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‘EDUCAPAZ’

A Rede Estadual de Ensino do Amapá receberá no dia 15/06 a mais nova ferramenta de combate a violência 
e a intimidação sistemática (Bullying) – o ‘EducaPaz’. A ferramenta online permite monitorar a violência 
nas escolas estaduais dos municípios de Macapá e Santana. Com os dados será possível fazer um panora-
ma dos principais conflitos e desenvolver projetos que disseminem a cultura da paz no ambiente escolar.
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BRASIL – CORAÇÃO DO MUNDO – PÁTRIA DO EVANGELHO
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DE CAMPOS
Psicografado por:FRANCISCO 

CÂNDIDO XAVIER

Meus caros filhos. Venho falar-vos do 
trabalho em que agora colaborais

com o nosso amigo desencarnado, no 
sentido de esclarecer as origens remo-
tasda formação da Pátria do Evangelho 
a que tantas vezes nos referimos em-
nossos diversos comunicados. O nosso 
irmão Humberto tem, nesse assunto, lar-
go campo de trabalho a percorrer, com 
as suas facilidades de expressão ecom o 
espírito de simpatia de que dispõe, como 
escritor, em face damentalidade geral do 
Brasil.

Os dados que ele fornece nestas pági-
nas foram recolhidos nas tradições

do mundo espiritual, onde falanges 
desveladas e amigas se reúnem

constantemente para os grandes sa-
crifícios em prol da humanidade sofre-
dora.

Este trabalho se destina a explicar a 
missão da terra brasileira no mundo

moderno.Visitando o vale extenso 
do Amazonas, exclamou,extasiado, que 
ali se encontrava o celeiro do mundo. O 
grande cientistaasseverou uma grande 

verdade: precisamos, porém, desdobrá-
-la, estendendo-ado seu sentido econô-
mico à sua significação espiritual. O Bra-
sil não estásomente destinado a suprir as 
necessidades materiais dos povos mais 
pobresdo planeta, mas, também, a facul-
tar ao mundo inteiro uma expressãocon-
soladora de crença e de fé raciocinada e a 
ser o maior celeiro de claridadesespiritu-
ais do orbe inteiro.

Nestes tempos de confusionismo 
amargo,consideramos de utilidade um 
trabalho desta natureza e, com a per-
missão dosnossos maiores dos planos 
elevados, empreendemos mais esta obra 
humilde,agradecendo a vossa desinte-
ressada e espontânea colaboração. Nossa 
tarefavisa a esclarecer o ambiente geral 
do país, argamassando as suas tradi-
ções defraternidade com o cimento das 
verdades puras, porque, se a Grécia e a 
Romada antiguidade tiveram a sua hora, 
como elementos primordiais das origens 
detoda a civilização do Ocidente; – se o 
império português e o espanhol sealas-
traram quase por todo o planeta; se a 
França, se a Inglaterra têm tido a suahora 
proeminente nos tempos que assinalam 
as etapas evolutivas do mundo –, o

Brasil terá também o seu grande mo-
mento, no relógio que marca os dias da 

Evolução da humanidade.
Se outros povos atestaram o pro-

gresso, pelas expressõesmaterializadas 
e transitórias, o Brasil terá a sua expres-
são imortal na vida doespírito,represen-
tando a fonte de um pensamento novo, 
sem as ideologias deseparatividade, e 
inundando todos os campos das ativida-
des humanas com umanova luz. Eis, em 
síntese, o porquê da nossa atuação, nesse 
sentido. O nossoirmão encontra mais fa-
cilidade para vazar o seu pensamento em 
soledade como médium, como se ainda 
se encontrasse no seu escritório solitário; 
daí a razãopor que as páginas em apreço 
foram produzidas de molde a se apro-
veitarem asoportunidades do momento. 
Peçamos a Deus que inspire os homens 
públicos,atualmente no leme da Pátria 
do Cruzeiro, e que, nesta hora amarga 
em que severifica a inversão de quase to-
dos os valores morais, no seio das ofici-
nashumanas, saibam eles colocar muito 
alto a magnitude dos seus precípuosde-
veres. E a vós, meus filhos, que Deus vos 
fortaleça e abençoe, sustentando-vosnas 
lutas depuradoras da vida material.

O Espírito Humberto de Campos, no 
seu livro psicografado por Chico Xavier e 
que tem como título estas palavras: “Bra-
sil, Coração do Mundo, Pátria do Evan-

gelho”, nos afirma que Jesus transportou 
a árvore do Evangelho, da Palestina para 
o Brasil. Por que Jesus fez isso? Terá sido 
privilégio nosso? O que fizemos para 
merecê-lo? Se não foi privilégio, o que 
aconteceu, para que essa árvore plantada 
inicialmente na Palestina, não permane-
cesse lá, e viesse para cá?

Esta afirmação do autor espiritual, 
nos leva a uma série de indagações. Fa-
çamos um estudo sobre elas. É possível 
que as respostas surjam no decorrer do 
mesmo.

Todos nós sabemos que Jesus é o Es-
pírito a quem foram confiados os des-
tinos do nosso Planeta. É aquele que 
foi por Deus enviado, com a missão de 
ser o Pastor das ovelhas aqui existentes; 
e como Pastor desse rebanho, Ele nos 
conduz, cuidando para que nenhuma se 
perca. Foi para isso, então, que Ele veio 
um dia à Terra, assumiu um corpo seme-
lhante ao nosso; conviveu conosco, tor-
nando-se visível e tangível. A sua vinda 
foi em cumprimento à sua missão. Veio 
nos apontar o caminho que devemos tri-
lhar, para que um dia, ao devolver esse 
rebanho ao Pai, Ele possa dizer que das 
ovelhas que lhe foram confiadas, nenhu-
ma se perdeu. 

Reflitamos, humildemente!

Editorial Amapá cria tecnologia de combate ao bullying nas escolas

O Estado do Amapá vem apresentan-
do resultados positivos em todas as 
áreas e principalmente as sociais, 

caso da Educação, onde uma gestão inovadora 
está trazendo aos alunos uma nova metodologia 
de ensino com a Escola do Novo Saber, as Es-
colas Militares e o governo estadual, através da 
secretaria de Estado da Educação (SEED),vem 
investindo alto na tecnologia, possibilitando aos 
gestores escolares rapidez nas ações exitosas e so-
luções para as problemáticas advindas da violên-
cia na escola externa e interna.

Para combater a depredação, roubos e ata-
ques de vândalos aos professores e alunos, im-
plantou o serviço de monitoramento, possibili-
tando ação rápida e eficaz da polícia. O Cartão 
Escola que permitirá aos gestores escolares ad-
quirirem gêneros alimentícios para a merenda, 
materiais didáticos e de consumo em geral e 
manutenção das unidades de ensino. A medida é 
para reforçar o controle e a transparência na ad-
ministração dos recursos da educação. 

E mais uma vez sai a frente de outros estados 
e municípios e lança o Programa ‘E PAZ’, acom-
panhado de uma eficiente ferramenta tecnológi-
ca – educapaz – que possibilitará ao Coordena-
dor Pedagógico, registrar os atos de intimidação 
sistemática (bullying), preconceito, violência, ho-
mofobia e o Sistema de Ensino Estadual, de ime-
diato montará ações dentro da escola atingida, 
isso com a participação de mais de 30 parceiros, 
que vai da SEJUSP a sociedade civil organizada. 

No dia 15 de junho a ferramenta será entre-
gue a sociedade e a comunidade escolar amapa-
ense, já que ela já vem funcionando em caráter 
experimental e tem mais de 150 pessoas (entre 
professores e gestores) capacitadas para utilizar o 
programa estadual.

Esse salto a frente vem servindo de exemplo 
para outras unidades federativas e foi incluído no 
texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
o que mostra o Amapá, mais uma vez sendo 
exemplo.

Mas essa preocupação em combater a violên-
cia escolar veio de uma iniciativa da  parlamen-

tar Marilia Góes, autora da lei estadual, única 
no Brasil, que estabelece as normas para que se 
montasse um programa eficiente nesse sentido e 
a Lei Estadual nº 2.282/2017 – sancionada no fim 
de dezembro de 2017 – já está sendo executada, 
atendendo o que recomenda a  Lei Antibullying 
(Lei nº 13.185/2015) que estabelece que “é de-
ver do estabelecimento de ensino, dos clubes 
e das agremiações recreativas assegurar medi-
das de conscientização, prevenção, diagnose e 
combate à violência e à intimidação sistemática 
(bullying)”, e que “os entes federados poderão fir-
mar convênios e estabelecer parcerias para a im-
plementação e a correta execução dos objetivos 
e diretrizes do Programa instituído por esta Lei”.

Quem é alvo ou vítima do bullying sofre aba-
los emocionais enormes, queda no rendimento 
escolar, baixa autoestima, isolamento, depressão, 
automutilação e pensamentos suicidas.

O estudante que está passando por uma si-
tuação de bullying geralmente tem um compor-
tamento retraído, apresenta baixa autoestima, 
demonstra isolamento, tem poucos ou nenhum 

amigo, na sala de aula sempre é o último a ser 
escolhido para realizar trabalhos em grupos, nas 
aulas de educação física sempre é o último a ser 
escolhido para participar das equipes.

No Amapá o Projeto de Justiça Restaurativa 
é desenvolvido pela SEED,objetivando trabalhar 
situações envolvendo estudantes da rede estadu-
al de ensino. ASEED acompanha através de uma 
equipe técnica e orienta que quando o professor 
identifica uma situação de bullying dentro da 
sala de aula precisa intervir imediatamente para 
impedir que a situação tome proporções maiores 
e continue prolongando o sofrimento do alvo de 
bullying. Além disso, também deve desenvolver 
projeto com seus estudantes na sala de aula e é 
nesse momento que a ferramenta educapaz vem 
ajudar a mostrar as incidências e mobilizar para 
resolve-las e eliminá-las das escolas. Com um de-
talhe – o programa não se prende as escolas das 
Redes Estaduais – ele abrange as escolas privadas 
e municipais, basta ser montada as parcerias e o 
educando amapaense, poderá trilhar seu cami-
nho na educação protegido.
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DA EDITORIA

Previsão é que a partir de ju-
nho a nova alíquota esteja 
em vigor e preço nas bom-

bas seja reduzido.
Imposto sobre Circulação de Mer-

cados e Serviços (ICMS) para diesel 
e lubrificantes terá queda de 8% no 
valor final dos produtos, a partir de 
junho. É que o Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) aprovou 
na última terça-feira (29) proposta do 
governo do estado que reduz de 25% 
para 17% o tributo no Amapá.

A medida é resultado das reivin-
dicações do movimento de greve dos 
caminhoneiros, que na segunda-feira 
(28) estiveram reunidos com gestores 
do executivo cobrando a diminui-
ção dos valores e mais outras cinco 
exigências. Agora, o governo estuda 
formas de fazer com que os postos de 
combustíveis faça com que a dimi-
nuição do preço chegue nas bombas, 
ao consumidor final.

“A expectativa é implementar a 
nova taxa até o início de junho, assim 
que a aprovação do Confaz for publi-
cada no Diário Oficial da União. A 
ideia é que o preço final chegue nas 
bombas mais barato”, garantiu o se-
cretário de Planejamento, Eduardo 
Tavares.

Com a aplicação da redução do 
ICMS sobre o diesel, o governo in-
formou que terá de buscar outras 
fontes de arrecadação. Por isso, em 

outra reunião realizada também nes-
ta terça-feira, dessa vez com chefes 
dos poderes do estado que compõem 
Conselho Fiscal, o executivo apresen-
tou duas propostas compensatórias 
que, segundo o mesmo, não afetarão 
o bolso da população.

“O primeiro (PL 013/17) objetiva 
modernizar a legislação tributária no 
Amapá, como por exemplo, a defini-
ção de mecanismos para regular tri-
butações relacionadas a documentos 
fiscais eletrônicos. E o segundo, de-
nominado “Tesouro Verde”, propõe 
criar uma nova fonte de receita a par-
tir de créditos florestais”, pontuou o 
governo.

“O próximo passo é a publicação 
pelo Confaz da Resolução e na se-
quência o governo passa a ter prazo 
para publicar o decreto de implemen-
tação e, para dar celeridade, a Sefaz 
(secretaria de estado da Fazenda) já 
esta preparando a minuta do decreto, 
que será levada à Procuradoria Geral 
(PGE); paralelo a isso estamos con-
versando com o segmento para que 
redução da carga tributária chegue 
às bombas para o consumidor. Mas a 
nossa expectativa é que a população 
já vai estar pagando um preço bem 
mais em conta no combustível a par-
tir de junho”, previu.

De acordo com o secretário, os 
projetos que viabilizam a medida es-
tão sendo discutidos com a Assem-
bleia Legislativa (Alap): “A gente teve 
reunião com o Conselho Estadual 
de Gestão Fiscal e estamos reunindo 

com os deputados para discutirmos e 
fazermos os ajustes necessários para 
que possamos encaminhar os proje-
tos com a máxima urgência, porque 
é importante aprovar o mais rápido 
para dar segurança jurídica à medida”.

Para serem implementados, os 
projetos precisam da aprovação da 
Assembleia Legislativa do Amapá 
(Alap). Ambos já foram enviados à 
casa legislativa.

 
Proposta do movimento de greve
Em reunião com gestores do go-

verno, líderes do movimento de gre-
ve no Amapá apresentaram proposta 
de redução do ICMS sobre combus-
tíveis de 25% para 5%. Eles também 
pediram a redução do imposto sobre 
pneus para ônibus e caminhões para 
5%.

A contraproposta do governo, se-
gundo o titular da Seplan, foi avalia-
da pensando-se na responsabilidade 
fiscal do estado e é o limite a que se 
pode chegar, para manter o equilíbrio 
financeiro.

Desabastecimento de alimentos
Desde que a greve dos caminho-

neiros foi deflagrada no estado, há 
cinco dias, o governo criou um gabi-
nete de situação de emergência para 
discutir os efeitos da paralisação. A 
preocupação agora se reflete na pos-
sibilidade de desabastecimento de 
alimentos.

Para saber o quadro real em que se 
encontra o estado, o executivo anun-
ciou mais uma reunião para com em-
presários locais que atuam no setor 
de varejo.

