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‘Arautos da miséria’

O Amapá, o Estado mais preservado do Brasil é o alvo preferencial das ONGs internacionais 
Greenpaece, WWF e GTZ agora em virtude de ter sido descoberto petróleo e gás na foz do 
Amazonas e o presidente Michel Temer resolver autorizar a exploração de minério na REN-
CA – Reserva Nacional do Cobre e Associados. A pergunta é: do que vai viver o amazônida?
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Enormidade da Fé

Hammed vem nos dizer que – Fé 
não é uma questão de conveniên-
cia. Fé não é uma muleta milagro-

sa. Fé não é satisfação de caprichos, mas “um 
meio de demonstrar as realidades que não se 
veem”.  A fé a qual se referia Jesus Cristo é aque-
la que vibra no coração das criaturas que acre-
ditam que Deus tudo vê e provê. Essa fé verda-
deira, que respeita os ritmos e os ciclos naturais 
da vida, considera que tudo está certo e nada 
está fora dos domínios da Ordem Providencial. 

Ter fé é aceitar a dor e a dificuldade em nos-
sas vidas como pedidos de renovação. Ter fé é 
perceber as nossas limitações e, da mesma for-
ma, as dos outros e perdoar sempre. 

Nossa consciência de vida é diminuta e 
frágil. Como esperar que um paralítico possa 
caminhar por uma ladeira íngreme, repleta de 
fendas e pedregulhos, com precisão e agilidade, 
sem vacilar? É óbvio que o erro traz consequ-
ências para quem errou, mas a Vida Maior não 
tem como método de educação punir ou con-
denar. Ela visa apenas transformar a “energia 
do ato” na “consciência do ato”. Em outras pa-
lavras, quer que a criatura possa extrair do erro 
ensinamentos e que fique cada vez mais atento 
às leis que regem sua existência. Portanto, ter fé 
é aprender a nos perdoar e aos outros, para que 
possamos ser perdoados. 

Ter fé é entender que não se consegue paz 

meramente pedindo, e sim fechando as portas 
das sensações exteriores a fim de penetrar no 
sentido interior – a intuição sapiencial. 

Enfim, ter fé é compreender que “Deus 
está em tudo, e tudo está em Deus”, conforme 
legitimou Jesus Cristo: “Quem me vê, vê o Pai. 
Como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Não crês 
que estou no Pai e o Pai está em mim?”. Ou 
mesmo, quando asseverou “Em verdade vos 
digo: cada vez que o fizestes a um desses meus 
irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste”. 

Sobre isso também escreve Paulo de Tarso 
em I Coríntios, 15:28: “para que Deus seja tudo 
em todos”, pois, na realidade, o Criador Excelso 
está em todas as criações e criaturas, mas não 
se confunde com nenhuma delas, nem nelas se 
dissipa. 

Leon Denis – o Alan Kardec – complemen-
ta que – a fé é a confiança da criatura em seus 
destinos, é o sentimento que a eleva à infinita 
Potestade, é a certeza de estar no caminho que 
vai ter à verdade. A fé cega é como farol cujo 
vermelho clarão não pode traspassar o nevoei-
ro; a fé esclarecida é foco elétrico que ilumina 
com brilhante luz a estrada a percorrer.

Ninguém adquire essa fé sem ter passado 
pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido 
as angústias que embaraçam o caminho dos 
investigadores. Muitos param em esmorecida 
indecisão e flutuam longo tempo entre opostas 

correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha 
firme. A fé então é profunda, inabalável, e habi-
lita-o a superar os maiores obstáculos. Foi neste 
sentido que se disse que a fé transporta monta-
nhas, pois, como tais, podem ser consideradas 
as dificuldades que os inovadores encontram 
no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorân-
cia, os preconceitos e o interesse material.

Geralmente se considera a fé como mera 
crença em certos dogmas religiosos, aceitos 
sem exame. Mas a verdadeira fé está na convic-
ção que nos anima e nos arrebata para os ideais 
elevados. Há a fé em si próprio, em uma obra 
material qualquer, a fé política, a fé na pátria. 
Para o artista, para o pensador, a fé é o senti-
mento do ideal, é a visão do sublime fanal aceso 
pela mão divina nos alcantis eternos, a fim de 
guiar a Humanidade ao Bem e à Verdade.

É cega a fé religiosa que anula a razão e se 
submete ao juízo dos outros, que aceita um 
corpo de doutrina verdadeiro ou falso, e dele se 
torna totalmente cativa. Na sua Impaciência e 
nos seus excessos, a fé cega recorre facilmente 
à perfídia, à subjugação, conduzindo ao fanatis-
mo. Ainda sob este aspecto, é a fé um poderoso 
incentivo, pois tem ensinado os homens a se 
humilharem e a sofrerem. Pervertida pelo es-
pírito de domínio, tem sido a causa de muitos 
crimes, mas, em suas consequências funestas, 
também deixa transparecer suas grandes van-

tagens.
Ora, se a fé cega pôde produzir tais efeitos, 

que não realizará a fé esclarecida pela razão, a 
fé que julga, discerne e compreende? Certos 
teólogos exortam-nos a desprezar a razão, a re-
negá-la, a rebatê-la. Deveremos por isso repu-
diá-la, mesmo quando ela nos mostra o bem e 
o belo? Esses teólogos alegam os erros em que a 
razão caiu e parecem, lamentavelmente, esque-
cer que foi a razão que descobriu esses erros e 
ajudou-nos a corrigi-los.

A razão é uma faculdade superior, destina-
da a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Como 
todas as outras faculdades, desenvolve-se e en-
grandece pelo exercício. A razão humana é um 
reflexo da Razão eterna. É Deus em nós, disse 
São Paulo. Desconhecer-lhe o valor e a utilida-
de é menosprezar a natureza humana, é ultrajar 
a própria Divindade. 

A fé é mãe dos nobres sentimentos e dos 
grandes feitos. O homem profundamente firme 
e convicto é Imperturbável diante do perigo, do 
mesmo modo que nas tribulações. Superior às 
lisonjas, às seduções, às ameaças, ao bramir das 
paixões, ele ouve uma voz ressoar nas profun-
dezas da sua consciência, instigando-o à luta, 
encorajando-o nos momentos perigosos.

Para produzir tais resultados, necessita a fé 
repousar na base sólida que lhe oferecem o livre 
exame e a liberdade de pensamento.

Editorial Rebele-se, Amapá!

O Amapá não pode se calar quanto 
a ingerência na exploração de nos-
sas riquezas. O desenvolvimento 

do país --- sem o qual nada conseguiremos, a 
começar pela conservação da biodiversidade 
--- não é inimigo do conservacionismo, nem 
este pode ser arguido para impedir a melhoria 
das condições de vida das populações, a produ-
ção de alimentos, geração de emprego e renda, 
o crescimento econômico e a riqueza. Pois a 
questão é esta: criar riqueza, sem o que esta-
remos obrigados a socializar pobreza, sonho 
de muitos fundamentalistas, para os quais, ao 
invés do desenvolvimento de todos os nossos 
povos, devemos construir parques antropoló-
gicos e neles confinar as populações marginali-
zadas da civilização, para servirem de universo 
de pesquisa para dissertações de mestrado, ou 
bolsas de estudo-vilegiaturas em Paris, Lon-
dres ou Nova York. Ora, desde que o mundo 
é mundo, o homem transforma a natureza em 
seu benefício. E assim devemos fazê-lo, tirando 
proveito da tecnologia para mitigar impactos 

ambientais. 
Porém, os ‘ambientalistas’ do século XXI 

não são os mesmos do século passado, que 
tinham causas para lutar, hoje o “movimento 
ambientalista” mostra ser uma farsa, não exis-
te. O que existe são pessoas que se dizem am-
bientalistas (na opinião desse jornal) a maioria 
defendendo suas vantagens particulares. O 
idealismo empalidece. Egoísmo, vaidade, in-
teresses menores e subalternos, imperam. Os 
‘ambientalistas’, que antes agiam pela causa, 
agora cuidam de sua sobrevivência financeira e 
ambições políticas. Essas ONG’s são capitalistas 
e estão a serviços do capitalismo internacional, 
para eles a inanição de um país é o crescimento 
dele. Explorar petróleo no Amapá é ruim, mais 
para os EUA não. 

Essa é a perspectiva que queremos para a 
população amazônica? Viver de salário míni-
mo, catando castanha, retirando borracha? Um 
país com 13 milhões de desempregados não 
pode se dar ao luxo de bloquear uma atividade 
como a mineração, que com um dano mínimo 
gera alto valor. 

Essa é a nossa riqueza, a matéria prima que 
está no nosso subsolo e os recursos hídricos 
com os quais podemos confrontar a demanda 
tecnológica do eixo sul do Brasil.

O que nós amazônidas devemos fazer con-
tra essas intromissões é nos rebelar. Não pode-
mos calar diante desse imperialismo. “Nós pre-
cisamos de uma Amazônia rebelada no Brasil”, 
esse conselho foi dado por Mangabeira Unger 
quando visitou o Amapá. – Que os amapaenses 
não podem se calar diante desse imperialismo 
imposto sobre o Amapá. Os amapaenses ribei-
rinhos e interioranos estão sendo catequisados 
por entidades e ONG’s para que ele continue 
vivendo como ‘tatu’ sem saúde e educação para 
seus filhos e sem recursos. Mas eles (ONG) 
ganham dinheiro de doações internacionais e 
não prestam contas, para divulgar fake news, 
aterrorizando o pobre amazônida. Esse papo 
furado já deu. Queremos ser inseridos com res-
ponsabilidades. Explorar nossas florestas com 
comprometimento que temos com nossa terra 
e nossas riquezas. Precisamos de representação 
no Senado da República de pessoas compro-

metidas com a defesa dos interesses do Amapá 
e não de pop star.

“Os ambientalistas radicais fazem crer que 
a criação de empreendimentos em áreas am-
bientais é feita de maneira irresponsável. Não 
é bem assim”. Roberto Amaral – Cientista po-
lítico, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e 
ex-presidente do PSB. Autor de Socialismo, 
morte e ressurreição (ed. Vozes). – E ele con-
tinua em sua explanação sobre o que a gran-
de maioria de nossos leitores provavelmente 
desconhece: A malha jurídico-administrativa 
que preside o processo de concessão de licen-
ças para qualquer obra que implique impacto 
socioambiental. 

Assim, pode ser induzida a supor que go-
vernos e empresas, quando iniciam novos 
empreendimentos -- dos quais, diga-se logo, o 
País e os Estados não podem abrir mão -- estão 
sempre, insensivelmente, ameaçando o meio 
ambiente ou deslocando de seus habitats (em 
regra, miseráveis) comunidades, índios ou qui-
lombolas. 

Não é assim? 

JAMILLE NASCIMENTO
Superintendente

REINALDO COELHO
Diretor de Jornalismo

LUCIANO SOUSA
Diretor Administrativo

PEDRO VELLEDA
Revisão

FABRÍCIO FERRARI
Diagramação
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Produtores da região sul 
do Amapá e do oeste 
do Estado do Pará es-

tarão reunidos para discutir as 
diversas cadeias produtivas da 
agropecuária.

O Governo do Estado já ini-
ciou os preparativos para mais 
uma grande vitrine do circuito 
TecnoAgro do Amapá – estraté-
gia de eventos para a promoção 
de negócios e fortalecimento do 
setor primário e da economia.

Agora será a vez do Vale do 
Jari receber 3ª edição da Ex-
poVale, que vai mostrar o po-
tencial das cadeias produtivas 
da região sul do 
Amapá. O evento 
ocorre de 4 à 7 de 
julho, no municí-
pio de Laranjal do 
Jari.

Entre os temas 
principais a se-
rem debatidos está 
a integração do 
Amapá com o Pará 
para o desenvolvi-
mento regional em 
diversos setores, como o madei-
reiro; da castanha; açaí; banana, 
mandioca e da bubalinocultura.

De acordo com o secretário 
de Estado do Desenvolvimen-
to Rural, Robério Nobre, essa é 
uma ação de governo prevista 

para dar andamento no desen-
volvimento de políticas públi-
cas do setor primário.

“Precisamos continuar o de-
bate com a sociedade sobre o 
setor primário, para continuar 
evidenciando os benefícios de 
fomentar as cadeias produtivas, 
e com isso alavancar a economia 
local e trazer mais desenvolvi-
mento para o Amapá”, ressalta.

A ExpoVale vai reunir pro-
dutores da região sul do esta-
do do Amapá, dos municípios 
de Laranjal do Jari, Vitória do 
Jari e Mazagão, assim como os 
empreendedores rurais da re-

gião oeste do Pará, do distrito 
de Monte Dourado – distrito de 
Almeirim –, de Prainha, Monte 
Alegre, Alenquer, Óbidos e Ori-
ximiná. A região do Arquipéla-
go do Marajó, Afuá e Chaves, 
também terá espaço no evento.

As vitrines também esta-
rão abertas para exposição de 
empresas que trabalham com 
energia solar, além de abrir a 
discussão sobre exploração de 
recursos minerais da Reserva 
Nacional de Cobre e Associados 
(RENCA) e, ainda, sobre a do-
mesticação e criação de quelô-
nios, jacarés, camarões e peixes.

TecnoAgro 

Além da ExpoVale, o circuito 
da TecnoAgro é composto por 
mais seis eventos: Agropesc, 
no município de Amapá; Ex-

pointernorte, 
em Oiapoque; 
ExpoFruta, em 
Porto Grande; 
Expomandio-
ca, na região 
leste do Esta-
do, ExpoBúfa-
lo e Expofeira, 
ambos em Ma-
capá.

