homem bom a ser ferido 
por essas corridas eleitorais malucas, portando 
o peso de um nome que até então tanto afogara 
a todos nós? 

Mas foi chegar ali pra ver que a situação era 
bem diferente do quadro que eu tinha pintado 
na cabeça. Foi chegar para ver que não era só a 
questão do resgate de um nome. Era também 
um desejo de mudança ardendo dentro de um 
homem reto. O mesmo desejo que movera meu 
avô anos atrás, mas agora com a vantagem de 
termos aprendido com anos de história e de 
percalços, para não repetir as coisas todas ou 
emular o que ficou para trás. O que meu avô 
ensinou a todos nós foi coragem e doçura. Em 
meu tio vejo o que o vovô legou à gente, com o 
adendo de cobrar de si até demais. Mas posso 
conviver com a ideia de um homem que não 
aceita nada menos do que uma postura impe-
cável de si próprio, sendo ainda assim bondoso 
com tudo o que se move. E segue com essa cer-
teza de mudança, com propostas como o abrigo 
para quem mora na rua e não tem onde dormir, 
projeto que mais me fisgou, indispensável e ur-
gente numa cidade onde estamos tão confina-
dos dentro do conforto dos nossos carros, que a 
gente nem percebe como tem gente vivendo nas 
ruas de Macapá, largados, como seres invisíveis. 

Gosto de pensar numa política que constrói 
moradas. Meu avô, em sua gestão de tanta inci-
piência, o que fez foi construir bairros, dar casa 
a muita gente, erguer conjuntos habitacionais, 
teto e espaço a quem não tinha nada. E mesmo 
hoje Macapá é ainda esta cidade em que as pes-
soas estão vivendo nas áreas de ponte, e a cultu-
ra da palafita, histórica e tão característica dos 
povos ribeirinhos que somos, hoje, na verdade, 
nos centros urbanos deste nosso norte, encobre 
a realidade feita de casas de madeiras paupérri-
mas construídas sobre esgotos a céu aberto. É 
preciso mesmo projetos que construam mora-
das, que façam da cidade, de fato, um lugar em 
que se pode habitar. 

Morada é onde o coração encontra paz. E 
nesse sentido já não sei em que níveis a política 
se afasta ou se aproxima do que é da ordem da 
paixão. Mas acredito numa ética do afeto. Do 
preocupar-se com o outro. 

Meu vô nos legou um nome, e um nome é 
um nome. Se pesado ou leve, importa que os 
nomes sejam lembrados. Se pelas coisas boas 
que fizeram, melhor ainda. Acho que a política 
é também uma questão de preservar histórias. 
Esta é um pedaço da nossa. Para afinal não ser 
esquecida e quem sabe até voltar a figurar entre 
os nomes dos que lutam pela construção de um 
mínimo de dignidade humana. 

Vejo em meu tio detalhes de bondade, este 
meu querido tio, que um dia, quando eu era 
pequena, os adultos todos e ele também na cor-
reria para tentar resolver o apagão numa ma-
drugada em que a luz tinha ido embora, parou 
tudo para me explicar, só porque eu perguntara, 
como é que podia ser noite pra gente e dia no 
Japão e por que é que quando a luz elétrica era 
cortada de noite a gente não enxergava mais 
nada. E ele então se deteve naqueles minutos, 
com uma lâmpada na mão, no escuro, na va-
randa, me explicando noções básicas sobre a 
orbitação da Terra e o funcionamento do Sol. 
Talvez ele nem lembre, mas a menina de seus 
cinco anos não esqueceu. 

Vejo neste tio que cuida de galinhas, só pelo 
prazer de cuidar, e que dá atenção às crianças 
e se preocupa com a gente em cada detalhe a 
mesma bondade que há em meu avô, apesar de 
todas as rasteiras da vida. 

Sei que é difícil abrigar um conceito defini-
tivo do que seja “bom”, mas “bom” não é aquele 
que, até onde sei, se preocupa com o outro, pri-
mordialmente? Não há forma mais feliz, para 
mim, de fazer as pazes com a politica e com um 
nome, com meu próprio nome, do que entender 
finalmente que politica pode ser não unicamen-
te o que diz respeito aos discursos, aos lados e às 
ideologias, mas é também, enquanto tenta aliar 
tudo a um padrão de bem geral e coletividade, 
a demanda de preservação de narrativas, histó-
rias e nomes, e de modo geral quer abrir espaço 
a todo nome, mesmo os que foram esquecidos. 

