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MATECONS LTDA. DÁ CALOTE NO ESTADO

A Matecons Ltda. é de propriedade de Alberto e André Brasil Alcolumbre. Empresa que des-
de 1998 arrendou o Macapá Hotel e sublocou para a C.F de Queiroz. Nesses 20 anos nun-
ca quitou as mensalidades do aluguel, que chegam a mais de R$ 2 milhões e estão sen-
do cobrados judicialmente, de acordo com o processo nº 0027273-97.2017.8.03.0001.

CANAL DO BEIROL
4 km de drenagem de 
sete bairros de Macapá 16ª SEMANA DE MUSEUS - Museus hiperconec-

tados: novas abordagens, novos públicos.
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Mais Hammed: Os Opostos
“...Como continuassem a inter-

rogá-lo, ele se ergueu e lhes 
disse: Aquele dentre vós que 

estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, 
abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre 
a terra...” (Cap. X, item 12)

“Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe 
atire a primeira pedra”, assim enunciou Jesus Cristo 
diante da mulher surpreendida em adultério. Ele 
conhecia a intimidade das criaturas humanas e as 
via como um livro completamente aberto. Sabia de 
suas carências e necessidades condizentes com seu 
grau evolutivo, bem como conhecia todo o meca-
nismo proveniente de sua “sombra”, quer dizer, a 
soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver 
em si mesmas.

O termo “sombra” foi desenvolvido por Carl 
Gustav Jung, eminente psiquiatra e psicólogo su-
íço, para conceituar o somatório dos lados rejei-
tados da realidade humana, que permanecem in-
conscientes por não querermos vê-los.

Jesus sabia que todos ali presentes fariam da-
quela mulher um “bode expiatório” para aliviar 
suas consequências de culpa, projetando sobre ela 
seus sentimentos e emoções não aceitos e apedre-
jando-a sumariamente, conforme as leis da época.

Em consequência, todos ali reunidos sentiriam 
momentaneamente um alívio ao executá-la, ou 
mesmo, “livres dos pecados”, pois nela seria pro-
jetados os chamados defeitos repugnantes e des-
prezíveis, como se dissessem para si mesmos: “não 
temos nada com isso”.

O Mestre, porém, induziu-os a fazer uma “in-

trospecção”, impulsionando-os para uma viagem 
interior, indagando: “quem de vós não tem peca-
dos?”

Somos, a todo instante, tentados a encobrir 
nossas vulnerabilidades ou “pontos fracos” por não 
aceitarmos ser natural que parte de nós é segura e 
generosa, enquanto outra dúvida e é egoísta. Faz-se 
necessário admitirmos nossos “pecados”, porque 
somente dessa forma iremos confrontar-nos com 
nossos “sótãos fechados” e promover nosso ama-
durecimento espiritual.

Admitindo nossos lados positivo e negativo, 
em outras palavras, nossa “polaridade”, passaremos 
a observar nossa ambivalência, rejeitando assim as 
barreiras que nos impedem de ser autênticos. Urge 
que reconheçamos nossa condição humana de 
criaturas em processo de desenvolvimento evolu-
cional.

Ao assumirmos, porém, nossos “opostos” 
como elementos naturais da estrutura humana 
(egoísmo-desinteresse, dominação - submissão, 
adulação - aversão, ciúme - indiferença, malícia- 
ingenuidade, vaidade - desmazelo, apego - apatia), 
aprendemos a não nos comportar como o pêndulo 
- ora num extremo, ora no outro.

A balança volta sempre ao ponto de equilíbrio, 
e é justamente essa a nossa meta de aprendizagem 
na Terra. Nem avareza, nem esbanjamento; nem 
preguiça, nem superentusiasmo; nem tanto lá, 
nem tanto cá; tudo com “equanimidade”, isto é, 
dando igual importância aos lados, a fim de achar-
mos o meio-termo.

As polaridades unidas formam a totalidade, 

ou a unidade, mesmo porque nossa visão depen-
de de ambas as partes unidas, para que nossas ob-
servações e estruturas não sejam claudicantes. Em 
suma, unir as polaridades em nossa consciência 
nos torna “unos” ou seres totais.

Com essa determinação, vamos adquirir um 
bom nível de permeabilidade e conseguir trans-
cender os limites e interligar nossos opostos, atin-
gindo um estado de consciência elevada, o que 
permitirá que nosso consciente e nosso incons-
ciente se fundam numa “unidade total”.

As pesquisas da atualidade analisaram as me-
tades do cérebro e chegaram à conclusão de que 
cada uma tem funções, capacidades e suas respec-
tivas áreas, onde atuam as diferentes responsabili-
dades da psique humana.

O lado esquerdo cuida do corpo, da lingua-
gem, da leitura, da escrita, dos cálculos, do tempo, 
do pensamento digital e linear e do lado direito do 
corpo, entre outras coisas; enquanto que o direito 
se prende às percepções da forma, da sensação do 
espaço, da intuição, do simbolismo, da atempori-
dade, da música, do olfato e do lado esquerdo do 
corpo, entre outras funções.

Usar a totalidade cerebral é ter uma visão real 
da vida que nos cerca portanto, com apenas meta-
de do cérebro, teremos a bipartição da verdade, ou 
melhor, a não-conexão dos opostos.

O Mestre afirmou-nos: “Eu e meu Pai somos 
um”, querendo dizer que Ele era pleno, pois enxer-
gava tudo no Universo como um “todo”, através de 
sua consciência iluminada e integralizada.

Jesus não agia dividido em “pares opostos”. 

Não pensava e não sentia como homem ou mu-
lher, mas como espírito imortal; não visualizava o 
interior e exterior, antes observava o Universo e a 
nós por inteiro, “dentro e fora”, argumentando que 
o “Reino de Deus” e “as muitas moradas da Casa 
do Pai” estavam no exterior e, ao mesmo tempo, 
no interior.

Por isso, não há nada a corrigir ou a consertar 
em nós, a não ser melhorar a nossa própria forma 
de ver as coisas, aprendendo a conhecer ampla-
mente as interligações dos opostos, a fim de atin-
girmos o equilíbrio perfeito.

“Pecado, em síntese, são as extremidades de 
nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirma-
ção de Jesus de Nazaré aos homens que somente 
olhavam um dos lados do fato naquele julgamento 
e que, ao mesmo tempo, escondiam sentimentos e 
emoções que gostariam que não existissem.

Em suma, a ferramenta vital para interligar os 
opostos chama-se amor, porque amar é buscar a 
unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer 
fundir e não dividir.

O amor tem que ser absolutamente incondi-
cional porque, enquanto for seletivo e preferencial, 
não será amor real. Quem ama realmente constitui 
um “nós”, isto é, “une”, sem anular o próprio “eu”.

O Sol emite raios para todas as criaturas e não 
distribui sua luminosidade segundo o merecimen-
to de cada um. Assim também é o amor do Mestre: 
não diferencia bons e maus, certos e errados, pode-
rosos e simples; não separa, nem divide, simples-
mente ama a todos, pelo próprio prazer de amar. 
(Hammed)

Editorial É crime: Utilizar o patrimônio público em benefício próprio 

Patrimônio público é tudo aquilo 
que pertence à população, que é 
mantido pelos impostos que todos 

nós pagamos mensalmente, além de ser tam-
bém aquilo que nós temos o dever de res-
peitar e preservar para que tais patrimônios 
continuem fazendo parte da nossa cidade. 
Não só no Brasil, mas em todo o mundo, o 
desrespeito pelo patrimônio público age de 
forma aparente, afinal por onde passamos 
podemos observar o quão grande é a depre-
dação em praças, bancos e, principalmente, 
em estátuas.

Podemos definir Patrimônio Públi-
co como o conjunto de bens e direitos que 
pertence a todos e não a um determinado 
indivíduo ou entidade, ou ainda o conjunto 
de bens à disposição da coletividade. Numa 
visão mais ampla Patrimônio Público é se-
gundo a Lei nº 6.513, de 1977 que define pa-
trimônio público, em seu artigo 1°, parágrafo 

1°, como o conjunto de bens e direitos de 
valor econômico, artístico, estético, histórico 
ou turístico, pertencentes aos entes da admi-
nistração pública direta ou indireta.  

É exatamente o que sucede na simples 
concessão de uso de bem público. Assim 
como o particular, a Administração Pública 
também realiza atos bilaterais, como os con-
tratos, visto que não é, em todos os aspectos, 
onipotente. Além disso, muitas vezes é mais 
viável para o Estado contratar com o parti-
cular a ter, que ela própria, suprir suas neces-
sidades.

Mas o problema é o não cumprimento 
das cláusulas estabelecidas para quem ar-
renda um patrimônio é a rescisão contratual 
e a parte descumpridora deve arcar com as 
consequências jurídicas. A bem da verdade, 
do ponto de vista técnico-jurídico, a ces-
são de uso e gozo de imóvel de Ente Públi-
co mediante remuneração, é concessão (ou 

permissão) de uso, sujeitando-se a legislação 
própria e contrato ou ato administrativo pró-
prios.

Nesta edição, apresentamos uma situa-
ção inconcebível, há 20 anos foi arrendado 
a administração do Hotel Macapá, além de 
um patrimônio público, é um patrimônio 
histórico e cultural do Estado do Amapá, 
gerações de amapaenses, o tiveram como 
ponto de referência, de lazer e cultura. Pon-
to de encontros da juventude e realizações 
de eventos sociais, assim como hospedava 
grandes nomes do cenário político e artísti-
co brasileiro, de Garrincha a Roberto Carlos; 
de Luiz Gonzaga a Ângela Maria. Ministros 
de Estado ali repousaram e hoje encontra-se 
totalmente destruído seu esplendor, merece-
dor de três estrelas da Embratur a ser dispu-
tado por rede internacionais de hotéis.

É triste ver seu área VIP (piscina, quadra 
de tênis) destruída e alojando playground 

que sublocaram por uma empresa que já ti-
nha sublocado da arrendadora original. 

Mas, além da destruição do prédio, que 
perdendo seu poder atrativo desvirtuado, 
com as atividades desenvolvidas pois não são 
exatamente aquelas para as quais ele existe e 
foi criado, durante a vigência contratual que 
iniciou em 1998 e termina em 2018 nenhum 
mês foi pago, valor estipulado em R$ 22 mil/
mês e o debito chegou há mais de R$ 2 mi-
lhões e a recusa das empresas em assumi-lo.

O que se pode observar é que faltou fis-
calização e respeito daqueles que estão usu-
fruindo e enriquecendo com os subalugueis 
do Macapá Hotel.  A administração pública 
deverá sempre atentar para os fins destina-
dos aos bens públicos que atendem melhor à 
população, possibilitando uso transitório ou 
não, de maior ou menor investimento,  ou 
seja, tudo o que caiba melhor na destinação 
dada ao bem que é de propriedade comum.
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Da Edtioria

O aposentado Miguel 
Silva e a família es-
tão contentes com a 

possibilidade de atendimento 
mais perto de casa.

“A proximidade é a melhor 
coisa. Não vai ser preciso ir lá 
para o centro para poder fa-
lar com um médico ou receber 
atendimento. Minha família 
está muito contente, porque se 
alguém precisar do hospital, já 
vamos ter esse aqui perto”. O 
relato é do aposentado Miguel 
Silva, 64 anos, morador do bair-
ro Zerão, ao passar de bicicleta 
pela Unidade de Pronto Aten-
dimento da Zona Sul, que será 
entregue na manhã desta sexta-
-feira, 18, pelo Governo do Es-
tado do Amapá (GEA).

Com uma expectativa de 
4,5 mil atendimentos por mês, 
a UPA da Zona Sul vai funcio-
nar 24h, administrada por uma 
Organização Social de Saúde 
(OSS). Serão atendimentos de 
complexidade intermediária, 
como: problemas de pressão, 
corte com pouco sangramento, 
queda com torsão e muita dor, 
queda com suspeita de fratura, 
febre alta, cólicas renais, intensa 
falta de ar, convulsão, dores no 
peito e vômito constante. Tam-
bém serão ofertados exames la-
boratoriais, de raio-x e ultrasso-
nografia.

Com a entrega da UPA, o 
Hospital de Emergência (HE) 
de Macapá terá o fluxo redire-
cionado para os serviços dispo-
níveis na zona sul. A cozinheira 
Celina Cardoso, 69 anos, mo-
radora do bairro Universidade, 
reclama sobre a falta de atendi-
mento básico à saúde nessa re-
gião. “Sempre foi um problema 
a questão da distância, ainda 
mais quando fecharam a Uni-
dade Básica de Saúde Lélio Sil-
va, para reforma. Esse hospital 
vai ser muito importante para 

os moradores aqui da Zona Sul”, 
ressalta Celina.

A nova unidade hospitalar 
será gerenciada pelo Instituto 
Brasileiro de Gestão Hospita-
lar (IBGH), uma entidade sem 
fins lucrativos. A parceria com 
o Governo do Amapá possibi-
litará o melhor atendimento ao 
usuário e economia dos gastos 
públicos na compra de medi-
camentos, correlatos e equipa-
mentos.

A pastora 
evangélica Adna 
Ferraz, 55 anos, 
moradora do 
Universidade, 
afirma que essa 
era uma reivin-
dicação anti-
ga das pessoas 
que moram na 

Zona Sul de Macapá. “Conheço 
a comunidade e todos sempre 
reivindicaram uma atenção es-
pecial para a saúde aqui nesses 
bairros. São muitas famílias que 
poderão ter acesso aos atendi-
mentos, isso é um grande avan-
ço”, comemora a líder religiosa.

A obra
A construção da UPA da 

Zona Sul foi iniciada em abril 
de 2014, com previsão de en-
trega para setembro do mesmo 
ano. Porém, a obra teve que ser 

paralisada no 
início de janeiro 
de 2015, porque 
ficou emperra-
da em processos 
b u r o c r á t i c o s 
e por causa de 
atrasos em re-
passes durante a 
gestão anterior 
do Governo do 
Amapá.

Na obra orçada inicialmente 
em R$ 3,6 milhões, do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
foram encontrados problemas 
de inconsistências estruturais, 
sendo necessário readequação 
ao projeto original, que passou 
a ter um estacionamento sub-
terrâneo.

As adaptações exigiram um 
aditivo extra de 25% do valor 
inicial, sendo possível apenas 
em agosto de 2015. Os serviços 
só foram retomados depois que 
o governador Waldez Góes fez 
uma série de visitas ao BNDES, 
em Brasília (DF), e articulou 
apoio da bancada federal ama-
paense com a equipe técnica de 
governo, para tirar o Amapá da 
situação de inadimplência pe-
rante o governo.

UPA da Zona Sul de Macapá 
Funcionando 24h e 5 mil atendimentos/Mês

A volta de Jason
O deputado estadual Haroldo Abdon 
vai voltar a Assembleia. Na sua rápida 
passagem provocou um desacerto total 
na casa ao acusar a presidência de gastar 
mais de R$ 11 milhões com a reforma 
do prédio da ALAP. Agora feito Jason, 
o homem da máscara branca, Haroldo volta com respaldo 
do Ministro Luiz Fux, presidente do TSE.

Esforço
O Capizão que concorre ao governo se esforça pra tirar 
leite de pedra. Ele desesperadamente tenta evidenciar o 
PSB. O problema é que o último governo do partido foi o 
do filho Camilo, que, aliás, foi um fiasco. Onde o Waldez 
carimba, o PSB reclama DNA. Deu mal Capi.

Nem com penúria
E o drama continua. Randolfe e Clécio que não tiveram 
infância, agora sabem o que é empinar curica com rabo 
molhado. Não sobe nem com ventania. E o gordinho 
Davi Alcolumbre quer ver o tempo passar e sua candi-
datura não decolar. Drama total. Mateus primeiro os 
meus, deve dizer Randolfe, que tem gente forte no seu 
calcanhar.

Exemplo de gestão
O Macapá Hotel foi à bancarrota, dívida de R$ 2,7 mi-
lhões e um contrato repassado sem aparo legal. Descarac-
terização de um patrimônio histórico do Estado. Gestão 
estadual? Com a palavra, Davi.

Quem diria
O Partido dos Trabalhadores continua criando pauta em 
função do espicha encolhe com PDT e PSB. Hora cá, hora 
lá. Quem diria que os vermelhos subiriam no muro e não 
descem.

Mudou de nome
PT já foi Partido dos Trabalhadores, agora é PT o Par-
tido Tempo, pelo menos no Amapá é a única moeda de 
troca que eles têm a oferecer.