O objetivo 
dos eventos é 

fortalecer as atividades econô-
micas regionais tendo como 
base a agropecuária, gerando 
oportunidades de negócios com 
a abertura para novos investi-
mentos e a consolidação dos já 
existentes.

CIRCUITO TECNOAGRO - Laranjal do Jarí 
vai receber a 3ª edição da ExpoVale

Em seco
Ministra Fátima Pelaes mostrou força 
e prestígio junto ao velho MDB. Trouxe 
o presidenciável Francisco Meireles 
pra dizer pessoalmente o que todos já 
sabiam. Gilvan Borges bravateava 
sobre a impugnação de sua candidatura ao Senado.

WG
Tentaram envolver Waldez Góes no imbróglio, mas 
ele, sereno como sempre não engoliu a isca e deixou 
os dois titãs se entenderem e se a poeira baixou. 
Segue a vida.

Primeiro
Monsieur Carlos Lobato feliz, porém sem perder 
o foco, com o resultado da pesquisa que lhe dá o 
confortável primeiro lugar na preferência do eleitor 
dentro do Partido Progressista. Ele rápido no gatilho 
disparou: agradeço, mas nada está ganho.

Que Merssi!
O “melhor do mundo” Leonel Messi mais uma vez 
mostrou que amarela com a camisa honrada por 
Diego Maradona e sumiu no jogo contra a Croácia e 
levou uma goleada. 3x0.

Arautos da miséria
Essas ONG’s internacionais, como o Greenpaece, são 
o arauto da miséria. Vivem se tentando barrar inves-
timentos no meio ambiente amazônico, como se nós 
brasileiros não fossemos capazes de autogerir nossas 
riquezas.

Na berlinda
O prefeito Ofirney Sadala está sob ameaça de CPI 
proposta por alguns vereadores que querem apurar 
denúncias contidas em um áudio que circula em 
Santana que aponta para possível corrupção e seu 
governo. A se apurar.

Não!
Um serviço largamente utilizado Brasil dentro e fora, 
o UBER, recebeu, pasmem, uma negativa da base do 
prefeito Clécio Luís.

Falácia
Quando o assunto é CEA a esquerda apequena o 
debate, coloca na conta de importância apenas a si-
tuação dos trabalhadores e escondem que se a Distri-
buidora Amapaense não entrar no Leilão que propõe 
privatização dessas empresas, o Amapá herda uma 
dívida de R$ 3,1 bilhões. Que tal?

Reconhecimento
Deputado Marcos Reátegui feliz da vida com o 
reconhecimento do diretor presidente do Hospital do 
Câncer de Barretos, pelo empenho de alocar recurso 
financeiro para a construção de uma Unidade do 
Hospital no Amapá. Faz o dever de casa direito nesse 
primeiro mandato. Vai ter o segundo?
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Reinaldo Coelho

LAÇOS SÓRDIDOS: NEGÓCIOS 
ESCUSOS é a base da literatura 
ambientalista da autora de “Uma 

Demão de Verde: Os Laços entre Grupos 
Ambientais” a jornalista canadense Elaine 
Dewar onde ela oferece na realidade uma 
bem fundamentada denúncia. O tema é 
ambientalismo e ela é do meio. Não sendo 
um discurso engajado é um relato baseado 
em informações que inspiram credibilida-
de. Buscando realizar pesquisas de uma 
das mais importantes “nações” indígenas 
do Brasil, os Caiapós, suas primeiras pre-
sunções foram alteradas. Em vez de grupo 
carente de apoio de ONGs mantidas por ór-
gãos internacionais, a repórter se deparou 
com uma “organização” solidamente evan-
gelizada por modernas doutrinas comer-
ciais de alcance mundial, explorando ouro e 
madeira da sua reserva. Descobriu que por 
aí passava uma “trilha de milhões e milhões 
de dólares, em um circuito que integrava 

agências governamentais, fundações e em-
presas privadas, organizações não-gover-
namentais, e ativistas ambientais e indige-
nistas, que se empenhavam em influenciar 
as políticas públicas em três continentes”. A 
leitura de “Uma Demão de Verde” possibi-
lita entender os meandros da construção 
da própria Constituição do Brasil pode ser 
fortemente manipulada por uma intrinca-
da rede de poder que influenciou a sua pró-
pria redação. Na Constituição de 88 consta 
com clareza, que teriam de haver reservas 
onde ninguém pudesse entrar. Por trás das 
linhas dá muito bem para se acrescentar, a 
partir do texto da repórter canadense, a não 
ser quem tenha sintonia fina com interesses 
comuns de políticos-empresários, donos de 
ONGs e grupos nativos.

 O texto-reportagem mostra convin-
centemente a rede intrincada que une com 
laços consistentes, o governo americano, 
canadense, inglês e japonês, e como estes 
mexem com ONGs, políticos, empresas 
como é o caso do Brascan, Vale do Rio 

Doce, Institutos, Fundações como a Chico 
Mendes e comunidades indígenas para a 
movimentação de milhões de dólares. 

Nada mais oportuno o conteúdo do li-
vro “Uma Demão de Verde” para entender 
como os países ricos escrevem as políticas e 
as políticas públicas brasileiras e ostentam a 
fragilidade da exacerbadamente apregoada 
soberania nacional. 

Na Amazônia vive-se uma contradição 
planetária. O Ocidente rico luta com todas 
as suas tecnologias contra o Oriente rico. O 
Ocidente pobre, Américas do Sul e Central, 
sofrem uma fiscalização implacável nos 
seus biomas promovida pelos organismos 
internacionais e de entidades nacionais que 
utilizam a mídia alinhada a esse discurso 
falacioso, artistas que se desdobram em 
campanhas difamatórias falando do que 
não entendem e o governo brasileiro que se 
queda diante da pressão internacional.

Uma fantasia, um delírio. Tem razão 
Augusto Heleno, o general contestado, ao 
apontar a força dos espúrios “interesses” 
internacionais pela Amazônia. Da mes-
ma forma em que o texto mostra explora-
ção econômica da Amazônia por parte de 
ONG’s estrangeiras, ou brasileiras finan-
ciadas do exterior, inclusive por governos e 
multinacionais, à revelia ou contraditórias 
ao desenvolvimento do agro negócio bra-
sileiro. Ficam evidentes os autênticos laços 
entre grupos ambientais, governos e gran-
des negócios”. Ela relata a forma espúria de 
como foram conseguidos recursos para o 
encontro de 1989. Segundo ela, o histórico 
encontro de Altamira foi sustentado por 
negócios ilegais de ouro e madeira realiza-
dos pelos índios Caiapós, e não por susten-
tação externa como apregoado na época. O 

texto levanta muitas outras suspeitas.
Ao investigar sete grandes ONGs Ca-

nadenses ou com sede no Canadá, ela ten-
ta descobrir, além de onde obtinham seu 
dinheiro, qual era o relacionamento delas 
com seus membros, se eram democráticas, 
representativas e/ou transparentes. A auto-
ra, decepcionada com as descobertas, con-
clui seríssimas questões.

Todas elas recebiam milhões de dólares 
anuais e  gastavam grande parte defenden-
do interesses específicos junto a governos e 
ao público em geral; assumiam uma facha-
da de independência crítica de governos 
e negócios. Desorientavam seus públicos 
com informações incorretas para obter fun-
dos; tinham como protagonistas as mesmas 
pessoas, um grupo seleto e interligado. E 
constituíam canais para repasse de dinhei-
ro governamental para ONGs menores em 
outros países, tendo capacidade para apa-
gar as linhas divisórias entre negócios, po-
lítica e atividades beneficentes incluindo o 
Brasil nessa rede ampla. O que está por trás 
de tudo isso?

No Brasil (que, segundo a autora, defi-
nitivamente não é um “país de ingênuos”) 
as ONGs funcionavam como membranas 
permeáveis por meio das quais governos e 
empresas podiam fazer acertos com toma-
dores de decisões na maior economia da 
América Latina, exercer pressão sobre au-
toridades com grandes e pequenas doações 
através das quais o seu comportamento po-
dia ser administrado.

E estas descobertas estão cristalizadas 
nas ações das ONGs internacionais na Re-
gião Amazônica onde todos os projetos 
voltados para o crescimento e desenvolvi-
mento econômico, geração de emprego e 

O Amapá, o Estado mais preservado do Brasil é o alvo preferencial das ONGs internacionais 
(Greenpaece, WWF e GTZ) agora em virtude de ter sido descoberto petróleo e gás na foz do 
Amazonas e o presidente Michel Temer resolver autorizar a exploração de minério na REN-
CA – Reserva Nacional do Cobre e Associados. A pergunta é: do que vai viver o amazônida?

‘Arautos da miséria’
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renda para os Estados e para a população 
amazônica são ilegais, pois contamina, des-
trói e acaba com o meio ambiente, seja no 
agronegócio, pecuária e plantação de soja, 
exploração mineral, seja no mar ou em 
terra, exploração de madeira, caça e pes-
ca. O mundo inteiro dá palpite e crítica e 
aponta as catástrofes que o mundo sofrerá 
se no Amapá se plantar soja ou explorar a 
RENCA, a FLOTA ou manter a produção 
de ouro ou ferro. O Brasil e o Amapá não 
podem se dar ao luxo de desprezar suas 
reservas de petróleo e mineral que podem 
render para a União, estados e municípios 
R$ 281 bilhões em royalties. Ficando sujei-
to ao Greenpeace boicotando os Estados 
Amazônicos.

Greenpeace boicota o desenvolvimen-
to

O ano é 1971. Os EUA e a URSS estão na 
corrida armamentista e a guerra do Vietnã 
está firme. Uma turma de hippies resolve 
alugar um barco e ir pro Alasca protestar 
contra os testes nucleares americanos. Um 
desses hippies era PATRICK MOORE. Eles 
ganham atenção mundial e dentro de pou-
co tempo formam o Greenpeace (Paz Ver-
de).

Quase cinco décadas se passaram, a 
guerra fria acabou faz tempo e os proble-
mas são outros. Dentre os grandes “cases” 
atuais do Green Peace podemos citar o am-
bientalismo catastrófico e principalmente 
contra tudo que venha beneficiar o cresci-
mento econômico da Região Amazônica.

O Greenpeace, para continuar sendo 
“do contra”, vem adotando posturas mais 
extremistas ao longo dos anos, abandonan-
do a lógica.

O Greenpeace é mais capitalista do que 
ambientalista, pois defende os que seus do-
adores capitalistas os orientam.

Não há profissionais de alta formação 
em áreas específicas de interesse do Gre-
enpeace e a maioria lá se define como “eco-
logista” sem ter muita ideia do que isso sig-
nifica.

Greenpeace inicia campanhas motiva-
das por medo e desinformação.

O Greenpeace dá a entender que todos 
as necessidades energéticas do mundo po-
dem ser supridas com energia eólica e solar.

O Greenpeace trata a energia nuclear 
com o mesmo temor das armas nucleares.

O agronegócio condenados pelo Green 
Peace seriam a chave para a desnutrição em 
regiões menos favorecidas do globo.

No mundo inteiro, as ações dos ambien-
talistas, com a liderança do Greenpeace é 

detonar qualquer atividade econômica que 
eles “considerem” lesivas ao Meio Ambien-
te. As manchetes da imprensa internacional 
é -  Áustria: ambientalistas condenam ex-
ploração de petróleo no Equador; Ambien-
talistas criticam exploração de petróleo no 
Ártico e a última de dezenas é Exploração 
petrolífera pode extinguir bioma único na 
Amazônia, diz ONG - O recife de corais da 
Amazônia foi descoberto em 2016 e segun-

do o Greenpeace, já nasce extinto -.

O olhar alarmista para o Amapá 
O Estado do Amapá é explorado ilegal-

mente por nações estrangeiras desde sua 
‘descoberta’. Nesses últimos séculos foram 
muitos os meios utilizados para manter 
o que o Portugal colonizador fazia com o 
ouro das Minas Gerais, tudo para eles e 
nada para os brasileiros. Barcos estrangei-
ros que vem pescar nas costas do Amapá 
levam do camarão rosa ao ‘grude’ da gu-
rijuba, que é considerado o ouro do pes-
cado do litoral Amazônico. O peixe, além 
de possuir uma carne considerada nobre 
no mercado externo, agrega alto valor em 
função de sua bexiga natatória, o chama-
do “grude”, em países como China, Japão, 
Europa e Estados Unidos. São vendidos 
pelos amapaenses a R$ 20 e na rota final 
de mercado do produto, países chegam a 
pagar até R$ 1.300 pelo quilo do grude da 
gurijuba. Além de contrabandear nossos 
biomas, transformam em produtos medi-
cinais, patenteiam e vendem ao ribeirinho 
com alto preço aquilo que é dele por direito 
natural. Caso do cupuaçu no Japão e último 
o Jambú que os EUA registraram a proprie-
dade medicinal do jambu o que impedem 
pesquisa da Universidade Federal do Ama-
zonas de lançar no mercado uma pomada 
bucal de uso odontológico. As pesquisas 
realizadas eram com a substância spilantol, 
presente no jambu, vegetal usado na culiná-

ria amazônica como ingrediente do tacacá 
e pato no tucupi, por exemplo.

Esses mesmo países que ‘roubam’ e 
usam os produtos da Amazônia para seus 
enriquecimentos, pedem que aqui não se-
jam explorados os recursos do solo e sub-
solo amapaense que darão ao povo a pos-
sibilidade de usufruir de sua riqueza, de ter 
vagas de empregos e geração de rendas para 
seus filhos que saem das universidades sem 

perspectivas de uma renda estável para seu 
futuro e da família que pode constituir.