“A Primeira providência é ava-
liação junto dos varejistas o que nós 
temos de estoque e o que isso repre-
senta de lapso temporal de abaste-
cimento para o estado. Temos áre-
as sensíveis que merecem atenção, 
como saúde, segurança e educação. 
Temos que ver se a população será 
atingida”, explicou o secretário da 
Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 
coronel Carlos Souza.

Confaz autoriza governo do Amapá a redu-
zir para 17% alíquota do ICMS sobre o diesel

Péssimo aliado
O prefeito de Santana, Ofirney Sadala, 
está sem moral com a população santanense. 
A precariedade das ruas da sede do 
município é uma das razões para tanto 
descontentamento. A coisa só não está 
pior por causa do asfaltamento que o 
governador Waldez Góes está fazendo por lá. Que, aliás, 
é perfeitamente reconhecido pela população.

Deputado Roberto Góes (PDT)
A habilidade de Roberto Góes na política é algo 
impressionante. O mais votado na eleição passada 
segue firme para repetir a dose nas eleições que se 
avizinham. Baixinho é bom de voto mesmo.

Era o que se esperava
A mistura Randolfe e Davi é de fato heterogênea. 
Randolfe vai bem obrigado, já Davi, parceiro de Te-
mer, não decola de jeito nenhum. A sorte do homem 
é que ele tem mais quatro anos de Senado, se não 
ficaria sem mandato.

Eleição
A eleição para o governo passa pelo programa que 
os candidatos defendem para o Amapá. Esse negó-
cio da política da produção de Camapu e Patê de 
chicória não nos levou a lugar algum. Vamos ficar 
alertas.

Eleição terá surpresa na proporcional
Em que pese ter muita gente achando que na hora 
do sapeca aiá aiá as coisas vão ficar como dantes, 
vão quebrar a cara. Na pesquisa que o Tribuna está 
realizando o humor do eleitor não está nada bom. É 
difícil você falar de política, tem gente que não quer 
nem ouvir falar.

Chegou nele
Operação Acrópole do Ministério Público do Amapá 
alcançou o empresário Felipe Edson Pinto (Sapata-
ria Show, empresa Marco Zero), segundo os pro-
motores Felipe praticava o crime de agiotagem na 
ALAP. Houve busca e apreensão na casa e escritório 
dele.

Fake News
A notícia que rolou de que a obra do Hospital Uni-
versitário iria parar, inclusive com a demissão de 40 
funcionários, foi desmentida pelo deputado Marcos 
Reátegui. Segundo o deputado o atraso na obra foi 
motivado pela greve dos caminhoneiros.

Se não te vi, não te conheço...
A deputada Josi Araújo era de fato fruto da costela 
política do velho Rosa, aliás, Rosemiro é imbatível 
em Santana. Elegeu-se sempre e fez os dois filhos e 
ainda a Josi que se incumbiu de jogar a paca n’água. 
Ninguém fala da mulher. Égua!

Cuidado!
O eleitor deve estar atento aos marinheiros de pri-
meira viagem que vão bater na sua porta com solu-
ção pra tudo, até pra coisas que não lhe competem. 
São os salvadores da pátria.
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Reinaldo Coelho

Desde fevereiro de 2016 
está em vigor a Lei An-
tibullying – Lei nº 

13.185/2015, que garante que “é de-
ver do estabelecimento de ensino, dos 
clubes e das agremiações recreativas 
assegurar medidas de conscientiza-
ção, prevenção, diagnose e combate à 
violência e à intimidação sistemática 
(bullying)”, e que “os entes federados 
poderão firmar convênios e estabele-
cer parcerias para a implementação 
e a correta execução dos objetivos e 
diretrizes do Programa instituído por 
esta Lei”.

A lei antibullying prevê uma série 
de ações para identificar e combater 
esse tipo de violência nas escolas, 
ainda não virou realidade na maioria 
dos casos.

A reportagem contatou com o Mi-

nistério da Educação, que afirmou 
em nota que a lei é “basicamente para 
Estados e municípios”, e informou 
estar desenvolvendo plataforma para 
ações de educação em direitos huma-
nos, em que haverá categoria especí-
fica para o tema.

E não existe um programação na-
cional para estabelecer ações, acom-
panhamentos e /ou fiscalização.

Um dos artigos da lei prevê que 
devem ser “produzidos e publicados 
relatórios bimestrais das ocorrências 
de intimidação sistemática (bullying) 
nos Estados e municípios para plane-
jamento das ações”.

Questionado sobre quantos Esta-
dos e municípios haviam produzi-
do esses relatórios, o Ministério da 
Educação (MEC) disse que eles não 
precisam ser encaminhados à pasta 
por causa da autonomia das redes de 
ensino.

Um dos artigos da lei prevê que 

devem ser “produzidos e publicados 
relatórios bimestrais das ocorrências 
de intimidação sistemática (bullying) 
nos Estados e municípios para plane-
jamento das ações”.

No Amapá

O Estado do Amapá é a única Uni-
dade da Federação que possui sua 
legislação própria e vem implemen-
tando ações de capacitações na rede 
estadual de ensino sobre a intimida-
ção sistemática (bullying).

No final de 2017 o projeto se tor-
nou programa de Estado, pela lei nº 
2.282/2017. A proposta foi de autoria 
da deputada estadual, Marília Góes 
(PDT), que dispõe sobre a criação do 
Programa de Educação para a Paz na 
esfera estadual. Prevenir a violência 
nas escolas com o uso de práticas res-
taurativas e participação da comuni-
dade escolar este é o objetivo da nova 

legislação.
Para isso, o projeto cria o Pro-

grama Educação para Paz, que será 
realizado nas unidades escolares da 
rede estadual, por meio de ações e 
campanhas. A propositura também 
prevê parcerias, cooperação técnica 
e financeira com agentes públicos e 
privados, garantindo políticas públi-
cas de promoção, integração e desen-
volvimento da cultura da paz. 

O uso de práticas restaurativas, 
ferramentas que melhoram a relação 
e convívio entre as pessoas, é uma 
das metodologias do programa. “Este 
projeto é um meio de aproximarmos 
a comunidade escolar da escola e do 
aluno, envolvendo a família e traba-
lhando com práticas restaurativas 
como ferramenta de redução do ín-
dice de violência entre os estudantes”, 
disse a deputada Marilia Góes.

O governo do Estado do Amapá, 
através da secretaria de Estado da 

A Rede Estadual de Ensino do Amapá receberá no dia 15/06 a mais nova ferramenta de combate a violên-
cia e a intimidação sistemática (Bullying) – o ‘EducaPaz’. A ferramenta online permite monitorar a violência 
nas escolas estaduais dos municípios de Macapá e Santana. Com os dados será possível fazer um panora-
ma dos principais conflitos e desenvolver projetos que disseminem a cultura da paz no ambiente escolar.

‘EducaPaz’



Macapá, 02 a 08 de junho de 2018                                                                                                                                                                                                                     PÁGINA 05

Educação (SEED), sempre teve um 
olhar diferenciado para as práticas de 
bullying e da violência nas escolas. A 
reportagem esteve na SEED e conver-
sou com a secretária adjunta de Polí-
ticas da Educação, Marciane Santos.

“O Amapá é pioneiro em ter uma 
legislação própria sobre a intimida-
ção sistemática (bullying) de iniciati-
va da deputada estadual Marilia Góes 
com base nessa lei a SEED começou 
a participar e mover ações dentro do 
ambiente escolar para coibir essas 
praticas de violência”.

Ações 

Já existiam ações de combate a 
violência nas escolas de formas se-
paradas, de iniciativas das direções 
escolar ou de órgãos de segurança 
pública, como o Ministério Público 
Estadual, que introduziu o método 
das Práticas de Justiça Restaurativa 
junto com o Poder Judiciário, o Po-
liciamento Escolar, a Polícia Militar 
palestrando sobre o uso de drogas, o 
combate a homofobia através da so-
ciedade civil organizada. A SEED en-
tão criou um programa o ‘E PAZ’.

“Esseprograma reúne todos os 
mais de trinta parceiros que desen-
volvem atividades no sentido de 
combate a violência na escola dentro 
do programa ‘E PAZ’. Esse programa 
tem ferramentas que vão mensurar 
através de dados estatísticos como 
está a violência dentro da escola. 

EDUCAPAZ

OSistema de Informação de Agres-
são e Violência nas Escolas –EDU-
CAPAZ, já vem sendo executado em 
caráter experimental, e deverá entrar 
em vigor em Junho. A ferramenta 
online permite monitorar a violência 
nas escolas estaduais dos municípios 
de Macapá e Santana. Com os dados, 
será possível fazer um panorama dos 
principais conflitos e desenvolver 
projetos que disseminem a cultura da 
paz no ambiente escolar.

“O sistema foi desenvolvido pelo 
Núcleo de Informática da Secretaria 
de Estado da Educação e, também faz 
parte do Programa Educação para a 
Paz. Vale ressaltar que a ferramen-
ta será usada pelas escolas das redes 
municipais de ensino de Macapá e 
Santana, através do Regime de Cola-
boração da Educação”, reforçou a se-

cretária de Educação, Goreth Sousa.
De acordo com a secretária ad-

junta Marciane Santos esse progra-
ma –’EDUCAPAZ’ –será alimentado 
pelo Coordenador Pedagógico das 
escolas, que fará o atendimento e re-
gistrará no sistema para que a SEED 
possa ter o mapa geral do índice de 
violência dentro das escolas: Qual 
é o tipo de violência? Bullying, ho-
mofobia, preconceito. “Através des-
sas informações será avaliado qual a 
abordagem que acontecerá naquela 
escola. Naquela escola está havendo 
incidência de um tema especifico. O 
corpo pedagógico vai ter que atuar 
nesse termo especifico”.

Pioneiro na tecnologia de PAZ nas 
escolas

Marciane Santos destacou tam-
bém que o Amapá saiu na frente de 

outros estados e municípios quanto 
ao lançamento de uma ferramenta 
que acompanha in loco os problemas 
de agressão nas escolas. “O programa 
E PAZ aglutina mais de 30 parceiros 
e esses parceiros atuam permanente-
mente junto com a SEED e das esco-
las, no sentido de dar essas ferramen-
tas de solução de conflitos dentro das 
escolas. O Programa está há mais de 
um ano a frente do restante do Brasil 
e curiosamente no dia 14 de maio a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDBE) sofreu uma alteração e pas-
sou a inserir dentro do seu artigo 12º 
esse tipo de pratica, ‘disseminar a cul-
tura de paz’. Mostrando ao aluno que 
a solução está com ele mesmo. Esta-
mos muito felizes de o Governo do 

Estado ter percebido o tamanho do 
projeto e ser referência para o resto 
do País, e agora a LDB trazer em seu 
‘corpo’. Em abril aconteceu a apresen-
tação do programa e agora em 15 de 
junho estaremos apresentando a so-
ciedade que esse trabalho está acon-
tecendo em 26 escolas de Macapá e 
24 de Santana que já possuem seus 
Núcleos de Práticas Restaurativas”.

Acompanhando experiências 

Para um maior baseamento e co-
nhecer as experiências do programa 
Justiça Restaurativa, desenvolvido 
nas escolas municipais santistas (SP), 
uma comitiva formada por dez auto-
ridades e educadores do estado ama-
paense esteve em Santos em fevereiro 
desse ano e visitou o Centro de For-
mação Darcy Ribeiro (Vila Mathias) 
e a escola Lourdes Ortiz (Aparecida).  

Segundo a secretária de Educação 
do Estado do Amapá, Maria Goreth 
da Silva e Souza, houve interesse de 
conhecer o programa santista pesso-
almente, uma vez que o Estado pos-
sui sua legislação que dispõe sobre 
a criação do Programa de Educação 
para a Paz na esfera estadual. “Temos 
cerca de 140 mil alunos na rede esta-
dual, onde já se usa a Justiça Restau-
rativa”.

A iniciativa do encontro partiu 
da promotora pública do Estado do 
Amapá, Sílvia de Souza Canela, uma 

apaixonada pelo programa e que sa-
bia da experiência positiva de Santos. 

Implementação do programa 

Em abril aconteceu o Seminário 
‘Educação Para a Paz’, para pontuar o 
papel de cada órgão e das entidades 
que fazem parte do Programa Edu-
cação para a Paz. Durante o evento 
o governador Waldez Góes reforçou 
a importância do programa que visa 
à disseminação da cultura da paz nas 
escolas da rede estadual. 

“Trata-se de um programa de Es-
tado, no qual a sociedade está sendo 
mobilizada a criar uma nova cultura, 
a cultura da boa convivência, do res-

peito e da pacificação das relações. 
Acreditamos que, por meio das esco-
las, isso será possível de acontecer”, 
destacou o governador.

O Programa Educação para a Paz é 
uma estratégia do Governo do Ama-
pá, na perspectiva de construir uma 
rede articulada de parceiros, para 
disseminar a cultura da paz nas esco-
las. “O que nos preocupa não é só o 
aprendizado do aluno, mas como eles 
estão convivendo na sala de aula. A 
violência nas escolas deve ser comba-
tida com crescente uma nova fórmu-
la, envolvendo professores, diretores 
e alunos na tomada de decisões estra-
tégicas para o bom convívio social”, 
frisou a deputada Marilia Góes.

Executado pela Secretaria de Esta-
do da Educação (SEED), o programa 
é considerado de extrema relevância 
para o desenvolvimento das com-
petências gerais, que são as atitudes 
e habilidades indispensáveis para 
enfrentar os desafios da sociedade 
moderna. E, também, favorece o for-
talecimento do currículo escolar, da 
gestão democrática e do processo de 
ensino-aprendizagem, assegurando e 
primando pela qualidade da educa-
ção no Amapá.

Formação de profissionais

Atualmente 115 professores da 
rede estadual que atuam nas escolas 
de Macapá e Santana têm a forma-

ção em Práticas de Justi-
ça Restaurativa, 70 deles 
concluíram o curso no 
início de abril deste ano, 
através de convênio en-
tre Governo do Amapá, 
Ministério Público do 
Estado (MP/AP) e Tri-
bunal de Justiça do Ama-
pá (TJAP). A formação 
foi direcionada aos pro-
fessores de Santana. A 
expectativa é ampliar o 
método para as escolas 
de todos os municípios.

“Agora, esses profes-
sores que já contam com 
essa formação irão capa-
citar outros profissionais 
da rede estadual. A for-
mação já inicia a partir 

de maio”, mencionou a coordenadora 
do Programa Educação para a Paz, 
Eliane Silva.