Chico Bessa
Amapaense da gema, Francisco Bessa, advogado que 
mora em Ribeirão Preto ficou indignado com a notícia 
do abandono com o Macapá Hotel. No dizer dele é uma 
falta de respeito coma história do Amapá. O Felino con-
corda. PGE neles.

Melado
Fulo da vida o colaborador do E. C. Macapá, Paulo Hen-
rique reclama da lambança patrocinada pela arbitragem 
no jogo contra o Santos. Marcou um pênalti, desmarcou 
e deu início no jogo sem a recomposição da equipe do 
Macapá e o Santos ampliou. O jogo terminou em panca-
daria e muita indignação.

Come quieto
Waldez não esperneia, não se emociona, apenas trabalha 
e vai apresentando os resultados do governo. Inaugura-
ções seguidas. Escola no Amapá, UPA da Zona Sul, Dr. 
Gilson Rocha e no sábado em Tartarugalzinho. Ele diz 
que tem muito, mas muito mais. E a turma torce o nariz. 
Sem falar nos concursos.
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Reinaldo Coelho

Com a instalação do primeiro 
governo do recém-criado Ter-
ritório Federal do Amapá, em 

25 de janeiro 1944, Janary Nunes, o go-
vernador nomeado junto com sua equipe, 
começou a trabalhar as melhorias urba-
nísticas da mais novo capital brasileira, 
Macapá. 

Começou a construção de escolas, re-
sidências para funcionários e prédios pú-
blicos e o novo traçado da cidade/capital. 
Em 1947 com a chegada do Projeto Mi-
neral implantado pela Indústria e Comér-
cio de Minério (ICOMI) é desencadeado 
um processo migratório para Macapá sem 
procedentes e a cidade passou a ter novos 
ares e Janary Nunes construiu um hotel 
(Macapá), uma rádio (Difusora) um cine 
teatro (Cine Teatro Macapá) e a presença 
da imprensa oficial (Jornal Macapá) e ter-
raplanagem da cidade. 

Localizado à margem do Rio Ama-
zonas, o Macapá Hotel sinalizava uma 
espécie de registro da modernidade na 

urbanização da cidade, visava acomodar 
visitantes ilustres e funcionários, prin-
cipalmente os de primeiro escalão, que 
aqui desembarcaram após a criação do 
Território Federal do Amapá. Dentre os 
vários visitantes ilustres que passaram 
pelo hotel, podemos destacar Garrincha, 
Luiz Gonzaga, Raquel de Queiroz, Me-
notti Del Picchia, Valdemar Henrique e 
Ademilde Fonseca. Também se tornou 
uma referência para os encontros sociais 
da elite amapaense da época.  Sobre esse 
espaço assim informava o Jornal Amapá: 
“Macapá Hotel, um estabelecimento que 
constitui orgulho para a cidade. Localiza-
do à margem do rio Amazonas e bafejado 
continuamente pela brisa, o Macapá Hotel 
é um dos recantos mais atraentes da nossa 
capital” (JORNAL AMAPÁ, 13 de setem-
bro de 1947).

É, justamente, nessa relação entre a 
memória e a história que as reminiscên-
cias dos tempos idos trazem a materiali-
zação do lugar do memorial, nesse caso o 
Macapá Hotel, que já foi nos anos 1980, 
foi arrendado pelo governo do então Ter-

ritório Federal do Amapá ao grupo Acor, 
poderoso dono da rede Novotel. E voltou 
a ser Hotel Macapá e em cada mudanças a 
decadência acentua-se.

A reportagem do Tribuna Amapaense, 
através da presente matéria traz ao leitor, 
como pode um patrimônio histórico e 
cultural se destruído por próprios ama-
paenses, que o receberam para atividade 
empresariais do segmento hoteleiro, tu-
rístico e artístico. Antes de mais nada, é 
bom lembrar que o Macapá Hotel é um 
patrimônio do estado, que foi arrendado 
para a um grupo empresarial no governo 
de João Capiberibe e de lá pra cá só vem 
sendo destruído. Não funciona digna-
mente como aparelho turístico, apesar de 
sua localização privilegiada, e sua estru-
tura, que era maravilhosa, quando tinha 
manutenção.

Hoje ninguém sabe nas mãos de quem 
está e virou local de festas e fuás. Sua área 
externa e interna perderam o glamour e as 
festas desorganizadas, afastaram os hospe-

des e atraíram os vândalos, drogados e o 
tráfico e a prostituição.

Sua exótica piscina e paisagismo tropi-
cal estão sendo destruídos por parques de 
diversões, com espaço alugado e que não 
são repassados ao proprietário que é o Go-
verno do Estado do Amapá. Assim como 
o aluguel principal que deveria ser de $ 
22 mil/mês e mesmo após ser sublocado 
nada foi quitado nestes 20 anos, chegando 
o débito a mais de R$ 2 milhões.

De acordo com dados divulgados pela 
Procuradoria Geral do Estado do Ama-
pá (PGAP) o Hotel foi arrendado para a 
empresa Matecons Ltda., que recebeu do 
governo do Estado a concessão de uso do 
prédio, nos anos 1990, e a C.F. de Queiroz, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº. 13.785.733/0001-20, que pas-
sou a explorar o lugar e a pagar aluguel à 
Matecons. 

A reportagem foi até a JUCAP e ave-
riguou que a referida empresa Matecons 
Ltda., está ativa e tem endereço na Rua 

A Matecons Ltda. é de propriedade de Alberto e André Brasil Alcolumbre. Empresa que desde 1998 arrendou o Ma-
capá Hotel e sublocou para a C.F de Queiroz. Nesses 20 anos nunca quitou as mensalidades do aluguel, que chegam a 
mais de R$ 2 milhões e estão sendo cobrados judicialmente, de acordo com o processo nº 0027273-97.2017.8.03.0001.

Matecons Ltda dá Calote no Estado

MACAPÁ HOTEL
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Antônio Pelais de Souza, Perpétuo So-
corro e CNPJ 23.0066.566/0001-11 com 
capital de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) 
e seu objeto social e no ramo de Hotéis e 
Aluguel de imóveis próprios e tem com 
o sócios Alberto Brasil Alcolumbre (R$ 
50.000,00) residente a Rua Candido Men-
des 1206 – Centro e André Luiz Brasil 
Alcolumbre (R$ 50.000,00) residente no 
mesmo endereço (veja cópia).

Essa mesma empresa, Matecons Ltda., 
é a proprietária do Hotel Imperial, prédio 
localizado Avenida General Osorio, 365, 
Laguinho, Macapá. O hotel foi desativa-
do, porém a Prefeitura de Macapá alugou 
o prédio que tem quatro andares e passou 
a sediar duas secretarias e quatro coor-
denadorias do município e já apresentou 
problemas de fissuras em sua estrutura. 
Pergunta que não quer calar – está em dia 
o pagamento para a empresa Matecons 
Ltda.? Não conseguimos essa resposta. 
Como diz o dito popular – “bom cobra-
dor, mau pagador”. 

A reportagem quer destacar que mes-
mo que a empresa arrendadora do Macapá 
Hotel, tenha como sócio Alberto e André 
Brasil Alcolumbre, outros membros da fa-
mília atuavam na administração do hotel, 
caso do empresário das comunicações Jo-
siel Alcolumbre e Pierre Alcolumbre, que 
de fato administravam o empreendimen-
to e que assinou uma proposta de acordo 
com a Procuradoria Geral do Estado do 
Amapá, quando da devolução do prédio 
e mesmo com debito da empresa com os 
aluguéis com o Estado do Amapá propôs 
e se dispôs a não cobrar indenização. E 
foi além pediu que o Estado não cobrasse 
multa/infração/penalidade que eles não 
fariam também, isso pôr o Estado encon-
trar-se em dificuldade econômica. 

Quanto a empresa C F de Queiroz – ME 
é de propriedade de CLECIO FERREIRA 
DE QUEIROZ, residente e domiciliado 
na Rua Coaracy Nunes, nº 195, Bairro 
Centro, CEP 68900-080, neste município 
de Macapá, Estado do Amapá. O referido 
empresário se intitula proprietário do Ho-
tel Macapá, fato comprovado pela repor-
tagem ao acessar o processo no Tucujuris 
do TJAP, quando em 2014 moveu AÇÃO 
DE REPARAÇÃO POR DANOS MO-

RAIS contra o jornalista Sales Nafes  (...) 
I – DOS FATOS E DO DIREITOO autor é 
proprietário do HOTEL MACAPÁ, hotel 
este de grande renome em todo o estado 
por oferecer um serviço de alta qualidade 
e manter viva a cultura e a memória  de 
nosso Estado. Ou seja titula-se proprietá-
rio de um patrimônio público.

Nesse mesmo ano o Ministério Públi-
co Estadual, decretou diligência sobre de-
nuncia de poluição sonora e excesso dos 

frequentadores, gerando perturbação do 
sossego público.

A empresa alega que pagava men-
salmente os alugueis diretamente ao Sr. 
Pierre Alcolumbre, desde que assumiu a 
administração do Hotel Macapá, em no-
vembro de 2012, até o ano de 2015, um 
total de R$ 548.000,00 e que os recibos fo-
ram assinados pelo contador do Sr. Pierre 
Alcolumbre.

Enriquecimento ilícito
De acordo com a PGE-Ap as em-

presa C.F DE QUEIROZ LTDA.–ME e 
MATECONS LTDA., rés no Processo nº 
0027273-97.2017.8.03.0001 são as verda-
deiras devedoras do Estado, pois vêm por 
todos esses anos explorando ilegalmente 
o patrimônio público e auferindo renda 
com o mesmo, através de aluguel do res-

taurante e área da piscina para o funcio-
namento do empreendimento conhecido 
como “Cia do Espeto” (bar e restaurante). 
Aluguel de parte do imóvel público para 
funcionamento de Arena Soccer de Fute-
bol Society de gramado sintético. Aluguel 
do espaço público a particulares para a re-
alização de eventos como réveillon, carna-
val e ou shows diversos, entre outros.  

“A empresa Matecons Ltda. possuía a 
concessão de uso do imóvel público e após 

término da vigência do contrato não o 
devolveu e continuou a explorar sem pa-
gar qualquer valor ao estado do Amapá e 
ainda sublocou o imóvel para a empresa 
C.F. Queiroz. Importante registrar que os 
réus não negam em suas contestações, que 
a empresa Matecons sublocou/repassou 
para a empresa C.F. Queiroz o imóvel pú-
blico sem qualquer autorização do estado 
do Amapá e seu representante legal vem 
recebendo regularmente o preço mensal 
ajustado entre eles pelo o uso do imóvel 
público”, acusa o procurador Francisco 
Feijó.

Acontece que, conforme confessado 
em sua contestação, no dia 20/11/2011   
firmou com a empresa C. F. QUEIROZ 
LTDA-ME contrato de transferência dos 
direitos de propriedade do bem” (imóvel 
do Estado).

A empresa MATECONS LTDA e a 
empresa C. F. de QUEIROZ ME foram 
notificadas para devolver o imóvel públi-
co ao Estado, porém até o momento não 
procederam com a devolução e como se 
percebe nos autos, a todo custo preten-
dem permanecer no imóvel público de 
forma ilegal e sem pagarem pelo uso do 
bem público ao Estado do Amapá. (...)Ins-
ta, mais uma vez, ressaltar  que o contrato 
nominado pelas requeridas de “CON-
TRATO DE CESSÃO DE   DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES – PESSOA JURÍDICA” é 
nulo de pleno direito,  não podendo gerar 
efeitos jurídicos para o Estado do Amapá, 
pois não autorizou ou anuiu com o aven-
çado pelos Réus e, nem poderia, eis que o  
referido contrato tem como objeto imóvel 
público, cujo regime jurídico aplicável  é 
próprio do direito público, não havendo 
incidência dos institutos típicos do direito 
privado (civil).

Entenda o caso
Duas ações que tramitam na 1ª Vara 

Cível e de Fazenda Pública de Macapá 
pedem a devolução do prédio do Macapá 
Hotel e o pagamento de aluguéis ao gover-
no do Estado. Os processos, protocolados 
no ano passado pela Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), já estão conclusos para 
julgamento.

A PGE chegou a pedir uma liminar, 
mas a juíza Liége Cristina Vasconcelos 

disse que não poderia deferir o pedido 
sem antes ouvir todas as partes envolvidas.

Empresas arroladas
Duas empresas estão sendo proces-

sadas, a Matecons Ltda., que recebeu do 
governo do Estado a concessão de uso do 
prédio, nos anos 1990, e a C.F. de Quei-
roz, que passou a explorar o lugar e a pagar 
aluguel à Matecons.

Segundo a PGE, a Matecons deveria 
pagar R$ 22 mil por mês ao governo do 
Estado, mas nenhum valor do aluguel foi 
repassado aos cofres públicos. Mesmo as-
sim, a empresa explorou o hotel durante 
alguns anos e depois repassou o prédio 
para a C. F. Queiroz, de quem passou a re-
ceber aluguel.

O Macapá Hotel fica na Avenida Aza-
rias Neto, num dos endereços mais privi-
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legiados da capital, a orla do Rio Amazo-
nas. O hotel, que já foi classificado como 3 
estrelas pela EMBRATUR, no fim da dé-
cada de 1980, entrou em decadência desde 
que deixou de ser administrado pela Rede 
Novotel, em meados da década de 1990. 

Em 1998, o governo do Estado retirou 
o Macapá Hotel das mãos do Novotel, e 
arrendou o prédio para a Matecons pelo 
período de 10 anos. O contrato não foi 
renovado em 2008, passando a ser admi-
nistrado de forma precária, ou seja, sem 
contrato, situação que permanece até hoje. 
Em 2013, o governo chegou a anunciar 
que transformaria o local num centro cul-
tural. 

Devolução do prédio
As duas empresas foram notificadas, 

segundo a PGE, para devolverem o prédio 
que é responsabilidade da Secretaria de 
Turismo do Estado (SETUR). A SETUR 
constatou a sublocação, ou seja, a transfe-
rência irregular da locação para a segunda 

empresa, a C.F. Queiroz.
Depois de notificada, C.F. Queiroz 

informou que devolveria o hotel ao go-
verno do Estado em fevereiro de 2017. 
A empresa alegou que foi enganada pela 
Matecons, que teria garantido possuir 
um contrato com o Estado que só expi-
raria em 2028. A C.F. Queiroz pediu ofi-
cialmente para permanecer no local até 
fevereiro de 2017, e informou ainda que 
fez o pagamento regular dos alugueis à 
Matecons, entre 2011 e 2015, quando 
descobriu que a empresa não tinha mais 
contrato com o Estado. 

“(…) O Estado do Amapá já iniciou 
os procedimentos para a alienação do 
imóvel público, sendo imprescindível 
para o seu prosseguimento que o referi-
do bem esteja livre e desimpedido. Con-
tudo, excelência, até o presente momen-
to, as empresas rés não desocuparam o 
imóvel público e pelos requerimentos 
protocolados junto ao Estado pode-se 
inferir que não têm intenção de sair tão 

logo do local”, diz 
na ação de reinte-
gração de posse o 
procurador do Es-
tado responsável 
pela ação, Francis-
co Feijó.

Cobrança
Na segunda 

ação o Estado 
cobra das duas 
empresas o pa-
gamento de R$ 
2 . 1 5 4 . 8 4 1 , 5 9 , 
além de multas 
e juros, e mais 
3% da receita de 
hospedagem que 
deveriam ter sido 
transferidos para 
um fundo que 
custearia obras de 
conservação do 
prédio, conforme 
estipula o contra-
to original com 
a Matecons. Esse 
item do contrato 
também nunca foi 
cumprido. 

Na ação a pro-
curadoria alega 
que a C.F. Quei-
roz caiu na mes-
ma irregularidade 
da Matecons, e 
sublocou espaços 

dentro da área do hotel, “autorizando a 

derrubada de instalações e a construção 
de uma arena de futebol society de gra-
mado sintético no local, e um restauran-
te a borda da piscina”.

A empresa Matecons diz que a dívi-
da cobrada pelo Estado é de responsa-
bilidade da empresa C.F. Queiroz, pois 
“nunca recebeu qualquer valor referente 
aos alugueis já que estes haviam sido es-
tabelecidos que deveriam ser pagos pelo 
segundo réu (C.F. Queiroz) diretamente 
ao autor (governo)”, conforme estabele-
cido no termo celebrado entre elas.