Para o geólogo Onildo Marini, profes-
sor aposentado da UnB e hoje diretor-exe-
cutivo da Agência para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria Mineral Brasilei-
ra (Adimb), a Amazônia intocável é uma 
infantilidade, não melhora a vida do povo 
amazônico, nem traz recursos para o país 
como um todo. “Se olhar a nossa balança 
comercial, o que está salvando o Brasil é a 
agricultura e a mineração”, afirma Marini.

Exploração petrolífera 
Hoje a pauta é a exploração petrolífera 

na costa amapaense e a Renca, reserva que 
o fraco governo Temer, extinguiu e depois 
revogou sua decisão e agora volta a decretar 
a abertura parcial, teve uma grita nacional e 
internacional que foi liderada pelo senador 
da Rede/Amapá Randolfe Rodrigues em 
entrevista no final de agosto de 2017 da tri-
buna do Senado, pela voz do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), ao jornal inglês 
The Guardian.

Mas essa oposição ao plano do governo 
de abrir a área à mineração não é unânime: 
geólogos ouvidos pela BBC Brasil acusam 
os protagonistas dessa reação de “histeria”, 
“infantilidade” e “desinformação”.

Eles argumentam que a maior parte da 
Renca (Reserva Nacional do Cobre e As-
sociados) continuará bloqueada para mi-
neração porque hoje seu território engloba 
nove áreas protegidas, entre unidades de 
preservação ambiental e terras indígenas, 
que não sofreram alteração no decreto de 
extinção da reserva mineral. Essa área blo-
queada representa mais de 70% da Renca, 
segundo a ONG WWF, presente nas terras 
amapaenses.

Enquanto as pesquisas estão paralisadas, 
os geólogos sustentam que a reserva está 
hoje ocupada por garimpeiros ilegais que 
não seguem qualquer legislação ambiental, 
enquanto a mineração feita por empresas 
estaria sujeita a uma série de regras que mi-
tigam seu impacto. Segundo estimativa do 
instituto Imazon, a partir dos voos que par-
tem de Laranjal do Jari (AP), cerca de 2 mil ALmirante Edervaldo Texeira de Abreu Filho duarante a palestra no Sebrae/AP

garimpeiros atuariam na Renca hoje.
“A Renca não é o paraíso de Adão e Eva 

intocável. É uma região onde está havendo 
garimpagem violenta sem respeito à lei, aos 
padrões de exploração mineral avançados 
e sem recolher impostos”, afirma o geólo-
go Onildo Marini, professor aposentado da 
UnB e hoje diretor-executivo da Agência 
para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria Mineral Brasileira (Adimb).

E quem perde com isso é os Estados do 
Pará e Amapá, que não arrecadam os seus 
tributos e os amapaenses, que não podem 
atuar legalmente em suas próprias terras e 
se beneficiar da riqueza do subsolo ama-
paense que está sendo clandestinamente 
explorada.

Gladiando pela riqueza amapaense
 Essas visões e decisões opostas de de-

senvolvimento se enfrentam em debate 
sobre exploração de petróleo no Rio Ama-
zonas. Cuidar do Meio Ambiente é impor-
tante, mas não se sobrepõem o crescimento 
econômico de um povo.

 Na foz do Rio Amazonas há duas coisas 
que interessam aos brasileiros e à humani-
dade: petróleo e um grande recife de corais. 
Um pode gerar riqueza, o outro combater 
os efeitos do aquecimento global. Mas não 
dá pra usufruir dos dois?  

No mundo inteiro, as ações dos ambien-
talistas, com a liderança do Greenpeace é 
detonar qualquer atividade econômica que 
eles “considerem” lesivas ao Meio Ambien-
te. As manchetes da imprensa internacional 
é -  Áustria: ambientalistas condenam ex-
ploração de petróleo no Equador; Ambien-
talistas criticam exploração de petróleo no 
Ártico e a última de dezenas é Exploração 
petrolífera pode extinguir bioma único na 
Amazônia, diz ONG - O recife de corais da 
Amazônia foi descoberto em 2016 e segun-
do o Greenpeace, já nasce extinto - 

O pior que esses ambientalistas radicais, 
já tocam as cornetas, sem mesmo terem 
comprovação cientifica de que e para que 
serve esse novo bioma descoberto no Rio 
Amazonas e na costa do Estado do Amapá 
até a Guiana Francesa. 

Thiago Almeida, especialista em Ener-
gia do Greenpeace, relata que a expedição 
tem o objetivo de entender melhor o recife 
de corais. “Estamos na segunda expedição, 
e pretendemos aprofundar o conhecimento 
desse bioma único recém-revelado ao mun-
do, e já ameaçado pela indústria petrolífera, 
que pretende explorar petróleo, ao lado dos 
corais”, disse.

O que não justifica, pois de acordo com 
a legislação ambiental brasileira existe um 
protocolo de exigências para que as empre-
sas vencedoras das licitações, tenham de 
cumprir para poderem receber autorização 
de iniciar a pesquisa se existe petróleo ou 
gás e se é viável economicamente a explo-
ração. É um longo caminho até chegar ao 
que os visionários ambientalistas já prevê 
acidentes destrutivos dos recém descober-
tos corais marinhos.

Discordando do posicionamento do re-
presentante do Greenpeace, Antônio Gui-
marães, do Instituto Brasileiro Petróleo 
(IBP), que representa empresas do setor, o 
país de fato ainda depende da energia do 
petróleo, ainda mais neste momento em 
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que a recessão exige investimentos para a 
recuperação do emprego e da renda. A seu 
ver, esse recurso natural não pode continu-
ar sendo apenas o “bilhete premiado” para 
o futuro. Segundo ele, é possível explorar 
petróleo de modo sustentável, minimizan-
do riscos.

“É como no setor de aviação. Ninguém 
produz avião para cair. Eles são feitos para 
voar. A indústria do petróleo funciona da 
mesma maneira, pois se produz bilhões de 
barris no mundo inteiro e acidentes são ra-
ros. Se fosse tão comum o mundo estaria 
completamente contaminado”, destacou.

Porém, os ambientalista ortodoxos so-
mente pelo fato de haver uma prospecção, 
já evidencia uma catástrofe ambiental com 
riscos de vazamentos de óleo para a área 
costeira, mangues e a área de recifes de co-
rais da região recém descobertos.

“Essa barreira de coral é única no mun-
do, é um sistema frágil e devemos depositar 
bastante energia em sua conservação”, dis-
se o Coordenador de Políticas Públicas da 
WWF, Michel Santos.

Já Silvio Jablonski, chefe da assessoria de 
Gestão de Risco da ANP, disse que nenhum 
dos blocos concedidos está situado sob a 
zona de corais. Observou que análises de 
risco realizadas não demonstram que aci-
dentes possam impactar áreas costeiras ou 
os recifes. Depois de lembrar que toda ativi-
dade humana envolve riscos, ele disse que o 
importante é ter planejamento e ações que 
possam minimizá-los. A seu ver, o Brasil 
não pode ser dar ao luxo de desprezar suas 
reservas de petróleo, que podem render 
para a União, estados e municípios R$ 281 
bilhões em royalties.

“Precisamos usar esse patrimônio na 
fase de transição para a economia de baixo 
carbono. Infelizmente, a fase do petróleo 
não vai acabar abruptamente. Especialistas 
dizem que vai durar pelo menos por mais 
30 anos”, disse Jablonski.

Visões opostas no Senado Federal 
A perspectiva de exploração de petróleo 

na bacia formada pela foz do Rio Amazo-
nas contrapôs os participantes de audiência 
pública na Comissão de Meio Ambiente 
(CMA) realizada há um ano (06/06/2017). 
Para os defensores da extração de petróleo, 
as pesquisas podem abrir nova fronteira de 
produção no país, com geração de empre-
gos e receitas de royalties para os estados da 
região Norte. 

Os que são contrários alertaram para os 
impactos da atividade indústria de petróleo 
para um ecossistema considerado sensível, 
com presença de manguezais e de uma zona 
de recifes de corais de dimensões estimada 
em mais de 9 mil km².

Os blocos de exploração foram con-
cedidos às empresas Total, BP e Queiroz 
Galvão, em leilões realizados pela Agên-
cia Nacional de Petróleo (ANP) ainda em 
2013. O processo de licenciamento ambien-
tal estava em análise no Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), para estudos prévios 
e perfuração de sondagens, não para pro-
dução regular. Esses dois órgãos estiveram 
representados na audiência pública, ao lado 
de entidades ambientalistas como a WW-
F-Brasil e Greenpeace Brasil, entre outros 

convidados.

Exigências vem sendo cumpridas
Hoje, a legislação ambiental brasileira 

é severa, exige mais compensações para as 

comunidades afetadas pela exploração mi-
neral e mais respeito ao meio ambiente.

Por isso o diretor de Meio Ambiente da 
Total E&P, Claudio Costa, prestou esclare-
cimento sobre as medidas que estão sendo 
cumpridas pela empresa com vista à insta-
lação de suas atividades na bacia do Ama-
zonas. Disse que já foram realizadas três 
audiências públicas, com a participação de 
mais de 1 e 1.500 pessoas, que puderam de-
bater os estudos de impactos e de caracteri-
zação da área de exploração, além do plano 
de emergências.

Segundo ele, a empresa está fazendo 
prospecções em dois poços, com distância, 
cada um, de 25 e 30 quilômetros das for-
mações de recifes. Além disso, registrou 
que as formações de corais chegam até 220 

metros de profundidade desde a superfície, 
enquanto a empresa Total está perfurando 
pontos a 1.800 metros. Costa afirmou que 
todas as modelagens de riscos, levando em 
conta ventos e correntes marítimas em di-
ferentes estações, dão segurança de mínimo 
impacto de toque de óleo em áreas costei-
ras.

“A maior probabilidade de toque seria 
da ordem de 27 partículas por bilhão, que 
seriam cinco gotas numa piscina olímpica”, 
descreveu.

Pelo Ibama, a diretora de Licenciamento 
Ambiental procurou deixar claro que a fase 
atual de análise diz respeito à concessão de 
licença para prospecção, não para início 
de produção. Disse que a proximidade de 
zonas de recifes e algas de corais não é um 
fato “incomum” quando se trata de áreas 

com presença de petróleo, mas que esse é 
um ponto que exige maior atenção. Porém, 
observou que a equipe responsável pelo 
processo é altamente capacitada para tratar 
do caso.

MPF-AP quer suspensão das ativida-
des para tirar ameaça sobre recife de co-
rais existente na foz do rio Amazonas.

A concessão ou não da licença de explo-
ração da área também gerou um parecer da 
Procuradoria-Geral da República (PGR) 
do Brasil, que recomendou ao Ibama que 
rejeite o pedido de licença.

O procurador Joaquim Cabral, do Mi-
nistério Público Federal do estado brasilei-
ro do Amapá, responsável pelo parecer, dis-
se que o órgão tem entre as suas atribuições 
zelar pela proteção do meio ambiente e do 
direito coletivo, e por isso, o órgão acompa-
nhou esta questão dos corais amazónicos.

“Para o Ministério Público nunca houve 
um conflito com as empresas ou a explora-

ção de petróleo em si. A questão que acom-
panhámos é se a exploração seria compatí-
vel com as informações que temos daquele 
ecossistema”, explicou.

 
Amazônia Azul
“Um tesouro escondido no fundo do 

mar, repleto de riquezas minerais e biológi-
cas espalhadas por mais de quatro milhões 
de quilômetros quadrados. Este patrimônio 
nacional, ainda desconhecido por uma boa 
parte dos brasileiros, é a Amazônia Azul”. 

O vice-Almirante da Marinha do Brasil, 
Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, quando 
de sua palestra realizada no auditório do 
Sebrae/AP, na presença da elite empresarial 
do Amapá, autoridades constituídas dos 
três poderes estaduais e lideranças políticas 
e civil amapaense, alertou os amapaenses e 

criticou as iniciativas para que não sejam 
realizadas as explorações petrolíferas na 
Foz do Rio Amazonas e na costa do Estado 
do Amapá.

De acordo com o jornalista Roberto 
Gato, diretor presidente da Rádio Difusora 
de Macapá, convidado presente ao evento, 
foi uma das aulas incomparável e inigualá-
vel que já mais poderia ter em outra opor-
tunidade. “Tenho certeza absoluta que o 
vice-almirante com a responsabilidade que 
tem ao comandar o 4º Distrito Naval que 
abrange o maiores estados da Região Norte 
(Amapá, Pará, Maranhão e Piauí) já mais 
teria condições de falar da Amazônia Azul. 
Uma região que é do mar, que a Marinha 
do Brasil passou 12 anos de mapeamento 
náutico de tratativas jurídicas, para expan-
dir a costa brasileira para dentro do Oceano 
Atlântico, uma região e meia mar adentro. 
Em virtude de possuir uma área equivalen-
te a 52% do nosso território terrestre, com 
dimensão e biodiversidade semelhantes ao 
da Amazônia Verde, convencionou-se cha-
má-la de AMAZÔNIA AZUL.”

A Amazônia Azul tem riquezas ainda 
desconhecidas para a maioria dos brasi-
leiros, além do petróleo. Com referência a 
essa exploração o Almirante Edervaldo Tei-
xeira fez contundentes críticas a esse movi-
mento de impedir a exploração petrolífera 
nas costas amapaense. “E os amapaenses 
estão calados, consentimos que aconteces-
se a paralização da exploração de petróleo 
na costa do Amapá, motivados pela desco-
berta de uma banco de corais. E como bem 
disse o almirante, não pode um banco de 
corais ser responsável pelo atraso de toda 
uma região”.

O almirante destacou na sua palestra, a 
potencialidade que o Amapá terá quando 
da exploração de petróleo e de gás é uma 
absurdo, para um Estado que precisa de in-
vestimentos e de recursos para crescer e se 
desenvolver.