É isto. E abaixo, a foto de um homem doce, 
homem que nos ensinou de tudo o que é bom, 
e hoje comemora seus 78 anos, de esperança 
renovada e cabeça erguida. Porque temos histó-
ria. Porque somos de luta. Parabéns, vô. Alegria 
para toda a nossa família, para uma cidade que 
vai te redescobrindo. Beijos da tua biscoitinha.

Macapá-AP, 02 a 08 de setembro de 2017

SETEMBRO – MÊS DO CIVISMO
Reinaldo Coelho

Um país que quer ser grande tem 
que comemorar suas datas cí-
vicas. Talvez a situação proble-

mática do país esteja relacionada, de alguma 
forma, com a falta de civismo. Se fôssemos, 
efetivamente, levados a conhecer e a amar 
os símbolos nacionais, provavelmente certos 
problemas não fossem tão sérios, ou melhor, 
talvez até nem existissem esses problemas. 
Por outro lado, até a escolha dos políticos se-
ria feita dentro de padrões mais coerentes, se 
também fosse considerado o grau de civilida-
de do candidato. Com certeza, agindo assim, 
possivelmente não teríamos elegido muitos 
candidatos de má índole, como infelizmente 
temos feito.

Os brasileiros deverão festejar nesta sema-
na, antigamente denominada Semana da Pá-
tria, duas datas importantes, uma para todos 
os nortistas e amazônidas – o 5 de Setembro 
– Dia da Amazônia, além de que nessa mes-
ma data é comemorado o Dia da Raça e a ou-
tra para todos os brasileiros o 7 de Setembro, 
data da Independência do Brasil.

O Dia da Raça foi instituída por Getúlio 
Vargas em 1937, sendo incorporada à cha-
mada Semana da Pátria. O Amapá incorpo-
rou o 13 de setembro, data da criação do en-
tão Território Federal, muito festejado pelos 
amapaenses, como um festejo cívico cultural 
de grandes magnitudes que mobilizava todo a 
sociedade, atraindo turistas de todos os recan-
tos do mundo, além ser pauta de documentá-
rios da imprensa nacional e internacional.

A programação cívica começava com o 
desfile do Dia da Raça, na Avenida FAV, o 
desfile cívico militar com a data de 7 de Se-
tembro, com a participação das Forças Ar-
madas Brasileiras, e o grande desfecho era 
o apoteótico desfile de 13 de Setembro, que 
todos os anos trazia um tema por escolas, 
com direitos a carros alegóricos, alunos esti-
lizadamente trajados e com as bandas e fan-
farras escolares faziam da Avenida FAB um 
palco onde eram apresentadas as histórias do 
Amapá, da Amazônia e do Brasil. Isso com 
a participação entusiástica dos alunos, pais 
e professores, que saiam das salas de aulas e 
dedicavam-se as confecções das roupas e das 

logísticas dos desfiles, que mereciam compe-
tições e premiações, uma das maiores era o 
CIVISMO.

Dia da Amazônia
Hoje, temos mais uma data a festejar, o 

Dia da Amazônia. Esta data foi criada com o 
intuito de conscientizar as pessoas sobre a im-
portância da maior floresta tropical do mun-
do e da sua biodiversidade para o planeta.

A data escolhida faz referência ao dia 5 
de Setembro de 1850, quando o Príncipe D. 
Pedro II decretou a criação da Província do 
Amazonas (atual Estado do Amazonas).

Não há muitos motivos para comemo-
ração e sim para preocupação. A floresta 
amazônica atualmente está ameaçada pelos 
constantes desmatamentos ilegais, afetando 
diretamente a fauna e a flora da região, cau-
sando desequilíbrios e crises ambientais a ní-
vel global. Esta semana estamos sofrendo um 
vai e vem sobre a RENCA, com o governo 
liberando, os ambientalistas protestando, e os 
amazônidas sem ser serem consultados.

Dados Importantes sobre a Amazônia
Com uma área de apro-

ximadamente 5,5 milhões 
de quilômetros apenas de 
floresta, a Amazônia está 
presente em 8 Estados bra-
sileiros: Acre, Amapá, Pará, 
Amazonas, Roraima, Ron-
dônia, Tocantins e parte do 
Maranhão e Mato Grosso.