Destruição e destinação ilegal
Começaram a destruição do muro 

do Macapá Hotel, para que a área onde 
tinha uma quadra de tênis fosse trans-
formado em estacionamento de um 
Shopping que estaria sendo construído 
no entorno.  

Em maio de 2014 na gestão de Ca-
milo Capiberibe (PSB), filho do gover-
nador que arrendou o Macapá Hotel, foi 
proposto em transformá-lo num Centro 
Cultural, interligando Casa do Artesão, 
Casa do Índio, Trapiche e Fortaleza. O 
projeto foi discutido com entidades cul-
turais, e tinha à frente a paisagista e ar-
quiteta Rosa Grena Kliass, uma das mais 
importantes do paisagismo moderno e 
contemporâneo, e Amir Addad, teatró-
logo não menos famoso.

O governador Camilo Capiberibe 
pretendia inaugurar o Centro Cultural 
até dezembro de 2014. Na última sexta-
-feira ele recebeu o projeto que foi elabo-
rado por técnicos de da ADAP, SECULT 
e SETUR.
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A celeuma das ideologias partidárias no Brasil

Para entendermos o por quê do 
Brasil ser um “balaio de gato” 
partidário e ter uma classe go-

vernante politicamente amadora, que 
não tem dado conta de conduzir esta 
nação tão rica pelas sendas da prospe-
ridade, é só dá uma olhada na fisiono-
mia ideológica geral dos mais de trinta 
partidos que atuam no país.

Então, para que você conheça um 
pouco mais sobre os partidos nacio-
nais, apresentamos hoje aos leitores um 
resumo prático ideológico dos partidos 
brasileiros, elaborado pelo ilustre pro-
fessor Luís Cavalcante. Vejamos:

Partidos brasileiros de ideologia 
ultra esquerdistas: PCB - Partido Co-
munista Brasileiro, PCdoB - Partido 
Comunista do Brasil, PCO - Partido 
da Causa Operária, PSTU - Partido So-

cialista dos Trabalhadores Unificado e 
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade.

Partidos brasileiros de extra esquer-
da ideológica: PT - Partido dos Traba-
lhadores, PDT - Partido Democrático 
Trabalhista, PPS - Partido Popular So-
cialista, PSB - Partido Socialista Brasi-
leiro, PPL - Partido Pátria Livre e REDE 
- Rede Sustentabilidade

Partidos brasileiros de ideologia es-
querdista; PV - Partido Verde, PSDB 
- Partido da Social Democracia Brasi-
leira, SDD – Solidariedade, PMN - Par-
tido da Mobilização Nacional e PMB - 
Partido da Mulher Brasileira.

Partidos brasileiros de centro-es-
querda: PTB - Partido Trabalhista Bra-
sileiro, MDB - Movimento Democráti-
co Brasileiro, PP - Partido Progressista, 
PSD - Partido Social Democrático, Par-

tido Podemos, PTC - Partido Traba-
lhista Cristão, PRP - Partido Republi-
cano Progressista, Partido Avante, PHS 
- Partido Humanista da Solidariedade e 
PROS - Partido Republicano da Ordem 
Social.

Partidos brasileiros de centro: DEM 
– Democratas, PSC - Partido Social 
Cristão, PRTB - Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro, PSDC - Partido 
Social Democrata Cristão, PSL – Parti-
do Social Liberal, PR - Partido da Re-
pública e PATRI – Patriota.

Partidos brasileiros de centro-direi-
ta. No Brasil não existe.

Partidos brasileiros de direita. No 
Brasil não existe.

Partidos brasileiros de extrema di-
reita. Partido Novo (Libertarianismo).

Partidos brasileiros de ultradireita. 

No Brasil não existe
Vale aqui destacar algumas obser-

vações feitas pelo professor Luís Caval-
cante.

A primeira é que as vertentes ideoló-
gicas aproximadas do fascismo, nazis-
mo e marxismo sempre estarão entre a 
ultraesquerda e a extrema esquerda.

A segunda advertência é que apesar 
de não existir de fato um partido de di-
reita no Brasil, muitos políticos e candi-
datos de direita e conservadores estarão 
nos partidos de Centro e uma minoria 
na Extrema Direita ou Libertarianismo.

Terceiro, a Ultra Direita está muito 
próximo da Ultra Esquerda, em funda-
mentos e princípios ontológicos.

Quarto, quanto maior o “estado” 
maior o esquerdismo, menor o “estado”, 
menor o esquerdismo.

Pré-candidatos já podem começar a arrecadar recursos para a campanha

A partir desta terça-feira, 15 
de maio, os pré-candidatos 
podem começar a arrecadar 

recursos para suas campanhas através 
do chamado financiamento coletivo, 
ou então, vaquinha online ou crowd-
funding.

Essa novidade foi instituída pela 
reforma eleitoral de 2017, que incluiu 
o financiamento coletivo como uma 
nova modalidade de arrecadação de 
recursos para campanhas eleitorais. 
De acordo com a Lei nº 9.504/1997, 
art. 23, § 4º, inciso IV, entidades que 
promovam técnicas e serviços de fi-
nanciamento coletivo por meio de si-
tes na internet, aplicativos eletrônicos 
e outros recursos similares, podem 
oferecer este serviço, desde que obser-

vadas as instruções da Justiça Eleitoral.
Para isso algumas regras devem ser 

observadas tais como: I- cadastro pré-
vio da empresa junto ao TSE, II- CPF 
do doador é obrigatório em todas as 
transações, III- disponibilização no 
site de todos os doadores e as quantias 
doadas atualizadas instantaneamente a 
cada doação, IV- a emissão obrigatória 
de recibo para o doador sob responsa-
bilidade da empresa, V-  envio imedia-
to da informações para a justiça eleito-
ral, VI- ampla ciência pelo candidato 
e eleitores das taxas de administração, 
VII- observância do calendário eleito-
ral, VIII- movimentação desses recur-
sos na conta “doações de campanha”, 
IX- observância do disposto na ques-
tão de propaganda de internet.

Se não for efetivado o registro da 
candidatura, as entidades arrecadado-
ras deverão devolver os valores arreca-
dados aos doadores na forma das con-
dições estabelecidas entre a entidade 
arrecadadora e o pré-candidato.

O candidato só coloca a “mão no 
dinheiro”, após cumprir o ritual básico 
de abertura de contas após registro de 
candidatura, que em tese leva de dois 
a três dias.

O que se ouve é um temor imenso 
por parte de pré-candidatos com medo 
de contratarem empresas fraudulentas 
ou ainda, e mais grave, ter problemas 
com suas prestações de contas eleito-
rais e não conseguirem ser diplomados 
para cumprir seus mandatos.

Portanto, diante de tantas novida-
des e especificidades, conte sempre 
com uma boa equipe jurídica e con-
tábil, lei a resolução TSE nº 23.553 e 
tome muito cuidado para a sua vaqui-
nha não te levar para o brejo nessas 
eleições 2018.

TSE conclui Teste Público de Se-
gurança do Sistema Eletrônico de 
Votação

Equipe técnica do Tribunal 
reforçou mecanismos contra 
fraudes, ampliando confiabi-

lidade do processo eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

concluiu nesta terça-feira (8) a última 
etapa da edição de 2017 do Teste Pú-
blico de Segurança (TPS) do Sistema 
Eletrônico de Votação. Durante dois 
dias, investigadores dos dois grupos 
que identificaram vulnerabilidades 
durante a execução da primeira etapa, 
realizada em novembro passado, par-
ticiparam do chamado Teste de Con-
firmação, em que puderam avaliar as 
correções efetuadas pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) 
do Tribunal. Todas as medidas imple-
mentadas pela área técnica do TSE fo-
ram efetivas e sanaram os problemas 
apontados.

O secretário de Tecnologia da In-
formação do TSE, Giuseppe Janino, 
lembra que, embora não haja registro 
de fraude comprovada nos 20 anos de 
utilização do sistema eletrônico de vo-
tação no Brasil, ao longo do período 
foram criados vários mecanismos de 
auditoria dos softwares com o objetivo 
de ampliar a segurança do sistema, en-
tre eles os testes públicos de segurança.

“O TPS demonstra a transparência 
e o caráter democrático do sistema 
eleitoral informatizado, uma vez que 
conta com a participação da socieda-
de, que dá a sua contribuição para a 
melhoria contínua do processo”, dis-
se Janino. “As evidências apontadas 
nesses eventos garantem: o processo 
eleitoral é seguro e a fraude é inviável”, 
afirmou.
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Canal do Beirol 
4 km de drenagem de 
sete bairros de Macapá
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Conheça o Amapá e suas belezas naturais
Da Editoria

O Amapá é o estado amazô-
nico com cobertura flores-
tal mais bem preservada do 

país. Com uma grande biodiversidade, 
o Estado mais ao norte do país possui 
belezas incomparáveis e um grande 
potencial para o turismo de aventura 
e o ecoturismo. O Amapá, com uma 
área de mais de 142 mil quilômetros 
quadrados, é banhado pelo Oceano 
Atlântico e, apesar disso, existe apenas 
uma praia de águas salgadas no terri-
tório. Tudo isso pela grande quanti-
dade de rios e afluentes (ao todo, 600 
quilômetros), com destaque para o im-
ponente Rio Amazonas.

Densas florestas preservadas, o es-
petacular encontro das águas do Ama-
zonas e do Atlântico. A vida levada ao 
ritmo dos rios, das matas e de tambo-
res de marabaixo. O Amapá é refúgio 
de belezas naturais temperadas com 
tradições culturais únicas.

O Amapá, mais precisamente a ca-
pital Macapá, está geograficamente 
localizada entre os hemisférios Norte 
e Sul da Terra, cortada pela linha ima-
ginária do Equador. Esta situação dá a 
cidade atrações voltadas para os fenô-
menos naturais, como o equinócio. Na 

latitude 0º da capital amapaense existe 
uma das atrações mais visitadas da ci-
dade, o Complexo do Marco Zero.

O pólo ecoturístico do Amapá 
abrange os município de Oiapoque, 
Pracuúba, Tartarugalzinho, Serra do 
Navio, Macapá, Mazagão e Laranjal 
do Jari. Macapá é a única capital bra-
sileira cortada pela linha do Equador, 
onde pode-se observar o Equinócio, 
fenômeno natural que acontece no 
momento em que o Sol tem sua traje-
tória alinhada à Linha do Equador, e é 
ao mesmo tempo, o portão de entrada 
do Turismo amapaense.

Principais Cachoeiras do Amapá:
Os aspectos naturais do Amapá, são 

todos os elementos da natureza forma-
dos a milhões de anos que, para atingir 
a atual configuração, passou por uma 
série de evoluções em todos compo-
nentes, essas evoluções interferiram 
diretamente na dinâmica e interliga-
ção entre eles. Cada porção terrestre, 
independentemente do lugar, possui 

uma característica 
particular dos ele-
mentos naturais, 
como relevo, clima, 
vegetação, hidro-
grafia e belíssimas 
cachoeiras:

C a c h o e i r a 
Grande

Localizada na 
Região Centro Les-
te do Estado, entre 
os Municípios de 
Amapá e Calçoene, 
à 302 km de Ma-
capá, o acesso e fei-
to pela BR 156, sen-
do excelente para 
o banho. A cachoeira é formada de 
corredeiras sobre formações rochosas 
que culminam com uma precipitação 
de médio porte em forma de cascata. 
No caminho você atravessa as pontes 
sobre os rios Araguari, Tracajatuba, 
Tartarugal Grande, Tartarugalzinho, 
Flechal, e alguns igarapés. Vale a pena 
parar em algum deles para um mergu-
lhinho.

Embora nesta época do ano ( outu-
bro ) o nível de água esteja muito baixo, 
ainda é uma excelente forma de lazer. 
O banho fica calmo e relativamente 

seguro. No local 
dois restaurantes, 
sendo que um 
deles é também 
um hotel ( do 
Sr. Louro ), mas 
para os amantes 
da vida ao ar li-
vre uma extensa 
margem arenosa 
oferece excelente 
opção de acam-
pamento. Isso 

sem falar que há poucos minutos da 
cachoeira você chega ao município do 
Amapá onde existem também várias 
opções de alojamento.

Cachoeira de Santo Antônio
A Cachoeira de Santo Antônio lo-

caliza-se no Município de Laranjal do 
Jari, a 270 Km de Macapá, Capital do 
Estado do Amapá. A precipitação é de 
2000mm/ano, sendo o período de ja-
neiro a junho o de maior intensidade 
de chuvas, quando a Cachoeira atinge 
o maior volume d’água. Formada por 
processos vulcânicos ocorridos há mi-
lhões de anos atrás, com quedas d’água 
a despencar de uma altura de trinta 
metros. Cercada pela floresta tipica-
mente Amazônica, proporciona um 
cenário de rara beleza e exotismo no 
interior da Amazônia Oriental e cons-
titui um patrimônio paisagístico que 
deve ser preservado para as presentes 
e futuras gerações.

A visão da cachoeira é extasiante, 
um privilégio de quem ainda pode 

ter contato com a natureza em estado 
puro, constitui sem dúvida o maior 
atrativo turístico de todo o município, 
em ambiente natural dos mais agradá-
veis, numa região em que proliferam 
grandes castanhais. Dispõe de um 
significado potencial turístico, consi-
derando-se os atrativos praticamente 
intactos, poupados da ação predatória.

A partir de um decreto do Gover-
no do Estado do Amapá, foi inserida 
nas áreas de utilidade pública, visando 
a proteção de suas características am-
bientais, como também ao desenvolvi-
mento do turismo. O local é de grande 
valor paisagístico, que se destaca jun-
tamente com outras belíssimas áreas, 
num pólo de atração turística.

Principais Rios do Amapá:
Cerca de 39% da bacia hidrográfica 

do Estado faz parte da bacia do Ama-
zonas. A rede hidrográfica do Amapá 
é formada por rios que desempenham 
um grande papel econômico na re-
gião desde a atividade pesqueira até o 
transporte hidroviário. A maioria dos 
rios do Amapá deságuam no oceano 
Atlântico. Dessa forma, os principais 
rios são:

Rio Araguari sua nascente está na 
Serra do Tumucumaque seguindo em 
direção ao Atlântico. Durante seu per-
curso forma 36 cachoeiras ao todo, 
entre elas a Cachoeira do Paredão, da 
Anta, do Arrependido, do Arrependi-
dozinho, das Pedras, Mungubas e ou-
tras é famoso pelas pororocas.

Rio Jari nasce na Serra do Tumucu-
maque e deságua na margem esquerda 
do Rio Amazo-
nas, em frente a 
Ilha Grande de 
Gurupá, servin-
do de limite en-
tre os estados do 
Pará e do Ama-
pá, é navegável 
da sua foz até 
a Cachoeira de 
Santo Antônio é 
um dos afluen-
tes da margem 
esquerda do rio 

Amazonas. Cachoeiras que se formam 
em seu curso, Cachoeira de Santo 
Antonio, Cumarí, Inajá, Aurora, Ma-
çaranduba, Guaribas, do Rebojo e do 
Desespero.

Rio Oiapoque limita naturalmente 
o Brasil e a Guiana Francesa, também 
forma importantes cachoeiras: Goia-
beiras, Mananá, Caimum, Tacuru e 
Gran Rocho.

Rio Pedreira – histórico; forneceu 
as pedras para a construção da Forta-
leza de São José de Macapá.

Rio Calçoene, Amapá, o tarpão 
(pirapema ou camurupim) ocorre em 
grandes quantidades dentro dos lagos, 
gerando condições especiais para a 
pesca esportiva dessa espécie, destaca-
-se por corredeiras e cachoeiras, como 
as de Asa Aberta e Firmino, localiza-
das em frente à sede do município de 
Calçoene.

Rio Maracá é um pequeno afluente 
da margem esquerda do rio Amazo-
nas, localizado na região sudeste do 
Estado do Amapá, no município de 
Mazagão. Essa região, que fica dentro 
da Reserva Extrativista do rio Cajari, 
é um dos santuários ecológicos mais 
importantes da Amazônia, de nature-
za exuberante, cheia de cavernas, tri-
lhas e cachoeiras, em 1872 a margem 
esquerda do rio maracá foi encontrado 
o primeiro do estado do Amapá. Existe 
várias grutas e cavernas com gravuras 
e inscrições e várias urnas com restos 
mortais de humanos. As urnas funerá-
rias encontradas no Vale do Rio Mara-
cá são de três tipos: tubulares, zoomor-
fas e antropomorfas.
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Melhoramento genético de mudas ele-
va produção e reduz perdas no campo

Da Editoria
Fotos: Henrique Borges

Espécies melhoradas geneti-
camente são mais resisten-
tes e geram frutos em me-

nos tempo, facilitando a produção e 
levando mais benefícios ao agricul-
tor.