“Um tesouro escondido no fundo do 
mar, repleto de riquezas minerais e biológi-
cas espalhadas por mais de quatro milhões 
de quilômetros quadrados. Este patrimônio 
nacional, ainda desconhecido por uma boa 
parte dos brasileiros, é a Amazônia Azul e 
o Amapá está nesse mapa do tesouro”. Ex-
plicitou o almirante comandante do 4º Dis-
trito Naval. 

O almirante Edervaldo foi contundente 
ao falar da interferência de ONGS ambien-
tais que chegam e determinam o que deve 
ser feito no mar brasileiro. “Chega aqui um 
navio que diz que existe um recife de corais, 
que vão salvar o mundo e que o Estado não 
pode crescer. Imaginem que começarem a 
explorar gas e petróleo aqui, o que vai tra-
zer de emprego e royalties para o Amapá, Ai 
chega um cara que diz que não pode. E vem 
alguém aqui do Amapá e abraça isso como 
verdade e tenta travar. Eu sou um caro eco-
lógico, já plantei mais de 200 árvores fru-
tíferas em menos de um ano. Espalhados 
por onde andei. Agora e inadmissível que 
venham a trabalhar o desenvolvimento 
do Estado, da nação brasileira. É querer 
atrapalhar o nosso desenvolvimento. Não 
podemos aceitar isso é uma coisa que não 
deve ser aceitar. Agora cabe aqui a força 
do estado gritar com isso. Grite, berre, não 
pode deixar paralisar o desenvolvimento”.
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TSE promove Seminário Internacional sobre Fake News

A maior preocupação de todos – 
políticos e eleitores – no pleito 
deste ano é com o fenômeno 

das Fake News (notícias falsas) utilizadas 
nas redes sociais com o intuito de destruir 
criminosamente a reputação de candida-
tos concorrentes/adversários.

Em entrevista à imprensa, o presiden-
te do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, 
ministro Luiz Fuz, chegou a afirmar que, 
com base no artigo 222 do Código Eleito-
ral, uma eleição poderá ser anulada caso 
o acervo probatório consiga comprovar a 
influência das Fake News na mesma. Diz o 
citado artigo: “Art. 222. É também anulá-
vel a votação, quando viciada de falsidade, 
fraude, coação, uso de meios de que trata 
o Art. 237 (abuso de poder), ou emprego 
de processo de propaganda ou captação 
de sufrágios vedado por lei.”.

Para aprofundar o tema, foi organiza-
do, na última semana, em parceria entre 
o TSE e a União Europeia, encontro que 
reuniu especialistas de diversos países na 
sede do Tribunal, em Brasília.

Em palestra magna durante a abertura 
do Seminário Internacional para debater 
as experiências e os desafios das fake news, 

o presidente do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), ministro Luiz Fux, destacou o 
quanto podem ser nocivas as notícias fal-
sas durante o processo eleitoral, poluindo 
o ambiente democrático.

“Fake news viraliza, massifica e destrói 
uma candidatura, além de atentar contra 
a democracia. Porque, na verdade, são 
notícias sabidamente inverídicas, dolosa-
mente veiculadas e que influem no voto 
do eleitor”, explicou ele, ao fazer referên-
cia a exemplos ocorridos durante as elei-
ções presidenciais nos Estados Unidos e 
na França.

De acordo com Fux, a realização desse 
encontro com a presença de representan-
tes de diversos setores, e de países distin-
tos, traz uma salutar pluralidade ao deba-
te, e é fundamental para aportar dados e 
reflexões, bem como para aprendermos 
com as experiências de outros sistemas 
eleitorais.

“Não podemos manifestar passividade, 
condescendência e desânimo ao combate 
[às notícias falsas] porque isso representa-
ria uma proteção deficiente dos institutos 
democráticos e da própria eleição”, enfati-
zou. “Nós seremos absolutamente incan-

sáveis contra as fake news. Não existe voto 
livre sem opinião livre”.

Além do presidente do TSE, participa-
ram da mesa de abertura do seminário o 
embaixador da União Europeia no Bra-
sil, João Gomes Cravinho, a procurado-
ra-geral da República, Raquel Dodge, o 
ministro das Relações Exteriores, Aloysio 
Nunes, e o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), Cláudio Lama-
chia.

Todos eles fizeram discursos incisivos 
em favor do fortalecimento da imprensa 
e do jornalismo de credibilidade como 
meios de combater a disseminação de no-
tícias falsas.

“A inclusão da sociedade no debate 
acerca das fake news e a troca de experi-
ências entre o Brasil e países europeus são 
relevantes iniciativas para que possamos 
progredir”, disse o representante da OAB.

Raquel Dodge ressaltou que o diálo-
go entre os países deve ser comemorado 
porque a troca de ideias favorece a busca 
de soluções. Ela lembrou que somente de-
mocracias consolidadas encaram as fake 
news como um problema.

“Antever o risco de eleições justas e 

livres serem afetadas por práticas ma-
liciosas de desinformação social é uma 
amostra que este Tribunal dá, assim como 
a União Europeia, de previdência e zelo, 
e também de demonstração explícita de 
que se vive, no Brasil, uma democracia 
fundada no exercício pleno de liberdade”, 
afirmou a chefe do Ministério Público Fe-
deral.

Aloysio Nunes ponderou também 
a necessidade de se avaliar notícia falsa 
publicada em grandes veículos de infor-
mação, divulgadas com fundamentos de 
verdade. “Confio na prudência capaz de 
pesar o efeito de uma notícia sobre o de-
bate público de modo a evitar que o vene-
no contamine o conjunto do corpo social”, 
disse ele.

O português Gomes Cravinho lembrou 
que as redes sociais ampliam e facilitam a 
difusão de notícias falsas. “Num lapso de 
apenas seis anos, as redes sociais passaram 
de uma ferramenta para o reforço da de-
mocracia para serem utilizadas no ataque 
às democracias”, disse. Para ele, reforçar a 
democracia passa, necessariamente, por 
uma comunicação de qualidade. Fonte: 
www.tse.jus.br.

TRE amapaense participa de evento para servidores estaduais sobre condutas vedadas em ano eleitoral

Secretário de gestão de pessoas, 
Heverton Fernandes, pales-
trou para servidores e secretá-

rios. Evento contou com a presença do 
governador do Amapá.

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá (TRE-AP), enviou represen-
tante na manhã desta quarta-feira 
(20), no palácio do Setentrião, no lan-
çamento do manual “Gestão Pública: 
Condutas Vedadas em Ano Eleitoral 
– Eleições 2018”, produzido pelo Go-
verno do Estado do Amapá, e que tem 
o objetivo de evitar ações que configu-
rem campanha ilegal neste ano de elei-
ções gerais.

O analista judiciário do TRE ama-
paense, Heverton Fernandes, proferiu 
a palestra “Alterações gerais na legis-
lação para o pleito 2018”, dando enfo-
que às principais condutas vedadas, e 
assim, compartilhando mais informa-
ções sobre os atos, para um público 
composto de secretários, servidores e 
assessores do Governo. O governador 
do Amapá, Waldez Góes, também es-
teve presente no encontro.

O representante da Justiça Eleito-
ral do Amapá, destacou a importância 

da ferramenta criada pelo executivo 
estadual, para orientação do funcio-
nalismo público acerca de condutas 
que podem ser evitadas. “É louvável 
esse tipo de iniciativa. A Justiça Elei-
toral estará sempre disponível para 
contribuir com iniciativas que visem 
a difusão de informações atinentes ao 
processo eleitoral e respeito à Demo-
cracia”, acrescentou Heverton.

O evento também contou com a 
presença de representantes de outros 
poderes e órgãos de controle.

TSE altera resolução e fixa atribui-
ções dos corregedores regionais elei-

torais; corregedor será exercido pelo 
vice-presidente

A proposta foi aprovada por unani-
midade, e teve a relatoria do ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho.

Tendo como interessada, a desem-
bargadora Sueli Pereira Pini, correge-
dora regional eleitoral do Tribunal Re-
gional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
publicou no dia 13 de junho de 2018, a 
resolução nº 23.570, alterando a reda-
ção do art. 7º da Res.-TSE 7.651, de 24 
de agosto de 1965, que fixa as atribui-
ções do corregedor-geral e dos corre-

gedores regionais da Justiça Eleitoral.
Conforme a resolução: “Art. 7º A 

Corregedoria da Justiça Eleitoral em 
cada estado é exercida por Desembar-
gador Estadual que, não tendo sido 
eleito para presidir a Corte Regional, 
for eleito o seu Vice-Presidente. A sua 
jurisdição abrange todo o estado, fi-
cando sob sua supervisão todas as zo-
nas e serviços eleitorais respectivos”.

A proposta foi aprovada por unani-
midade, e teve a relatoria do ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho.

Fotos: Marcelo Loureiro/Secom
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COPA DO MUNDO 
RÚSSIA 2018

G O O O L !
Gooooooooooool!!!! É DO BRAAAASIIIIIL! NOS ACRÉS-
CIMOS, O BRASIL FAZ O GOL! FIRMINO AJEITOU DE CA-
BEÇA, JESUS DESVIOU E COUTINHO CHEGOU PARA BA-
LANÇAR AS REDES! COM UM BIQUINHO, ELE TOCOU 
POR BAIXO DAS PERNAS DE NAVAS! 1 A 0 BRASIL!! Pág. 15
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O antigo Fórum de Macapá
“Quando foi criado o 

Território Federal do 
Amapá, o velho Fó-

rum de Macapá estava bastante dani-
ficado.”

 
Ano 1916 - Imagem rara do antigo 

prédio que ficava situado na confluên-
cia da Av. Presidente Vargas com Rua 
Cândido Mendes, onde funcionaram 
as antigas instalações do Fórum de 
Macapá, quando o Amapá ainda per-
tencia ao Estado do Pará.

O Desembargador Jorge Hurley 
conseguiu junto ao Prefeito de Ma-
capá, Coronel Jovino Dinoá, o aluguel 
deste prédio da Praça da Matriz onde 
instalou dia 10/07/1916 a Casa da 
Justiça (Fórum de Macapá). Dr. Jorge 
Hurley, além de juiz de direito, era um 
intelectual respeitado no Pará.

“O prédio sequer era usado pela 
justiça”.

O Juiz e o Promotor Público cum-
priam expediente nos cômodos que 
podiam ser julgados como mais ou 
menos no imóvel. Com a instalação 
do governo do Território, uma refor-
ma colocou o Fórum em melhores 
condições”.

“As sessões do Tribunal do Júri 
eram realizadas no salão nobre da In-
tendência Municipal.”

“A pretensão de construir um Fó-
rum em alvenaria era grande. A falta 
de prédios para a saúde, educação e 
segurança fizeram à vontade esperar 
um pouco mais”.

 O prédio do Fórum dos Leões de-
morou dois anos para ser concluído. 
Erguido pelo primeiro governador do 
Amapá – Janary Nunes – como parte 

da estrutura física que compôs os pri-
meiros organismos da administração, 
do recém criado (1943) Território Fe-
deral do Amapá. Está localizado bem 
à frente da cidade, voltado para o rio 
Amazonas.

 
“No dia 25 de janeiro de 1953, con-

tando com a presença do Ministro da 

Justiça, Francisco 
Negrão de Lima, 
o Fórum dos Le-
ões foi inaugurado. 
O Ministro havia 
chegado dia 24, fi-
cando hospedado 
no Macapá Hotel. 
Na manhã do dia 
25, tinha iniciado 
a programação alu-
siva aos 9 anos da 
instalação do Ter-
ritório do Amapá 
e de seu governo. 
Ás 09h50 ocorreu 
à inauguração da 
Maternidade Mãe 
Luzia. Às 21 horas, 
deu-se a inaugu-
ração da casa que 
abrigaria condig-
namente, a Justiça 
do Amapá. Ao ser inaugurado, o Fó-
rum ainda não tinha os Leões posicio-
nados na sua parte frontal.”

 “O terreno reservado para a edi-
ficação do Fórum pertenceu à família 
do Sr. Julião Tomaz Ramos - Mestre 
Julião, grande líder político da comu-
nidade negra de Macapá. Ele e o Sr. 
Eufrásio Gaia foram os interlocutores 
dos moradores do Largo de São João 
(Praça Barão do Rio Branco) com o 
Governador Janary Nunes, por oca-
sião das negociações que visavam 
desapropriar as casas e as plantações 
existentes na área nobre da cidade de 
Macapá. Ao contrário do que muita 
gente comenta, nenhum morador foi 
sumariamente expulso daquele local 
e sim indenizado. Remanejados, a 
maioria do pessoal foi instalar-se no 

Laguinho.”
“Os leões do Fórum foram escul-

pidos pelo lusitano Antônio Pereira 
da Costa, a partir de uma forma con-
feccionada pelo Jorge Marceneiro que 
residia no bairro do Trem, na quadra 
dos Escoteiros do Mar Marcílio Dias. 
Um terceiro leão ainda foi esculpido, 
mediante encomenda do Comerciante 

Hermano Jucá de Araújo, proprietá-
rio da “Estância Leão Azul”. Quando 
este estabelecimento comercial foi fe-
chado, o leão foi doado ao Clube do 
Remo, de Belém, e se encontra no Es-
tádio Evandro Almeida, devidamente 
pintado de azul. Hermano Jucá era 
torcedor ranzinza do Clube de Periçá.”