Na América do Sul 
compreende os seguintes 
países: Suriname, Bolívia, 
Guiana, Guiana Francesa, 
Venezuela, Colômbia, Peru 

e Equador.
O clima na região amazônica é predomi-

nantemente equatorial/quente e úmido.
Outro recorde da Amazônia é a sua ba-

cia hidrográfica. Com cerca de 7 milhões de 
quilômetros de extensão, os principais rios 
da região são: Amazonas (maior do mundo 
em extensão), Negro, Trombetas, Japurá, Ma-
deira, Xingu, Tapajós, Purus e Juruá (todos 
afluentes do Rio Amazonas).

Dia da Raça
Dia da Raça, uma aberração num país 

como o Brasil, formado praticamente por 
todas as raças existentes no mundo, querer 
homenagear a raça brasileira, sabidamente 
inexistente. A nação é formada por brasileiros 
natos, quer oriundos das raças branca, negra 
ou amarela. Em nosso calendário de efemé-
rides temos tanto o Dia do Índio como o Dia 
da Abolição dos Escravos, em 13 de Maio, e 
este não deixa de ser uma homenagem à inte-
gração dos negros como brasileiros de plenos 
direitos de cidadania. Em nós cabe um pou-
co da história e da cultura de vários povos e, 
consequentemente, também cabe um pedaço 
enorme da humanidade. A raça brasileira 
deve ser celebrada por ser única, por ser o que 
nos une, o que nos integra e o que nos dife-
rencia nesse mundo cada vez mais cheio de 
igualdades!

7 de setembro e o civismo atual
A Independência do Brasil é o marco 

maior da História Brasileira, ela foi o sonho 
dos inconfidentes, foi o desafio pátrio de 
Dom Pedro, que, mesmo sendo português, 
houve por bem tirar o Brasil do domínio de 
Portugal. Que acontecimentos o teriam leva-
do a proclamar a Independência? Os motivos 

que culminaram com a Independência, hoje 
são meros relatos nos livros de História, que 
os alunos ouvem e esquecem logo depois. Pa-
rece até que esses motivos não têm nenhuma 
relação efetiva com a vivência dos dias atuais, 
o que é um erro lamentável, pois a História é 
um eterno continuar e é somente conhecen-
do o passado que se pode fazer o presente e 
projetar o futuro.

Lembro-me que quando eu era menino, 
cantar o Hino Nacional nas escolas e haste-
ar a Bandeira Nacional, não eram atividades 
exclusivas do dia 7 de Setembro, pois isso 
ocorria todos os dias, antes das entradas dos 
alunos às salas de aulas. Cabe ressaltar que 
todos os alunos cantavam o hino e havia até 
uma competição, para ver quem iria hastear a 
bandeira. Só os melhores alunos conseguiam 
atingir tal façanha. Hoje, no entanto, é pos-
sível e até bem provável, que muitos alunos 
saiam da escola sem saber a letra do Hino 
Nacional Brasileiro e, o que é pior, sem nun-
ca terem visto e muito menos participado do 
hasteamento da Bandeira Nacional.

Outros hinos e canções cívicas, que guar-
dam e que identificam determinadas datas 
ou símbolos nacionais, estaduais ou muni-
cipais se quer, são ouvidos nos dias de hoje. 
Isto é, a maioria das pessoas, principalmente 
os jovens, nem sabe que eles existem. Aliás, 
teríamos um misto de dúvida e de medo da 
resposta que um aluno de hoje daria se lhe 
fosse perguntado, por exemplo: o que é um 
símbolo nacional?

O desfile cívico do dia 7 de Setembro, que 
antigamente era obrigatório às escolas, hoje, 
infelizmente, não existe – ou, quando muito, 
é facultativo. Em consequência disso, pouca 
gente vê ou participa do mesmo. Não há mais 
aquela efusão das pessoas pelas datas cívicas.

5 de Setembro – Dia da Amazônia e da Raça / 7 de Setembro – Independência Do Brasil
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O ATO DE CITAR E SUAS IMPLICAÇÕES – parte 1.

Terminou o mês de agosto, 
mês dedicado a Juventude 
no Estado Amapá, mas de 

acordo com o governo do estado, as 
ações continuarão acontecendo du-
rante o ano.  O Brasil tem a melhor 
legislação do mundo, mas sua maio-
ria não é cumprida, Uma delas é a 
dos Direitos básicos da sociedade e, 
em especial, da criança, do adoles-
cente e dos jovens não são cumpri-
dos.