O Laboratório de Cultura de Te-
cidos Vegetais do Instituto de Pes-
quisas Cientificas e Tecnológicas do 
Amapá (Iepa) investe, diariamente, 
em avanços na área da biotecnologia 
com o melhoramento genético de 
mudas diversas, entre flores, frutas 
e ervas. A produção “in vitro” rende 
em média 15 mil mudas ao ano, que 
aumentam em 40% a velocidade de 
produção dos agricultores do Esta-
do.

O trabalho é desenvolvido há 
cerca de 20 anos no Iepa com a 
produção de mudas como banana, 
mandioca, abacaxi, orquídeas, ba-
tata-doce, e espécies madeireiras 
como andiroba, acapu e virola, en-
tre outros. Um dos fatores para as 
plantas melhoradas geneticamente 

aperfeiçoarem o setor primário é o 
tempo entre o cultivo e a colheita, 
que chega a diminuir em cinco me-
ses.

Uma muda desenvolvida no la-
boratório e cultivada nas condições 
adequadas pode gerar de 500 a 800 
outras mudas. O pesquisador Mar-
celo Carim, responsável pelo setor 
de biotecnologia no Iepa, afirma que 
a técnica de micropropagação, para 
obter mudas de diversas espécies, 
oportuniza o agricultor a multipli-
car a produção. “As possibilidades 
são muitas, o produtor compra uma 
muda a R$ 2,50 e pode reproduzir 
centenas de outras mudas a partir 
dessa. Com mais resistência a pra-
gas, fungos e condições climáticas, 
essas plantas mudam a vida de pes-
soas que trabalham no campo”, res-
salta Carim.

A aceitação por parte dos pro-

dutores é positiva em municípios 
como Itaubal, Ferreira Gomes, Por-
to Grande, Laranjal do Jari, Maza-
gão, Tartarugalzinho e Calçoene. 
De acordo com Marcelo Carim, a 
distribuição acontece anualmente, 
para que o Iepa tenha tempo de fa-

zer o acompanhamento e monito-
rar o desenvolvimento das mudas 
nas comunidades. “Temos, nestas 
plantas melhoradas, muitos benefí-
cios, porém, o produtor precisa ser 
capacitado para que não 
haja perdas. Nós faze-
mos o acompanhamento 
e damos as orientações 
necessárias para que a 
produção dê o retorno 
esperado pelo agricultor”, 
explicou o pesquisador.

Nas galerias do labora-
tório do Iepa são encon-
tradas mudas diversas, 
entre as categorias exis-
tentes na flora. Com o 
potencial do laboratório, 
seria possível alcançar 
uma produção de até 200 
mil mudas ao ano, respei-
tando os ciclos de desen-

volvimento das plantas e do solo no 
Amapá.

Produção em massa
Para que o produtor possa adqui-

rir as mudas, pagando R$ 2,50 em 
cada, ele deve assinar um Termo de 
Compra e Venda com o Iepa, tendo 
que pagar 30% do valor total no ato 
da compra e 70% após a produção 
terminada. Segundo Carim, esse 
preço é mais baixo que o do merca-
do de outros estados, que chega a R$ 
4 por muda.

As informações e orientações so-
bre a compra dessas mudas podem 
ser encontradas no setor de botâni-
ca, no Iepa do Distrito da Fazendi-
nha, localizado na Rodovia JK. 

Tecnologia “in vitro”
A técnica de cultura de tecidos 

vegetais, conhecida como “micro-
propagação in vitro”, consiste na 
multiplicação de mudas e melhora-
mento genético delas para utilização 
na agricultura.

Primeiramente se retira o rizo-
ma (caule) da planta matriz, para a 

redução a muda. A próxima etapa é 
a limpeza e armazenamento em um 
pote com gel nutritivo para criar ra-
ízes. Após isso, a muda fica arma-
zenada em um ambiente com luz e 
umidade controladas, até ficar pron-
ta para ser utilizada e adaptada para 
as condições climáticas naturais.

Nicho de mercado
O frasco de armazenamento e o 

gel nutritivo da planta podem ser 
alterados de diversas formas. Os po-
tes de vidros podem ser decorados e 
o gel pode sofrer alterações em sua 
cor, tornando mais atrativa, além da 
beleza natural da muda.

O pesquisador Marcelo Carim 
afirma que essa é uma tendência 
de mercado para presentes e orna-
mentação. “É possível cultivar uma 
muda dessa por muito tempo nesse 
frasco. Isso permite com que esse 
produto seja utilizado de diversas 
formas, inclusive, como presentes 
e ornamentação. Tudo isso sendo 
produzido pelo próprio agricultor, 
como uma forma de artesanato para 
aumento da renda”, concluiu.



teceram na administração do ex-go-
vernador Annibal Barcellos, quando 
o Amapá ainda era Território Federal, 
foram construídos pontes de concreto 
nas principais vias e em madeira nas 
vias secundárias, sobre o leito do ca-
nal, possibilitando assim o trafego de 
veículos e pedestres e feito as muretas 

e concretado o leito em 
pequena parte do ca-
nal, além do início da 
construção do muro de 
proteção. Que foi reali-
zado somente em 200 
metros. 

Porém, mais de 
trinta anos se passaram 
e as pontes vem resis-
tindo as intempéries 
da natureza e os des-
cuidos das gestões que 
ocuparam o Palácio 
Laurindo Banhas. Das 
seis pequenas pontes 
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Reinaldo Coelho 

Macapá que tem um histó-
rico de crescimento de-
mográfico, pois no perío-

do de 2000 a 2010, a cidade registrou 
um dos maiores crescimentos das capi-
tais da região Norte, registrando uma 
taxa de 40,45% nesse período. Macapá 
abriga 60% da população do Estado 
(398.204 habitantes – IBGE/2010), 
com uma taxa de urbanização da re-
gião metropolitana com 94,6%. 

Por se localizar no lado esquerdo e 
próximo a foz do Rio Amazonas tem 
seu relevo geográfico cortada por di-
versos rios e canais, formando barreiras 
naturais para o acesso entre os bairros. 
O Canal do Beirol é um dos maiores 
localizados na área urbana, atravessan-
do vários bairros, com população na 
sua área de influência de aproximada-
mente 100 mil pessoas. Porém, esse lei-
to interrompe as avenidas que cortam 

a cidade no sentido Leste/Oeste, sendo 
necessário a construção de pontes que 
façam essa interligação. Além do que 
o Canal do Beirol é responsável pela 
drenagem de uma área urbana em Ma-
capá, que passa pelos bairros: Centro, 
Trem, Jardim Equatorial, Muca, Beirol, 
Buritizal e Santa Rita. Tem início na 
Av. Ataíde Teive (entre as Ruas Hilde-
mar Maia e a Rua Professor Tostes) e se 
prolonga até a Rodovia JK, onde for-
ma uma bacia de acumulação. Ao todo 
tem pouco mais de 4 km (somando-se 
o trecho Beirol-Pedrinhas).

Infraestrutura inacabada
A infraestrutura viária não acom-

panhou o crescimento demográfico, 
tornando o tráfego saturado, dificul-
tando a mobilidade urbana no muni-
cípio. Essa obras do canal começaram 
na década de 80 e até hoje permane-
cem inacabadas. As primeiras obras de 
estruturação do Canal do Beirol acon-

construídas, somente restam três que 
estão atuando não mais para facilitar, 
mais para assustar os que dela neces-
sitam, pois sua utilização podem cau-
sar série riscos a vida. “Além de não 
ter madeirame no leito das pontes, não 
possuem guarda-corpos que possibili-
tem uma segurança e proteger de uma 
queda nas águas ou na lama do canal”, 
reclama dona Teodora Valente que 
sofre diariamente para passar de um 
bairro para o outro. “Se for usar a via 
que tem ponte de concreto, é os carros 
que trazem o perigo, em alta velocida-
des e sem sinalização para a travessia 
de pedestre”, declarou. 

Quanto a falta de mureta de prote-
ção, são constantes os relatos de mo-
toristas em alta velocidade e embriaga-
dos terminarem suas viagens no fétido 
leito do Canal. 

A prefeitura de Macapá, após mais 
de cinco casos de queda de veículos 
no canal, realizou um serviço que não 

CANAL DO BEIROL - 4 KM DE DRENAGEM DE SETE BAIRROS DE MACAPÁ

O Canal do Beirol, além de 
ser o mais longo é o que 
mais recebe a demanda das 
águas pluviais de sete bair-
ros. Com seu assoreamento 
e da bacia de acumulação, 
a situação se reverte em 
alagamentos a qualquer 
sinal de chuva mais inten-
sa. Recursos de emendas 
parlamentares e de convê-
nio R$ 1 milhão com o Ca-
lha Norte foram anulados. 
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irá conter a continuidade de acidentes, 
pois a Companhia de Transportes e 
Trânsito de Macapá (CTMAc) sinali-
zou com piquetes pintados com micro-
esferas refletivas. Segundo o diretor-
-presidente da André Lima, o serviço 
visa proporcionar maior ordenamento 
no trânsito. 

“Uma das prioridades da CTMac 
é organizar o trânsito do município. 
Além disso, esse trabalho é essencial 
para a segurança tanto do condutor 
quanto dos pedestres que transitam 
pelo local”, pontua o diretor-presiden-
te. A sinalização teve início na Rua Ha-
milton Silva, entre as avenidas Xavan-
tes e Pedro Lazarino. 

Os moradores registraram para a 
reportagem, que além de madeira, os 
piquetes tem uma distância entre si 
que possibilita a passagem de um ôni-
bus. “O que isso vai proteger e alertar 
um motorista bêbado”. 

Quanto ao muro de proteção a 
Secretaria Municipal de Obras (SE-
MOB) informou que solicitou 
recursos federais para dar an-
damento na obra do muro de 
proteção, e quando o dinheiro 
estiver disponível, será iniciado 
um processo de licitação para 
a empresa que será responsá-
vel pelo serviço. Quando? Esse 
é o problema? Pois as obras da 
administração de Clécio Luís, 
não tem previsão, o cronogra-
ma não funciona. Dinheiro tem 
falta gestão, recursos foram 
alocados para diversas obras e 
nada foi feito e nem justificado. 
Até uma emenda parlamentar 
do parceiro do prefeito, na épo-
ca que era deputado federal, 
hoje pré-candidato ao governo 
do Amapá destinado a construção de 
uma ponte para o prolongamento da 
Rua Professor Tostes, ligando o Bairro 
Santa Rita ao Buritizal, não apareceu 
mais.

Projeto tem, falta executar
Diversos projetos foram aprovados 

e alocados recursos para que a atual 
administração de Clécio Luís resolves-
sem o problema que tanto transtorna a 
mobilidade dos moradores do entorno 

do Canal do Beirol. 
Existe no Portal da Transparência da 

Controladoria Geral da União (CGU) 
um convênio com o Ministério da De-
fesa, através do Programa Federal Ca-
lha Norte que aloca R$ 1 milhão para a 
construção de uma ponte de pequeno 
porte com contrapartida da Prefeitu-
ra de Macapá num montante de R$ 73 
mil, inclusive com oficio garantindo os 
recursos por parte do município. 

Recursos perdidos ou sem justifi-
cativa

Um caminho rápido teve esse pro-
jeto, que começou com a proposta em 
12/03/2014, assinatura 18/12/2014, 
publicado no DOU 19/12/2014 e o 
início da vigência começou a contar 
em 18/12/2014, ou seja, em nove me-
ses estava sanado com o aval da Cai-
xa Econômica Federal que através 
de sua agência 2807-0 criou a conta 
0060000851e a instituição bancária 
informou a regularização da conta do 

convênio e a mesma estava pronta para 
ser movimentada.

Ficou fixado que a obra deveria 
estar entregue em 31/03/2016, ou 
seja, dois anos após a assinatura do 
convenio e com prestação de contas 
até 30/05/2016. Porém o convênio 
de nº 801550/2014, foi anulado em 
03/03/2016. 

Nesse sentido a construção da 
ponte no prolongamento da Rua Pro-
fessor Tostes, através da Emenda Par-

lamentar de n° 
11300004 seria 
uma das melho-
res alternativas 
para diminuir 
significativamen-
te o atual tempo 
de deslocamen-
to entre a Zona 
Norte e Zona Sul 
da Cidade, atual-
mente realizado 
pela Rua Santos 
Dumont.

Meio Am-
biente

O Canal do 
Beirol tem sua 
Bacia de acumu-
lação nas proxi-

midades da Rodovia JK, além da fun-
ção primordial de reter as águas da 
chuva, a bacia chama atenção pela bele-
za natural. Com mais de 38 mil metros 
quadrados a bacia tem capacidade de 
reter até 57 milhões de litros de água. 
Com tantos anos sem intervenção do 
poder público o local já não cumpriu 
mais com sua verdadeira função – acu-
mular as águas da chuva drenadas pela 
extensão do canal do Beirol, que vai da 
rodovia JK até a Ataide Teive.

Por anos os serviços de limpeza e 
manutenção da bacia deixaram de ser 
feitos. Em 2013 o prefeito Clécio Luís, 
realizou a limpeza da bacia de conten-
ção do canal o que resultou na retirada 
de quase dez mil metros cúbicos de ve-
getação, lixo doméstico, restos de ani-
mais, carcaças e outros objetos jogados 
pela própria população. Além disso, 
foi preciso fazer um trabalho de ma-
nutenção do aningal. A vegetação, com 
quase quatro metros de altura, tomava 

conta de toda a extensão da bacia, que 
contribuía para o aspecto feio e som-
brio do local.

Na ocasião o prefeito prometeu a 
revitalização da Praça que fica no en-
torno transformando o local num atra-
tivo a mais para a população, o prefeito 
Clécio Luís solicitou da SEMOB um 
protejo para revitalização do entornou 
da bacia que irá proporcionar as famí-
lias amapaenses mais um espaço agra-
dável para o lazer.

Cinco anos já se passaram e voltou 
como era antes, o matagal e aningal to-
mando conta da bacia, e a praça nem 
foi pintada, é assim que funciona o go-
verno de Clécio Luís, prometeu esque-
ceu.

Famílias que moram às margens do 
canal do Beirol reclamam do tratamen-
to que a prefeitura tem dado ao lugar 
nos últimos anos. A limpeza do canal 
estaria sendo feita de forma incorreta. 

Assim está o canal do Beirol, assore-
ado, cheio de lixo, a prefeitura só fez a 
limpeza no entorno do canal, mas não 
resolveu a situação, no período de chu-
va não demorou muito para as casas 
próximas ficarem alagadas, inúmeras 
reclamações foram feitas, mas nada foi 
resolvido.

Assoreamento dos Canais de Ma-
capá 

A ação humana polui o ambiente. 
E muita dessa poluição tem seu fluxo 
transportado para igarapés e canais 
que cortam Macapá. Com essas ati-
tudes são desencadeados vários pro-
blemas sociais, partindo do centro e 
desembocando nas grandes ressacas 
locais, causando assim uma série de 
transtornos aos moradores. Diversos 
estudos realizados mostram que à me-
dida que a cidade se urbaniza, de modo 
geral, ocorrem os seguintes impactos: 
aumento das vazões das águas pluviais 
e o escoamento através de condutos e 
canais; impermeabilização das super-
fícies através de asfaltamento; aumen-
to da erosão devido à desproteção da 
superfície e a produção de resíduos 
sólidos - lixos; deterioração da qua-
lidade da água, devido a lavagem das 
ruas, transporte de material sólido e as 
ligações clandestinas de esgoto cloacal 
e pluvial. 

Macapá tem seis grandes ca-
nais que recebem as águas plu-
viais e as devolvem as grandes 
ressacas ou/ ao Rio Amazonas. 
Os canais: do Perpetuo Socor-
ro; Mendonça Junior; Beirol; 
Nova Esperança; Santa Inês e 
Jandiá estão todos assoreados 
e causando poluição, pois os 
moradores de seus arredores 
transformam em lixeiras pú-
blicas. Macapá tem nos canais: 
do Beirol, que inicia nas Pedri-
nhas. Jandiá e o do Perpetuo 
Socorro o maior fluxo de pes-
soas e de transporte, tanto ter-
restres quanto marítimos, além 
de que é grande o número de 
residências em suas margens.  