“Em 1990, o prédio foi cedido a 
OAB-Amapá, embora estivesse desti-
nado à Biblioteca e Arquivo Público 
de Macapá. Em 1995, a Assembleia 
Legislativa aprovou a doação do imó-
vel. No Fórum, funcionaram: O Tri-
bunal do Júri, a Promotoria Pública, 
o Cartório de Registro Civil, o Cartó-
rio de Imóveis, o Juizado de Direito, o 
Cartório do 2° oficio da Comarca de 
Macapá, o Tribunal Regional Eleito-
ral. Foi no Fórum dos Leões que o Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amapá 
iniciou suas atividades, em 1991.”

Prédio do antigo Forum dos Leões, 
cuja construção obedece ao estilo ne-
oclássico histórico, apresentando as-

pecto sóbrio e majestoso com linhas 
greco-romanas. Sua fachada principal 
apresenta sob o frontão colunas “Co-
rintias” em pedra de lio. À sua frente 
dois leões, característica do período 
neoclássico.

Além das reuniões do Juri também 
foram realizados importantes “Enla-
ces Matrimoniais”, de muitos pionei-
ros da cidade.

Após as cerimônias cíveis ali reali-
zadas, os nubentes recebiam as bên-
çãos nupciais na Catedral de São José.

Atualmente funciona como prédio 
da OAB/AP (Ordem dos Advogados 
do Brasil, secção do Amapá).

Com o advento do estado, o Fórum 
do Juizado Central de Macapá (foto 
acima), foi construído na Rua Manoel 
Eudóxio Pereira, s/n - Centro, anexo 
ao Fórum Desembargador Benedito 
Antônio Leal de Mira, na Av. FAB.

(Texto - aspeado - creditado ao his-
toriador Edgar Rodrigues,  reproduzi-
do de seu blog Coisas do Amapá)
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ARRAIÁ NO MEIO DO MUNDO - O Festival Estadu-
al de Quadrilhas Juninas terá 32 correntes

Da Editoria

O 10º Arraiá no Meio do Mun-
do encerra nesta semana a 
seletiva nos polos municipais 

e prepara o terreiro para o Festival Es-
tadual, com a disputa entre as melhores 
quadrilhas juninas do Amapá, de 23 à 
29 de junho. O Arraiá é organizado pela 
Federação das Entidades Folclóricas do 
Amapá (FEFAP), que tem a parceria 
com o Governo do Estado do Amapá 
(GEA), Polícia Militar (PM/AP) e Corpo 
de Bombeiros (CB/AP). Na segunda-fei-
ra (18) teve a seletiva do Polo Leste, e no 
dia 20, no Polo Jari, em Laranjal. 

As seletivas municipais iniciaram 
pelo Polo Norte, no município de Fer-
reira Gomes, com os grupos dos muni-
cípios do eixo norte da BR 156, de onde 
foram escolhidas sete quadrilhas. Na 
última semana, de quinta-feira (14) até 
domingo (17) os 23 grupos do Polo Ma-
capá foram avaliados pelos jurados, e 16 
se classificaram para o Festival Estadu-
al. Na seletiva da segunda-feira (18), do 
Polo Leste, participaram sete grupos de 
Santana e Mazagão, e os cinco mais bem 
avaliados pela banca de jurados vêm 
para a fase estadual. 

No Polo Jari, com cinco grupos do 
Vale do Jari, Laranjal e Vitória, quatro 
vêm para a seletiva estadual. No final da 
competição nos polos 32 grupos estarão 
competindo no Festival Estadual do Ar-
raiá no Meio do Mundo, de onde sairão 
as 12 quadrilhas juninas para disputar o 
Festival Nacional, que será de 5 à 7 de 
julho, em Santana. 

“O Festival Estadual é a última etapa 
do Arraiá no Meio do Mundo, que ini-
ciou em abril com os pré- festivais nos 
polos municipais. Fizemos a escolha da 
Corte Junina, e estamos finalizando as 
seletivas nos polos para encararmos o 
Festival Nacional, que terá a participação 
das 12 melhores quadrilhas do Brasil, 
competindo com as 12 do Amapá. Será 
uma grande festa dessa cultura brasileira 
na Cidade Junina, que pela primeira vez 
será em Santana”, disse Daiana Ronieli, 

presidente da FEFAP. 
A Quadra Junina do Amapá e reali-

zada há dez anos pela FEFAP, chamada 
de Arraiá no Meio do Mundo, com a 
participação de grupos tradicionais e es-

tilizados, formado por pessoas de todas 
as idades e de todo o Estado. O primeiro 
Arraiá aconteceu na área da Expofeira 
Agropecuária, na rodovia JK, e de lá foi 
para o entorno da Fortaleza de São José 
de Macapá e Ginásio Avertino Ramos, e 
com o crescimento foi para o Sambódro-
mo, onde os grupos disputam os títulos 
estadual e municipais, após as disputas 
nos Polos. 

A FEFAP foi fundada há 18 anos e atu-
almente agrega mais de 100 grupos filia-
dos em 14 municípios, que trabalham o 
ano inteiro para participar das disputas. 
Os grupos são divididos em Polos muni-
cipais, no total 4, reunindo quadrilhas de 
municípios próximos. A quadra junina 
oficial da Federação inicia assim que os 
grupos vencedores são anunciados, ou 
seja, em 2017 começou em agosto, com a 
escolha dos temas que serão trabalhados 

neste ano, promoções e troca de brin-
cantes e profissionais da quadra junina, 
e durante o ano inteiro movimenta este 
setor cultural cumprindo uma impor-
tante missão social, principalmente com 

jovens de áreas de 
risco.

O crescimento 
da quadra junina 
no Amapá levou a 
FEFAP a trabalhar 
para que o meio 
do mundo fosse 
palco do Festival 
Nacional, e no ano 
passado, quando o 
estado chamou a 
atenção do Brasil 
pela organização, 
grandiosidade e 
beleza do evento, 
foi possível articu-
lar emenda parla-

mentar para a festa. Estarão garantidos 
no Festival as 12 finalistas do Arraiá do 
Meio do Mundo e as 12 melhores do Bra-

sil, escolhidas pela Comissão Nacional.
O Festival Estadual e o Nacional se-

rão no Estádio Vilelão, onde a Cidade 
Junina está montada para receber os 
grupos e público. Com capacidade para 
3 mil pessoas, a estrutura tem palco, ca-
marim, área para concentração, praça de 
alimentação, arquibancada, camarotes e 
área vip. A venda de ingressos, mesas e 
camarotes é feita na FEFAP. O Festival 
Estadual tem a parceria do Governo do 
Estado, e o Nacional está sendo realizado 
através de emenda parlamentar destina-
da pelo deputado federal Marcos Reáte-
gui e tem como parceiro a Prefeitura de 
Santana.

Serviços
Festival Estadual
De 23 à 29 de junho
Festival Nacional
De 5 à 7 de julho
Local: Cidade Junina – Estádio Vile-

lão – Santana-AP
Hora: A partir das 19h 
Fotos: Márcia do Carmo



prindo a legislação, isso é crime. E 
nós repudiamos esse tipo de conduta 
no Executivo Estadual, por entender 
quão importante é a transparência, o 
controle, a legalidade e a cidadania”, 
reforçou Góes.

A iniciativa foi elogiada pelo pro-
curador-geral de Justiça do Minis-

tério Público do 
Estado do Amapá 
(MP/AP), Már-
cio Augusto Alves, 
presente na soleni-
dade. Ele comentou 
que os processos 
eleitorais, no país, 
historicamente são 
desiguais. Uns can-
didatos têm mais 
condições finan-
ceiras e parceiros 
para arcar com 
suas campanhas, 
enquanto outros 
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Da Editoria

O Governo do Estado do 
Amapá (GEA) lançou nes-
ta quarta-feira, 20, o ma-

nual “Gestão Pública: Condutas Veda-
das em Ano Eleitoral – Eleições 2018”. 
A ferramenta orienta o funcionalismo 
público estadual e gestores acerca de 
condutas que devem ser evitadas em 
ano eleitoral, para que não configu-
rem campanha ilegal. A ferramenta é 
atualizada com regras para o pleito de 
2018. O mecanismo foi apresentado 
durante um seminário, no Palácio do 
Setentrião, em Macapá. Clique aqui 
para baixar a publicação.

O manual foi criado a partir do 
Decreto Estadual Nº 2113 de 11 de 
junho de 2018, por meio do qual, o 
governador do Amapá, Waldez Góes, 
determina aos gestores públicos e 
servidores o cumprimento das nor-
mas eleitorais vigentes, como forma 

de coibir atos que 
possam afetar, direta 
ou indiretamente, a 
igualdade de opor-
tunidades entre os 
candidatos do pleito 
eleitoral.

Durante a sole-
nidade, que reuniu 
equipe de governo e 
servidores estaduais, 
além de representan-
tes dos Poderes, de 
órgãos de controle, e 
do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ama-
pá (TRE/AP), o governador Waldez 
Góes, reiterou a importância de tra-
balhar primando pela legalidade.

“O nosso compromisso é com a de-
mocracia. É de participar dela cum-
prindo as regras, com condutas cor-
retas. Não é proibido fazer campanha. 
Proibido é fazer campanha descum-

possuem menos.
Ele parafraseou o artigo 1º do de-

creto 2113, destacando o trecho em 
que cita a “igualdade de oportunida-
des nos pleitos eleitorais”. O procura-
dor parabenizou o governador Wal-
dez Góes, pela iniciativa e por não se 
prevalecer do fato de ser pré-candida-
to à reeleição e estar à frente da má-
quina pública.

“A iniciativa é louvável, salutar, e 
demonstra a busca da justiça e igual-
dade no pleito de 2018. Vemos esse 
compromisso da gestão sem intenção 
de se prevalecer por estar no poder”, 
registrou Alves.

Manual de condutas vedadas
A ferramenta foi formulada pela 

Procuradoria-Geral do Estado (PGE) 
e Controladoria-Geral do Estado 
(CGE), Defensoria Pública do Ama-
pá (Defenap), Secretaria de Estado 
da Comunicação (Secom) e Esco-

“Gestão Pública: Condutas Vedadas 
em Ano Eleitoral – Eleições 2018”

GEA lança publicação que orienta servidores sobre práticas vedadas em ano eleito-
ral. O Manual será difundido entre órgãos estaduais para evitar ações que configurem 
campanha ilegal. Governo reforçou compromisso com a legalidade e a transparência.
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la de Administração Pública (EAP), 
sob a coordenação do Gabinete Civil 
do Governador. Este comitê, sobre-
tudo os órgãos de controle interno, 
serão responsáveis por acompanhar, 
orientar e cobrar o cumprimento das 
orientações contidas no manual.

Durante o evento no Palácio do 
Setentrião, o manual foi apresentado 
através de seminário, que reuniu re-
presentantes de todo o secretariado e 
chefes de autarquias, de gabinete, de 
assessorias de desenvolvimento insti-
tucional e dos núcleos administrati-
vos financeiros dos órgãos da admi-
nistração direta e indireta do Estado.

As palestras 
foram as seguin-
tes: “Alterações 
gerais na legisla-
ção para o pleito 
2018”, ministra-
da pelo analis-
ta judiciário do 
TRE/AP, Hever-
ton Luiz. “En-
tregas do GEA”, 
ministrada pelo 
controlador-ge-
ral do Amapá, 
Otni Alencar. 
“Atuação interna 
da Administra-
ção: a impessoa-
lidade da gestão 
em razão dos atos 
de governo; bens 
e serviços públi-
cos no período de pré-candidatura e 
durante a campanha eleitoral”, minis-
trada pelo sub-procurador geral do 
Amapá, Julhiano Avelar. E a palestra 
“Atuação externa da administração”, 
que abordou publicidade, condutas 
vedadas e condução da Administra-
ção Pública no período pré-eleitoral, 
eleitoral e pós-eleitoral, também mi-
nistrada pelo controlador-geral do 
Estado do Amapá, Otni Alencar.

Durante o seminário, o governa-
dor Waldez Góes entregou, simboli-

camente, um exemplar do manual à 
secretária de Estado da Administra-
ção (Sead), Suelem Amoras. Na oca-
sião, foram entregues, também, dois 
mil exemplares do manual divididos 
entre as pastas de governo. O material 
vai ser difundido entre os órgãos do 
Executivo para evitar e coibir as práti-
cas que possam configurar campanha 
ilegal.

Orientação e fiscalização
O controlador-geral do Estado, 

Otni Alencar, declarou que a partir 
do seminário de apresentação do ma-
nual, será iniciada uma série de pa-

lestras nos órgãos, direcionadas aos 
servidores, de todos os setores. Como 
forma de orientar e conscientizar es-
sas pessoas para prevenir prejuízos 
tanto para a administração pública 
quanto para os candidatos.

Quanto à fiscalização, o contro-
lador pontuou que será coordenada 
pela CGE, mas que conta com a cola-
boração de todos os órgãos do gover-
no. Para esse processo de fiscalização, 
será estabelecido um canal específico 
de denúncias.

“Trata-se de um projeto que a 
CGE já está desenvolvendo, denomi-
nado ‘De olho nas eleições’. Teremos 
um portal específico, com um canal 
de denúncias, onde qualquer cidadão 
poderá denunciar a prática de con-
duta considerada irregular”, explicou 
Otni, mencionando que também se-
rão feitas atuações em conjunto com 
o Ministério Público Eleitoral e com 
a Corregedoria do TER/AP.

O controlador-geral do Estado 
também falou sobre as penalidades 
que um gestor ou servidor pode so-
frer caso pratique uma conduta ir-
regular que venha ferir a legislação 

eleitoral. “A lei prevê uma série de 
sanções que vão desde multas em 
dinheiro, até ações de improbidade 
administrativa que pode ter consequ-
ências administrativas e penais, para 
aquele servidor que reiteradamente 
cometer condutas que a lei considera 
proibidas”, esclareceu Alencar.