O Estatuto da Juventude, insti-
tuído através da Lei Nº 12.852 de 5 
de Agosto de 2013 defende, dentre 
muitos outros, o direito ao despor-
to e ao lazer no seu vigésimo oitavo 
artigo.

Mas, assegurar o direito não as-
segura o acesso. Quantas vezes as 
crianças, adolescentes ou jovens, 
querem praticar esportes, mas não 
possuem local apropriado para tal?

Seguem, então, e praticam o es-
porte nas ruas. Em locais inapro-
priados. Até o momento em que a 
bola bate contra o portão de alguma 
residência e ocorre um atrito. Os jo-
vens são simplesmente proibidos da 

justiça.
Para isso, o direito à Diversidade 

e à Igualdade aponta a necessidade 
de capacitar profissionais da educa-
ção, da saúde e da segurança públi-
ca para enfrentar qualquer forma de 
discriminação em seus ambientes 
de trabalho. A meta é que todos os 
jovens da sociedade brasileira rece-
bam tratamento igualitário, inde-
pendentemente de sua diversidade.

O Estado cumpriria com a sua 
responsabilidade legal de ofertar 
equipamentos comunitários que 
permitam a prática desportiva e cul-
tural e de lazer (Estatuto da Juventu-
de, Art. 30) e as crianças, adolescen-
tes e jovens teriam o acesso digno 
ao desporto e ao lazer, como é esse 
direito resguardado pela Constitui-
ção Federal, Estatuto da Criança e 
do Adolescente e Estatuto da Juven-
tude.

O governo amapaense vem atu-
ando com esses compromissos com   
sua juventude, na semana que fin-
dou estabeleceu as ações que visam 
estabelecer uma rede de atendimen-
to para levar a todos os municípios 

Faz parte da evolução hu-
mana o uso da palavra para 
nos comunicarmos com o 

mundo e as pessoas. Mas o silêncio, 
o não uso da palavra, o calar e, algu-
mas vezes, a solidão são mais  bené-
ficos do que o barulho e as palavras. 
Existe também a manifestação muda 
e doentia do silêncio, demonstrada 
pelas doenças mentais. 

O maior exemplo disso é o po-
der da oração, ensinado por Jesus : 
“ quando orardes, não sejais como 
os hipócritas...que o fazem para se-
rem vistos pelos outros...Tu, porém, 
quando orares, entra no teu quarto, 
fecha a porta e ora ao teu Pai que 
está no escondido. E o teu Pai , que 
vê no escondido, te dará a recom-
pensa. Quando orardes, não useis 
de muitas palavras, como fazem os 
pagãos. Eles pensam que serão ou-
vidos por força das muitas palavras”. 
( Mt 6,5-8).

Essa constatação também está 
presente nas culturas e religiões 
orientais, onde prepondera a lin-

guagem não verbal nos rituais e mo-
mentos de reflexão. Os shadus, mís-
ticos indianos, abstêm-se de falar; 
para eles, calar-se é indispensável 
para o desenvolvimento da espiritu-
alidade. 

O silêncio e o não uso da verba-
lização recebem várias interpreta-
ções: por renuncia e escolha pessoal 
(monges, místicos e religiosos con-
finados), falar não significa se co-
municar (ostentação, megalomania, 
tagarelice) ou necessidade de man-
ter-se calado para proteger-se ou 
não provocar desconforto no outro 
( mecanismo de personalidade). 

O espaço urbano é considerado 
barulhento e conflituoso, como nas 
grandes cidades. O excesso de sons 
e ruídos com altos decibéis são pre-
judiciais à saúde. Nesses ambientes 
conturbados, com sons de toda or-
dem ativam o sistema neurovegeta-
tivo (simpático), que é interpretado 
pelo cérebro como um sinal de alar-
me, provocando a produção do hor-
mônio do estresse, o cortisol. Esse 

estado de alerta, desencadeia: 
Aumento da frequência cardíaca 

e da pressão arterial, com aumento 
do risco de doenças cardiovascu-
lares; diminuição das defesas imu-
nológicas; alterações da função das 
glândulas endócrinas (tireoide, hi-
pófise, adrenais); alterações do hu-
mor, irritabilidade, distúrbios do 
sono e dores de cabeça.  