Os canais são utilizados para tráfe-
go de embarcações, vindas das ilhas da 
costa do Pará e Amapá, para comercia-
lização de madeiras e grande fluxo co-
mercial. De acordo com especialistas, 
não são apenas causas naturais, com 
a hidrodinâmica do Rio Amazonas, 
que contribuem para o assoreamento 
do canal, a falta de controle ambiental 
pelo poder público e pelas comunida-
des que ali residem ou trabalham utili-
zando o espaço de uma forma irregular, 
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jogando lixos, entulhos durante muito 
tempo, ajudam no assoreamento, cau-
sando um problema para os próprios 
usuários. 

Os canais destinados ao tráfego de 
embarcações e recebimento das águas 
pluviométricas e de esgotos ganharam 
uma função a mais, mesmo que indevi-
damente. No Jandiá ou nas Pedrinhas 
não é difícil encontrar barcos abando-
nados, ocupando espaços para atraca-
ção e até servindo de deposito para as 
larvas do mosquito da dengue.

O canal da Mendonça Junior, o prin-
cipal de Macapá que recebe a maioria 
das águas pluviais e que deságua direto 
no Rio Amazonas está no seu limite. 
Totalmente assoreado, e o pior com 
obras de urbanização paralisada a mais 
de dois anos e sem perspectiva de con-
tinuidade. (Jornal Tribuna Amapaense 
13 à 19/08/2011-Meio Ambiente)

Porque existem muitos pontos de 
alagamento e inundações em Ma-
capá?

Num primeiro momento, lembra-
-se do discurso de que a culpa é das 
pessoas que se alojaram nesses pontos 
críticos de alagamento e inundações, 
pela infraestrutura precária, pelo acu-
mulo de lixo nos bueiros e canais e, 
principalmente, pela falta de um sis-
tema eficiente de drenagem. 

Mas ao observar quais são as áreas 
onde ocorrem sucessivos alagamen-
tos e inundações no período de chu-
va, identifica-se que são aquelas natu-
ralmente propensas a este fenômeno, 
devido às características regionais to-
pográficas e climáticas.  

Os alagamentos e inundações tem 
se tornado mais frequente devido 
aos fatores já citados, mas um quesi-
to muito importante nessa discussão 
são as áreas de ressaca. Macapá conta 

com um sistema natural de drenagem, 
as áreas de ressacas. As ressacas, que 
são áreas úmidas com consequentes 
inundações e integram cursos d’água, 
estão em cota topográfica baixa e por 
isso boa parte da água da chuva que 
ocorre em Macapá acaba escoando 
para seu leito. Naturalmente, isso 
evitaria inundações, pois as ressacas 
servem de reservatórios para as águas 
precipitadas e recarregam os lençóis 
freáticos. 

As inundações ocorrem devido à 
ocupação dessas áreas; a ocupação 

das áreas ao seu entorno; além do 
aterramento de parte dessas regiões e 
o acúmulo de lixo (que impede o es-
coamento da água). 

P e r c e b e - s e 
que as áreas su-
jeitas a inunda-
ções, de fato, es-
tão em áreas de 
ressaca ou pró-
ximas e em co-
tas topográficas 
baixas. 

Mas esse 
diagnóstico não 
quer dizer que 
não se deve fazer 
nada para evitar 
os alagamentos 
e inundações, 
pelo contrário, é 
necessário pro-
piciar qualidade 
ambiental para 
as pessoas que, 
mesmo de for-
ma irregular ou 
por falta de pla-
nejamento mu-
nicipal, ocupam 
essas áreas. 

A solução 
para esse proble-

ma requer ações 
multidisciplina-
res tanto pela so-
ciedade quanto 
pelo poder pú-
blico municipal, 
que vai desde a 
educação am-
biental (não jo-
gar lixo nos ca-
nais e redes de 
drenagem) até 
soluções estrutu-
rais e regulado-
ras. 

Os alagamen-
tos e inunda-
ções só ocorrem 
quando a águas 
pluviais e flu-
viais não têm 
mais para onde 
escorrer, assim 
interrompendo 
o seu percur-
so natural, mas 
qual o sentido de 

impermeabilizar grandes áreas sem 
promover a drenagem das águas?

Educação ambiental
Remanejar pessoas que vivem nas 

áreas sujeitas a constantes inundações 
e fiscalizar para que as áreas desocu-
padas não sejam novamente ocupa-
das;

Desobstrução de canais naturais de 
águas pluviais;

Restruturação de sistemas danifi-
cados de drenagem de águas pluviais;

Construção de rede de drenagem 
pluvial;

Diminuição de áreas impermeabi-
lizadas na cidade de Macapá e conse-
quentemente o aumento de áreas para 
drenagem das águas pluviais (áreas 

verdes – regulamentação de lei para 
obrigar que toda área dentro do perí-
metro urbano tenha um quantitativo 
mínimo disponível para a infiltração 
da água no solo);

Em casos críticos, utilizar sistema 
de bombeamento em regiões baixas 
para impedir os alagamentos e con-
trole de nível topográfico do lote;

Vale ressaltar que as medidas que 
levam em consideração o afastamento 
das águas para outras regiões através 
de escoamento em condutos estão ul-
trapassadas, infelizmente a maioria 
das obras de infraestrutura no Bra-
sil ainda ocorrem na perspectiva de 
escoar rapidamente as águas através 
de condutos o que requer um inves-
timento alto e muita das vezes não re-
solve o problema, apenas o transfere 
para outra região. 

As soluções mais adequadas, no 
ponto de vista moderno e sustentável, 
são as adotadas nas partes dos siste-
mas de drenagem, como medidas na 
fonte (medidas nas residências, lote, 
etc.), na microdrenagem (medidas 
em nível de loteamento) e macrodre-
nagem (medidas que envolvam nos 
rios, canais, etc.). 

Na fonte correspondem as medidas 
que visam deter a água da chuva em 
reservatório (podendo utilizar poste-
riormente), utilização de pavimentos 
permeáveis, de áreas de infiltração 
para drenar águas de áreas imperme-
abilizadas, telhados verdes e outras. 

Na micro e macrodrenagem as 
medidas atuais são relacionadas aos 
conceitos de detenção (reservatórios 
urbanos secos para utilização em 
curtos períodos) e retenção (reserva-
tórios com lâmina d’água) que além 
de evitar a maior parte dos alaga-
mentos, contribui para o paisagismo, 
recreação e melhoria na qualidade 
das águas.
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Santos AP empata e se mantem na zona de classificação da série D
Da Redação

Com empate de 1 a 1 na 
partida disputada no úl-
timo domingo (13) no 

estádio Zerão, do Santos AP diante 
do Independente PA pela 4ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da Série 
D grupo A2, manteve-se na zona de 
classificação no brasileiro da série 
D 

Neste domingo (20) o Peixe da 
Amazônia disputará a quinta roda-
da em Vilhena -RO contra a equipe 
do Barcelona às 18h (Brasília ) en-
quanto o Independente PA vai até 
o estádio Ferreirão na fronteira da 
Bolívia para enfrentar o Plácido de 
Castro AC.

Com o resultado, o representan-
te paraenses se mantém na lideran-
ça com 8 pontos, seguido do Santos 
AP em segundo com 5, em terceiro 
o Barcelona RO com 4 e o Plácido 
de Castro AC na lanterna com 4 
pontos.

Enqunato isso a Delegação do 
Macapá que voltou após derrota em 
Roraima pelo placar de  2 a 0 para o 
Baré RR no último sábado (12) em 
Boa Vista.  Com o revés o azulino 
passou a ficar em situação descon-
fortável no grupo A1 do Campeo-
nato Brasileiro da Série D, ficando 
na lanterna com 3 pontos.

Para se classificar o Macapá pre-
cisará derrotar Manaus -AM e Rio 
Branco AC líder e vice líder respec-
tivamente do grupo.

Amapazão
O Campeonato Amapaense de 

Futebol, mais conhecido como 
Amapazão, realizou a primeira par-
tida da semifinal, da edição 2018, 
com o jogo entre a Locomotiva e a 
Equipe da Torre, o grande destaque 
foi no novamente a grande vitória 
do Ypiranga.

Assim como ocorreu na fase de 
grupo do Amapazão 2018, o clássi-
co “TREMY”, começou e terminou 
com o domínio do Ypiranga e logo 
aos 23 minutos Caça Rato fez 1 a 0 

e aos 43 minutos Cristovam fez o 
segundo, já na segunda etapa aos 
10minutos, Tony Love finalizou o 
placar em 3 a 0. Com o resultado 
a Equipe da Torre leva uma grande 
vantagem para o jogo de 
volta, e pode perder até 
de 2 a 0, que avança para 
a próxima faase. Caso 
classificação seja conso-
lidada, o Ypiranga volta-
rá a decidir o Amapazão 
e quebrará um tabu que 
já dura 14 anos.

O  duelo entre Trem e 
Ypiranga ocorreu no dia 
17 de maio, quinta-feira 
as 20h00min, no Está-
dio Olímpico Zerão.

Leão da FAB
Na última quarta-fei-

ra (16), o Macapá fez o 

seu primeiro jogo da fase semifi-
nal do Campeonato Amapaense às 
20h30 no estádio Zerão. O adver-
sário do Leão Azul foi o Peixe da 
Amazônia. E o resultado foi desfa-

vorável para 
o Macapá, 
que perdeu 
por 2 a 0. 

Em 2017, 
Santos-AP 
venceu o 
Macapá no 
placar de 
ida e volta 
e se consa-
grou cam-
peão. Já 
neste ano, 
o Peixe vol-
tou a sair 
v i t o r i o s o 
no confron-
to da semi-

final do Amapazão.  

Amapazinho 2018 
Definidas as semifinais no Cam-

peonato Amapaense Amapaense 

Sub-14 

Na quinta-feira, às 15h, se en-
frentaram Trem e São Paulo-AP. Na 
partida de fundo, às 16h, jogaram 
Macapá e Ypiranga. Os jogos de 
volta estão marcados para este sá-
bado (19).

Assim como no Campeonato 
Amapaense profissional, o Ama-
pazinho sub-14 chegou na fase de 
semifinais. São Paulo-AP, Macapá, 
Trem e Ypiranga sobreviveram a 
etapa classificatória e continuam 
vivos na briga pelo título da cate-
goria.

As semifinais serão realizadas 
em duelos de ida e volta no grama-
do sintético da Praça Nossa Senhora 
da Conceição. A data da final ainda 
não foi divulgada pela Federação 
Amapaense de Futebol (FAF), mas 
deve acontecer no dia da decisão 
pelo estadual profissional que tam-
bém ainda não tem data. Os jogos 
das duas categorias devem ser rea-
lizados no Estádio Olímpico Zerão, 
em Macapá.
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16ª SEMANA DE MUSEUS - Museus hiperconec-
tados: novas abordagens, novos públicos.
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Reinaldo Coelho

Esta semana estaremos homena-
geando um ex-craque do futebol 
brasileiro, que esteve no qua-

dro de entrevistas do Franselmo George/
Copão da Amazônia.  Ele é Augusto Wa-
nderlley Aragão da Silva, mais conhecido 
como “Nariz”, um dos maiores zagueiros 
do Futebol Amapaense.

Augusto Wanderlley Aragão da Silva, 
mais conhecido como “Nariz”. Seu pai se 
chamava Antenor Gomes da Silva, oriun-
do do município de Amapá, era Mestre 
em Mecânica e Lubrificação. Sua mãe se 
chamava Raimunda Naide Aragão, oriun-
da do Baixo Araguari. Nariz, nasceu em 
Porto Grande, na época distrito de Ma-
capá, em 23 de novembro de 1950, possui 
5(cinco) irmãos. Seus avós, por parte de 
mãe eram afrodescendente da Mazagão 
africana(Marrocos). “Minha bisavó veio 
nessa turma, onde metade ficou em Maza-
gão e a outra metade foi para Terra Firme, 
localidade do Araguari”. Quando nasceu 
sua mãe, e seus tios se mudaram para Por-
to Grande, pelo fato de não existir escola. 
Em 1964, veio para Macapá, onde termi-
nou meus estudos, conta o ex-zagueiro 
Nariz. Nosso craque e pioneiro é formado 
em Técnico em Contabilidade pelo CCA, e 
está hoje com 67 anos de idade.

Augusto Wanderlley conta que come-
çou  a bater bola em Porto Grande, desde 
os seus seis anos de idade. “Minha família, 
a maioria foram jogadores de futebol, mas 
todos como amadores”. 

Quando chegaram em Macapá, em no-
vembro de 1964, a família Aragão da Silva 
foi morar no bairro do Trem, na avenida 
Ataíde Teive, com a Jovino Dinoá. Lá fi-
zeram amizade com todo o pessoal, Nariz 
detalhou que  participava da das ações ju-
venis na Paróquia Nossa Senhora da Con-
ceição, onde existia o pré-juvenil, JOT e o 
Ypiranga Clube. 

“Entrei para o pré-juvenil, existiam 
quatro equipes: Palmeiras, América, Vas-
co e Flamengo. Fui para o Palmeiras, era 
um time que pertencia ao bairro do Trem 
(desde a Av. Feliciano Coelho até a Av. Ha-
milton Silva). Só que, nessa equipe tinha 
muita gente para disputar, sempre ficava 
de fora. Foi quando fundaram o Ypiran-
ga Clube, em 1964. Entrei no juvenil do 
Ypiranga. Pra jogar futebol no Ypiranga, a 
Paróquia exigia a participação nas missas, 
se não fosse para missa, não jogaria o cam-
peonato, que era logo depois da missa das 
9(nove) horas. De vez em quando partici-
pava da missa e jogava. Quando não dava 
para ir para missa, não jogava.”

Em 1969, aconteceu um fato muito im-

portante na  vida 
de nosso homena-
geado. O Macapá 
foi campeão, num 
jogo contra o Ypi-
ranga, e ele estava 
no time negro anil. 
“O jogo foi 3 X 2, 
um jogo espeta-
cular, no final fui 
escolhido o craque 
do jogo. Na saída 
do estádio, um di-
rigente do Macapá 
me convidou para 
ir na festa do títu-
lo”. 

Queriam que 
ele jogasse pelo 
Macapá. . .Nariz 
respondeu: “Eu vou perguntar para o pre-
sidente do Ypiranga, Claudimar Vilhena, 
se ele me liberar...Porque não é assim, não 
posso tomar decisão dessa forma, não sou 
do Macapá”. 

Então, o dirigente já ficou meio chate-
ado. Mandou um ofício para o Vavá, para 
liberar Nariz para jogar contra o Paysan-
du na entrega de faixas. Nesse jogo contra 
o Paysandu, aconteceram várias coisas 
muito legais para o jovem craque. “Fui o 
craque do jogo, empatamos em 2 X 2.  Foi 
quando o Esporte Clube Macapá veio pra 
cima de mim, querendo me contratar. Foi 
quando pedir um milhão de cruzeiros para 
jogar no azulino. Dinheiro que ajudou a 
construir a casa da minha mãe, até então, 
não tínhamos casa”.

Ai ‘pintou’ o convite para atuar no Clu-
be do Remo e no Flamengo do Rio. “Em 
dezembro de 1969, numa festa no Esporte 
Clube Macapá, encontrei com o Zé Maria 
Frota: – Eu tenho uma proposta pra ti. Pra 
você ir para o Remo, mas tu não diz nada 
pra ninguém, olha, vai pra tua casa te pre-
parar, diz que tu tá viajando 5(cinco) horas 
da manhã para Belém. No Remo comecei 
a treinar, joguei bem pra caramba!!! Houve 
um jogo contra o Fluminense de Feira de 
Santana-BA, que tinha um centroavante 
paraense chamado Ervaldo, que jogaria. O 
treinador do Remo na época, era o Danilo 
Alvin, onde me colocou entre os 30 joga-
dores disponíveis para jogar na preliminar 
contra o Santa Rosa, ganhamos de 3 X 0.  
Foi quando me chamaram, me ofereceram 
um salário com tudo, incluindo estudo. 
Como  Seu Anaice me pagou um milhão 
de cruzeiros para sair do Ypiranga para o 
Macapá, eu não vou querer assinar com 
vocês. Me deram dez dias, com passagens 
de ida e volta, eu vim e não voltei mais. 
Me reenquadrei com a Seleção Amapaen-

se, onde viajei pra disputar competições. 
Tive uma grande chance a convite do Fla-
mengo, inclusive o Flamengo me mandou 
PTA(ordem de passagens), rasguei, não 
fui. 