O procurador-geral do Estado do 
Amapá, Narson Galeno, enfatizou 
que qualquer gestor ou servidor que, 
mesmo munido com o manual e ten-
do participado das palestras, ainda 

tiver dúvidas, pode obter orientação 
jurídica na PGE.

“Às vezes, por falta de conheci-
mento, o servidor ou gestor pode, 
involuntariamente, utilizar, por 
exemplo, bens móveis e imóveis de 
forma incorreta, ferindo a legislação. 
Portanto, é preciso esse cuidado e 
orientação para que tudo transcorra 
dentro da legalidade, garantindo a 
impessoalidade e a transparência na 
gestão pública”, acrescentou Galeno.

Ações de transparência e contro-
le interno

Esta iniciativa faz parte do paco-
te de medidas adotadas, desde 2015, 
pela atual gestão à frente do Governo 
do Amapá, relacionadas ao controle 
interno e à transparência da Admi-
nistração Pública nas mais diversas 
áreas.

O pacote de medidas de contro-
le interno começou a ser formatado 
em 2015, com a entrega de senhas 
de acesso ao Sistema de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (Siplag) aos 
órgãos de fiscalização, permitindo o 
acompanhamento dos gastos públi-
cos ao Tribunal de Justiça do Amapá 
(Tjap), Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), Assembleia Legislativa do 
Amapá (Alap) e Ministério Público 
Estadual (MPE). 

Com a Central de Licitações im-
plantada em 2016, o Amapá já eco-
nomizou mais de R$ 10,6 milhões 
com a informatização das compras 
públicas, o que também proporcio-
na transparência nesse processo. A 
medida levou o governo do estado a 

concorrer à maior 
premiação da área 
jurídica brasileira: 
o prêmio Innova-
re.

O Amapá foi o 
primeiro Estado 
do país a tornar lei 
o controle interno 
de forma integra-
da, com a Lei de 
Acesso à Informa-
ção (LAI) e o Sis-
tema de Controle 
Interno (SCI) do 
Estado, em vigor 
desde 2017.

Este ano, na 
educação, o Ama-
pá implantou o 
Cartão Escola, 
que torna mais cé-

lere e transparente a administração 
de recursos com merenda escolar e 
manutenção na rede estadual de en-
sino.

“Estamos estabelecendo uma es-
tratégia correta, na busca pela trans-
parência e pela legalidade, e espera-
mos que todos os que compõem o 
Executivo cumpram, disseminem as 
informações nos seus ambientes de 
trabalho, se policiem e fortaleçam a 
democracia”, concluiu o governador 
do Amapá, Waldez Góes.
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Visite o Amapá e conheça suas belezas e mistérios
Um ‘Stonehenge’ e um aviso na Ama-

zônia.

CALÇOENE, Brasil – Como capa-
taz de uma fazenda de gado nos 
confins da Amazônia brasileira, 

Lailson Camelo da Silva derrubava árvores 
para converter florestas tropicais em pasta-
gens quando se deparou com um arranjo 
bizarro de imponentes blocos de granito. 

“Eu não tinha ideia de que estava desco-
brindo o próprio Stonehenge da Amazônia 
“, disse ele, de 65 anos, em um dia de outu-
bro, enquanto olhava para o sítio arqueoló-
gico localizado ao norte do Equador. “Isso 
me faz pensar: Que outros segredos sobre 
o nosso passado ainda estão escondidos no 
Brasil?” 

Depois de realizar testes de rádio carbo-
no e realizar medições durante o solstício de 
inverno, estudiosos do campo da arqueoas-
tronomia determinaram que uma cultura 
indígena organizou os megalitos em um 
observatório astronômico há cerca de mil 
anos, ou cinco séculos antes do início da 
conquista europeia das Américas. 

Suas descobertas, juntamente com ou-
tras descobertas arqueológicas no Brasil nos 
últimos anos – incluindo esculturas de terra 
gigantes, remanescentes de assentamentos 
fortificados e até mesmo redes rodoviárias 
complexas – estão levantando visões ante-
riores de arqueólogos que argumentavam 
que a Amazônia tinha sido relativamente 
intocada por humanos, exceto por peque-
nas tribos nômades. 

Em vez disso alguns estudiosos afirmam 
agora que a maior floresta tropical do mun-
do era muito menos “edênica” do que se 
imaginava, e que a Amazônia apoiava uma 
população de até 10 milhões de pessoas an-
tes das epidemias e do massacre em grande 
escala por parte da Europa. 

No que hoje é o Estado do Amapá, no 
norte do Brasil, as pedras do sol encontra-
das por Lailson Camelo da Silva, perto de 
um córrego chamado Rego Grande, estão 
dando pistas sobre como os povos indíge-
nas da Amazônia podem ter sido muito 
mais sofisticados do que os arqueólogos no 
século 20. 

“Estamos começando a juntar o quebra-
-cabeça da história humana da Bacia Ama-
zônica, e o que estamos descobrindo no 
Amapá é absolutamente fascinante”, disse 
Mariana Cabral, arqueóloga da Universida-
de Federal de Minas Gerais, que junto com 

o marido, João Saldanha, também arqueó-
logo, estudou a região de Rego Grande na 
última década. 

No final do século 19, o zoólogo suíço 
Emílio Goeldi havia visto megalitos – gran-
des pedras monumentais - em uma expedi-
ção pela fronteira do Brasil com a Guiana 
Francesa. Outros estudiosos, incluindo a 
pioneira arqueóloga americana Betty Me-
ggers, também se depararam com esses lo-
cais, mas argumentaram que a Amazônia 
era inóspita para assentamentos humanos 
complexos. 

Não foi até o Sr. da Silva, o ex-capataz do 
rancho, se deparar com as pedras em Rego 
Grande, enquanto desmatando em torno 
da selva na década de 1990 que os estudio-
sos focaram uma maior atenção sobre os 
resultados. Lailson disse que, pela primei-
ra vez, tropeçou no local enquanto caçava 
javalis quando adolescente, na década de 
1960, mas posteriormente evitou a área. 

“O local inicialmente parecia sagrado, 
como se não pertencêssemos a nós”, dis-
se Silva, que agora guarda o local de Rego 
Grande como seu guardião. “Mas era im-
possível perdê-lo durante a campanha de 
desmatamento dos anos 90, quando a prio-
ridade era queimar árvores”. 

Há cerca de 10 anos, depois de obter 
fundos públicos para isolar as pedras, os ar-
queólogos brasileiros liderados por Cabral 
e Saldanha começaram a escavar o local, 

que tem a forma aproximada de um cír-
culo. Eles logo identificaram uma parte de 
um rio a cerca de duas milhas de distância, 
onde os blocos de granito podem ter sido 
extraídos. 

Eles também encontraram urnas de ce-
râmica, sugerindo que pelo menos parte 
do sítio de Rego Grande pode ter sido um 
cemitério, enquanto colegas do Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 
Amapá descobriram que uma das pedras 
altas parecia estar alinhada com o caminho 
do sol solstício de inverno. 

Depois de identificar outros pontos no 
local onde as pedras poderiam estar asso-
ciadas ao movimento do sol no solstício, 
os pesquisadores começaram a juntar uma 
teoria de que Rego Grande poderia ter de-
sempenhado várias funções cerimoniais e 
astronômicas ligadas a ciclos agrícolas ou 
de caça. 

Cabral disse que Rego Grande e uma sé-
rie de outros locais megalíticos menos ela-
borados encontrados no Amapá também 
podem ter servido como marcadores para 
caçadores ou pescadores em uma paisagem 
que estava sendo transformada por povos 
amazônicos há um milênio. 

Ainda assim, outros estudiosos dizem 
que mais informações podem ser neces-
sárias sobre Rego Grande para elevá-lo ao 
reino de lugares pré-históricos claramente 
concebidos para observações astronômi-
cas.

“Temos visto muitas reivindicações si-
milares, mas é preciso mais do que um cír-
culo de pedras paradas para chegar a um 
Stonehenge”, disse Jarita Holbrook, espe-
cialista em física e astronomia cultural da 
Universidade do Cabo Ocidental, na África 
do Sul. citando a necessidade de mais des-
cobertas sobre as características de Rego 
Grande e como o site foi usado pelas pesso-
as que o construíram. 

Por enquanto, Rego Grande, que o povo 
local já chama de o Stonehenge da Amazô-
nia, permanece enigmático. Os estilhaços 
de cerâmica projetam-se pelo solo como se 
oferecessem pistas tentadoras ao redor do 

local, que tem a sensação de uma peça de 
arte conceitual contemporânea. Os pesqui-
sadores ainda estão tentando determinar 
como o Rego Grande se encaixa nas visões 
em evolução da história humana da Ama-
zônia. 

Representantes dos Palikur, um povo 
indígena que vive no Amapá e na Guiana 
Francesa, avançaram recentemente para di-
zer que seus ancestrais haviam frequentado 
Rego Grande. Ainda assim, os arqueólogos 
expressam cautela em estabelecer tais elos, 
enfatizando o quanto pode mudar nas so-
ciedades humanas ao longo de mil anos. 

Cabral, a arqueóloga que passou anos 
estudando Rego Grande, disse que a evi-
dência de grandes assentamentos continua 
indefinida, em contraste com outros locais 
na Amazônia como Kuhikugu, nas cabe-
ceiras do rio Xingu, onde os pesquisadores 
traçaram paralelos com as lendas. Cercan-
do a mítica Cidade Perdida de Z, há muito 
uma atração irresistível para os explorado-
res e aventureiros. 

De qualquer forma, John McKim Mal-
ville, físico solar da Universidade do Co-
lorado, que escreve extensivamente sobre 
arqueoastronomia, enfatizou como o cam-
po está se afastando de se concentrar exclu-
sivamente em funções astronômicas para 
interpretações mais holísticas, incluindo as 
cerimônias e rituais das culturas antigas. 

Nesse sentido o local em Calçoene ofe-
rece um vislumbre sedutor e enigmático do 
passado da Amazônia. 

“As pedras de Rego Grande são extraor-
dinárias e em sua irregularidade podem ter 
um significado próprio, diferente de outros 
locais megalíticos do mundo”, disse Malvil-
le, levantando a possibilidade de que Rego 
Grande reflita a importância das animias 
na Amazônia, a atribuição de uma alma a 
entidades na natureza e até objetos inani-
mados. 

Ele acrescentou: “Só podemos especular 
o que suas pedras significam”. 

(Texto de Simon Romero – publicado 
no New York Times) Siga Simon Romero 
no Twitter @viaSimonRomero).
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COPA DO MUNDO RÚSSIA 2018
GOOOL!

Gooooooooooool!!!! É DO BRA-
AAASIIIIIL! NOS ACRÉSCIMOS, 
O BRASIL FAZ O GOL! FIRMINO 
AJEITOU DE CABEÇA, JESUS DES-
VIOU E COUTINHO CHEGOU PARA 
BALANÇAR AS REDES! COM UM 
BIQUINHO, ELE TOCOU POR BAI-
XO DAS PERNAS DE NAVAS! 1 A 0 
BRASIL!!

Reinaldo Coelho

Apontada como favori-
ta ao título da Copa do 
Mundo, a seleção bra-

sileira sofreu, mas conseguiu ar-
rancar a primeira vitória na Rússia 
nos acréscimos do segundo tempo. 
Com um gol de Philippe Couti-
nho, o seu segundo na competi-
ção, e outro de Neymar, a equipe 
derrotou a Costa Rica por 2 a 0, na 
Arena Zenit, em São Petersburgo, 
nesta sexta-feira. Mas novamente 
reclamou de decisões da arbitra-
gem e teve atuação irregular.

Desta vez, os protestos brasilei-
ros envolveram a anulação de um 
pênalti em Neymar, já na reta fi-
nal do segundo tempo. O árbitro 
holandês Bjorn Kuipers chegou 
a marcar a infração de Giancarlo 
González, que deu uma leve segu-
rada no atacante, mas a anulou ao 
revisar o lance através do recurso 
do árbitro de vídeo, por considerar 
que o brasileiro simulou a falta.

A jogada diz muito sobre a atu-
ação de Neymar, principal joga-
dor do elenco brasileiro, mas que 
voltou a pecar pelo individualis-
mo e reclamou demais do juiz. Ele 
marcou o segundo gol da seleção 
pouco depois, aos 51, após erro da 
defesa da Costa Rica, mas ainda 
não exibiu, na Rússia, maturidade 
e talento para liderar a seleção ao 
sexto título mundial.

Restou, assim, a Philippe Couti-
nho o poder de decisão para mar-
car o seu segundo gol na Copa do 

Mundo e aliviar a situação da sele-
ção brasileira em uma jogada que 
fugiu ao estilo Tite, com a partici-
pação de seus dois centroavantes, 
abrindo o caminho para a vitória.

Brasil e Costa Rica encerram a 
participação no Grupo E da Copa 
na quarta-feira. A seleção de Tite 
vai encarar a Sérvia em Moscou, 
enquanto a equipe da América 
Central terá pela frente a Suíça em 
Nijni Novgorod. A equipe nacio-
nal soma quatro pontos, enquanto 
os costarriquenhos ainda não pon-

tuaram e estão eliminados.
A seleção dessa sexta-feira
Vetado por uma lesão muscular 

no quadril, o lateral-direito Dani-
lo será substituído por Fágner, do 
Corinthians. Além disso, Thiago 
Silva foi o escolhido da vez como 
capitão; Marcelo levou a braçadei-
ra na primeira partida. 