No mundo conturbado e ociden-
tal, a ausência de sons é percebida 
como negativa, provocando des-
conforto. Quem não fala é julgado e 
taxado de antissocial, introvertido, 
tímido e inibido. O “desejo de não 
falar” desencadeia a ansiedade de 
interpretação. Já a quietude, o reco-
lhimento interior, pode representar 
a “fuga das distrações e das preocu-
pações que conturbam a alma que 
reza”. 

Mas há o lado sombrio e dramáti-
co do silêncio que extrapola todas as 
culturas, religiões e interpretações 
humanas: as manifestações doen-
tias do silêncio, da depressão ou da 

esquizofrenia, do autismo, nas do-
enças degenerativas cerebrais, dos 
drogados  ou outras formas de afas-
tar-se da realidade. Esses devem ser 
encarados como pessoas que preci-
sam de ajuda e não praticarmos o 
mutismo seletivo e segregador.  

Os efeitos positivos do silencio 
não estão somente na espirituali-
dade, mas no cotidiano da vida e 
da saúde física e mental: é parte das 
técnicas de relaxamento, da medita-
ção, da introspecção psicológica; é 
indispensável nas interações com a 
natureza e as relações humanas; ati-
va o sistema neurovegetativo positi-
vo (parassimpático) que comanda o 
sono, a calma e a quietude. 

Aproveitar os momentos de si-
lêncio, do calar consciente ou afas-
tar-se do barulho, também tem o 
seu lado terapêutico e não devemos 
exigir sempre de nós ou dos outros 
que tenham a resposta imediata ou 
sempre uma a atitude barulhenta 
diante da vida. (Fonte: Revista Men-
te & Cérebro, 53).

prática do esporte. Mas, os jovens 
podem ser culpados por não possuir 
outro local adequado para a prática 
desportiva? A resposta é não.

É dever da comunidade e da so-
ciedade em geral assegurar o direi-
to ao esporte, as comunidades e a 
sociedade deveriam lutar junto aos 
representantes municipais/estaduais 
para solicitar a estes a implantação 
de locais e espaços apropriados para 
essas ações. Oposto ao que é pratica-
do atualmente.

Poderíamos associar, então, o não 
conhecimento da legislação por par-
te da população, à dificuldade en-
frentada pelos jovens no acesso ao 
direito ao desporto e ao lazer.

O jovem também tem direito à 
Diversidade e à Igualdade o que  sig-
nifica garantir que o jovem não seja 
discriminado por sua etnia, raça, 
cor da pele, cultura, origem, idade, 
orientação sexual, idioma, religião, 
opinião, condição social ou econô-
mica. Cabe ao poder público asse-
gurar a igualdade de direitos entre 
todos os jovens no acesso à educa-
ção, saúde, segurança, cidadania e 

nhuma sociedade privilegiar a preguiça em nome de 
falsos números.

A tecnologia tem substituído em grande parte as 
mentes humanas, por isso não há necessidade de uma 
boa escola que crie pensadores. Manusear máquinas e 
equipamentos exige apenas que se entenda o manual.

Então temos famílias desestruturadas, jovens com 
superpoderes e escolas que privilegiam a preguiça. Este 
quadro gerou esses estudantes bandidos que se julgam 
donos da sala de aula, da sala de casa, da sala de cinema 
e de todas as salas. Crianças sem respeito por ninguém e 
que têm o ECA na ponta da língua. ECA!

A impunidade criou uma sociedade relapsa. A mal-
dade é inerente ao ser humano, porém os limites sociais, 
as leis, mantêm o homem “controlado”. Quando a lei é 
conivente o homem se solta, e solto torna-se selvagem, 
tenta por meio da força alcançar o poder, ainda que seja 
na sala de aula, mas tenta. Tocar nestas feridas é neces-
sário, sim!

A cada década que deixamos de corrigir nossos 
erros passados, aprofundamos o problema, tornando-
-o mais complicado. Não adianta, o homem precisa de 
controles sérios, que demonstrem aos que não se en-
quadram as consequências e responsabilidades de seus 
atos.

Liberdade é uma consequência natural de homens 
passivos, que pensam, agem e conquistam pelo debate 
de ideias, pela emanação do bem comum, não por im-
posição simples e pura.

Num país onde os professores são intimidados, 
insultados, mal pagos e mal preparados, não se pode 
esperar nada. De que adiantam números econômicos 
se não temos moral? 