Concursos

Cinco editais de concursos do Pro-
grama Paz nas Escolas foram lança-
dos pelo Estado no último dia 12 de 
abril. Os certames são voltados para 
os estudantes da rede estadual que 
deverão tratar o tema nas categorias: 
vídeo, desenho, mascote, paródia ou 
gincana solidária. O edital está dis-
ponível site da SEED. O vencedor de 
cada categoria ganhará um tablet. Já a 
escola vencedora da gincana solidária 
ganhará um kit multimídia.

secretária adjunta de Políticas da Educação, Marciane Santos. Foto de  Erich Macias.
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O festival das pré-candidaturas. Quem está fiscalizando? – Final

Então, retornando à reflexão an-
terior, dizíamos que o Ministé-
rio Público não é mais do que a 

personificação vivente da justiça e do de-
ver, o rigoroso e fiel guardião da liberdade 
e dos direitos dos cidadãos, o representan-
te da sociedade e da lei, que toma por nor-
ma sua consciência e os livres ditames de 
seu entendimento.

Assim, apesar de o Ministério Público 
Eleitoral não estar elencado em nosso atu-
al texto constitucional, faz as vezes desse 
o Ministério Público Federal, por orien-
tação da Lei Complementar n. 75, de 20 
de maio de 1993 e da Lei n. 8.625, de 12 
de fevereiro de 1993. Mas, mesmo com 
esse acúmulo constitucional, o Ministé-
rio Público, órgão imprescindível para o 
funcionamento do Judiciário, tem desem-
penhado papel de verdadeiro paladino da 
democracia brasileira, representando a 
sociedade e defendendo os interesses ge-
rais dessa nas ações eleitorais.

Veja, o constituinte olvidou do Mi-
nistério Público Eleitoral, no art. 128 da 

CF/88. Nesse dispositivo foram arrolados 
os Ministérios Públicos Federal, do Tra-
balho, Militar e do Distrito Federal e Ter-
ritórios. Dentre as justiças especializadas 
de nosso País, a Justiça Eleitoral ficou sem 
previsão de Ministério Público para atuar 
junto a ela. Fávila Ribeiro, em sua obra Di-
reito eleitoral, cit., p. 211-8, discorre sobre 
este assunto.

De outro giro, diz a Lei Complementar 
n. 75/93, no art. 72. “Compete ao Ministé-
rio Público Federal exercer, no que couber, 
as funções do Ministério Público, atuando 
em todas as fases e instâncias do processo 
eleitoral. Parágrafo único. O Ministério 
Público Federal tem legitimação para pro-
por, perante o juízo competente, as ações 
para declarar ou decretar a nulidade de 
negócios jurídicos ou atos da Administra-
ção Pública infringentes de vedações le-
gais destinadas a proteger a normalidade 
e a legitimidade das eleições, contra a in-
fluência do poder econômico ou o abuso 
do poder político ou administrativo.”.

Por fim, a Lei n. 8.625/93 diz no art. 

32. “Além de outras funções cometidas 
nas Constituições Federal e Estadual, na 
Lei Orgânica e demais leis, compete aos 
Promotores de Justiça, dentro da esfe-
ra de atribuições: (...) III- oficiar perante 
a Justiça Eleitoral de primeira instância, 
com as atribuições do Ministério Público 
Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Mi-
nistério Público da União que forem per-
tinentes, além de outras estabelecidas na 
legislação eleitoral e partidária”. Ver, ainda, 
nesta lei, o art. 10, IX, h.

A Constituição Federal de 1988, diz 
no art. 127. “O Ministério Público é ins-
tituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime de-
mocrático e dos interesses sociais e indivi-
duais indisponíveis.”

Então, na esfera eleitoral, a atuação do 
Ministério Público, além de expedita, tem 
crescido em importância, pois, na maioria 
das vezes, a norma legitima, para propor 
as ações de combate aos abusos no pro-
cesso eleitoral, os partidos políticos, as co-

ligações e os candidatos que, como todos 
sabemos, não se interessam em zelar pela 
lisura eleitoral, porque há forte jogo de in-
teresses entre essas figuras. Se o Ministério 
Público Eleitoral não fosse legitimado em 
todas as ações, grandes seriam os prejuí-
zos à sociedade e à democracia de nosso 
país.

O parquet eleitoral, por sua autono-
mia, competência, imparcialidade e fácil 
mobilidade no ambiente judiciário, tem 
desempenhado meritório trabalho no que 
toca à defesa do processo eleitoral das in-
vestidas do poderio econômico desde o 
período das pré-candidaturas. Quase to-
das as ações instauradas para apurar abu-
sos do poder econômico têm partido de 
iniciativas do Ministério Público Eleitoral.

Então, senhores/as pré-candidatos/as, 
cuidado com os vossos arroubos pré-elei-
torais. Atentem para a legislação, pois o 
Ministério Público está de olho nos exces-
sos, os quais poderão se tornar em futuras 
AIJEs e gerar a cassação de vossos manda-
tos. Está dito! 

Secretária de tecnologia do TRE-AP participa do Seminário “Segurança da Urna Eletrônica”

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), promoveu nesta 
quarta-feira (30), em Bra-

sília, o Seminário “Segurança da Urna 
Eletrônica”, com a participação de secre-
tários de tecnologia e informação de to-
dos os Regionais, e especialistas na área.

O objetivo é comprovar por meio de 
números e gráficos, a transparência e 
eficiência da votação eletrônica no país, 
assim como as funcionalidades de segu-
rança e auditabilidade do processo.

A secretária de tecnologia de infor-
mação do TRE-AP, Elinete Freitas, par-
ticipa do Seminário, que conta com a 
participação de jornalistas convidados, 
estudantes, universidades, magistrados 
e diretores de tecnologia de órgãos do 
governo.

Conforme a secretária, o momento 
é muito importante para explicar como 
o processo funciona. “Principalmente 
para os formadores de opinião, no sen-
tido de esclarecer qualquer dúvida sobre 
o processo eletrônico de votação”, com-
pletou.

O evento, dividido em três momen-

tos – abertura, apresentação e debates, 
contou com as presenças do coorde-
nador de tecnologia da informação do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE), Antônio Ésio Marcondes 
Salgado, do vice-presidente técnico do 
Instituto de Estudos Avançados do De-
partamento de Ciências e Tecnologia 
Aeroespaciais (IEAv/DCTA), Oswaldo 
Catsumi Imamura, e o secretário de tec-
nologia e informação do TSE, Giuseppe 
Dutra Janino.

A abertura do encontro foi feita pelo 
presidente da Corte Eleitoral, ministro 
Luiz Fux, e contou com a presença do 
deputado Rodrigo Maia, presidente da 
Câmara dos deputados.

TRE do Amapá orienta eleitores 
quanto aos procedimentos para votação 
na urna eletrônica

 
A Justiça Eleitoral tem intensificado 

a divulgação quanto aos procedimentos 
a serem feitos, pelo eleitor, na hora da 
votação, na sua seção eleitoral.

 
O Tribunal Regional Eleitoral do 

Amapá (TRE-AP), lançou um vídeo ins-
titucional, que explica ao eleitor, passo a 
passo, como votar nas eleições gerais de 

outubro deste ano.
 
Confira passo a passo:
 
1 - Quando chegar na sua seção apre-

sente seu título de eleitor e um docu-
mento oficial com foto; se você baixou o 
aplicativo e-título basta mostrar na tela 
do seu celular ou tablete.

2 – Dirija-se à cabina de votação;
3 – Na cabina, primeiro você vota 

para deputado federal - digita quatro dí-
gitos e confirma. Para votar na legenda, 
use apenas os dois primeiros dígitos;

4 - Depois você vota para deputado 
estadual - são cinco dígitos e confirma. 
Para votar na legenda use apenas os dois 
primeiros dígitos;

5 – Em seguida, o voto é para a pri-
meira opção de senador - são três dígi-
tos e confirma;

6 - Depois o voto é para a segunda 
opção de senador - novamente três dígi-
tos e confirma;

7 - Na próxima tela, o voto é para go-
vernador - são dois dígitos e o confirma;

8 - Na sequência a escolha é para pre-
sidente da república - são dois dígitos e 
a tecla confirma.

Neste momento, o eleitor deve aguar-
dar a “Tela resumo”, que contém todas as 

opções que o mesmo escolheu e confir-
mou. Em caso de correção, pressione a 
tecla “corrige”. Neste momento, o eleitor 
terá que refazer todo o procedimento. Se 
confirmar, a urna grava, embaralha, ci-
fra e assina digitalmente o seu voto.

 
O seu voto estará concluído quando a 

urna emitir um sinal sonoro mais longo 
e a tela exibir a mensagem “fim”.

 
Atenção
É importante lembrar, que, o eleitor 

terá duas oportunidades para CORRI-
GIR seu voto. Caso não consiga concluir 
o voto, o presidente da mesa, dará um 
comando de suspensão e o mesmo po-
derá voltar posteriormente, para a devi-
da finalização.

 
Votação
Nas eleições de 2018, os brasileiros 

vão eleger o presidente e o vice-presi-
dente da República, 27 governadores e 
vice-governadores de estado e do Dis-
trito Federal, dois senadores por estado, 
deputados federais e deputados estadu-
ais e distritais.

O primeiro turno da eleição será no 
dia 7 de outubro, e o segundo turno – se 
houver – no dia 28 de outubro.
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Águas do Rio Jarí voltam a subir pela terceira vez
Reinaldo Coelho

O município de Laranjal do Jarí 
vem enfrentando  as cheias do 
rio Jari desde abril. As chuvas 

que ocorreram nas primeiras semana vol-
taram a deixar a região alagada no dia 13de 
abril elevando o nível a 2,26 metros. Na 
sexta-feira (15/04), o nível registrado foi de 
2,77 metros. Foram registrados danos em 
quatro bairros, sendo eles Malvinas, Nova 
Esperança, Mirilândia e Centro.

Quando as águas começaram a baixar 
e a população se preparava para retornar 
as suas residências, o Rio Jarí na segunda 
feira 28 de junho o nível do rio  voltou a 
aumentar e impediu o retorno para casa 
de quase 90 famílias que estavam em abri-
gos temporários e de outras 206 que foram 
para a residência de parentes após a cheia 
em Laranjal do Jari.

A Defesa Civil informou que a medição 
mais recente feita às 16h da última segun-
da-feira (28) mostrou o rio com 2,32 me-
tros acima do nível normal.

As famílias desabrigadas estão nas esco-
las Mineko Hayashida e Zélia Conceição, 
que devem ter as aulas retomadas em 4 de 
junho. Na maioria dos colégios da cidade, 
as atividades foram retomadas nesta se-
gunda-feira. Algumas unidades passam 
por reparos antes do retorno.

No pico da cheia, a partir de 10 de maio, 

o nível chegou a ultrapassar os 2,75 metros 
e atingiu a parte baixa da cidade, invadindo 
casa, prédios públicos e interrompendo o 
tráfego.

 
Situação de emergência
A cheia do Rio Jari, devido às fortes 

chuvas registradas no Amapá, inundou, 
pelo menos, dez bairros de Laranjal do Jari. 
Devido aos danos, a prefeitura decretou si-
tuação de emergência no dia 18 de abril.

A inundação atingiu pelo menos 3,7 
mil imóveis no município, desde o dia 9 de 
abril, quando iniciou o aumento no nível 
do rio.

As residências parcialmente inundadas 
em vários bairros da cidade receberam 

água potável, distribuída numa embarca-
ção com caixas d’água. Em pontos menos 
alagados, a distribuição acontece com car-
ros-pipa. Além das casas, quatro escolas 
municipais, três estaduais e um posto de 
saúde foram atingidos pela enchente.

Parcerias nas ações protetivas

As três cheias que vem atingindo desde 

abril o VAle do Jarí e que tem no municipio 
de Laranjal do Jarí seu ponto preocupante, 
pois quase 9 mil pessoas já foram atingidas, 
sendo 23 desabrigados e ainda 3.111 edifi-
cações atingidas no centro da cidade e em 
bairros próximos e comunidades.

Uma força entre estado, município e 
exercito em torno de umas trezentas pesso-
as estão envolvidas diretamente ajudando 
os desabrigados fazendo a remoção para 
abrigos e acompanhamento de Saúde e ga-
rantido assistência.

Mas de 40 militares do Exercito estão 
agindo em Laranjal do Jari. Eles também 
trouxeram um caminhão pipa para dar 
apoio aos atingidos pela cheia do Rio Jari.

Na parte baixa da cidade a água potável 
está sendo distribuída por carros pipas e 
barcos pelo rio e as assistentes sócias estão 
fazendo cadastro dos desabrigados.

O Município de Laranjal do Jari vem 
recebendo a ajuda humanitária encami-
nhada pela Secretaria Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil do Ministério da Inte-
gração Nacional para as pessoas afetadas 
pela inundação no município de Laranjal 
do Jari.  Kits de ajuda devem atender, pelo 
menos, 1,9 mil famílias, de acordo com le-
vantamento realizado em abril. Os kits são 
compostos de cestas básicas, material de 
limpeza e de higiene pessoal, água mineral, 
colchões e kits dormitórios, além de itens 
específicos para crianças, idosos e pessoas 
com deficiência.

Todo o material está sendo recebido em 
Macapá e chega a Laranjal do Jari do Jarí 
em seguida está sendo distribuído para afe-
tados.

Preço para travessia no rio Jari aumenta.
 
Preço da travessia nas catraias em La-

ranjal do Jari, teve um aumento de 400% 

devido ao período de cheia do rio Jari. 
A decisão foi anunciada na quarta-feira 
(16/05) durante uma reunião na prefeitura 
da cidade com o Ministério Público Esta-
dual (MPE), Polícia Militar (PM) e as em-
presas que atuam com o transporte fluvial 
na região.

Anteriormente o valor cobrado pela 
passagem era de R$ 1,25 e agora passa a ser 
R$ 5. Para um representante de uma das 
empresas de transporte na região o aumen-
to da passagem se fez necessário devido 
a distância percorrida pelas catraias, que 
passou de 400 metros e realizado em um 
minuto, para 5 quilômetros, com duração 
de 15 a 20 minutos.