Trajetória no Esporte Clube Macapá.
Augusto Wanderllei conta que passou 

dez anos no Macapá. Fui muito feliz nesse 
clube. É o meu time desde quando era mo-
leque – Quando vim do interior, morava 
nas casas de pessoas na “Favela”, me apai-
xonei pelo Macapá, vendo aqueles craques 
jogar, onde mais tarde me tornei amigos 
de todas essas feras que eu era fã. No Ma-
capá fui vice-campeão em 1970, novamen-
te vice em 1971, vice-campeão em 1973. 
Campeão em 1974, com esse título fomos 
para o Copão da Amazônia em 1975. Vice-
-campeão em 1975. Fomos campeões em 
1978. Conquistamos o título de 1980, onde 
pendurei as chuteiras.  

Copões da Amazônia que participou
Participei de 3(três) copões. O primeiro 

Torneio da Integração da Amazônia que 
participei foi em 1975, realizado em Porto 
Velho, Rondônia, onde fomos campeões. 
O segundo Copão foi no ano seguinte em 
1976, realizado em Rio Branco, no Acre. O 
terceiro e último torneio que estive presen-
te, foi em 1979, em Porto Velho, em Ron-
dônia. Todos pela equipe do Esporte Clube 
Macapá. No Copão de 1980, em Macapá, 
pelo Trem estava machucado.

 Futebol ajudou a viver legal
Olha, muitas coisas, cerca de 90% eu ad-

quirir através do futebol. Eu tive um carro 
maverick. Eles diziam que o time do Ma-
capá era o Corinthians. Lá todo mundo 
tinha carro. O Aldemir França tinha tam-
bém um maverick, o Marco Antônio tinha 
um carro, Léo tinha, todo mundo possuía 
automóvel. Então, o futebol me deu muita 
coisa, me deu conhecimento, notoriedade. 

Com o futebol também conseguir dar uma 
casa para minha mãe. Não tínhamos casa, 
morávamos na casa da minha tia. “O pesso-
al falava que vocês nasceram fora da época. 
Vocês eram pra nascer nessa época de ago-
ra, vocês ficariam ricos, ganhando 30, 40, 
300 milhões por mês.” Vivi uma vida super-
legal, e vivo uma vida superlegal até hoje. 
Tem gente que nem me conheceu jogando, 
mas me reconhece na rua. – Ei Nariz!!! Isso 
é gratificante.

 Nariz conta que acompanha o futebol 
de hoje. Eu parei de jogar em 1980, fiquei 
cinco anos sem ir ao estádio. Não me inte-
ressava por nada de futebol amapaense. Saia 
pra balneários, porque a vida de jogador de 
futebol, é muito restrita e muito vigiada. O 
cara não pode beber uma cervejinha, que já 
chamam de cachaceiro no estádio. Se você 
está numa festa...não pode se divertir.... De-
pois que você para, você quer é se divertir. 
“Eu nunca quis ser treinador. Porque cuidar 
de jogadores de futebol, é pior que cuidar 
de filho mulher. É um egoísmo, ego muito 
forte. Tem cara que confunde a notorieda-
de, não fala com ninguém. Não tem a sim-
plicidade que nós tínhamos.

Hoje ex-jogador Nariz é empregado pú-
blico federal, desde 1975. Antes trabalhava 
na Imprensa Oficial, como aprendiz, de 
1966 a 1968. Depois me empreguei na Bru-
masa, passei um ano, de 1968 a 1969. Perdi 
uma excursão pra Caiena com a Seleção 
Amapaense – Pedi minhas contas, depois 
fui para o Macapá viver só do futebol. E 
hoje sou funcionário público federal, traba-
lho na Secretária da Fazenda do Estado, no 
setor financeiro. Estou quase para me apo-
sentar com o meu salário integral, isso deve 
ocorrer em 2019. Vivo em um ambiente de 
trabalho muito bom graças a Deus!!! (Texto 
do Copão da Amazônia, adaptado para o 
Pioneirismo/TA) 

Augusto Wanderlley Aragão da Silva, ‘Nariz’ – ex-craque de futebol e funcionário público federal

“...O futebol é muito traiçoeiro. Ele mascara as coisas. Existem pessoas que se dizem 
seus amigos, mas na hora não são. Quando você está por cima, todo mundo é teu 

amigo. Quando está por baixo, ninguém te dá a mão...” (Augusto Wanderlley)



Macapá, 19 à 25 de maio de 2018                                                                                                                                                                                                                        PÁGINA 19

Uma breve reflexão sobre o problema da cultura do Amapá
Um dos acontecimentos mais co-

mentados no último mês no Estado 
do Amapá sem dúvida alguma foi o 

caso da então Miss Amapá 2018, que cometeu 
uma baita gafe em relação ao marabaixo duran-
te um programa televisivo. Não sabendo falar a 
respeito da festividade amapaense e de sua ori-
gem, ela afirmou que a mesma teria se origina-
do na década de 1980, através de um morador 
do bairro denominado Marabaixo.

Como, infelizmente, tem se tornado cada 
vez mais comum no território quase sem lei 
da internet, a mulher foi impiedosamente lin-
chada no ambiente virtual. Isso significa dizer 
que ela foi atacada por meio de comentários e 
postagens, nas redes sociais, de diversas pessoas 
revoltadíssimas com essa gafe dela, pessoas que 
se mostraram incrivelmente ofendidas, desres-
peitadas e se posicionaram como profundas 
conhecedoras e consumidoras da cultura local.

Talvez tenha sido por isso ela acabou de-
sistido da coroa de Miss Amapá 2018, embora 
alguns apontem que seria devido à necessidade 
médica de ela precisar fazer uma cirurgia, algo 
mencionado por ela, inclusive, durante o mes-
mo programa em que, ao invés de dizer que não 
poderia falar sobre o marabaixo por conhecer 
pouco ou nada, acabou falando uma coisa mui-
to, muito estranha.

Creio que não tenha sido realmente por cau-
sa da tal cirurgia que ela acabou abrindo mão 
do título conquistado, já que, nos concursos de 
Miss, não há regras proibitivas quanto à utiliza-
ção de procedimentos estéticos, tais como ci-
rurgias, e, portanto, se plásticas são permitidas, 
certamente um procedimento cirúrgico que se 
faz necessário por uma questão de saúde não 
iria tirar a sua coroa.

Mas a desistência dela do título talvez não 
seja assim tão importante, ao menos não aqui, 
onde pretendo partir deste episódio recente 
para a discussão a respeito do consumo e do al-
cance da cultura que é considerada como ama-
paense. A ex-Miss Amapá 2018, Williene Lima, 
realmente possuía a obrigação de saber a res-
peito do marabaixo? Todo amapaense tem essa 
obrigação? A cultura amapaense alcança todas 
aquelas pessoas que residem em seu território 
ou que nele nasceram e foram morar em outros 
Estados ou países?

A resposta para todas essas perguntas é uma 
só: não. A cultura é algo que é praticado e viven-
ciado pelo indivíduo, algo que você cultiva, tan-
to interna quanto externamente, criando e man-
tendo, conscientemente ou não, comunidades 
culturais, que também podem ser chamadas 
simplesmente de “culturas”, pois é como se cada 
indivíduo fosse simultaneamente um pé de mi-
lho numa vasta plantação e aquele que consome 
os grãos para depois os semear na terra.

Em outras palavras, se você não está inseri-
do numa determinada cultura, quer seja de for-
ma ativa (produzindo e difundindo tal cultura) 
ou passiva (meramente recebendo-a), então, 
você simplesmente não a tem. E um fato, no que 
tange as produções culturais amapaenses, é que 
elas simplesmente não alcançam todo mundo 

que reside no Estado ou que nasceu aqui e foi 
para outro canto do mundo, logo, é complica-
do e terrivelmente hipócrita querer exigir que 
alguém, quem quer que seja, tenha uma excep-
cional propriedade no que tange ao marabaixo 
ou à festividade de São Tiago ou ao cenário te-
atral amapaense ou mesmo aos escritores ama-
paenses e suas obras.

Certamente, assim como a agora ex-Miss 
Amapá 2018, Williene Lima, muitas das pesso-
as que a atacaram também não saberiam dizer 
do que se trata o marabaixo, como surgiu, o 
que caracteriza um ladrão de marabaixo, quais 
as principais localidades onde ele ocorre no Es-
tado do Amapá, se há uma ou mais entidades 
responsáveis por sua promoção e manutenção, 
quem são os principais nomes no que se refere a 
ele, entre muitas outras coisas.

Óbvio, a responsabilidade é dessas mesmas 
pessoas, que não tomam a iniciativa de procu-
rarem se envolver e conhecer a respeito quando 
possuem um tempo livre, mas não é inteira-
mente delas. Os próprios produtores culturais 
possuem responsabilidade sobre o alcance de 
suas obras, na verdade, eu diria que possuem 
muito mais responsabilidade, numa proporção 
de 60 a 40 por cento, pois a propaganda é a alma 
de qualquer negócio. Infelizmente, a divulgação 
no que tange à cultura aqui no Amapá não é das 
melhores.

Tomarei aqui como exemplo a literatura, 
que é o segmento cultural com o qual tenho 
maior afinidade, também porque escrevo con-
tos e poemas nas horas vagas e em arroubos de 
inspiração. Aliás, aproveitando para vender o 
meu peixe (sem espinha), eu tenho oito poemas 
publicados em sete antologias, entre virtuais e 
físicas, nacionais e internacionais, e um conto 
de teor adulto numa coletânea nacional. Tam-
bém tenho colocado, a passos de tartaruga, as 
minhas produções num blog literário próprio, 
cujo nome é “Pororoca Literária”.

Voltando. Já fui a uma boa quantidade de 
eventos literários na cidade, entre lançamentos, 
debates e outros, sendo que algo muito comum 
de se presenciar é a reclamação que alguns, não 
raro, os próprios escritores, fazem sobre a baixa 
quantidade de pessoas que comparecem a tais 
eventos para prestigiar a cultura literária local.

Porém, quando comecei a me inserir nesse 
universo de eventos culturais, coisa que fiz tar-
diamente, sempre me chamou muito a atenção 
o problema da divulgação. Quantos e quantos 
desses eventos eu simplesmente não pude ir 
porque já havia me programado para outra 
coisa e fiquei sabendo deles somente no dia dos 
mesmos, sendo que, quando digo “no dia dos 
mesmos”, me refiro ao fato de que faltavam ape-
nas algumas horas ou menos de uma hora para 
o seu início, isso sem contar as várias vezes em 
que um ou outro já havia iniciado, estava pela 
metade ou mesmo no final.

Claro que existem outros fatores que contri-
buem para um público pequeno, como o fato 
de muita gente ficar intimidada com alguns es-
paços que sediam certos eventos, achando que 
não é um lugar para se estar, que é um lugar de-

terminado grupo de pessoas, praticamente di-
zendo sem usar palavras que não são inteligen-
tes ou estudadas o suficiente. Também já cansei 
de me deparar com pessoas que nunca tinham 
entrado na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, 
por exemplo, e sequer sabiam que era possível 
utilizar livremente o espaço para pesquisas no 
acervo ou simplesmente para estudar.

Porém, a divulgação é realmente importan-
te e eu vejo que não se dá muita importância 
para ela. Basicamente, você só fica sabendo de 
muitos dos eventos que são realizados se ficar 
correndo atrás constantemente, porque dificil-
mente você irá “tropeçar” numa propaganda 
te convidando para um sarau ou para o debate 
de um clube do livro (a propósito: neste sába-
do, 19 de maio, a partir das 16 horas, ocorrerá 
o encontro do clube do livro Lítera-Amapá no 
auditório da Biblioteca Pública Elcy Lacerda).

Vez ou outra, eu chego mesmo a pensar que 
alguns poucos se dão tanta importância que 
acham que a divulgação do seu evento simples-
mente se fará sozinha, quase como o anúncio 
de que uma celebridade de Hollywood está 
passeando por Macapá, enquanto muitos se 
conformaram com o triste fato de que a maior 
parte da população não se interessa por leitu-
ra e muito menos pela leitura de obras de sua 
própria terra. Ou deveria dizer “da terra onde 
atualmente residem”? Esse é outro fator a se 
discutir.

O Estado do Amapá é uma porção geo-
gráfica que foi conquistada no tapa pela Coroa 
Portuguesa e construiu-se a partir de sucessivas 
ondas imigratórias e emigratórias. Isso acontece 
ainda hoje e é consideravelmente difícil encon-
trar alguém que seja nascido no Amapá e mais 
difícil ainda alguém que tenhas nascido aqui 
e seja filho de pessoas igualmente nativas. Por 
exemplo, eu e meus irmãos e irmãs nascemos 
aqui, mas nossa mãe é maranhense e nosso pai 
é paraense. O Maranhão e o Pará, aliás, são dois 
Estados que já foram uma só unidade geográfi-
ca com o Amapá e que continuam a contribuir 
com muitos imigrantes para ele.

Mas eles não os únicos e a grande massa de 
pessoas vindas de outros Estados junto com a 
grande quantidade de pessoas nascidas aqui 
que migram para outras unidades federativas 
contribui para que não ocorra a desejável ex-
pansão de muito da cultura local ao mesmo 
tempo em que elementos de fora são introduzi-
dos. Isso no que tange principalmente à música 
– não houve certa polêmica um tempo desses 
quanto ao melody se tornar patrimônio imate-
rial do Amapá? – e à literatura.

Ironicamente, o cenário literário local so-
mente começou a se desenhar – até que se 
prove o contrário – quando indivíduos nativos 
de outros Estados se esforçaram para tal nas 
décadas de 1950 e 1960, os chamados “poetas 
da primeira geração literária amapaense” e que 
são: Alcy Araújo, Álvaro Cunha, Arthur Nery 
Marinho, Aluízio da Cunha e Ivo Torres. Os 
quatro primeiros eram todos paraenses, en-
quanto o último era natural do Rio de Janeiro.

É importante mencionar isso porque, em-

bora a questão migratória deva ser considerada, 
ela não é o fator determinante, já que, enquanto 
muitos nativos de outros Estados não assimi-
lam as produções culturais daqui, outros tantos 
não apenas assimilam, como passam a fomen-
tar e produzir. Como alguns exemplos contem-
porâneos, temos o poeta Marven J. Franklin, 
que é paraense, mas reside no Oiapoque, e a 
poetisa Mary Paes, natural de Tucuru, no Mato 
Grosso do Sul, e residente em Macapá.

Então, o que faz com que aquela cultura 
que pode ser considerada amapaense alcance 
as pessoas? Existe um grave problema de divul-
gação, como já falei, mas também existe o fato 
de que as pessoas precisam estar interessadas o 
suficiente para irem atrás disso. Isso tem mui-
to a ver com questões muito individuais e se 
relaciona com outro fato: não se pode obrigar 
as pessoas a assimilarem determinada cultura, 
ou melhor, até é possível, mas não se deve fa-
zer isso, principalmente porque quase qualquer 
prática cultura se relaciona intimamente com o 
pensamento e a expressão, devendo haver liber-
dade para ambas as coisas, o que acaba levando 
a alguma prática cultural.

Deste modo, o máximo que se pode fazer e 
dar incentivos, apresentar as diferentes culturas 
disponíveis aos indivíduos e estes decidem, por 
um ou outro motivo, a qual delas eles passa-
rão a pertencer. Isso nos traz novamente para 
o episódio da ex-Miss Amapá. Ela não tem 
conhecimento a respeito do marabaixo, assim 
como muitos amapaenses e pessoas residentes 
no Estado. Não é a cultura dela, é uma cultura 
amapaense, mas não é uma cultura de todos 
os amapaenses e daqueles que aqui moram. A 
nossa sociedade, ainda bem, tem a sua plurali-
dade cultural e isso precisa ser entendido.

Para encerrar, cabe aos interessados e, prin-
cipalmente, aos que fazem parte de tais culturas 
mais populares a criação e execução de me-
canismos pelos quais suas produções possam 
alcançar mais pessoas. Todavia, é preciso ter 
também a ciência de que culturas como a do 
marabaixo possuem um caráter popular (no 
sentido de folclórico), diferenciando-se consi-
deravelmente e não devendo ser comparadas 
com culturas como a do melody ou mesmo 
a do K-pop (Korean pop, isto é, a música pop 
coreana), que são de caráter mais industrial, 
sendo, portanto, produzidas essencialmente 
para se atingir a maior quantidade possível de 
pessoas.