Essa bandalheira que temos é muito conveniente 
para as forças dominantes, que não representam neces-
sariamente o que pensamos, ou representam?

Estamos realmente isentos da mea-culpa ou culpa-
-inteira? 

Claro que não. Se a sociedade é um corpo constitu-
ído por todos nós, é lógico que temos nossa parcelinha 
nisso tudo. 

Desvalorizado financeiramente e social-
mente, resta ao docente um sentimento de 
abandono. “O professor tem de se virar na 

sala de aula para ensinar e para tomar cuidado com o 
que pode acontecer ali dentro”.

Mas antigamente não se via, ou raramente se via, 
eram professores sendo espancados em plena sala de 
aula. Em meus dias de tutor, enfrentei discussões com 
alunos, inclusive com marginais, porém, por sorte, nun-
ca me deram nas ventas.

Em um passado não muito distante o professor era 
o segundo pai ou mãe, e sua palavra virava ordem sem 
contestação ou intervenção dos pais. O professor sem-
pre estava certo, não adiantava argumentar.

Atualmente a escola está perdida, literalmente ame-
drontada, e ser professor virou profissão de risco. 

E onde foi que perdemos a mão? 
A resposta é simples, porém mexe com feridas 

abertas por um modelo de vida arriscado que as famí-
lias resolveram assumir: o imediatismo.

No tempo em que a família era uma instituição res-
peitada o consumo era menor, assim como a ansiedade 
por ter bens materiais. Logo não se precisava trabalhar 
tanto. Os pais estavam muito mais atentos com o desen-
volvimento das crianças e nisso imperava um respeito 
enorme por pais e por professores.

Em determinado momento as necessidades mate-
riais se tornaram prioridades em detrimento dos valo-
res morais, tão necessários na formação do caráter da 
criança. Jogou-se um monte de responsabilidades para 
os outros e os outros são os outros, e só. Nossa geração 
é a geração do vácuo. Saímos de uma criação quase me-
dieval para a liberdade absoluta, o pode tudo.

Tínhamos imensa vontade de educar nossas crian-
ças com conceitos novos, onde eles pudessem fazer 
escolhas por si só. No entanto esquecemo-nos de que 
as crianças ainda não discernem em idade infantil. E se 
assim for, o futuro adolescente se achará com plenos po-
deres para, inclusive, agredir professores.

Essa falta de noção de limites foi dada por pais sem 
preparo e por escolas também. Não é saudável para ne-

Precisamos rever onde estamos e como agimos. 
Mexer na cicatriz e abri-la se assim for necessário e vai 
doer muito.

O papel do professor no século XXI passou a ter 
inúmeras roupagens. Além da escolarização, ele se tor-
nou tutor, mentor, psicólogo, mãe, pai e amigo, muitos 
papéis para os quais não foi preparado para exercer, 
pois não são essas suas funções.

Quando assistimos aos noticiários acompanhando 
os pareceres, a legislação vigente, as deliberações e os 
projetos de lei que têm assolado quase que diariamen-
te o setor da educação, percebemos que a profissão do 
professor virou uma grande aventura, uma profissão de 
risco.

Sim, estamos em perigo. 
Pensemos juntos: com a inclusão, as escolas são 

obrigadas a atender crianças com todos os tipos de 
síndromes. Muitas vezes, o professor tem em sala 25 
alunos e, dentre eles, por exemplo, um agressor severo, 
um autista, duas crianças com déficit de atenção e outra 
hiperativa. Em alguns casos, são crianças que perdem o 
equilíbrio emocional com muita facilidade, muitos sem 
receber os medicamentos e terapias adequados. Sem 
esquecer dos alunos que mordem e batem nos amigos.

Esse professor corre perigo, ele está à mercê de uma 
ocorrência grave a qualquer momento. O perigo pode 
ser físico e emocional: físico por ser machucado pelo 
aluno, e emocional por se sentir incapaz perante a si-
tuação, pois ele não foi capacitado para lidar com essa 
realidade.

Pensemos na questão jurídica, que também foi co-
locada ao professor. Como ele fará uma contenção cor-
pórea neste exemplo que cito? Como justificar perante 
as crianças e, principalmente, a comunidade escolar 
que um professor se jogou em cima do aluno para con-
ter sua agressividade para com outra criança?