A promotora de justiça Samile Alco-
lumbre, recomendou às empresas que seja 
reajustado e fixado o valor da passagem 
para R$ 4 e que seja utilizado o colete por 
todos os passageiros de forma obrigató-
ria. Ela também recomendou a prefeitura 
da cidade que construa a rampa de acesso 
dos passageiros e determinou a expedição 
de ofício a capitania dos portos do Amapá 
para que realize fiscalização no rio Jari.

 (Fonte Jarí Noticias)
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1ª ExpoBúfalo
Evento destaca o lançamento do Selo Amapá Livre de Afto-
sa e o melhoramento genético do rebanho bubalino do Amapá
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Antes que você esqueça!
Da Rua Siqueira Campos e o prédio 
da antiga Intendência de Macapá
Esta semana demos uma dife-

renciada nesta nova editoria 
de Prédios que contam a his-

tória do Amapá, e resolvemos acres-
centar as artérias históricas de Macapá. 
E são muitas. A primeira será aRua 
Siqueira Campos hoje Avenida Mário 
Cruz.

“Essa estreita via pública, atualmen-
te denominada Av. Mário Cruz – que 
antes da criação do Território Federal 
do Amapá, em 1943, chamava-se rua 
Siqueira Campos –começava na Tra-
vessa Visconde de Souza Franco e se 
estendia até a Rua São José. A fotogra-
fia foi tirada do meio da avenida, no 
trecho que hoje corresponde a seu cru-
zamento com a Rua Vereador Benedi-
to Uchoa. Pelo lado esquerdo de quem 
observa a imagem merece destaque o 
prédio da Intendência Municipal, onde 
atualmente funciona o Museu Históri-
co Joaquim Caetano da Silva. O imóvel 
foi construído na gestão do Intenden-
te Municipal Coriolano Finéas Jucáe 

inaugurado no dia 15 de novembro de 
1895. Antes dele vê-se uma casa resi-
dencial que pertenceu ao casal Antônio 
Topson e Emidia Picanço. Nela, já na 
fase de Macapá como capital do Terri-
tório Federal do Amapá, funcionaram 
duas lojas: “A Barateira”, de Hamilton 
Henrique da Silva (o piloto), e a “Casa 
Olímpia” – de Raimundo Pessoa Bor-
ges, o popular desportista Marituba. 
Pelo lado direito a referência fica por 
conta da famosa “casa amarela”, cujo 
primeiro proprietário foi o Tenente-
-Coronel Coriolano Finéas Jucá. Nela 
nasceram quase todos os vinte filhos do 
famoso intendente, frutos de sua união 
com três esposas. Após sua morte, o 
prédio ficou sob gestão do filho Jacy 

Barata Jucá que o vendeu ao senhor 
José Pereira Montoril, mais conhecido 
como Cazuzinha. A casa amarela, que 
originalmente foi pintada de branco, 

fazia fundos com a residência do 
marroquino Leão Zagury. Nenhu-
ma das residências possuía quintal. 
Na casa amarela havia um pórtico 
de entrada com um sótão, um am-
plo pátio central, inúmeros quartos, 
cozinha, dispensa e poço amazôni-
co. Os cômodos que faziam frente 
para a antiga Rua Independência, 
também chamada Rua de Cima, 
abrigaram a sede do Amapá Clube 
e o Elite Bar do senhor João Vieira 
de Assis. Logo na entrada do prédio 
funcionou o “Café Aymoré”, perten-
cente aos comerciantes Francisco 
Torquato de Araújo (meu genitor) 
e Francisco Aymoré Batista (pai 
do cidadão que hoje mantém em 
funcionamento o estabelecimento 
de igual nome na Avenida Iracema 

Carvão Nunes). O gerente do “Café 
Aymoré” era o Carlos Cordeiro Gomes, 
o popular “Segura o Balde”(falecido) – 
que depois enveredou pelo jornalismo 
e integrou a equipe esportiva da Rádio 
Difusora de Macapá.

No tempo que o prédio pertenceu 
ao meu tio Cazuzinha Montoril (foto), 
parte das instalações foi alugada à ma-
dame Charlote para a instalação de uma 
pensão. Vários jovens vindos de Belém 
para trabalhar no Território do Amapá 
residiram nos quartos da casa amarela 
e compravam alimentação da madame 
Charlote. Quando o casal Isnard Bran-
dão e Walkiria Lima se mudou para 
Macapá, a casa amarela foi o primeiro 
imóvel que o abrigou. Numa deferên-

cia especial do tio Cazuzinha, graças 
à intermediação de meu pai Francisco 
Torquato de Araújo, um assoalho foi 
colocado no sótão. Nesse local o casal 
Lima e o filho Isnard Brandão Filho 
moraram por um relativo período de 
tempo. Com o passar do tempo a Rua 
Siqueira Campos recebeu duas deno-
minações: Mendonça Furtado e Mário 
Cruz. Essa última ainda prevalece. 

A denominação de Mendonça Fur-
tado permanece a partir da Igreja Ma-
triz, no sentido oeste da cidade.

A casa amarela foi vendida ao co-
merciante Moysés Zagury que mandou 
demoli-la para erguer a oficina mecâ-
nica dos carros Ford que ele vendia. 
Atualmente, naquela área demora(fun-
ciona) parte da loja 246.

No prédio da Intendência, funcio-
naram também o Conselho de Inten-
dência, a Câmara de Vereadores e o 
Tribunal do Júri. Os bailes de gala tam-
bém aconteciam no Salão Nobre da 
Comuna Macapaense”. – (Nilson Mon-
toril)

(Fonte: Texto de Nilson Montoril 
– devidamente adaptado para o blog 
Porta Retrato – originalmente publica-
do em seu blog Arambaê, em 09 de ju-
nho de 2011, sob o título Paisagem de 
Macapá da Década de 1930)

O Museu Histórico do Amapá Joa-
quim Caetano da Silva foi criado pelo 
Decreto nº 112, de 16/11/1990, sendo 
determinada como sua sede o prédio 
secular da antiga Intendência de Ma-
capá.

O nome do Museu é uma home-
nagem ao médico e diplomata gaúcho 
Joaquim Caetano da Silva, autor da 
obra L’Oyapoc et L’Amazone (1861), de 
fundamental importância na elabora-
ção da defesa apresentada pelo Barão 
do Rio Branco (que definiu os direitos 
do Brasil na questão de limites com a 
França, em 1900).

(Post repaginado em Junho de 2012) 
– POSTADO POR JOÃO LÁZARO
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Governo presta contas dos recursos da 
saúde do primeiro quadrimestre de 2018
Durante a apresentação, o se-

cretário Calandrini ressaltou 
os principais avanços reali-

zados pelo governo ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Amapá.

O Governo do Amapá apresentou as 
contas da Saúde do primeiro quadrimes-
tre de 2018 e comprovou os investimentos 
no período. O balanço foi mostrado na 
quarta-feira, 30, em audiência pública, na 
Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) 
para membros dos Ministérios Públicos 
Estadual (MPE) e Federal (MPF) – con-
forme exige a Lei Complementar Nº 
141/2012.

Na apresentação do relatório de inves-
timentos, o secretário de Estado da Saúde, 
Gastão Calandrini, detalhou dos recursos 
destinados à saúde. Ele destacou a entre-
ga de obras, como a inauguração da UPA 
da Zona Sul, as adaptações feitas na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) do Hos-
pital da Criança e Adolescente (HCAL), 
contratação de 200 novos servidores, no-
vas capacitações com a realização do pri-
meiro seminário de oncologia do Amapá, 
e o início da construção da Unidade Fixa 
de Prevenção e Diagnóstico do Hospital 

do Câncer de Barretos (HCB), que, ini-
cialmente, fará a prevenção e diagnóstico 
de câncer de mama e colo do útero.

“Temos uma avaliação positiva quan-
to a prestação de contas do Estado. Ape-
sar de toda a crise que estamos enfrentan-
do, diferentemente de outros Estados do 
Brasil que estão suspendendo os serviços, 
o Amapá está ampliando melhorias no 
atendimento de qualidade para a popula-
ção”, destacou Calandrini.

Para o promotor Beijamim Lax, é 
importante que o estado mantenha esse 
vínculo de transparência com a popula-
ção. “Essa é uma tendência moderna do 
governo, a qual mostra a prestação de 
contas, a informação de como os recursos 
tem sido aplicados e os planos de meta da 
secretária, que visa sempre atingir resul-
tados melhores do que temos hoje”, afir-
mou.

 Para Calandrini, a insuficiência de 
recursos financeiros ainda é o principal 

entrave para o de-
senvolvimento de 
um trabalho de ex-
celência no setor. “A 
demanda é gigante e 
a disponibilidade de 
recursos não acom-
panha essa elevação. 
A folha de pagamen-
to consome 61% do 
orçamento da Saúde. 
Depois, 23% são con-
sumidos com servi-
ços essenciais, como 
UTI aérea, oxigênio, 
alimentação, roupa-
ria e manutenção de 
equipamentos. São 
essenciais porque, se 
faltarem, morre gen-
te. Há carência de 
recursos para inves-
timentos, aquisição 
de equipamentos e 
de materiais permanentes, o que acaba 
defasando nossa rede pública de saúde. 
Esperamos conseguir esses insumos por 
meio de emendas orçamentárias da ban-
cada federal do estado”, sustentou.

TAC
A Lei Complementar Nº 141/2012 

estabeleceu um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), acordado em outu-
bro de 2017, com objetivo de aumentar a 
fiscalização e a participação da sociedade 
no uso dos recursos públicos. Segundo o 
acordo, o gestor deve fazer um relatório 
detalhado a respeito dos recursos desti-
nados ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
Consumo de cigarro
Pesquisa de 2015 do Ministério da 

Saúde mostrou que 18,9% dos jovens 
amapaenses de 11 a 17 anos, já tinham 
experimentado o cigarro.

 Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) 
realizou na quarta-feira, 30, no Teatro 
do Sesi, em Macapá, uma programação 
especial alusiva ao Dia Mundial da Luta 
Contra o Tabaco, comemorado no dia 31 
de maio. O evento foi voltado para estu-
dantes de nove escolas da rede pública 

estadual. O tabagismo é considerado a 
principal causa de morte evitável em todo 
o mundo.

Os estudantes das escolas Alexandre 
Vaz Tavares, Santina Rioli, Santa Inês, Je-
sus de Nazaré, Ruth de Almeida Bezerra, 
Dom Aristides Piróvano, Josefa Jucicleide 
Amoras Colares, Maria Ivone de Mene-
zes e Zolito Nunes apresentaram peças 
teatrais, poemas, músicas, danças e víde-
os, que tiveram como temática o combate 
ao tabagismo.

Os materiais foram produzidos duran-
te oficinas realizadas nas escolas. Os alu-
nos foram orientados pelos professores e 
pela equipe da Coordenadoria de Aten-
ção à Saúde da Sesa. Pesquisa de 2015, do 
Ministério da Saúde, mostrou que 18,9% 
dos jovens amapaenses de 11 a 17 anos, já 
tinham experimentado o cigarro.

A responsável técnica pelo controle 
do tabagismo no Amapá, Assunção Ro-
cha, explica que os alunos serão jovens 
multiplicadores e irão utilizar o material 
dentro das escolas, para alertar outros 
estudantes, além de familiares que sejam 
fumantes.

“Trabalhamos com o contexto da não 
inserção ao tabaco. E, uma vez que essa 

criança ou adolescente experimentou ou 
é fumante, que abandone o cigarro, para 
não ter as consequências que ele cau-
sa. Toda essa abordagem é feita com os 
alunos para que eles se conscientizem e 
evitem vício”, orientou Assunção Rocha, 
elencando algumas doenças desencadea-
das através do consumo de tabaco como, 
o câncer de boca e garganta, enfisema 
pulmonar, entre outras doenças respira-
tórias.

A estudante Andreina Régio, 13 anos, 
disse que as palestras e apresentações fo-
ram um importante alerta sobre os male-
fícios do cigarro. “Aprendi bastante, essa 
oficina veio na hora certa porque, no ano 
passado, meu avô morreu de câncer de 
pulmão por causa do cigarro, nós sofre-
mos muito por causa disso”, lamentou.

Combate ao tabagismo
Além das ações nas escolas, o Gover-

no do Amapá desenvolve o Programa 
Estadual de Controle do Tabagismo. O 
objetivo é agregar práticas já existentes 
a outras políticas públicas de saúde que 
viabilizem, além da infraestrutura e aten-
dimento, o financiamento pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), de medicamentos 
utilizados no tratamento do tabagismo.



sanitária, infraestrutura de transportes 
e ciência e tecnologia. “Desenvolvimen-
to rural está ligado à agropecuária, mas 
também a floresta, a mineração e é isso 
que queremos desenvolver em nosso Es-
tado. Temos que pensar que o desenvol-
vimento rural está ligado à educação, à 
saúde e à economia”, ponderou.

O presidente da Associação dos Cria-
dores do Amapá (Acriap), Jesus Pontes, 
afirmou que a 1ª ExpoBúfalo acontece em 
um momento histórico para a agropecu-
ária do país e que o certificado representa 
um divisor de águas para o setor. “Hoje 
o país avança e o Amapá é o responsável 
direto por essa situação”, avaliou.

A 1ª ExpoBúfalo é voltada, princi-
palmente, para pecuaristas, produtores 
rurais e técnicos do setor público e pri-
vado. O evento discute em sua progra-
mação quatro pontos específicos para 
o desenvolvimento da bubalinocultura: 
sanidade animal, genética, alimentação 
e mercado.
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Reinaldo Coelho 

O Amapá possui o segundo 
maior rebanho de búfalos 
do país, são 270 mil animais 

criados por 150 produtores. Dar visibi-
lidade a este potencial e demonstrar sua 
importância é o objetivo da 1ª ExpoBú-
falo, que iniciou nesta quarta-feira, 30, 
e prossegue até o próximo sábado, 2, no 
Parque de Exposições da Fazendinha, em 
Macapá.

Na abertura do evento, a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (Cor-
reios) lançou do Selo “Amapá Livre da 
Febre Aftosa”. O governo apresentou o 
certificado internacional Brasil Livre de 
Febre Aftosa com vacinação. Ambos cor-
respondem à certificação internacional 
concedida pela Organização Mundial da 
Saúde Animal (OIE), oportunidade em 
que o Amapá, junto com outros estados 
da região Norte, foi reconhecido por aju-

dar o Brasil a ser declarado como livre da 
doença.