Isso também quer dizer que culturas popu-
lares estão naturalmente limitadas a determi-
nada população, mas é perfeitamente possível 
tomar o exemplo dos japoneses, que conse-
guem utilizar magistralmente elementos oriun-
dos da sua cultura folclórica nos mais diversos 
produtos da cultura industrial, sendo os man-
gás e animes os maiores exemplos disso e uns 
dos principais responsáveis pela difusão desse 
folclore, afinal de contas, dificilmente alguém 
entra em contato com as histórias em quadri-
nhos e as animações japonesas e não acaba in-
vestigando e conhecendo a cultura folclórica da 
Terra do Sol Nascente.

Leno Serra Callins
lenoserracallins@gmail.com
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16ª SEMANA DE MUSEUS - Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos.
Reinaldo Coelho

De 14 a 20 de maio acontece 
a 16ª Semana Nacional de 
Museus, temporada cultural 

promovida pelo IBRAM em comemora-
ção ao Dia Internacional de Museus (18 
de maio). Nessa edição, 1.130 museus de 
todo o país oferecem ao público 3.261 ati-
vidades especiais, como visitas mediadas, 
palestras, oficinas, exibição de filmes e 
muito mais.

Com o tema “Museus Hiperconecta-
dos: Novas abordagens, Novos públicos”, 
a Semana Nacional dos Museus chegou 
a sua 16ª edição, na última segunda-fei-
ra (14/05), e terá uma vasta programação 
que acontecerá em mais de 1.000 museus 
em todo país, até o dia 20 de maio. O even-
to é coordenado pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (IBRAM), em comemoração 
ao Dia Internacional dos Museus (18 de 
maio).

A 16ª edição da Semana Nacional dos 
Museus no Amapá terá uma programação 
com rodas de conversa, exposições, ofici-

nas, exibição de filmes, além de apresen-
tações artísticas. O evento começou na 
quinta-feira (17) e vai até este domingo 
(20), no Museu Sacaca, no Centro de Es-
tudos e Pesquisas Arqueológicas do Ama-
pá (CEPAP), e em uma comunidade rural 
de Macapá. 

A programação deste ano quer apro-
ximar o público dos espaços abertos para 
a cultura. Parte do acervo da Biblioteca 
Pública Elcy Lacerda será levado para a 
comunidade rural São José do Matapi, no 
distrito do Coração. 

O diretor da biblioteca, José Pastana, 
detalhou que para as pessoas terem acesso 
à cultura elas não precisam estar necessa-
riamente conectadas com a internet, mas 
sim com esses espaços.

“Decidimos fazer essa programação 
itinerante e escolhemos o distrito do Co-
ração por ser um espaço quilombola e 
queremos conectar esse público com a 
cultura de origem, assim como quere-
mos aproximar as atividades culturais da 
biblioteca com a comunidade”, explicou 
Pastana. 

Com o nome “Digitais Quilombolas”, 

as atividades no 
Coração vão acon-
tecer durante dois 
dias, na quinta-fei-
ra e na sexta-feira 
(18), no Centro 
Comunitário São 
José. 

Parte da pro-
gramação acon-
tece no CEPAP, 
que fica na Uni-
versidade Federal 
do Amapá (UNI-
FAP), na quinta-
-feira, das 9h às 
16h, com oficina e 
visita guiada. No 
Museu Sacaca as 
atividades acon-
tecem durante os 
quatro dias da Semana, encerrando com 
uma peça teatral chamada “Conectivi-
dade”, exibições de filmes de animação e 
uma oficina de fotografia com o celular. 

Realizado anualmente em comemora-
ção ao Dia Interna-
cional dos Museus, 
celebrado em 18 
de maio, a Semana 
Nacional dos Mu-
seus é organizada 
n a c i o n a l m e nt e 
pelo Instituto Bra-
sileiro de Museus 
(IBRAM).

Confira a pro-
gramação

Biblioteca Elcy Lacerda na comunida-
de São José do Matapi

Local: Centro Comunitário São José 
(distrito do Coração) 

Dia 17 de maio (quinta-feira)
Hora: 9h às 12h
– Grupo de Dança K-Black
– Contação de história com o tema 

“Mitos e Lendas”
– Exposição “Identidade Quilombola”
– Acervo da gibiteca da biblioteca 

aberta ao público
– Acervo da sala documentação e me-

mória afro-indígena
– “Memórias Maracá-Cunani”: oficina 

com argila

Dia 18 de maio (sexta-feira)
Hora: 9h às 11h30
– Movimento UniDança: Mostra Cul-

tural Raízes do Amapá, Graham Cia de 
Dança e Cia de Dança Coaracy Nunes

– Exposição “Identidade Quilombola”
– Acervo da gibiteca da biblioteca 

aberta ao público
– Acervo da sala documentação e me-

mória afro-indígena
– Mostra de filmes do Projeto Alê, que 

reúne o acerto documental da banda Pla-
ca

– Oficina de percussão: ritmos ances-
trais

Centro de Estudos e Pesquisas Arque-
ológicas do Amapá (CEPAP/UNIFAP)

Endereço: Rodovia Juscelino Kubits-
chek

Dia 17 de maio (quinta-feira)
Hora: 9h às h16
– Oficina: “Usos e maus usos dos mu-

seus no ensino de história”
– Visitas mediadas com alunos e pro-

fessores da rede de ensino básica
Museu Sacaca
Endereço: Avenida Feliciano Coelho, 

1509, bairro Trem

Dia 17 de maio (quinta-feira)
Hora: 9h às 16h
– Palestra “Museus Hiperconectados: 

novas abordagens, novos públicos”
– Contação de história
Dia 18 de maio (sexta-feira)

Hora: 9h às 16h
– Divulgação do Museu Sacaca com o 

uso da tecnologia
– Contação de história

Dia 19 de maio (sábado)
Hora: 9h às 18h
– Contação de história
– Exibição de vídeos com o uso do 

celular realizados por alunos de escolas 
públicas com o tema “Museu Sacaca e a 
cultura do povo amapaense”

– Apresentação do site do Museu Sa-
caca

– Apresentação de dança com o tema 
“A dança, a tecnologia e o processo de co-
nectividade”

– Apresentação da peça teatral “Co-
nectividade”

Dia 20 de maio (domingo)
Hora: 9h às 17h
– Exibições de filmes de animação
– Oficina “Fotografia: a percepção do 

museu pelo olhar do celular”
(Fonte: G1 Amapá)
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O rejeitado
Recebi das mãos de minha advo-

gada, Vera Corrêa, uma petição 
assinada pelo doutor Jorge Luiz 

que solicitava ao magistrado da Vara de Fa-
mília que acompanha o processo de partilha 
de bens do Manoel Pereira da Silva, onde 
ele propunha ao juiz que não conhecesse o 
meu pedido de inclusão como beneficiário 
na partilha de bens discutida em juízo.

Na petição, alega o advogado Jorge Luiz, 
que a Ruth Lene Gonsalves da Silva sua 
cliente não reconhece o requerente como 
legítimo na ação. Primeiro, por não ser filho 
de Manoel Pereira da Silva; segundo que o 
de cujo em vida nunca fez qualquer gesto 
no sentido de reconhecer minha paternida-
de e por fim e derradeiro, que eu não guar-
dava semelhança como o falecido.

Ainda na aludida petição, o doutor Jor-
ge Luiz afirma de forma peremptória que 
nunca convivi familiarmente com a famí-
lia da Ruth Lene e, que, portanto, sou um 
estranho querendo me beneficiar de forma 
desonesta de uma herança que não me diz 
respeito.

Não desqualifico meu irmão. O advoga-

do Jorge Luiz. Ele advoga para nossa irmã. 
É ridículo.  Primeiro vou afirmar que ele é 
meu irmão, porque é. Não que eu quisesse 
que fosse. Seria tão simples exigir um DNA. 
Entre mim e todos eles. Aliás, minha ad-
vogada já solicitou. Os que arvoraram por 
pura empáfia e arrogância de que são os le-
gítimos, por ser fruto de um matrimônio. 
Doutor, o Direito de família mudou tanto. 
Meu irmão, a figura do bastardo já nem 
existe mais no Código Civil. Filho é filho e 
pronto. E o que comprova se você é ou não 
filho de alguém é o exame de DNA. Pode-
ria aproveitar esse espaço é desfiar o legado 
histórico do Direito Romano sobre o tema 
e sua evolução jurídica, mas não é aula. Ali-
ás, a obrigação de saber é seu doutor, sobre 
exame de ascendência genética.

Fiquei em silêncio. E meu silêncio tinha 
um que de perplexidade. Caminhamos tan-
tas vezes juntos. E por tantas vezes você me 
chamou de irmão. Rimos tantos, dividimos 
angústia e alegrias. Me doei ao teu proje-
to político e nas reuniões familiares eu era 
irmão, mas quando se falou em bens, virei 
um rejeitado, um intruso.

Assunto triste, decepcionante e demons-
tra que somos 50% irmão. Graças a Deus, 
pois fiquei com vergonha da mesquinharia 
e da usura de vocês. Mas fiquem tranquilos. 
Não vou desistir de buscar o que é meu de 
direito, aliás, que é bem mais direito meu do 
que seu ou de vocês, até porque uma ver-
dade insofismável você diz. Nunca recebi 
nada do meu pai. Nada!

Sou o mais velho, quando meu pai se 
relacionou com minha mãe, nenhum de 
vocês existia e sequer ele conhecia tua mãe. 
Logo, não provoquei nenhuma desordem 
na vida familiar de vocês. Pelo contrário. 
Todas as vezes que fui instado a ajudar, aju-
dei.

De fato, irmão não se escolhe. Irmãos 
são presentes de Deus, no entanto é sem-
pre bom lembrar que Caim matou Abel, 
e os motivos foi a ganância, a usura, a 
mesquinharia. Entraram os dois filhos de 
Adão e Eva para a história bíblica como 
uma referência da personalidade deletéria 
de um irmão, mesmo sendo 100% irmão. 
Ninguém é igual ao outro, em condições 
contrárias, jamais arguiria contra qualquer 

um de vocês, para negar a verdade. Pedro 
negou Cristo três vezes e eu, quantas vezes 
fui negado por vocês?

Desabafo aqui nas páginas deste jornal 
que já homenageou nosso pai, reconhe-
cendo nele um homem de trajetória digna, 
honrada e merecedora de reconhecimento. 
Apesar de vocês fazerem questão de colo-
cá-lo no limbo, no completo esquecimen-
to. No dia 20 de fevereiro republicamos a 
biografia do nosso Pai, uma homenagem 
póstuma, onde ele conta a sua trajetória de 
vida. Como educador; desportista e, um 
homem honrado. Apesar de não ter sido 
levado por ele aos campos de futebol, pois 
assim quis o destino, me orgulho dele e 
agradeço a Deus todos os dias pelo DNA 
que meu corpo carrega.

Se depender de mim, Manoel Perei-
ra da Silva não morre e, sua história será 
contada, quando eu não estiver mais aqui, 
será contada pelos meus filhos, netos 
dele. O que não é meu eu não quero, ago-
ra o que me pertence vou buscar. É justo. 
“Quem não luta por seus direitos, não é 
digno de tê-los”.

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O MELHOR BENEFÍCIO

É direito do segurado e obriga-
ção do INSS o fornecimento do 
melhor benefício possível na 

data do requerimento administrativo
Ao providenciar o cálculo da RMI 

(Renda Mensal Inicial) o INSS precisa 
utilizar todas as melhores 80% contribui-
ções feitas pelo segurado, e deverá orien-
tar os mesmos sobre o direito ao melhor 
benefício. Muito comum ocorrer de nem 
toda aposentadoria integral ser maior 
que a proporcional, já que em diversos 
casos, a lei anterior, onde o segurado já 
havia atingido as condições legais para 
obtenção de sua aposentadoria propor-
cional o valor desta seria maior que a in-
tegral obtida em nova lei.

No entanto, mesmo sendo obrigação 
do INSS, a utilização da melhor fórmula 
de cálculo possível para o valor da Ren-
da Mensal Inicial do benefício, o INSS 
em inúmeras vezes não utiliza a formula 
mais correta para a elaboração do cálculo 
ao segurado.

Com isso, os segurados buscam o po-
der judiciário para postularem a o direito 
a readequação de seu benefício, com o 
fito de o cálculo do valor da Renda Men-
sal Inicial na data e na forma em que o 
benefício lhe seja mais vantajoso, se ba-

seando em seu direito adquirido.
Segundo o Enunciado n.º 5 do Con-

selho de Recursos da Previdência Social, 
editado pela Resolução n.º 2/1993, de 
2/12/1993, devidamente publicado no 
DOU de 18/01/1994:

“A Previdência Social deve conceder o 
melhor benefício a que o segurado fizer 
jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse 
sentido.”

E segundo a Súmula 81 da TNU (Tur-
ma Nacional de Uniformização – juris-
prudencial), não haverá incidência do 
prazo decadencial previsto no artigo 103, 
caput, da Lei nº 8.213/91, quando forem 
indeferidos e cessados de benefícios, bem 
como em relação às questões não apre-
ciadas pela Administração no ato con-
cessório.

Ou seja, no caso do INSS não utilizar 
o melhor cálculo possível no ato de con-
cessão do benefício previdenciário, não 
correrá prazo decadencial (de dez anos), 
e as matérias não ventiladas neste ato po-
derão ser aduzidas em um processo judi-
cial, MESMO APÓS DECORRIDOS 10 
ANOS do ato de concessão da aposenta-
doria.

Vale o destaque jurisprudencial para 
embasamento do artigo:

“APOSENTADORIA – PROVEN-
TOS – CÁLCULO. Cumpre observar o 
quadro mais favorável ao beneficiário, 
pouco importando o decesso remune-
ratório ocorrido em data posterior ao 
implemento das condições legais. Con-
siderações sobre o instituto do direito 
adquirido, na voz abalizada da relatora 
– ministra Ellen Gracie, subscritas pela 
maioria.” (STF – RE: 630501 RS, Relator: 
Min. ELLEN GRACIE, Data do Julga-
mento: 21/02/2013, Tribunal Pleno, Data 
da Publicação: Dje-166, DIVULG. 23-
08-2013, PUBLIC. 26-08-2013.”

Retroagir a data de início do benefí-
cio, ou ação do melhor benefício, é a apli-
cação do direito adquirido aos segurados, 
que já detinham condições de se aposen-
tar e optaram por continuar trabalhando 
e se aposentaram em momento posterior 
menos vantajoso. A tese já foi reconheci-
da pelo Supremo Tribunal Federal, pois 
se trata de direito fundamental alcançado 
constitucionalmente pelos segurados.

Nas ações sobre o melhor benefício 
deverá ser analisado para cada caso es-
pecífico, quanto a possibilidade de re-
querer uma aposentadoria proporcional, 
abrindo mão da aposentadoria integral 
que já recebem. Convém mencionar que 

é também possível estender esse direito 
aos casos de concessão de aposentadoria 
proporcional, em respeito ao princípio 
constitucional da isonomia.

É obrigação do servidor, e se estende 
a diversas espécies de benefícios, já que 
os segurados normalmente não detêm o 
menor conhecimento técnico para anali-
se de qual seriam seus melhores benefí-
cios, como por exemplo um médico ou 
dentista que pretende continuar traba-
lhando. Por vezes é mais vantajoso este 
profissional da saúde se aposentar por 
tempo de contribuição e ter a diminuição 
de seu benefício pelo fator previdenciá-
rio, do que aposentar com valor integral 
na aposentadoria especial e não poder la-
borar mais exposto a agente nocivo para 
sua saúde.

Entendo ainda que poderão ser utili-
zados os períodos que não foram averba-
dos no momento da aposentadoria, como 
atividade rural ou sentenças trabalhistas, 
desde que as mesmas foram informadas 
ao servidor e este não solicitou aos segu-
rados os documentos que comprovam o 
alegado, pois o melhor benefício também 
se dá nas informações que o servidor 
deve prestar a fim de aumentar o valor da 
renda mensal inicial.
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Tenho pautado em escrever so-
bre o tema VIDA. Não sei ex-
plicar as razões que levaram-

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

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

Diante desse quadro, saio a caminhar 
pelas veredas da imaginação em busca de 
mensagens que dêem alento ao espírito 
e que posa acalmar a agitação de pulsa 

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

Sejamos adultos e não impulsivos, 
querendo ser o dominador de todas os 
saberes, mesmo sabendo que temos limi-
tações. Nunca desejemos que nossos co-
legas, amigos ou colaboradores tenham 
a mesma “garra“ que nós, e que também 
possam fazer o que de melhor nós faze-
mos. Desperte para a realidade e cultive 

o conhecimento de cada um para que o 
resultado seja multiplicado. Divida sa-
beres e apreenda os ensinamentos que 
certamente terá em troca. A vida não é 
escolha. Nós não escolhemos viver. Nós 
recebemos esse dom de Deus, o Criador 
de todas as coisas do céu e da Terra. 