Quando teremos em nossa nação pessoas que con-
sigam fazer um pensar coletivo de educação para que 
não estourem dentro das salas de aulas os problemas 
recorrentes a um educar sem qualidade?

Se tivermos que fazer inclusão severa, sem condi-

ções, onde ficará o pedagógico, a aprendizagem, a sis-
tematização? O que fluirá com qualidade e onde ficare-
mos devendo qualidade?

Podemos também ir mais longe neste pensamento 
e preocupação. Esta criança de inclusão precisa de aten-
dimento clínico fora da escola, pois a inclusão não exis-
te sem a questão clínica junto ao processo. Muitas vezes 
a família se nega a levar o filho para atendimento. E se 
leva ao médico demora muitas vezes um ano para um 
diagnóstico, pois no setor público encontramos a fila de 
espera, e no setor privado pesa o alto custo financeiro 
para as famílias.

Enquanto se aguarda esse processo moroso a crian-
ça está em sala de aula, à deriva, perante os amigos jun-
to com a professora que precisa de alguma maneira se 
virar com a situação. Um problema que é dela, já que o 
Poder Público não vive o que ela passa em sala de aula.

A questão da inclusão sem precedentes é muito 
séria e precisa ser estudada, referenciada por todos, 
independente do cargo ou o que faça, pois hoje tudo 
gira em torno do pedagogo. Isso precisa ser pensado na 
qualidade de vida deste ser humano, responsável pelo 
futuro do nosso país. É na educação que está o segredo 
do sucesso do país, sentimos isso na Alemanha. 

A educação e o planejamento são sérios e devem 
ser repensados para que o professor possa ter qualidade 
em seu trabalho, não sendo obrigado a exercer o papel 
de fisioterapeuta e psiquiatra em muitas situações.

A escolarização normal é para todos, sabemos dis-
so, mas existem situações de inclusão que são extrema-
mente graves e sem possibilidade alguma de serem es-
colarizados junto a outras crianças. Avaliar a perda dos 
outros alunos se faz necessária, assim como ter escolas 
de qualidade para atender crianças com problemas 
graves, para termos justiça e ética, juntamente com um 
repensar da inclusão social. Já a inclusão pedagógica é 
diferente e precisa ser pensada por todas.

Pensar em todos e em tudo, e não simplesmente 
fazer leis impossíveis de serem cumpridas. Queremos 
a inclusão de qualidade e não um grande fazer de conta 
que acontece hoje na maioria dos Estados brasileiros.

Professor: profissão de risco

do Estado cursos de qualificação 
profissional, estágios remunerados, 
bolsa de transferência de renda e 
oportunidades de emprego para os 
jovens amapaense.

Além, de revitalizar o Programa 
Amapá Jovem que deverá atingir 
10 mil jovens, possibilitando o de-
senvolvimento e a emancipação dos 
envolvidos, sendo instrumento de 
redução de vulnerabilidades, riscos 
sociais e pessoais. Para isso, uma 
caravana do Governo do Estado 
percorrerá os 16 municípios, com a 
finalidade de apresentar o projeto e 
divulgar os benefícios para a juven-
tude.

Também foram assinadas pelo 
governador Waldez Góes os decre-
tos de criação do Conselho Gestor 
do Programa Amapá Jovem e a Lei 
que cria o Conselho Estadual de Ju-
ventude do Amapá. Ficando assim 
o jovem amapaense protegido e res-
guardado e abrindo novos horizon-
tes com auto estima e segurança em 
um futuro promissor. Parabéns aos 
jovens amapaenses. #Todojovem-
temdireitos.   

A MUDEZ DA DOENÇA E O SILÊNCIO DA PAZ INTERIOR

Este artigo é reprodução na íntegra do 
publicado  na revista Rumos de mar/abr 
de 1988 e da lavra de Joaquim Augusto 

Medina, Advogado, que publico como contribui-
ção aos acadêmicos de Direito, se interessar possa.