O governador Waldez Góes frisou que 
a certificação fortalece o processo de de-
senvolvimento da produção de alimentos 
no Amapá. Ele explicou que o avanço foi 
possível porque o Estado priorizou os in-
vestimentos na política sanitária animal 
e vegetal, desenvolvida pela Agência de 
Defesa e Inspeção Agropecuária (Dia-
gro).

“A certificação coroa o esforço dos 
produtores e profissionais que traba-
lharam durante anos para que o Estado 
pudesse ser reconhecido como um polo 
produtor de carne e de derivados de leite, 
possibilitando o fomento da cadeia pro-
dutiva amapaense e a inclusão no merca-
do nacional e internacional”, destacou o 
chefe do executivo.

Para o secretário de Desenvolvimento 
Rural, Robério Aleixo, a TecnoAgro for-
talece as cadeias produtivas do Amapá 
porque inclui assistência técnica, defesa 

Selo
Durante a cerimônia de abertura, os 

Correios lançaram o selo Brasil Livre da 
Aftosa, desenvolvido pela empresa em 
homenagem ao momento histórico vi-
vido pelo setor agropecuário do país. O 
superintende dos Correios no Amapá, 
Heráclito Mendes, explicou que o Estado 
foi o primeiro do país a receber o lança-
mento oficial do selo.

“O selo foi confeccionado pelos Cor-
reios no início do mês de maio, mesmo 
período que o Estado recebeu a certifica-
ção internacional. Então surgiu a oportu-
nidade lançar o selo no Estado durante a 
1ª ExpoBúfalo”, destacou o superinten-
dente.

O superintendente explicou que o 
selo está em circulação no Brasil com 
120 mil unidades, das quais 30 mil fo-
ram enviadas ao Amapá – todas já foram 
adquiridas por entidades agropecuárias, 
portanto, não está mais disponível para 
comercialização. Góes, Aleixo e outras 

1ª ExpoBúfalo

Evento destaca o lança-
mento do Selo Amapá 
Livre de Aftosa e o me-
lhoramento genético do re-
banho bubalino do Amapá
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autoridades foram homenageadas duran-
te o lançamento do selo.

Catálogo de Tecnologia
A cerimônia de abertura da 1ª Expo-

Búfalo também incluiu o lançamento do 
Catálogo de Tecnologia da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa). A publicação disponibiliza aos 
diversos segmentos produtivos informa-
ções referentes a produtos, tecnologias e 
dados referentes a pesquisas desenvolvi-
das pela empresa no período de 2008 a 
2017. Os dados descritos abrangem des-
de soluções para o desenvolvimento da 
aquicultura e pesca, recursos florestais e 
meio ambiente, até sistemas sustentáveis 
de produção agropecuária.

O chefe-geral interino da Embrapa, 
Nagib Melém, explicou que o trabalho é 
fruto do esforço de pesquisadores da Em-
brapa e da parceria da empresa com par-
ceiros como o governo do Estado. “A 1ª 
ExpoBúfalo é uma oportunidade única 
para o lançamento do catálogo, onde se 
encontram tecnologias para todos, para o 
extrativista de castanha, o extrativista de 
açaí, o pescador, entre outros produto-
res”, afirmou. A publicação 
está disponível em versão 
impressa e online, no ende-
reço www.encurtador.com.
br/dmnBW.

O público teve, ainda, a 
oportunidade de conhecer 
a história da bubalinocultu-
ra – a criação de búfalos – 
no Amapá, através de uma 
palestra ministrada pelo 
presidente da Federação de 
Agricultura e Pecuária do 
Amapá (Faeap), Iraçu Co-
lares.

TecnoAgro Amapá
A 1ª ExpoBúfalo faz par-

te do circuito da TecnoAgro 
Amapá, política do governo do Estado 
que realiza eventos para a promoção de 
negócios em todo o espaço estadual, que 
alia conhecimento, tecnologia, modelos 
e sistemas de boas práticas de aproveita-
mento dos recursos naturais e de baixo 
impacto ambiental.

O circuito é composto por sete even-
tos: Agropesc, no município de Amapá; 
Expointernorte, em Oipoque; ExpoVale, 

em Laranjal do Jari; ExpoFruta, em Porto 
Grande; Expomandioca, em Ferreira Go-
mes e ExpoBúfalo e Expofeira, em Ma-
capá.

O objetivo é fortalecer as atividades 
econômicas regionais com base na agro-
pecuária e gerar oportunidades de negó-
cios com a abertura para novos investi-
mentos e a consolidação dos existentes.

Incentivo a produção de rebanhos 
melhorados geneticamente no Amapá

Melhoramento genético já está sendo 
implantado em outros estados da Ama-
zônia. Amapá, agora, segue com debates 
e orientações para os produtores locais.

A localidade do baixo Araguari, na re-
gião dos Lagos, no município de Pracuú-
ba e no Vale do Jari concentra-se, hoje, 
a maior criação de bubalinos do Amapá. 
Atualmente, são 150 produtores de búfa-
los das mais variadas espécies, entre elas, 
jafarabadi, mediterrâneo, murrah e cara-
bao, todas geneticamente modificadas. 
Das 300 mil cabeças de gado no Amapá, 
270 mil são de bubalinos, sendo conside-
rado o estado com o segundo maior reba-
nho do país.

Como reforço no desenvolvimento da 
pecuária no estado, o Governo do Estado 
do Amapá confirmou a realização da 1ª 
ExpoBúfalo, evento que busca ressaltar a 
potencialidade e a importância da cria-
ção do búfalo para a economia do Ama-
pá. O evento passa a integrar o circuito 
TecnoAgro Amapá e teve inicio no dias 
30 de maio a 2 de junho, no Parque de 
Exposições da Fazendinha.

Com a intenção de 
aperfeiçoar a produção 
amapaense de cortes de 
carnes e produtos deri-
vados de leite de bubali-
nos, o Amapá caminha 
para o aprimoramento 
genético do rebanho de 
búfalos com a implan-
tação do Programa de 
Melhoramento Genético 
dos Bubalinos – Prome-
bul. O tema será exposto 
e debatido durante a 1ª 
ExpoBúfalo, que inicia 
na próxima quarta-feira, 
30, no Parque de Exposi-
ções da Fazendinha, em 
Macapá. 

O Promebul existe desde 1996, quan-
do a Associação Brasileira de Criadores 
de Búfalo (ABCB) discutia a criação de 
bubalinos para o 3º milênio. Foi elabo-
rada uma cartilha por conta da necessi-
dade de um programa para acompanhar 
a produção leiteira e de corte em todo o 
país. Atualmente já existe um excelente 
material fecundante para se trabalhar a 
inseminação artificial, no entanto, é ne-
cessário qualificar produtores e profissio-
nais no Amapá.

O secretário de Estado do Desenvol-
vimento Rural (SDR), Robério Nobre, re-
força que esse é um trabalho que já vem 
sendo desenvolvido na Amazônia. “O 
Amapá não pode ficar para trás, sendo 
que somos o segundo maior produtor de 
bubalinos do Brasil. Estados da Amazô-
nia já estão trabalhando com o melhora-
mento genético e alguns desses profissio-
nais vêm para o evento com a intenção de 
difundir o conhecimento e trocar experi-
ências”, ressalta Nobre.

Búfalos
De acordo com a ABCB, existem qua-

tro raças de búfalos no Brasil: Murrah, 

Mediterrâneo, Carabao (búfalo-do-pân-
tano) e Jafarabadi (búfalo-do-rio). A raça 
Murrah é de origem indiana e apresenta 
animais com porte médio, cabeças leves 
e chifres curtos, que se enrolam como 
anéis, na altura do crânio. Os búfalos da 
raça Mediterrâneo são de origem italia-
na, têm porte médio e possuem aptidão 
para produção de carne e leite.

Os animais da raça Carabao são os 

únicos adaptados às regiões pantanosas 
e boa parte dos rebanhos dessa espécie 
está concentrada no Pará e no Maranhão. 
Os Carabaos apresentam pelagem mais 
clara, cabeça triangular, chifres grandes 
e pontiagudos, voltados para cima, por-
te médio e capacidade para produção de 
carne e leite. Também são muito utiliza-
dos como força motriz.

Jafarabadi é também de origem india-
na, é a raça de maior porte, apresentando 
chifres longos e de espessura fina, com 
uma curvatura longa e harmônica. Os 
bubalinos são conhecidos pelo tempera-
mento dócil, facilitando a criação e ma-
nejo. Como a pele desses animais é preta 
e com poucos pelos, eles sofrem quando 
estão sob a luz do sol, por esse motivo, 
os búfalos se adaptam tão bem em áreas 
alagadas.

Melhoramento genético e Insemina-
ção Artificial

Para os interessados no Promebul, 
no debate sobre melhoramento genético 
e nas práticas de inseminação artificial, 
acontecerá na quinta-feira, 31, às 19h, na 
ExpoBúfalo, a palestra sobre o Progra-
ma, realizada pela Embrapa Amazônia 
Oriental. Na sexta-feira, 1º de junho, às 
10h, a APCB reunirá produtores para-
enses para troca de experiências sobre a 
criação de bubalinos melhorados geneti-
camente.

Ainda na sexta-feira, também será re-
alizado o primeiro dia da oficina de in-
trodução à Inseminação Artificial (IA) 
em búfalas, tendo início às 8h, com a 
instrutora Elizabeth Barbosa, da Uni-
versidade Federal do Amapá (Unifap). 
A oficina finaliza no sábado, 2/6, com o 
segundo dia de aulas teóricas e práticas.

A Universidade Federal Rural da 
Amazônia também participará do even-
to, desenvolvendo uma palestra sobre o 
uso de biotécnicas de reprodução, com 
início às 10h de sábado, 2. O público-alvo 
para todas essas oficinas são pecuaristas, 
produtores rurais, técnicos extensionistas 
e acadêmicos.

Programação
O evento propõe a discussão sobre o 

setor agropecuário bubalino no Amapá, 
que atualmente conta com cerca de 270 
mil animais da espécie, sendo o segundo 
maior rebanho do país, depois do Pará.

Palestras, seminários, mesas redondas 
e oficinas sobre corte de carne e uso do 
leite compõem a programação, que tam-
bém conta com mostras de tecnologias 
voltadas ao setor, em especial nas áreas 
da nutrição, genética e sanidade dos ani-
mais.

Presença confirmada também de atra-
ções culturais locais, como dança, músi-
ca e gastronomia. Concursos, shows e 
rodeio são os outros atrativos dentro da 
programação.

São esperados pecuaristas, produto-
res rurais, representantes de entidades, 
órgãos municipais e estaduais, técnicos 
do setor público e privado. Mas a co-
ordenação diz que o encontro é aberto 
também para pessoas interessadas em 
conhecer mais sobre o funcionamento 
dessa atividade.  
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Secretarias de educação de Macapá, Santana e Oiapoque já po-
dem se inscrever para receber bolsistas de graduação da Unifap

Da Editoria

A Universidade Federal do 
Amapá (Unifap) está habi-
litada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), do Ministério da 
Educação (MEC), para receber bolsas 
de iniciação à docência do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid) e do novo Programa 
de Residência Pedagógica. O resulta-
do preliminar dos dois editais foi di-
vulgado no dia 16 de maio de 2018. 
Agora, as secretarias estadual e muni-
cipais de educação de Macapá, Santa-
na e Oiapoque têm até às 18h do dia 
11 de junho para aceitarem o termo 
de adesão aos editais e cadastrarem as 
escolas que poderão receber bolsistas 
dos cursos de licenciatura da Unifap. 
Todo esse procedimento deve ser fei-
to na Plataforma Freire, da Capes, que 
disponibiliza um manual com o passo 
a passo do processo de inserção das 
escolas.  

O Pibid objetiva promover a ini-
ciação do estudante de licenciatura 
no ambiente escolar ainda na pri-
meira metade da graduação, visando 
estimular, desde o início da carreira 
docente, a observação e a reflexão so-
bre a prática profissional no cotidiano 
das escolas públicas de educação bási-
ca. Os acadêmicos selecionados serão 
acompanhados por um professor da 
escola e por um docente da Unifap.

Já o Programa de Residência Pe-
dagógica visa aperfeiçoar o estágio 
curricular supervisionado, por meio 
da imersão do licenciando que este-
ja na segunda metade do curso em 
uma escola de educação básica. O es-
tágio deve contemplar, dentre outras 
coisas, regência de sala de aula e in-
tervenção pedagógica. O acadêmico 
também será acompanhado por um 
professor da escola e por um docente 
da Universidade.

Pelo Pibid, as escolas de Macapá 
poderão receber bolsistas da Unifap 
dos cursos de Artes, Teatro, Educação 
Física, Língua Portuguesa, Química, 
Física, Geografia e Matemática; no 
Oiapoque, são acadêmicos do curso 

de Pedagogia que serão bolsistas nas 
escolas do município. Já as escolas do 
ensino básico de Santana poderão re-
ceber bolsistas de Pedagogia, Quími-
ca e Geografia.

Pela Residência Pedagógica, os 
bolsistas atuarão nos seguintes com-
ponentes curriculares: Arte, Geogra-
fia, Língua Portuguesa, Matemática, 
Pedagogia e Química em Macapá; 
Arte, Língua Portuguesa e Química 

no município de Santana.

Incentivo
Alunos e professores  ̶  da Unifap 

e das escolas públicas  ̶  envolvidos 

nos dois programas de iniciação à do-
cência receberão bolsas. O Pibid fará 
a concessão de bolsas nas modalida-
des “iniciação à docência” (para es-
tudantes de cursos de licenciatura), 
no valor de R$400; “coordenador ins-

titucional”, no valor de 
R$1.500, para docente da 
instituição de ensino su-
perior responsável pelo 
projeto institucional de 
iniciação à docência; 
“coordenador de área”, 
no valor de R$1.400, 
para professor da Uni-
fap que coordenará área 
do subprojeto; e “pro-
fessor supervisor” (para 
o professor da escola de 
educação básica que fará 
o acompanhamento do 
licenciando), no valor de 

R$765,00.  
No Programa de Residência Peda-

gógica, serão concedidas as seguintes 
modalidades de bolsa:

- Residente: para alunos de licen-
ciaturas que tenham cur-
sado pelo menos 50% da 
graduação ou que este-
jam cursando a partir do 
5º período. O valor da 
bolsa será de R$400;

- Coordenador Ins-
titucional: para docente 
da Unifap responsável 
pelo projeto institucio-
nal de Residência Peda-
gógica, no valor de R$ 
1.500;

- Docente Orienta-
dor: para o professor 
que orientará o estágio 
dos residentes, no valor 
R$1.400;

- Preceptor: para o professor da es-
cola de educação básica que acompa-
nhará os residentes na escola-campo, 
no valor de R$ 765.