O JOGO – O início do jogo em 
São Petersburgo foi difícil para a 
seleção brasileira. A equipe tinha 
problemas para superar o sistema 
defensivo da Costa Rica, escalada 
no esquema 5-4-1 e bem fecha-

da, com as tentativas de passes 
verticais, para penetrar na gran-
de adversária sendo quase todos 
errados. Por isso, a finalização de 
Philippe Coutinho logo aos dois 
minutos do primeiro tempo foi 
uma grande ilusão. Afinal, o Brasil 
parecia nervoso em campo e não 
voltaria a arriscar ao gol defendido 
por Keylor Navas antes do 22º mi-
nuto. E Tite, preocupado, fez troca 
ousada, de Paulinho por Roberto 
Firmino.

Não funcionou muito, embo-
ra Neymar tenha enfim aparecido 
por uma jogada perigosa, ao invés 
das suas constantes reclamações 
da arbitragem. Foi aos 26 minutos, 
após corte errado da zaga da Costa 
Rica. Ele ficou com a bola e fina-
lizou colocado, mas para fora. A 
redenção poderia ter vindo pouco 
depois, mas Kuipers anulou mar-
cação de pênalti nele, que teria 
sido cometido por Giancarlo Gon-
zález, ao consultar o VAR.

Foi o suficiente para o Brasil se 
enervar e alterar o seu estilo de 

jogo, apostando em cruzamentos 
e passes longos. Neymar e Phili-
ppe Coutinho receberam cartões 
amarelos, mas a equipe ainda con-
seguiu marcar a vitória. Aos 46 
minutos, Marcelo cruzou, Firmino 
ajeitou de cabeça e Gabriel Jesus 
não dominou, mas Philippe Cou-
tinho chutou de bico para superar 
Navas e fazer 1 a 0.

 A defesa da Costa Rica, então, 
se abriu e o Brasil aproveitou. Per-
deu chances, mas definiu o triunfo 
aos 51 minutos, em contra-ataque 
puxado por Casemiro, que acio-
nou Douglas Costa. Ele só rolou 
para Neymar, sozinho, finalizar: 
2 a 0. Assim, com muita emoção, 
polêmica e gols no fim, a seleção 
venceu a primeira na Rússia.

A Costa Rica está em último 
lugar no Grupo E. Perdeu por 1 a 
0 para a Sérvia na estreia, gol de 
Kolarov. O Brasil, por sua vez, de-
cepcionou em seu primeiro jogo, 
marcando primeiro com Couti-
nho, mas sofrendo o empate em 
polêmico gol de Zuber.  
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BANZEIRO DO BRILHO-DE-FOGO 
Realiza os ensaios para o Cortejo de Verão

O projeto Banzeiro do Brilho-de-fogo dá início aos ensaios para o Cortejo de Verão 
todo final de semana, e divulga programação para o mês de junho. Os ensaios es-
tão confirmados para toda sexta-feira e sábado, na praça Floriano Peixoto, às 19h. 
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O atual Estado do Amapá tem 
sua história política entrela-
çada com o Pará, de onde foi 

desmembrado e foi de lá que o governo 
instalado no novo Território Federal do 
Amapá criado em 1945, trouxe as mãos 
de obras especializadas para que a nova 
unidade da federação começasse seu de-
senvolvimento.

Recebemos centenas de professores 
recém-formados, muitos foram os mes-
tres leigos (com apenas o primário), que 
deram a arrancada na educação ama-
paense. Porém, para que tivéssemos os 
prédios onde funcionaria a máquina go-
vernamental, escolas, hospitais e outros, 
eram necessários, engenheiros, pedrei-
ros, pintores e mestres-de-obras.

Esta semana estaremos retratando 
um pioneiro na atividade de pintor, que 
se tornou mestre em seu ofício e com 
orgulho conta que trabalha com os me-
lhores mestres-de-obras amapaenses. 
Ele é Lourival Francisco de Oliveira, 80 
anos, paraense de nascimento e amapa-
ense de paixão.

Nascido em 10 de julho de 1933, na 
pitoresca cidade de Alenquer (PA), filho 
de Cecílio Francisco de Oliveira, pe-
dreiro e da dona de casa, Maria Ribeiro 
Pessoa, terceiro de uma prole de cinco 
irmãos. “Quando eu tinha seis anos de 
idade, meu pai que era pernambucano, 
tinha um irmão que residia no Oiapo-
que desde 1922, e meu pai foi trabalhar 
naquela localidade desconhecida do 
Brasil e do mundo”.

Seu Lourival viveu ali de 1939 a 
1941, logo em seguida foi residir na ca-
pital Amazonense (Manaus) onde ficou 
até 1950, retornando definitivamente 
para o Amapá. “Voltei com 14 anos para 

o Oiapoque, em 1951 vim para Macapá 
e me empreguei na Divisão de Obras 
do então governo territorial, que tinha 
o Cel. Janary Nunes como governador, 
fiquei 35 anos no quadro do governo 
federal.Fui enquadrado na Divisão de 
Obras, hoje Secretaria de Infraestrutura 
(Seinf) como pintor, e todas as obras re-
alizadas pelo governo territorial eu que 
executei o serviço. Naquela época não 
tinha construtora, os serviços de obras 
do governo era feito pelos seus próprios 
funcionários, pois não tínhamos mão 
de obra especializada, tinha emprego, 
mas faltava empregados, ao contrário 
de hoje.Trabalhei na construção das 
Escolas Barão do Rio Branco, Azevedo 
Costa, Ginásio de Macapá, IETA (hoje 
UEAP), o Hospital Geral e a Residência 
do Governador”.

Ele relembra com orgulho, que atuou 
junto com grandes pioneiros da épo-
ca do início da construção do Amapá. 
“Tive a honra de trabalhar com o car-
pinteiro e Mestre-de-Obras, Benedito 
Ferreira do Nascimento, o Mestre Bené. 
Como eu iniciei no governo como reci-
bado, trabalhava nas obras que ele exe-
cutava com empreitada de pintura, ele 
era muito bom no que fazia”.

Ele relata ainda, que teve a honra de 
trabalhar com outros empreiteiros da 
época, como Mestre Júlio Araújo. Um 
dos que ele destaca, pela originalida-
de nos serviços que fazia era o Mestre 
Costa. Ninguém sabe que os Leões do 
Fórum, hoje OAB/AP, não foram trazi-
dos de fora de Macapá. Eles foram feitos 
artesanalmente pelo Mestre Costa, com 
uma técnica que ele conhecia, de mol-
dagem com uma massa que tinha uma 
mistura de seu conhecimento e que até 
hoje estão lá silenciosos olhando o Rio 
Mar, outra arte dele é da frente do pré-
dio da Maçonaria. “As obras daquela 
época eram feitas para durar décadas, 
você pode ir ao Barão e ao Hospital e 
ver se cai reboco. Hoje, no dia seguinte 
da entrega, está tudo no chão, a pintu-
ra descasca e desbota tão rápido que é 
necessário refazer. É o descaso pelo di-
nheiro público”.

Casamento
Em 1956 no município de Oiapoque, 

começou a história de Lourival Oliveira, 
e no Amapá aconteceu o encontro com 
a Maria Lecy Rodrigues de Almeida 
(77), hoje sua esposa e mãe de seus fi-
lhos, “Ela está comigo há 57 anos, temos 
oito filhos”.

Vida profissional

Lourival conta que quase não teve 
tempo de “curtir” a infância por ser de 
uma família pobre, tinha que ajudar os 
pais, e os estudos não foram adiante. 
Mas, com orgulho diz que os oito filhos, 
três netos e um bisneto estão todos for-
mados ou estudando. “Por exercer ati-
vidade de ajudante de pedreiro do meu 
pai, foi que passei a atuar na construção 
civil e optei pela pintura. Hoje os pe-
dreiros fazem a massa seis por um, na 
minha época era três por um é por isso 
que durava, economizam errado, pois é 
para durar, e eles ao contrário querem 
logo reformar e mais dinheiro público.
Eu já trabalhei em todas as localidades 
desse Amapá, hoje eu estou aposentado 
há 20 anos”, lembra Lourival, “e na mi-
nha época não tinha estrada asfaltada e 
nem montanhas cordadas. Construí e 
pintei muito por esse interior. Até em 
aldeia indígena, na dos Kumarumã.Tive 
uma experiência de três meses na ICO-
MI, que me pediu emprestado da Divi-
são de Obras, e ajudei a construir a Vila 
Amazonas, o mais importante foi o que 
ganhei nos três meses, era meu salário 
de um ano no governo (risos)”.

Com referência às inúmeras obras 
nas décadas de 40, 50 e 60, Lourival 
relembra que estava tudo começando 
no Amapá, e o governo tinha que fazer 
tudo porque não tinha nada. “Mesmo 
com a falta de mão de obra e de pessoas 
formadas para atuarem na construção 
civil, tudo que foi ali realizado sobrevi-
ve até hoje, é o alicerce do progresso do 
Amapá. Trabalhei 35 anos no governo, 
nunca recebi uma diária. Hoje um fun-
cionário para ir a Santana ganha diária. 
A roubalheira hoje impera em todos os 
níveis. Eu fui construir um conjunto 
de residências em Ferreira Gomes, em 
1959, recebi todo o material na Divisão 
de Obras e transportei para a localidade, 
para fazer seis casas, mas sobrou mate-
rial para construir mais seis, então de-
volvi tudo. Poderia ter feito nossa casa, 
mas não,o respeito e a ética pela coisa 

pública imperavam. Eu cansei de rece-
ber galões de tinta, acabava meu serviço 
prestava conta. Trabalhei com o Janary, 
Pauxi Nunes, Amilcar Pereira. Meu pri-
meiro chefe na Divisão de Obras foi o 
engenheiro Douglas Lopes Lobato”.

Hoje
O pioneiro Lourival trabalha hoje 

tranquilo, em uma lanchonete ao lado 
de sua residência, na Avenida José An-
tonio Siqueira, no bairro do Laguinho, 
onde reside desde 1959, há mais de 40 
anos. Ele relembra quando chegou ali 
era só matagal, e que na Rua Odilardo 
Silva, tinha um barranco com cinco me-
tros de profundidade que no seu fundo 
corria um igarapé. “Quando a prefeitura 
começou a demarcação para loteamen-
to me ofereceram um terreno que recu-
sei por ter mato e um abismo. Hoje é só 
olhar a besteira que fiz (risos)”.

O que mais magoa o Lourival é que 
renegam os pioneiros amapaenses ao 
esquecimento. “O pessoal não tem 
consideração pelos que construíram o 
Amapá, os mestres Benedito, Gratulia-
no Pinto e Julio que ergueram o Colégio 
Amapaense, Hospital Geral, Materni-
dade, Barão do Rio Branco, Trapiche de 
Macapá, não têm uma Rua com o nome 
desses homens, isso é ingratidão”.

Lourival Francisco de Oliveira – Mestre Pintor

Ninguém, sabe que os Leões do Fórum, hoje OAB/AP, não foram trazidos de fora de Macapá. Eles foram feitos artesanalmente pelo 
Mestre Costa, com uma técnica que ele conhecia, de moldagem com uma massa que tinha uma mistura de seu conhecimento e que até 
hoje estão lá silenciosos olhando o Rio Mar, outra arte dele é da frente do prédio da Maçonaria. “As obras daquela época eram feitas 

para durar décadas e você pode ir ao Barão e no Hospital e ver se cai reboco. Hoje, no outro dia da entrega, está tudo no chão, a pintu-
ra descasca e desbota tão rápido que é necessário refazer. É o descaso pelo dinheiro público” 
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A consciência da pequenez
Triste com a derrota do Peru pe-

rante a Dinamarca? Conheça 
mais desse país sul-americano 

por meio do documentário ‘Filha da La-
goa’.

Você já parou para pensar que não 
possui o mundo, mas está apenas inte-
grado nele? E que isso exige uma postura 
humilde e a obrigação de fazer o melhor 
possível pelo todo? Esse é o grande ensi-
namento do documentário peruano ‘Filha 
da Lagoa’, de Ernesto Cabellos, sobre uma 
mulher andina em cujas terras há um lago 
que contém ouro.

A luta dela e da comunidade contra a 
mineradora que deseja ocupar a área para 
torná-la um campo de garimpo é enfocada 
sob diversos aspectos. O mais tocante, sem 
dúvida, está nas falas da camponesa com 
os duendes do lago. Não se trata de mis-
ticismo, mas da manifestação cultural de 
uma mulher em contato com aquilo que 
lhe mais querido.

Ela ama a água, os animais e a família. 
Quando vai para a cidade reivindicar justi-
ça e estudar direito, sente falta justamente 
de tudo daquilo que mais a conecta com 
o mundo. E esse sentimento nos é trans-
mitido pelas imagens do lago, perdido na 
imensidão verde de pequenas colinas. Sur-
ge assim uma outra dimensão da realidade 
que, longe do individualismo e do lucro, 
dá valor à existência cotidiana presente 

nos detalhes mais ínfimos e delicados.
Há no filme reflexões variadas que nos 

fazem pensar sobre a nossa progressiva fal-
ta de conexão não só com a natureza, mas 
com princípios que proporcionem uma 

vida mais digna, menos voltada ao consu-
mismo e mais preocupada com aquilo que 
representamos no mundo. A consciência 
da pequenez traz uma linda, densa e pro-
funda grandeza.

Oscar D’Ambrosio, mestre em Artes 
Visuais, doutor em Educação, Arte e His-
tória da Cultura, é Gerente de Comunica-
ção e Marketing da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo. 