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

Se você, como 

eu, já está neste limite da vida, agradeça a 
Deus pela existência do dia a dia, pela in-
teligência que recebeu, pela oportunida-
de de ser a pessoa que é hoje. Lembre-se, 
porém, que ao longo dessa caminhada 
você foi ajudado, guiado, ensinado, testa-
do. Sempre alguém esteve ao seu lado.

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

Abuso emocional de idosos, sim, isso existe! 
O verbo correto não é comemorar, 

e sim refletir – e muito. No mês 
que vêm, 15 de junho, será o Dia 

Mundial da Conscientização contra o Abu-
so de Idosos (há quem chame também de 
Dia Mundial de Combate à Violência contra 
as Pessoas Idosas). Criado pela Organização 
das Nações Unidas, o que esse nome pom-
poso esconde é uma triste realidade que não 
tem fronteiras e cujas estatísticas não retra-
tam com fidelidade a extensão do mal. O 
mais visível é a violência física, mas abuso 
pode se caracterizar por qualquer ação que 
cause danos a uma pessoa mais velha, num 
leque que vai do emocional ao financeiro. 
Aliás, a questão da exploração financeira 
vem crescendo a tal ponto que será tema de 
discussões entre 5 e 7 de julho de 2017, na 
sede da ONU, em Nova York.

De acordo com o Disque 100, canal do 
governo para o registro de violação de di-
reitos da população, foram feitas mais de 32 
mil denúncias de abusos contra idosos em 
2016. Mais de 70% são por negligência; em 
seguida vêm violência psicológica; abuso 
financeiro e econômico; e violência física 
e maus-tratos. A questão da negligência é 
uma zona cinzenta: um homem de 90 anos 
pode ficar sozinho em casa o dia todo e ser 
responsável por suas refeições? Se estiver 
lúcido e a comida estiver semipronta, pode 
ser aceitável. Mas, e se ele precisar de auxílio 

para trocar fraldas geriátricas e somente à 
noite dispuser de alguém para ajudar?

No AP, 90% das ligações do ‘Disque 100’ 
são por negligência e abuso sexual e psicoló-
gico. Criado para denúncias de violação de 
direitos humanos, o serviço telefônico “Dis-
que 100”, do Governo Federal, recebeu em 
2017, 108 ligações do Amapá, representan-
do média de 0,57 ligações por dia. Desse to-
tal, 89 são de denúncias relacionadas a negli-
gência, violência psicológica e abuso sexual 
de crianças e adolescentes. Na sequência, a 
maior incidência de crimes aconteceu com 
deficientes físicos e idosos.

O número é destinado para acionamen-
to de casos de violência contra populações 

vulneráveis. Em todo o país, no ano passado, 
foram 67.225 ligações, mas o levantamento 
é referente somente ao período de janei-
ro e junho. Os dados do segundo semestre 
não foram computados pelo Ministério dos 
Direitos Humanos. Em 2016, um total de 
133.061 ligações foram feitas, em 12 meses.

Um grande passo já foi dado em relação 
às crianças. Quando uma é recebida num 
hospital e há suspeitas de maus-tratos, os 
próprios médicos tomam a iniciativa de de-
nunciar. Esses são sinais também presentes 
em vítimas mais velhas: machucados, fratu-
ras, falhas de cabelo, má nutrição e desidra-
tação, problemas de saúde sem explicação, 
medo excessivo, distúrbios de sono ou sin-

tomas de utilização inadequada de medica-
ção – para mais ou para menos. Amor, cul-
pa e vergonha muitas vezes impedem que 
os idosos denunciem os responsáveis por 
abusos, na sua maioria parentes ou pessoas 
próximas. As mulheres estão numa posição 
ainda mais vulnerável. Pais justificam atos 
violentos de filhos como se fossem uma ex-
ceção, e não a regra. E o constrangimento de 
denunciar quem deveria ser seu principal 
cuidador? O medo de retaliação pesa, já que 
a convivência faz com que este seja um ini-
migo íntimo. A quem recorrer?  

Embora nada justifique os maus-tratos, 
o cuidador também pode estar sob o estres-
se do desemprego ou sob o uso de drogas, 
ou ter um histórico de ter sido abusado. Se 
aquele núcleo familiar depende da renda da 
pessoa mais velha, temos a tempestade per-
feita. Um comportamento que deve chamar 
a atenção é se esse cuidador insiste em man-
ter o idoso isolado, recusando ajuda externa. 
O isolamento não serve apenas para escon-
der agressões físicas, pode funcionar como 
instrumento de abuso emocional. Enquanto 
não há políticas públicas eficientes que pro-
tejam esta população em expansão, todos 
temos que nos engajar para que esses seres 
humanos em situação de fragilidade não 
permaneçam invisíveis.

Foto: GREG BAKER / AFP

Juracy Freitas

O MILAGRE DA VIDA
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DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E VIOLENTAS: ALTO CUSTO EM SAÚDE E SEGURANÇA

O cenário epidemiológico brasileiro em 
relação às causas de mortes violentas 
não é nada alentador.  As leis de trân-

sito, as multas e a pena aumentou nos homicídios 
culposos. As doenças cardiovasculares, que atingiam 
cifras de 12%, são atualmente, as principais causas 
em todas as regiões brasileiras. No Amapá as doen-
ças cardiovasculares causam morte em mais de 50%.

A nível mundial os óbitos provocadas por aci-
dente de tráfego atinge a cifra de 1,25 milhões de 
pessoas/ano e 50 milhões de vítimas não fatais, que 
evoluem com sequelas. (OMS).   

As causas externas ocupam, proporcionalmente, 
o terceiro lugar em mortalidade no Brasil, conforme 
dados do Ministério da Saúde (MS) de 2004,perden-
do apenas para as doenças cardiovasculares e as ne-
oplasias (cânceres), atingindo mais as faixas etárias 
jovens (0-19 a), que em 2011 respondeu por 73,6%.  

As causas violentas de mortalidade (homicídios, 
acidentes de transito e suicídios) vêm aumentando.  
Enquanto em 1980 representava apenas 6,7%, em 
2010 atingiu a taxa de 26,5%. Temos as praticadas 
com uso de arma branca (faca), armas de fogo( re-
volveres, pistolas, espingardas) e os acidentes em ge-

ral (trabalho, acidentes de transito).  
Somas vultosas de dinheiro público são apli-

cadas para atender as vitimas. Segundo dados do 
IPEA, 40 milhões são gastos com vítimas de aciden-
te de transito, envolvendo recursos de vários minis-
térios (Saúde, Educação, Transportes, das Cidades e 
Justiça), tanto para evitar, recuperar e arcar com as 
consequências.

Segundo dados do MS, em relação aos acidentes 
de transporte terrestre (ATT), no Amapá a taxa de 
mortalidade apresentou tendência de estabilidade, 
porém foi superior a taxa para a região Norte e para 
o Brasil. (fonte: SIM/SVS/MS)

Vários agentes e institui-
ções são envolvidos e aciona-
dos diante de um  acidente de 
transito, com vitima não fatal: 
o CIODS, os Bombeiros, o 
SAMU, a , o BATRAM, a PO-
LITEC, a SEJUSP (Delegacia) 
e a rede hospitalar (Urgência/
Emergência). O envolvimen-
to de pessoal, equipamento, 
material e veículos envolvem 
gastos de tempo e dinheiro, 

que poderiam ser destinados e aplicados em outras 
políticas públicas.

Quando ocorre vitima fatal, como nos acidentes 
de trânsito, além das instituições, entra as atividades 
da perícia técnica e da policia, para instaurar o BO 
e fazer o exame necroscópico (cadavérico). Desde o 
primeiro momento da remoção cadavérica, da perí-
cia no local até execução da necropsia, a POLITEC/
AP envolve 16(dezesseis) servidores, entre Médicos 
Legistas, Peritos Criminais, Auxiliares, Fotógrafos, 
Motoristas e Auxiliares de laboratório. Quando as 
necropsias são de mais de um cadáver os gastos e 

recursos triplicam.
O combate e apuração dos crimes e delitos vio-

lentos exigem  investimentos, que devem acompa-
nhar o crescimento populacional, a complexidade 
da violência e a diversidade dos crimes. Hoje, com os 
crimes envolvendo políticos (LAVA-JATO), as perí-
cias técnicas tem que avançar e evoluir na apuração 
dos delitos.

No Amapá, fora a inauguração da nova sede da 
POLITEC e do Laboratório Forense, ocorrido em 
2007, os investimentos no setor da pericia técnica 
são lentos.  O concurso público recente na POLITEC 
vem ajudar aquisição de recursos humanos, que é 
urgente para o atendimento da demanda, a agilidade 
e descumprindo prazos.

O enfrentamento dessa realidade, “tanto na pre-
venção quanto na atenção às pessoas já acometidas, 
exige respostas imediatas por parte dos gestores es-
taduais e municipais, adequadas à realidade encon-
trada em cada caso”. Não há como escamotear as 
perdas de vidas no trânsito. Todos são responsáveis 
pela criação de ambientes de segurança e paz, desde 
a convivência domiciliar, de vizinhança, da cidade e 
do país. 

O Poder-Dever do Cidadão
Vivemos dias de incertezas e contradições.

As notícias veiculadas pela mídia, no 
mínimo, evidenciam o comportamento inadequado 
de pessoas que mantêm relações próximas ou exer-
cem o chamado poder político. Em diversas situações 
a tentativa de justificar atitudes imorais e ilegais na 
honradez e lei, além de depreciar os valores éticos e 
morais, causa a sensação de esgarçamento do contra-
to social estabelecido a partir de um passado coletivo, 
quando foram considerados os fundamentos básicos 
de estabilidade da sociedade, o qual não pode ser 
menosprezados, mas sempre examinados sob a ótica 
do bom senso e respeito às normas vigentes, uma vez 
que forjados a partir da alienação da vontade pessoal 
como condição de igualdade entre todos.

Tal percepção, equivocadamente, gera um gran-
de incomodo e o sentimento social comum de que os 
princípios democráticos, expressamente assegurados 
pela Constituição Federal, constantemente são cor-
rompidos. Quem desconhece o poder prospectivo e 
o vigor do princípio da democracia - revelado pela 
própria etimologia da expressão que se deriva do gre-
go “demos”, que significa povo, e “kratos” que quer di-
zer poder – diz que não existe perspectiva de reversão 
imediata do quadro político atual.

Esquecem-se os incautos que nos regimes demo-
cráticos sempre há a possibilidade de alternância nos 
poderes executivo e legislativo, de modo que a von-
tade soberana do povo, exercida por meio do voto, 
sempre deverá prevalecer.

O voto, além de ser um dos mais importantes 
meios de expressão da cidadania, enfatiza a inclusão 
sócio-política e amplia o processo democrático. O 

exercício constante e consciente da cidadania, a qual 
deve ser praticada em todos os espaços do cotidiano 
e das relações humanas, com a participação ativa na 
vida da sociedade, mas, sobretudo, pela liberdade que 
o ato eleitoral que encerra, inclusive, enseja o controle 
da autoridade.

De outra parte, ser omisso ou deixar de exercitar 
a cidadania implica na desatenção para questões que 
são importantes não só para a individualidade como 
para o coletivo e resulta em verdadeira alienação em 
relação àqueles que se posicionam.

Independentemente de qualquer conotação, seja 
de ordem política ou religiosa, toda pessoa deve se 
mobilizar em torno das questões que promovam a 
liberdade, a igualdade e a fraternidade, exercitando 
sua soberania que é legitimada pelo voto.

Essa postura, além de evidenciar consciência dos 
direitos e deveres a que todos estão submetidos, pro-
picia a transformação do indivíduo e do meio em que 
vive. Aliás, deve-se ter sempre em vista que a gover-
nabilidade emana do povo e este não pode deixar de 
confiar na política - cujo termo que deriva do grego 
designa aquilo que é público - porque isso é muito 
mais grave do que a descrença no governante.

Mais ainda, é de se ter sempre claro que a expres-
são governo se relaciona ao exercício do poder do es-
tado, ou seja, a condução política geral pelo ente que 
recebe atribuições da sociedade porquanto, numa 
democracia, o governo é escolhido pelo povo e em 
seu nome deve ser exercido.

Rousseau, com coerência filosófica e política, 
afirmou que o povo é soberano e que a soberania é 
a superação do estado de fraqueza, guiada pela razão 

humana. Portanto, o povo é soberano em suas vonta-
des e escolhe as pessoas que irá representá-lo.

Porque é o eleitor/cidadão quem tem o poder-
-dever de escolher o candidato que sob todos os as-
pectos tem o melhor preparo para administrar a coisa 
pública, ou seja, o interesse público, praticar a cidada-
nia é propiciar que essa reflexão seja feita e que toda 
pessoa, ao fazer o exame da sua atuação como cida-
dão, exerça seu papel na sociedade e sua ação política 
com consciência e responsabilidade.

Quando a escolha, o voto, privilegia o império da 
lei, o cidadão individualmente ajuda no aperfeiçoa-
mento da sociedade, na sua evolução ética e moral, 
porque seu representante propiciará a justiça social, 
harmonia, fraternidade, o amor ao próximo, enfim, 
o bem comum.

Quem busca ajudar na sedimentação da ordem 
social precisa levar em conta os princípios democrá-
ticos, o respeito às leis e ao próximo, e deve se lembrar 
da lição compilada por Kardec (Livro dos Espíritos, 
Questão 930) no sentido de que “... Quando (o ho-
mem)  praticar a Lei de Deus, terá uma ordem social 
fundada na justiça e na solidariedade e ele próprio 
será melhor.”.

Nesse contexto, mais do que simplesmente criti-
car, se envergonhar da forma como parte dos políti-
cos tratam a coisa e o interesse público - muitas vezes 
desvirtuados e desconsiderados em prol de interesses 
personalíssimos - ou se omitir, é preciso compreen-
der que é o cidadão quem tem o poder e o dever de 
coibir a ação daqueles que maculam os bons costu-
mes, as leis e a representação que lhes foi outorgada, 
ao utilizarem instrumentos de corrupção, da mentira 

e da fraude para obter ilícitas e indevidas vantagens 
pessoais ou para seus pequenos grupos.

Diz um provérbio bíblico (29:2) que “quando 
os justos governam, o povo se alegra, mas quando o 
ímpio domina, o povo geme.” Quem exerce sua ci-
dadania com coerência moral e ética demonstra ter 
responsabilidade e consciência de seus direitos e obri-
gações, bem como que o respeito de ambos contribui 
para a construção de uma sociedade melhor.

O bom trato da coisa pública - o bem comum - 
é o mote que deve orientar a atuação daqueles que 
exercem qualquer munus público e a representação 
que lhes é outorgada deve ser exercida por pessoas 
que, em qualquer situação, atuem dentro dos princí-
pios da ética e da moral.

Neste ano, em que todo cidadão brasileiro será 
chamado para exercer o poder-dever cívico do voto, 
agir com responsabilidade ajudará na consolidação 
da cidadania e na transformação e evolução da socie-
dade, notadamente, ao escolher o justo para governar.

O voto consciente traduz essa assertiva e reflete 
uma atuação individual que privilegia o bem comum 
e não o interesse pessoal daquele que irá governar.

Urge que os homens de bem, ou seja, a maioria 
da sociedade, faça essa reflexão, bem como, repita-se, 
exerçam com consciência sua cidadania. Afinal, o 
homem de bem não declina da sua cidadania em prol 
da construção de uma sociedade mais justa e perfeita.

Paulo Eduardo de Barros Fonseca é vice-presi-
dente do Conselho Curador da Fundação Arnaldo 
Vieira de Carvalho, mantenedora da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa.
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Governador Waldez Góes, e o 
secretário da Sesa, Gastão Ca-

landrini, assinaram o termo de 
adesão à Política Nacional de 

Saúde de LGBT. Sucesso!

Bodas de Rubi do casal empresários 
Katia e Romeu Harb. Felicidades!Felipe Menezes e Claudia Oliveira, Vilmar Lima, 

Beatriz Lima, Othon Lima e Otoni Oliveira So-
brinho.

Parabéns ao Juiz Luciano Assis 
e a esposa Karla Balieiro feste-
jam a nova idade  com a fami-
lia.