A relação das escolas que manifes-
taram interesse em aderir aos editais 
será divulgada no dia 12 de junho de 
2018. Após o resultado, inicia-se a 
terceira etapa de seleção dos editais, 
que é o envio do projeto institucio-
nal da Universidade, no qual estarão 
reunidos os subprojetos de iniciação 
à docência de cada licenciatura parti-
cipante dos editais.

O resultado final dos dois editais 
será divulgado na data provável de 30 
de julho de 2018. A íntegra dos editais 
e demais documentos e anexos pode 
ser conferida nas páginas eletrônicas 
do Pibid e da Residência  Pedagógica 
na Unifap. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3312-1754.
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Festival Paralímpico promove in-
clusão de deficientes no esporte

Da Editoria

Durante dois 
dias atle-
tas de di-

ferentes modalidades 
ocuparam o Estádio 
Olímpico Zerão, o Gi-
násio Avertino Ramos 
e o Centro Rosa Ataíde 
para competições.

O Governo do Es-
tado do Amapá (GEA) 
promoveu o III Festival 
Paralímpico com o ob-
jetivo de oportunizar 
aos alunos com defici-
ência o conhecimento e 
a vivência de modalida-
des esportivas adapta-
das. Durante dois dias 
atletas de diferentes 
modalidades ocuparam 
o Estádio Olímpico Ze-
rão, o Ginásio Avertino 
Ramos e a piscina do Centro Didá-
tico Rosa Ataíde, em Macapá, para 
as competições.

Na sexta-fei-
ra(25) teve futebol 
para amputados e 
surdos, atletismo, 
com provas de 50, 
100 e 200 metros, 
salto em distância e 
arremesso de peso 
e dardo, no Está-
dio Olímpico Ze-
rão. No sábado(26) 
as atividades foram 
executadas no Gi-
násio Avertino Ra-
mos e no Centro 
Rosa Ataíde com 
atletas paralímpi-
cos participando de modalidades 
esportivas adaptadas, como a bo-
cha, tênis de mesa e natação.

O destaque do primeiro dia foi o 
futebol entre as equipes de amputa-

dos e surdos. O treino dos amputa-
dos são coordenados pela Secreta-
ria de Estado do Desporto e Lazer 

(SEDEL), enquanto que o dos sur-
dos é pela Associação de Surdos de 
Santana.

Já o segundo dia do Festival Pa-
ralímpico contou com a apresenta-

ção de dançarinos do Companhia 
de Dança Instituto Kadosh, com os 
alunos da Escola Estatual Coelho 

Neto, que proporcio-
naram um dos mo-
mentos mais emo-
cionantes do evento.

Mais de 100 alu-
nos, de 11 escolas 
inscritas, participa-
ram do Festival – 
com destaque para o 
Centro de Educação 
Especial Raimundo 
Nonato –, que le-
vou mais de 40 alu-
nos para os locais 
de competição. Para 
a SEDEL o número 
de participantes este 

ano representa uma evolução. Pois 
em 2017 a segunda edição registrou 
20 atletas.
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BARCA DAS LETRAS 
Dez anos de incentivo à leitura

Biblioteca itinerante infantil circula por comunidades ribeirinhas, quilom-
bolas e indígenas do Amapá e Pará, distribuindo livros, leituras e alegrias.
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Reinaldo Coelho

A edição número 
611 do Tribuna 
Amapaense na 

sua editoria de Pioneirismo 
traz uma novidade, estare-
mos apresentando o “ Você 
sabe quem foi o Patrono 
de sua Rua” e começa com 
a apresentação do patrona 
da Rua Coriolano Jucá. A 
iniciativa fez parte de com-
pletar a editoria Você não 
pode esquecer da pagina 10, 
onde relatamos o valor his-
tórico dos antigos prédios 
da Macapá antiga que ainda 
continuam de pé.  O fato de 
estarmos publicando nessa 
editoria é que os perfil dos 
patronos são de pioneiros 
que aqui vieram e contribu-
íram com o crescimento das 
terras amapaenses. A maio-
ria deles são oriundos de ou-
tros estados e/ou países.

Caso de Coriolano Jucá – Coronel 
da Guarda Nacional, Intendente de 
Macapá,comerciante na região das 
ilhas do Pará, nasceu em Baturité, Es-
tado do Ceará, a 14 de abril de 1856. 
Atraído pelas notícias sobre a explo-
ração da borracha na Amazônia, dei-
xou sua terra natal, emigrando para 
Belém. Fez a viagem entre Fortaleza e 
a capital do Pará a bordo de um navio 
do Loyde. Fazendo-lhe companhia 
veio outro jovem esperançoso e ide-
alista, José Serafim Gomes Coelho. 
Estabeleceu-se em terras do municí-
pio de Afuá, montando um porto que 
fornecia lenha para os navios a vapor 
que navegavam nos rios da região. 
Ao local onde fixou residência deu 
o nome de Baturité, lembrando sua 

cidade de origem. Em pouco tempo 
a usina Baturité fabricava cachaça, 
açúcar moreno e rapadura. Também 
vendia gêneros de alimentação, uten-
sílios domésticos e ferragens. Sua pa-
tente de Coronel da Guarda Nacional 
foi obtida mediante compra, sen-
do-lhe reservada a competência de 
manter com seus próprios recursos a 
lei e a ordem nas terras que possuía.

Criou a Empresa de Navegação 
Baturité, fazendo linha para Belém 
com escalas em Macapáe Mazagão, 
transportando cargas e passageiros. 
Comprava e revendia peles de ani-
mais, sementes de murumuru, pra-
caxi, ucuuba, andiroba, borracha, 
carne de caça salgada e peixe. Seus 
navios eram gaiolas e suas canoas a 
vela. Sua ligação com Macapá era 

muito grande.
A residência do Coronel era um 

casario amarelo onde hoje funciona 
uma loja de importados em frente 
ao Museu Joaquim Caetano da Sil-
va, antiga Intendência de Macapá. 
O prédio daIntendência, o único da 
velha Macapá a 
ser preservado, 
foi construído 
em sua gestão 
comoIntendente 
e concluído em 
1895. Casou-se 
4 (quatro) vezes 
e teve 20 (vin-
te filhos, entre 
elesJacy Barata 
Jucá, oficial do 
Exército, Presi-
dente da CEA, 
Chefe de Gabi-
nete de Janary 
Nunes, etc. 

Era líder nato. 
Media cerca de 
1,78m, forte, al-
tivo, usando lon-
ga barba branca 
que lhe dava um 
tom patriarcal. 
Além da Usina 
e Serraria Batu-
rité, o Coronel 
tinha uma pro-
priedade no rio 

Maracujá, onde residiu até sua morte 
a 7 de setembro de 1938, aos 82 anos 
de idade. Era filiado à Maçonaria do 
Pará e devotou-se às causas huma-
nitárias. (Fonte: Livro Personagens 
Ilustres do Amapá Vol. I, de Coaracy 
Barbosa – 1997)

Coriolano Jucá – Coronel da Guarda Nacional e o 1º Intendente de Macapá -  *1856  + 1938

Sua patente de Coronel da Guarda Nacional foi obtida mediante compra, sendo-lhe 
reservada a competência de manter com seus próprios recursos a lei e a ordem nas 

terras que possuía.
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Ignorância e segundas intenções por trás da “burrocracia” - Parte II
Assim, ela iniciou os prepara-

tivos para fazer a convoca-
ção para a assembleia geral 

de estudantes de Letras, marcando-a 
de modo que houvesse tempo sufi-
ciente para divulgar para todo mundo, 
permitindo, assim, que pudesse com-
parecer o máximo possível de pesso-
as. Todavia, devido à pressão dada por 
pessoas do Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE) da Ueap para que os 
cursos reativassem ou criassem logo 
os seus centros acadêmicos, ela acabou 
antecipando essa convocatória e, devi-
do ao fato de não se lembrar que a data 
para a qual antecipou era a do feriado 
do Cabralzinho (afinal de contas, foi 
criado em 2017), alguns desafetos dela 
acabaram gerando toda uma confusão 
virtual quanto a isso.

Mas o interessante foi quando ela 
me relatou que uma das pessoas que 
criaram caso com isso chamou deter-
minado membro do DCE para “os so-
correr” e ela acabou tendo que trocar 
mensagem com esse “entendido no 
assunto” sobre a questão toda. Aqui 
é que aparece a coisa que me deixou 
estupefato:o indivíduo membro desse 
órgão de representação estudantil e à 
frente dele simplesmente demonstrou 
total desconhecimento quanto à legis-
lação referente ao movimento estu-
dantil!

Quando indagado a respeito do que 
havia de errado com a convocatória 
feita – mesmo chamando-a para outra 
data, a peleja persistiu –, o rapaz ale-
gou que a assembleia geral deveria ser 
convocadapor 50% dos representantes 
de turma do curso, de acordo com a 
legislação, ok, mas, quando ela cobrou 
a legislação específica (já de conheci-
mento dela), o indivíduo mencionou 
a, pasmem, Lei do Grêmio Livre, isto 
é, a Lei nº 7.398, de 04 de novembro 
de 1985, que não apenas não diz nada 
sobre como uma assembleia geral deva 
ser convocada, como não tem nada a 
ver com a representação estudantil de 
ensino superior. Ela versa sobre a or-
ganização do movimento estudantil de 
ensino fundamental e ensino médio.

Quando ela questionou isso com 
ele, o rapaz simplesmente a mandou 
ler melhor a lei e depois ficou calado 
quando ela enviou um print contendo 
o texto da legislação para ele ver que 
nada do que ele havia falado constava 
nele. Não satisfeita, minha “pupila”, se é 
que eu posso chamar assim, aproveitou 
para informar a ele que a lei que rege a 
organização do movimento estudantil 
de ensino superior é a Lei nº 7.395, de 
31 de outubro de 1985, mais conheci-

da como Lei 
da Une, e 
que as coisas 
que ele fa-
lou também 
não se fazem 
presentes no 
texto dela.

Aliás, não 
se faz pre-
sente em lu-
gar nenhum, 
nem mes-
mo no re-
gimento da 
referida ins-
tituição ou 
no estatuto 
do DCE em 
questão, se é 
que o mes-
mo possui 
um estatuto. 
Esse é uma 
d a q u e l e s 
exemplos de 
burocratiza-
ção excessiva para algo simples. Além 
da anteriormente referida Lei da Une, 
a outra legislação que também rege 
o movimento estudantil é a Lei nº 
10.406, também conhecida como “Có-
digo Civil”, mais especificamente os 
artigos 59 e 60, presentes no Capítulo 
II, denominado “Das Associações”, do 
Título II, intitulado “Das Pessoas Ju-
rídicas”.

Isso porque os centros acadêmicos 
são, basicamente, associações. Basta ir 
a um cartório indagar o que é neces-
sário para a regularização de um que 
isso será informado. Os artigos em 
questão são os únicos que mencionam 
assembleia geral, sendo que o artigo 
59 trata de deixar claro que os admi-
nistradores só podem ser destituídos e 
um estatuto só pode ser alterado por 
meio de assembleia geral. O artigo 60, 
por sua vez, especifica que a convoca-
ção de órgãos deliberativos (e a assem-
bleia geral se enquadra nisso) deve ser 
feita de acordo com o estatuto, sendo 
garantido a 1/5 dos associados o direi-
to de promover tal convocação.

Nada de 50% dos representantes 
de turma, mas sim 1/5 dos membros 
associados. Mas, espere um instante, 
para se ter associados é preciso que 
a associação já exista, logo, no caso 
ocorrido no curso de Letras da Ueap, 
onde não existe centro acadêmico, 
qual seria o procedimento? Mais sim-
ples ainda: como a legislação não espe-
cifica o mínimo de pessoas necessárias 

para se criar uma associação e como 
o mínimo de pessoas necessário para 
que se possa usar a palavra “pessoa” no 
plural é duas, subentende-se que basta 
a reunião de pelo menos duas pessoas 
para se criar uma entidade represen-
tativa.

Aliás, também não existe nada, em 
termos legais, dizendo que uma as-
sembleia geral com finalidade de fun-
dação deva ser ao menos divulgada, 
muito menos “com 72 horas de ante-
cedência” ou, do contrário, não teria 
qualquer validade. Portanto, não exis-
tindo qualquer centro acadêmico num 
curso, basta que pelo menos dois estu-
dantes se reúnam onde quer que seja, 
fundem a dita entidade, aprovem um 
estatuto para regê-la e elejam a primei-
ra diretoria.

Então, quer dizer que, se já tiver um 
centro acadêmico no curso, só resta 
esperar as próximas eleições para a sua 
diretoria ou convencer 1/5 dos estu-
dantes a chamar uma assembleia? Não 
necessariamente e aqui está uma coisa 
que não costuma ser conversada por 
aí, mas para a qual eu e os meus co-
legas de diretoria do Calvim já tínha-
mos nos atentado: costuma-se dizer 
que um centro acadêmico representa 
todos os estudantes regularmente ma-
triculados em determinado curso de 
uma instituição, mas isso é um erro 
democrático.

Ninguém pode ser obrigado a se as-
sociar ou permanecer associado ao que 

quer que seja, está lá na Constituição 
Federal, artigo 5º, inciso XX. Portanto, 
no mínimo, os estatutos das entidades 
deveriam deixar claro que quem não 
se sentir representado pode se desas-
sociar e, também, que ela não repre-
senta absolutamente todo mundo do 
curso, até mesmo porque, somando-se 
a isso, não há nada, em termos legais, 
dizendo que só pode existir um centro 
acadêmico por curso numa instituição 
de ensino superior. O que existe, pelo 
entendimento da Lei da Une, é que só 
pode haver um centro acadêmico filia-
do à União Nacional dos Estudantes – 
Une por curso numa Ies.