“A origem da palavra é clara como a água : o 
latim citare. Claro, também, é o seu sentido, sob o 
ponto de vista léxico. Transposta para o jargão ju-
rídico – um mundo de códigos muitos particula-
res, cujo entendimento exige cuidadosa iniciação 
-, ainda assim, essa clareza persiste. O ato, em si, 
à luz do Direito substantivo, não suscita dúvidas 
transcendentais, mas, no campo adjetivo – no do-
mínio cheio de meandros do Direito processual -, 
as coisas se modificam. Entramos no terreno da 
citação pelo correio – matéria delicada, direta-
mente ligada á boa aplicação da Justiça – e esse é 
uma tema que desafia, plenamente, a reflexão dos 

especialistas.
“A citação, como estabelece o Código de Pro-

cesso Civil, é o ato pelo qual se chama à juízo o 
réu ou interessado, a fim de se defender ( art. 213-
CPC). Ainda que este não seja um conceito perfei-
to, é o que nos dá  o  significado mais apropriado 
e abrangente. Todas as discussões e polemicas que 
se tem travado pelos teóricos do Direito em torno 
deste ato processual são, apenas, formas de satisfa-
ção intelectual.

“Para o entendimento do significado da cita-
ção, tanto no sentido atribuído ao termo pelos lexi-
cólogos, como pelos estudiosos do Direito, não há 
necessidade de maior esforço intelectual. Quando, 
entretanto, ao seu significado dentro do processo, 
sim. É necessário que se esteja consciente daquilo 
que a citação significa, tanto para quem é o autor 
de uma ação judicial como para quem nela terá in-

teresse direto ou, apenas, poderá com sua decisão 
vir a sofrer algum prejuízo ou constrangimento.

“Dentro deste princípio, portanto, é que se 
deve dar toda importância ao significado da cita-
ção.

“Assim é que o CPC muito propriamente, dia 
que a citação é o ato pelo qual se chama à juízo o 
réu ou o interessado a fim de se defender. O sen-
tido atribuído pelo legislador ao termo citação 
provem de sua origem, uma vez que, etimologi-
camente, advém do verbo ciére, que em latim sig-
nifica chamar, mandar vir, invocar, chamar pelo 
nome, citar. Portando, desde seu nascedouro, na 
sua origem, a palavra citação já tem o significado 
de chamar, de mandar vir. Este é, pois, o sentido 
conferido à citação pelo Código de Processo Civil 
Brasileiro, o chamamento do réu ou do interessa-
do à juízo para se defender de alguma acusação 

contra ele proposta.
“O artigo 214 do CPC dá a dimensão  do valor 

da citação ao afirmar, textualmente : Para a valida-
de do processo é indispensável a citação inicial do 
réu. Depreende-se, por ai,  que a citação inicial tem 
um valor fundamental no Direito. É por ela que se 
inicia um  processo  válido. Para que isso aconteça, 
há de ser feita de forma correta e regular.

“A ideia básica da citação e a importância que 
se lhe imprime resultam da necessidade de se dar 
oportunidade à alguém para defender-se, em ju-
ízo, de alguma coisa que contra ele se postula ou 
se alega.

Eis, pois, uma bela aula de hermenêutica ju-
rídica, facilitando àqueles que enveredaram pelos 
caminhos da Ciência Jurídica, aflorar, aprimorar e 
consolidar seus conhecimentos.

Até o próximo artigo.

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja Retórica
Reinaldo Coelho

#Todojovemtemdireitos   

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



Macapá-AP, 02 a 08 de setembro de 2017C8 - SOCIEDADE EM FOCO

Diretor da Difusora Roberto Gato no Palácio do 
Governo com o vice governador Papaleo Paes, 

Sec. de Planejamento Antônio Teles Jr., advoga-
do Vicente Cruz e o jornalista Luis Trindade.

O Jornalista Ney pantaleão é só sorrisos ao 
lado da princesa Pétala.

O empresário Josimar Brito comemorou seu 
aniversário ao lado da sua esposa Ednalva Cor-

rêa. Felicidades ao casal!

#ficaadica

 

Batom vermelho... Como aplicar 
corretamente?

1-Comece passan-
do um risco no V 
do lábio superior 

3-Agora é hora de 
marcar o lábio de 
inferior, para isso 
faça um traço seguindo o formato da boca 

5-Contorne o formato da boca se-
guindo as orientações que desenhou 

Instagram: 
98122-5436

Quem comemorou no último dia 
30 mais um ano de vida foi o Ex-

-prefeito de Macapá o prof Azevedo 
Costa.

A bela Ediane Borges em selfie 
para nossa social.

Por Natalhy Almeida 

Patrícia Ferraz  e dep. Luciana Gur-
gel além de trabalharem pelo Amapá  
emprestam seus sorrisos para abri-

lhantar nossa página do social.