Portanto, poderia haver dezenas 
de centros acadêmicos num mesmo 
curso numa mesma faculdade ou uni-
versidade, mas isso não ocorre porque 
simplesmente nem se discute isso, a 
maioria dos estudantes se mantendo e 
sendo mantidos completamente à par-
te desses entendimentos, pois muito 
interessa àqueles que detêm o poder 
esses grupos que exista somente uma 
entidade representativa, ficando mais 
fácil de manter o controle sobre aque-
les que ela supostamente representa. 
Aliás, a pressa toda para a reativação 
e criação de centros acadêmicos na 
referida instituição estadual de ensino 
superior era para que houvesse uma 
quantidade suficiente de entidades 
cujos representantes no Conselho de 
Entidades de Base poderiam votar em 
determinado candidato para certo car-
go remunerado.

Leno Serra Callins
lenoserracallins@gmail.com
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Barca das Letras - Dez anos de incentivo à leitura
Reinaldo Coelho

A Biblioteca Itinerante Infan-
til Barca das Letras nasceu 
em abril de 2008, idealizada 

pelo amapaense Jonas Banhos, com o 
objetivo de democratizar o acesso ao 
livro, leitura, literatura às crianças que 
vivem em comunidades ribeirinhas, 
quilombolas e indígenas do Amapá e 
Pará, inicialmente. Os locais por onde 
circula a biblioteca são comunidades 
isoladas, às margens de rios, igarapés, 
lagos, lagoas, aonde dificilmente o livro 
chega. É lá que os voluntários da Bar-
ca das Letras mais gostam de ir, pois 
são nestes lugares que vivem as pes-
soas que, com seu modo tradicional 
e originário de vida, mais respeitam e 
protegem a mãe natureza. “São pessoas 
que têm uma relação muito espiritual 
e especial com a floresta, com a água, 
com os animais, pois sabem que todos 
fazemos parte de um só ser vivo, a mãe 
Terra” destaca Jonas.

 
A Barca das Letras vem distribuindo 

milhares de livros infantis e gibis nes-
tes dez anos de circulação, para moti-
var crianças que moram à beira do rio 
Amazonas e seus afluentes, a criar o 
saudável hábito da leitura. Mensalmen-
te são organizadas expedições rumo às 
comunidades. Cerca de dez voluntários 
se unem para promover uma ocupação 
lúdica e colorida de incentivo à leitura, 
com duração de quatro a seis horas, em 
cada comunidade vivenciada. 

Durante esse período, as crianças 
são motivadas a: montar a biblioteca, 
cuidar do espaço, ter contato direto 
com os livros levados, recitar poesias, 
ler livros, assistir espetáculo circense/
teatral, ouvir e contar histórias, pintar/
desenhar, ver exposição fotográfica, as-
sistir cinema animado, participar das 
apresentações de grupos culturais da 

própria comunidade. E, ao final, todas 
são presenteadas com livros e gibis que 
podem levar para suas casas.

Em dez anos de vida, a biblioteca já 
passou por mais de 70 comunidades 
de todas as regiões brasileiras e este-

ve também em um evento cultural na 
Bolívia. No Amapá, já fez atividades 
em comunidades rurais de Macapá, 

Itaubal, Mazagão, Laranjal do Jari, Vi-
tória do Jari, Santana.  Cerca de 70 mil 
livros de literatura e gibis foram arreca-

dados e distribuídos, sendo que a maio-
ria dos doadores está em Brasília/DF. 
Todo final de ano, a Barca das Letras 
promove a Festa da Leitura Infantil do 
Rio Guamá(FliGuamá) em Ourém(PA) 
para encerrar o ano celebrando com as 
crianças-leitoras que vivem às margens 
do Rio Guamá, no nordeste do Pará, o 
amor pela leitura, pela natureza, pelas 
águas e pela cultura viva comunitária. 
Em 2010 ganhou o Prêmio “Tuxaua 
Cultura Viva” e em 2014 o Prêmio “Lei-
tura para Todos: projetos sociais de lei-
tura”, ambos do Ministério da Cultura. 
Em 2017 aprovou dois projetos cultu-
rais para captação de recursos por meio 
da Lei Rouanet(principal mecanismo 
de fomento à Cultura do Brasil), sen-
do um para Amazônia e outro para o 
nordeste brasileiro e está em busca de 
doações de pessoas físicas/patrocínios 
de empresas para continuar circulando 
e incentivando a leitura.
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Brasileiro dividido entre o moral e o legal
A atual conjuntura impõe ao 

brasileiro um drama insti-
gante. Maniqueísmo entre o 

bem e o mal.

Nessa relação binária está o legal, 
representando o mal, pois nem sem-
pre a lei e confeccionada para atender 
o conjunto da sociedade e, a moral re-
presenta o bom, o justo. Uma prova 
facta sobre a imoralidade da lei é o au-
xílio moradia. Está incrustado na LO-
MAN-Lei da Magistratura Nacional, 
portanto, é legal. Aí, vem à pergunti-
nha inconveniente e, com ar 
de insatisfação: mas doutor, é 
moral? Juízes e membros do 
Ministério Público respon-
dem sem constrangimento e 
com ar de arrogância que é 
legal, pouco importando se 
essa lei não guarde no seu 
bojo esse princípio tão im-
portante que a norma não 
deve prescindir. A moralida-
de.

São esses aspectos que tem 
sido responsável pela torção 
do rabo da Porca. A moral 
segundo Sócrates, é o único 
meio de se alcançar a felicida-
de ou semelhança com Deus, 
que é ou deveria ser o fim su-
premo do homem. A palavra 
moral é originária do latim 
“Morales”, ou seja, costumes. 
É o que de fato é legal e não 
a lei, pois a lei nem sempre o 
direito pleno. O que a sociedade define 
como moral, ou seja, o certo, então é 
certo alguém que ganha suficiente pelo 
trabalho que desenvolve e possui casa 
própria receber auxílio moradia?

Hoje vivemos o drama do papagaio 
(Pipa) que confeccionada sem esme-
ro ficou assimétrica e não vai ao ar. O 
dono num ato de reparar o mal feito 
coloca penso, mas ainda assim o papa-
gaio não se ajeita e continua a não sair 
do chão, o fim é a sua destruição.

Nossa Constituição confeccionada 
sob a égide do espírito democrático, li-
bertário saiu garantindo direito e mais 
direitos. Uma carta de fato vocaciona-
da a dar ao cidadão plena cidadania, 
porém, nossa sociedade ao que pare-
ce não estava preparada para conviver 
com essas leis e hoje nossa constituição 
está cheia de penso, emendas e quando 
não, é vitima do descumprimento e das 
interpretações particulares ao sabor da 
cabeça dos magistrados do Supremo 
Tribunal Federal. Tá na hora de guisá 

a Constituição?

Depois a intensa e infinda discussão 
nos tribunais superiores sobre a prisão 
após condenação em duplo grau de ju-
risdição, coloca em xeque o direito de o 
povo protestar. Os caminhoneiros pa-
ralisaram e colaram em colapso a vida 
do brasileiro. Novamente o que vemos 
são opiniões divididas. Uns entenden-
do que a paralização de uma categoria 
ou classe é legítima, pois o direito de 
greve assegurado, outros acham que 
o setor de transporte, por ser o modal 

responsável pelo abastecimento das ci-
dades, paralizá-lo é um golpe na esta-
bilidade social.

De que lado você fica?

Nesse momento ficar em cima do 
muro é um ato covarde. Entendo que 
algo tem ser feito nesse País que entrou 
em colapso moral, ético e de legalida-
de. E numa democracia, onde o Poder 
emana do povo, e pelo povo deve ser 
exercido, ninguém mais que o povo 
tem legitimidade para dizer o que quer. 
Esse País, da forma como as coisas es-
tão, quem quer?

A resposta está na insatisfação do 
povo. Artigo

Brasileiro dividido entre o moral e 
o legal

A atual conjuntura impõe ao brasi-
leiro um drama instigante. Maniqueís-
mo entre o bem e o mal.

Nessa relação binária está o legal, 
representando o mal, pois nem sem-
pre a lei e confeccionada para atender 
o conjunto da sociedade e, a moral re-
presenta o bom, o justo. Uma prova 
facta sobre a imoralidade da lei é o au-
xílio moradia. Está incrustrado na LO-
MAN-Lei da Magistratura Nacional, 
portanto, é legal. Aí, vem à pergunti-
nha inconveniente e, com ar de insa-
tisfação: mas doutor, é moral? Juízes e 
membros do Ministério Público res-
pondem sem constrangimento e com 
ar de arrogância que é legal, pouco im-

portando se essa lei não guarde no seu 
bojo esse princípio tão importante que 
a norma não deve prescindir. A mora-
lidade.

São esses aspectos que tem sido res-
ponsável pela torção do rabo da Porca. 
A moral segundo Sócrates, é o único 
meio de se alcançar a felicidade ou se-
melhança com Deus, que é ou deveria 
ser o fim supremo do homem. A pala-
vra moral é originária do latim “Mo-
rales”, ou seja, costumes. É o que de 
fato é legal e não a lei, pois a lei nem 
sempre o direito pleno. O que a so-
ciedade define como moral, ou seja, o 
certo, então é certo alguém que ganha 
suficiente pelo trabalho que desenvol-
ve e possui casa própria receber auxílio 
moradia?

Hoje vivemos o drama do papagaio 
(Pipa) que confeccionada sem esme-
ro ficou assimétrica e não vai ao ar. O 
dono num ato de reparar o mal feito 
coloca penso, mas ainda assim o papa-
gaio não se ajeita e continua a não sair 

do chão, o fim é a sua destruição.

Nossa Constituição confeccionada 
sob a égide do espírito democrático, li-
bertário saiu garantindo direito e mais 
direitos. Uma carta de fato vocaciona-
da a dar ao cidadão plena cidadania, 
porém, nossa sociedade ao que pare-
ce não estava preparada para conviver 
com essas leis e hoje nossa constituição 
está cheia de penso, emendas e quando 
não, é vitima do descumprimento e das 
interpretações particulares ao sabor da 
cabeça dos magistrados do Supremo 

Tribunal Federal. Tá na hora 
de guisá a Constituição?

Depois a intensa e infinda 
discussão nos tribunais su-
periores sobre a prisão após 
condenação em duplo grau 
de jurisdição, coloca em xe-
que o direito de o povo pro-
testar. Os caminhoneiros 
paralisaram e colaram em 
colapso a vida do brasileiro. 
Novamente o que vemos são 
opiniões divididas. Uns en-
tendendo que a paralização 
de uma categoria ou clas-
se é legítima, pois o direito 
de greve assegurado, outros 
acham que o setor de trans-
porte, por ser o modal res-
ponsável pelo abastecimento 
das cidades, paralizá-lo é um 
golpe na estabilidade social.

De que lado você fica?

Nesse momento ficar em cima do 
muro é um ato covarde. Entendo que 
algo tem ser feito nesse País que entrou 
em colapso moral, ético e de legalida-
de. E numa democracia, onde o Poder 
emana do povo, e pelo povo deve ser 
exercido, ninguém mais que o povo 
tem legitimidade para dizer o que quer. 
Esse País, da forma como as coisas es-
tão, quem quer?

A resposta está na insatisfação do 
povo. As políticas econômicas equivo-
cadas dos governos que sucederam ao 
regime militar nos levaram a bancarro-
ta. Resultado: um País potencialmente 
rico, porém atravessando um mar de 
dificuldade em função da irresponsa-
bilidade dos governos. Agora a saída 
mais uma vez está em nossas mãos.

 
 Resultado: um País potencialmente 

rico, porém atravessando um mar de 
dificuldade em função da irresponsa-
bilidade dos governos. Agora a saída 
mais uma vez está em nossas mãos.
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Corre o tempo e no mês de 
junho esta coluna com-
pleta7 anos e 6 meses de 

participação continuada, semana a 
semana. Somando-se os quantitati-
vos chegamos ao total de 342 artigos, 
média de 4 artigos por semana.

Tudo começou em maio de 2011, 
quando escrevi o primeiro artigo – 
As lições do dia do meu aniversário, 
31 de maio. Pronto o artigo, apressei-
-me a levá-lo ao Roberto Gato, Dire-
tor do TA, lá na Peixaria do Gato. En-
treguei-o em mãos, pedindo que se 
fosse de seu interesse, que fosse pu-
blicado. Passei na prova com louvor, 
sendo incitado a continuar a escrever 
para o TA como articulista.

Daí pra frente foi só ligar o motor 

e dar partida. Faltava o nome para 
identificar a coluna, e, em havendo 
dúvidas quanto ao título, ouço o REI-
naldo, editor chefe, gritar de sua sala 
– “ De tudo um pouco “. Pronto. Não 
faltava mais nada.

O TA é assim, ao meu sentir, uma 
Universidade de conhecimentos e 
saberes diversos, ancorado por pro-
fissionais que dividem seus conheci-
mentos práticos, técnicos, científicos, 
cujas temáticas desafiam o tempo, 
isto é, pela sua diversidade de conte-
údo estão sempre presente ao tempo 
em que são lidas.

O TA desafia a capacidade de seus 
articulistas em promover debates de 
temáticas de globalização local, re-
gional e, as vezes, internacional, estas 

quando afetam diretamente o País, 
e as demais, voltam-se à discussão 
de situações locais, sempre voltadas 
para a busca de soluções que promo-
vam o desenvolvimento deste territó-
rio pátrio brasileiro.

O TA é assim mesmo, desafiador. 
Busca a temática e parte para a dis-
cussão técnica, pedagógica, socio-
lógica, política, econômica e outras 
ciências mais, sempre com o Norte 
de enriquecer os conhecimentos da 
sociedade.

O TA não dispõe de Mestres, Dou-
tores, PhD, mas tem em seu quadro 
de articulistas profissionais do mais 
alto gabarito  na escala de conheci-
mentos diversificados.

O TA é assim mesmo, busca o 
tema, discute e o resultado fica a dis-
posição da sociedade.

O TA não faz crítica ofensiva à 
pessoas físicas ou jurídicas, porque se 
assim agir perde o foco de seu com-
promisso e função social que é pro-
duzir conhecimentos diversificados.

Nós do TA, quando matamos a co-
bra, não mostramos o pau que a ma-
tou, mas ela, a cobra, morta.

Agradeço ao Roberto Gato a ge-
nerosidade de haver-me incluído no 
quadro de articulistas, e ao REInaldo, 
editor, o incentivo de continuar a ser 
um profissional que deseja compar-
tilhar conhecimentos para o bem da 
sociedade amapaense.          

Sete dúvidas trabalhistas em relação à greve dos caminhoneiros
Advogado Reinaldo Garcia
 

Iniciada há mais de uma se-
mana, a greve dos caminho-
neiros, que paralisou a dis-

tribuição de alimentos, combustível 
e demais produtos em todo o País, 
mudou radicalmente a rotina do 
brasileiro. Até o momento, os re-
sultados oriundos do embate entre 
grevistas e Governo apresentam 
claros sinais de prejuízos em diver-
sos setores da economia. Ao cen-
tro deste conflito, que a cada dia 
apresenta novos desdobramentos, 
empregadores e empregados ainda 
tem dúvidas sobre como podem se 
comportar diante de tantas incerte-
zas. O advogado Reinaldo Garcia, 
especialista em Direito do Trabalho 
e sócio da Guirão Advogados, lis-
tou as principais dúvidas e soluções 
para enfrentar este quadro, evitan-
do futuros passivos trabalhistas. 
Veja abaixo

 
1) A empresa pode promover o 

desconto no salário do empregado 
em decorrência de falta ao trabalho?

Reinaldo Garcia: Sim. A ausên-
cia ou o atraso podem provocar o 
desconto no salário do empregado, 

inclusive com a perda de eventual 
benefício vinculado ao seu compa-
recimento na empresa.

 
2) Mas e se o trabalhador justifi-

car sua ausência devido à greve dos 
caminhoneiros?

RG: O artigo 473, que apresen-
ta as condições em que o colabo-
rador poderá ausentar-se sem que 
haja desconto salarial ou perda de 
benefícios, mediante justificativa, 
sendo os casos envolvendo questões 
de saúde e nascimento de filhos as 
situações mais comuns, não prevê 
abono em circunstâncias decorren-
tes de greves ou falta de combustí-
vel que possa ocorrer resultante de 
uma paralisação dos fornecedores.  

 
3) Sabendo que a empresa pode-

rá descontar os dias em que o co-
laborador esteve ausente, é possível 
estabelecer uma compensação des-
tas faltas ou horas de atraso? 

RG: Sim. E diante do atual ce-
nário, a negociação desta possível 
condição entre empregador e em-
pregado, é a melhor opção, pois de-
monstrará compreensão por parte 
do patrão em relação às dificulda-
des do empregado para se deslocar 

até local de trabalho. Desta forma, 
o gestor certamente evitará insatis-
fação e prejuízos na produtividade, 
além de possíveis problemas insti-
tucionais à organização. Porém, é 
preciso deixar claro que para validar 
esta eventual compensação, o cola-
borador deverá justificar o motivo.

 
4) Como a empresa pode forma-

lizar a compensação das horas e/ou 
dia não trabalhado?

RG: Mesmo em uma época em 
que a tecnologia está cada vez mais 
presente nos processos corporati-
vos, é comum, principalmente em 
pequenas e médias empresas, que os 
comunicados aos colaboradores se-
jam feitos em murais, em uma folha 
simples apresentando o respectivo 
assunto. Neste caso, a orientação é 
de que o líder reúna a equipe e apre-
sente a questão, deixando claro em 
qual período a compensação ocor-
rerá, além de documentar, e solici-
tar a assinatura de cada funcionário 
neste registro.

5) A empresa que tem banco de 
horas, poderá utilizá-lo nesta situ-
ação?

RG: Sim, é possível, desde que 
haja consentimento por parte do 
colaborador, do contrário, poderá 
sentir-se prejudicado. Vale a mesma 
instrução da questão acima, ou seja, 
a empresa deve colher assinatura 
individual de seus colaboradores.

 
6) A empresa pode negociar com 

seus colaboradores? Há necessidade 
da participação sindical?

RG: Com a lei 13.467/2017 a ne-
gociação para este caso poderá ser 
realizada entre a empresa e seu co-
laborador, de forma individual, não 
necessitando a participação sindi-
cal. Recomenda-se que o acordo 
seja escrito e assinado pelo colabo-
rador.

 
7) E a empresa que dispensar seu 

colaborador, também poderá des-
contar o dia no salário dele?

RG: Não. A empresa que dis-
pensar seu empregado, não poderá 
descontar de seu salário o dia não 
trabalhado, no entanto, o recomen-
dável é firmar acordo para que seja 
compensado o dia, em jornada fu-
tura, tomando o cuidado colher a 
assinatura dos colaboradores dis-
pensados.

Juracy Freitas

TRIBUTO AO TRIBUNA AMAPAENSE
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A INFLAMAÇÃO ESTÁ NA RAIZ DAS DOENÇAS

A inflamação está na gêne-
se dos maiores males e 
doenças da humanidade: 

as doenças crônico-degenerativas, 
a aterosclerose e o câncer. 

Estamos em contato constante 
com agentes que estimulam esse 
processo inflamatório: os agentes 
químicos e físicos da poluição, os 
aditivos da alimentação, os germes 
diversos, fazendo com que o meta-
bolismo desencadeie nosso sistema 
de defesa endógeno, visando a pro-
teção e autocura. A inflamação está 
no inicio dessa cadeia de reações. 

Se tivermos esse sistema imu-
nológico fortalecido e dispondo de 
elementos, micronutrientes e enzi-
mas suficientes para desencadear o 
processo de defesa, lançando mão 
das células de combate (leucócitos, 
macrófagos) e da liberação de anti-
corpos (Linfócitos T),ai não adoe-
ceremos ou nossa recuperação será 
rápida. 

Caso contrário, quando não dis-
pomos desses elementos fundamen-
tais, sobrevém os agravos e doenças 
agudas e crônicas. Elas se apode-
ram do corpo de maneira imediata 

ou progressivamente, quando nos-
so sistema imune está fraco, como 
nas crianças recém-nascidas, nos 
idosos e nas pessoasexpostas cons-
tantes ao estresse. 

A inflação possui sinais típicos 
ou cardinais: calor (quentura), ru-
bor (vermelhidão), dor e turgor 
(edema), sinais esse induzidos pe-
los mediadores presentes no san-
gue, na alteração da permeabili-
dade dos vasos, na migração de 
leucócitos e na liberação de agentes 
indutores da dor (prostaglandinas, 
ácido araquidônico, leucotrienos)

Ocorre uma cadeia de fases: a) 
fase transitória aguda: vasodilata-
ção local e alteração da permeabi-
lidade vascular; b) fase subaguda: 
infiltração de células do sangue, 
como leucócitos e células fagoci-
tárias; c) fase proliferativa crônica: 
degeneração tecidual e fibrose. Mas 
todo o processo resulta da produ-
ção de inúmeros mediadores a par-
tir de fontes humorais e celulares: 
agente ativador de plaquetas (PAF), 
prostaciclinas (PGI) e tromboxa-
nos (Tx), prostaglandinas (PGE2) 
e citoquinas (interleucinas- IL , in-

terferon-INF). 
Quando o processo cessa na fase 

transitória inicial, em que ocorrem 
apenas alterações vasculares locais, 
a inflamação regride e não passa 
para as outras fases subaguda ou 
crônica. Acontece que com a vida 
agitada moderna, recebendo cons-
tantes estímulos externos,o estresse 
oxidativo provoca inflamação, que 
com os anos desencadeia as doen-
ças. 

Isso ocorre porque quando a 
resposta inflamatória é direciona-
da contra o organismo e não é rá-
pida a remoção do agente agressor, 
os tecidos atingidos são destruídos 
ou alterados pela ativação crônica. 
Vale lembrar que que as mesmas 
substâncias que são lançadas para 
defender o corpo, são as mesmas 
utilizadas para a alteração tecidual 
nas doenças inflamatórias.

O processo de ateroscleroseque 
decorre de lesão endotelial dos va-
sos sanguíneos pode iniciar com a 
ação dos radicais livres, que pro-
voca inflação na parede vascular. 
Células ou tecidos submetidos a 
falta de circulação sanguínea ou hi-

poxemia (pouco oxigênio), geram 
radicais livres que levam a um pro-
cesso progressivo de lesão vascular, 
formando placas de ateroma.Com 
o tempo teremos a obstrução total, 
ocasionando Enfartes e Derrames. 

A maioria dos anti-inflamató-
rios não esteroides-ANIES, alopáti-
cos sintéticos, é formada por ácidos 
orgânicos e compartilham de ações 
terapêuticas e efeitos colaterais. 

A grande questão dos ANIES 
são seus efeitos colaterais, quando 
usados crônica ou indevidamente. 
Lesão gástrica, gastrites e úlceras 
gástricas. Nos rinsalteram a filtra-
ção glomerular, o fluxo sanguíneo e 
a troca de água, levando a retenção 
de sódio, edema e até hipertensão 
arterial. Lesões hepáticas (necrose, 
colestase), urticária, aplasia medu-
lar, broncoespasmo, piora de asma 
brônquica, podem ocorrer com uso 
indevido do ANIES.

Diante das inúmeras agressões 
eefeitos adversos dos ANIES, sur-
ge a alternativa das plantas medi-
cinais e fitoterápicos antinflama-
tórios. Fonte: CARVALHO JCT, 
2017).21.05.2018. 

A QUESTÃO É DIMINUIR AS DIFERENÇAS 

Não costumo interagir com os 
leitores dos artigos que escre-
vo e posto nas redes sociais 

que utilizo para divulgação. 
Entendo as intervenções dos leitores 

como tese sobre o assunto discorrido e, 
como tal precisa ser respeitada, que esse 
procedimento ajuda na interpretação e 
valida as hipóteses levantadas.

Interpretar o cotidiano é uma das ta-
refas mais difíceis, pois, cada qual expe-
rimenta um estado de espírito e, por isso, 
já tem tendência a ver a questão proposta 
de outro ângulo, noutra forma. Entretan-
to é preciso partir de alguns parâmetros 
ou, então, observar o que foi narrado na 
primeira proposta para não sermos traí-
dos pela indução a que todos nós somos 
submetidos quando a informação que te-
mos decorre da massificação da informa-
ção, principalmente aquelas vindas pelos 
meios de comunicação.

A televisão é o veículo mais influen-
te na comunicação de massa, tanto pela 
repetição da informação que dá ao teles-
pectador, como por impor “sua verdade”, 

mesmo sem ter o cuidado de tratar a in-
formação conforme a região ou a locali-
dade.

Assim, o que pode ser ruim para o sul 
e sudeste, pode não ser ruim para o norte 
e o nordeste, ou o centro-oeste, muito em-
bora a realidade em referência seja aque-
la da base onde está situada emissora ou 
onde reside ou para o analista, na maioria 
das vezes, personalidades amplamente co-
nhecidas no quintal da emissora, mas des-
conhecida das regiões menos próximas.

O fato é que essas interpretações vão 
minando as informações criando hábitos 
interpretativos exógenos, e que pouco ou 
nada tem a ver com o outro local para 
onde está se desenvolvendo a tese do be-
nefício ou do malefício.

Nós aqui do Norte, e especialmente, 
nós aqui do Amapá, somos vítimas de 
nós mesmos por enfrentar barreiras cons-
truídas ao longo dos anos, que nos dá o 
desafio de resolver os problemas daqui 
obedecendo a regras e hipóteses dos “es-
pecialistas” do sudeste e sul maravilhas.

Nunca vai dar certo. As hipóteses le-

vantadas serão todas confirmadas como 
falsas depois de restabelecida a realidade. 
Agora isso só acontece quando há um de-
bate capaz de retirar as barreiras constru-
ídas ao longo do tempo, pelos meios de 
comunicação que, por razões de locali-
dade, interpretam e concluem sobre uma 
realidade estranha a que experimentamos 
por aqui.

No artigo anterior, publicado na se-
gunda-feira, dia 28, tratei de uma realida-
de que é o Projeto de Lei Complementar 
n.º 137/15, que trata dos procedimentos 
para a criação, a incorporação, a fusão, e o 
desmembramento de Municípios. Sugeri 
três hipóteses de regiões que poderiam ser 
transformadas em municípios no Amapá, 
e nesse ponto se concentraram as análises 
dos nossos queridos leitores.

As análises foram amplas, completas e 
com muitas teses: umas a favor da criação, 
outras contra; algumas questionando e 
outras afirmando; algumas apresentando 
os resultados ruins outras os resultados 
onde as medidas deram certo.

Alguns posicionamentos me chama-

ram a atenção. Aqueles que foram susten-
tados por gente daqui como se estivesse 
no sul ou no sudeste, pois, assim, estarí-
amos dentro das barreiras criadas pelos 
meios de comunicação e os “especialistas” 
de outras plagas.

Falar em perda de receita me parece 
um descuido. Afinal, perderiam a receita 
aqueles que já as têm. E quem tem? Os es-
tados do Sul e do Sudeste.

Falar em cabide de emprego é descon-
siderar os problemas locais. Afinal, onde 
está o maior percentual de desemprega-
dos de todo o Brasil? Respondo: no Ama-
pá, mais de 21% de sua força de trabalho 
economicamente ativa.

E o projeto não trata somente de cria-
ção de municípios, o projeto trata tam-
bém de incorporação, fusão e desmem-
bramento, portanto oferece as condições 
para arrependimento.

Insisto, devemos nos desvencilhar das 
barreiras e entender que estamos na parte 
pobre do Brasil e temos os mesmos direi-
tos de todos os brasileiros de lutar para 
sermos todos iguais.
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O Cofen-Coren premiou a téc-
nica de enfermagem Neuza do 

Rego Marques e o enfermeiro 
Waldir Pires Bitencourt com o 

Prêmio Destaques de Enferma-
gem 2018, pelos relevantes ser-
viços desempenhados na saúde 

pública amapaense.

Esbanjando elegância, a presidente da 
Associação dos Magistrados do Ama-
pá, juíza Elayne Cantuária marcando 
presença no XXVIII Congresso Brasi-

leiro de Magistrados, em Alagoas.

Entrega do certificado “Brasil livre da aftosa” ao 
governador Waldez Góes, marca abertura da 1ª 

ExpoBúfalo.

A ex ministra da Secretaria da Mu-
lher,Fátima Pelaes, e o pré-candida-
to do MDB à sucessão presidencial, 
Henrique Meireles.em Brasília em 
concorrido evento da Fundação Ulys-
ses Guimarães,