YouTubers do Amapá: as Literamigas!
Caso você tenha passado os 

últimos dez ou onze anos 
morando numa cabana no 

meio do Parque Nacional do Tumu-
cumaque, devo informar que você 
não deveria ter feito isso, já que é 
crime, e o surgimento de um “site de 
hospedagem de vídeos não pornográ-
ficos” que ficou muito famoso, tanto 
por permitir que os usuários “su-
bam” vídeos nos seus próprios canais, 
quanto por dividir com eles os ganhos 
oriundos de patrocinadores. Esse site 
é o YouTube, que foi comprado pela 
Google e, apesar de operar no verme-
lho (ele não dá lucros para a empre-
sa), se mantém na liderança dos sites 
do gênero, pois já surgiram e continu-
am surgindo outras plataformas simi-
lares, como o Dailymail.

Existem milhares de canais na pla-
taforma e uma boa quantidade de pes-
soas ganhando dinheiro a partir deles, 
pois eles sozinhos não são o suficiente 
para sustentar seus mantenedores, a 
não ser, claro, que o canal tenha mi-
lhões de inscritos e milhares de vi-
sualizações diariamente. Isso acabou 
chamando a atenção de muita gente, 
interessada em ganhar um dinheiro 

supostamente fácil e, na busca por 
conseguir criar ou manter audiência 
e, consequentemente, gerar dinheiro, 
muitos “criadores de conteúdo” aca-
bam recorrendo a práticas ilícitas ou, 
ainda que não o sejam, moralmente 
questionáveis.

Tudo isso tem levado a toda uma 
discussão dentro e fora da internet a 
respeito da plataforma em questão e 
sobre como ele é e como deveria ser 
utilizado, sobretudo no que diz res-
peito à geração de conteúdo. O ponto 
principal da discussão é: não existem 
tantos canais com conteúdo de qua-
lidade e os que existem não são tão 
valorizados pela própria plataforma, 
que preferiria incentivar canais de ba-
boseiras.

Bem, o Amapá também tem os 
seus representantes no YouTube e 
existem tanto canais de baboseiras, 
quanto canais realmente bons. Den-
tre esses últimos, trago aqui, hoje, 
o canal Literamigas (https://www.
youtube.com/channel/UCid6ERiv-
32nRv4J6uy2sSJQ), que se originou 
a partir da reunião de quatro amigas 
blogueiras: Andresa Façanha, do blog 
“Um Dia Me Livro”; Keyla Pontes, do 

“Keylinhastu Reads”; Luana, do “Dica 
de Leitora”; e Pam, do “Conto dos 
Livros”. Todos os blogs praticamente 
migraram para o Instagram, onde po-
dem ser encontrados com esses mes-
mos nomes. E quanto ao canal?

O canal das Literamigas é, basica-
mente, sobre livros, sendo o que se 
chama de “BookTube” ou, em bom 
português, um canal literário. Nele, as 
quatro amigas falam sobre livros em 
geral, dando dicas, falando sobre suas 
coleções particulares, compartilhan-
do experiências literárias e também 

opiniões, além de falarem um pouco 
sobre as próprias “youtubers”. Este é 
um canal altamente recomendável, 
tanto pra quem já tem o hábito de ler, 
quanto para quem está começando, 
ambos se beneficiando das dicas, atu-
alizações, do compartilhamento de 
experiências e da simples construção 
de amizades a partir dele. Vá agora 
mesmo acessar para conhecer esse 
maravilhoso canal amapaense sem 
medo de ser feliz e com a certeza de 
que não se arrependerá quanto à qua-
lidade do conteúdo.

Leno Serra Callins
lenoserracallins@gmail.com
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Banzeiro do Brilho-de-fogo 
Da Editoria

O projeto Banzeiro do Bri-
lho-de-fogo dá início aos 
ensaios para o Cortejo de 

Verão todo final de semana, e divulga 
programação para o mês de junho. Os 
ensaios estão confirmados para toda 
sexta-feira e sábado, na praça Floriano 
Peixoto, às 19h. As inscrições para no-
vos batuqueiros serão disponibilizadas 
nos ensaios. O Cortejo de Verão é feito 
todo ano no balneário de Fazendinha, 
coincidindo com as férias de julho e 
como atração para o público que pres-
tigia o Macapá Verão.

Ensaio é festa

Os ensaios fazem parte da progra-
mação anual do projeto Banzeiro do 
Brilho-de-fogo, que sai em cortejo três 
vezes por ano, no aniversário de Ma-
capá, em fevereiro, julho,  e em dezem-
bro. Interativo e aberto para novos e 
antigos batuqueiros, nos ensaios a pla-
teia é parte do cenário, e a praça Flo-
riano Peixoto ganha um atrativo mu-
sical para todas as idades. Os ensaios 
acontecem semanas antes dos cortejos 
e são comandados pelo músico Pauli-
nho Bastos, com o apoio dos instruto-
res, profissionais da música, que dis-
pensam atenção para os aprendizes.

Oficinas e ensaios

O Banzeiro é uma iniciativa de pro-
dutores e artistas, que em 2014 tira-
ram o sonho do papel e iniciaram as 
oficinas no quilombo do Curiaú, de 
musicalização, confecção de instru-
mentos e de adereços para os cortejos. 
Tornou-se itinerante para atender pes-
soas que não tinham como participar 
das oficinas no Curiaú, e foi para as es-
colas, faculdades, praças, associações, 

áreas periféricas e grupos de teatro e 
culturais, de onde saíram os primeiros 
integrantes para os ensaios. 

Cortejo

O cortejo é o desfecho dos ensaios, 

quando os batuqueiros, mulheres do 
Cordão das Açucenas e crianças do 
Jardim do Banzeiro desfilam nas ruas 
mostrando o resultado do trabalho do 

qual participam 
idosos, jovens e 
crianças. O obje-
tivo do projeto é 
aproximar a po-
pulação de todas 
as classes sociais 
e etárias da cul-
tura amapaense 
através da arte 
e música, busca 
a valorização e 
reconhecimen-
to com recursos 
como músicas 
regionais, roupas 

tradicionais, e instrumentos da cultu-
ra local, como tambores de marabaixo, 
chocalhos, e pandeiros de batuque. Es-

tes elementos são utilizados por todos, 
que levam ainda adereços que identifi-
cam nossa cultura.

Os coordenadores Melissa Bastos, 
Ricardo Iraguany, Alan Gomes e Pauli-
nho Bastos e o coordenador geral Adel-
son Preto afirmam que este cortejo de 
Verão será um dos mais esperados pelo 
público, e com um número mais ex-
pressivo de participantes. “O projeto é 
bastante popularizado, bonito, colorido, 
um desfile em que a música, indumen-
tárias e instrumentos da cultura amapa-
ense são os atores principais, onde artis-
tas e pessoas comuns, como funcionário 
público e estudantes tocam, cantam e 
dançam juntos. Neste verão muita gente 
vai querer participar do Cortejo de Ve-
rão, por isso pedimos a antecipação das 
inscrições por causa da nossa limitação 
de instrumentos’, disse Adelson Preto. 
(Fotos Maria do Carmo)
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A Copa e a eleição
Estamos vivendo as emoções do fute-

bol com realização da Copa do Mun-
do. Esse torneio foi alvo de crítica dos 

chatos que acham que a vida tem de ser encara-
da com aquela carranca da seriedade 24 horas. 
Pensam, imagino, que a alma não precisa do 
bálsamo do lazer e da descontração. Alegria e 
diversão fazem parte parceiro. O futebol é apai-
xonante, emocionante e liberta o garoto que 
vive preso dentro da gente.

Mas quando alguém quer desqualificar um 
torcedor, ou melhor, um cidadão que se unifor-
miza, compra cervejas, carne ou prepara uns 
petiscos e se prosta diante de um televisor por 
90 minutos e grita, salta e xinga. Solta sonoro 
palavrão pela jogada da sua seleção mal feita, e 
ao mesmo tempo, explode de emoção quando 
sua seleção faz um gol, taxa-o de massificado.

Os chatos são maus amados e disfarçam 
a frustração com desapego a tudo que é belo 
e lírico. Uma conversa recorrente é de que a 
eleição está à porta e o brasileiro pára para ver 
jogos da seleção brasileira. E fecham sempre 
com essa coisa que já virou um mantra: depois 
reclamam de corrupção, da falta de saúde, edu-
cação, segurança e etc.

Nossa; quanta ignorância, uma coisa nada 
tem haver com a outra. São departamentos dis-
tintos e nós somos capazes de fazer várias coi-
sas, mas claro que também em tempos distinto. 
Quem disse que nós queremos ser o Magaiver 
(personagem principal de um seriado policial 
americano). Nós não misturamos alho com 
bugalho.

No jogo contra a Costa Rica não tive a 
companhia do doutor Alan Galardo, um pes-
quisador respeitado e que viaja esse País dan-
do palestra sobre doenças tropicais endêmicas. 
Um cidadão altamente consciente e que hoje 
está tendo a grande responsabilidade de admi-
nistrar o Centro de Pesquisa e Tecnologia do 
IEPA-Instituto de Pesquisa Científica e Tecno-
lógica do Amapá e ele foi assistir ao jogo com 
a família num Shopping Center da cidade e as 
imagens que tive acesso deles mostrava ele e a 
filha Alicia aos prantos em face da vitória do 
selecionado brasileiro contra a Costa Rica. Dr. 
Alan desaprendeu tudo sobre biologia? Perdeu 
o mestrado e o doutorado que fez por conta do 
seu amor pelo futebol? Óbvio que não e tenha 
certeza que suas convicções políticas continu-
am intactas no seu íntimo.

Na realidade dedico linhas desse texto para 
falar de como nossa vida está ficando chata, 
sendo patrulhadas por essas pessoas que são 
amargas e não sorriem. Eu sinceramente vou 
continuar torcendo e muito para que o Bra-
sil vença a Servia na quarta-feira (26) e passe 
tranquilamente para a segunda fase da Copa. 
Vou comprar mais uma camisa verde e ama-
rela e comprar a maior bandeira brasileira que 
encontrar e ornamentar minha casa de balões e 
convidar o Alan Galardo para assistir o jogo na 
minha casa e outros amigos e gritar muito alto 
Avante Brasil, Rumo ao Hexa.

Assistindo um documentário do lendá-
rio selecionado Costa-riquenho da Copa do 
Mundo de 1990, disputada na Itália, descobri 
que a campanha inédita deles naquela Copa, 
classificando-se para as oitavas de final aqueles 
homens até hoje são tratados como heróis em 
seu País. Na pequena Costa Rica, que após fa-
zer uma campanha empatando com a Escócia, 
perder de 1x0 para o Brasil e vencer a Suécia de 
virada por 2x1. E nós Penta campeões do mun-
do ficamos questionando a postura de quem 
torce e vibra com o triunfo da nossa pátria no 
futebol.

O Brasil ta chato. Uma brincadeira com 
uma recepcionista russa foi tratado no Brasil 
como um escândalo mundial, vídeos nas redes 
sociais de aula de moralismo pulularam, e aí, a 
moça gravou um vídeo dizendo que não estava 
ofendida e entendia a brincadeira dos brasilei-
ros. E aí cara pálida?

Eu tenho meus candidatos e as minhas ra-
zões para escolhe-los. Você chato, faça o mes-
mo. Encontre suas razões e defina seus candi-
datos. Sua opinião é contrária a minha? Ótimo, 
espose a sua e respeite a minha, porque vou 
respeitar a sua. Isso é democracia, o respeito às 
opiniões divergentes. Não precisamos deixar de 
ser amigo porque politicamente penso diferen-
te de você. Vamos sorrir! A vida fica mais leve e 
muito, mais muito mais agradável. E vamos ao 
Hexa e ao desenvolvimento econômico e social 
do Brasil.

O que não dá para aturar é o mundo em ple-
no século XXI querer dizer para os amazônidas 
o que fazer com a sua biodiversidade, aliás, eles 
só preocupam com a nossa, porque destruíram 
a deles. Greenpeace, WWF, GTZ e quetais nos 
deixam em paz. Queremos produção, emprego 
e renda. E VIVA O BRASIL E O AMAPÀ.

Travessia 
Os gargalos na vida nos surpre-

endem. Não são esperados, 
não parecem programados, 

nem previstos. São os estreitos caminhos 
pelos quais devemos passar. Verdadeira 
travessia. Mas devemos ir em frente, sem-
pre. Sem jamais perder a esperança.

Aprendi isso em casa diante de dificul-
dades e adversidades da própria existên-
cia. Foram lições preciosas transmitidas 
pelo pai e pela mãe a nós, os filhos.

Nunca esquecemos a lição maior da 
mãe que exemplificava com o trabalho 
persistente, não permitindo qualquer in-

terferência na busca do êxito que benefi-
ciaria a todos. E não só a favor dos fami-
liares, mas também de quem merecesse 
sua dedicação sincera.

Foi com esses exemplos de persistên-
cia no trabalho que eles conseguiram nos 
transmitir o bom ânimo para o progresso 
próprio. Essa foi a lição dos pais.

Mas a vida surpreende e exige forças 
e lutas para a transposição de barreiras 
inesperadas. Trata-se de real travessia. 
Isso acontece com todos os viventes.

Pessoalmente, sentindo o tempo trans-
correr, a vida escoar, faço as reflexões que 

norteiam a existência própria.
Se estamos na Terra para galgar en-

tendimento, cada um à sua moda, com 
seus recursos, com a sua capacidade pró-
pria, a partir das orientações familiares 
primeiras, entendemos que a esperança 
deve prevalecer sempre diante das lutas 
existenciais, inevitáveis. Todos enfrentam 
dores vivenciais. Assim, penso, é preciso 
ter compreensão das suas causas e essa é 
a parte difícil.

Aqui, preciso confessar, quero chorar o 
choro da minha incompreensão própria. 
Isso está me pesando no coração, espe-

cialmente após uma leitura fortuita. 
Aconteceu após rever um provérbio: 

“Quando não compreendemos a dor, ela 
nos dilacera. Quando entendemos seus 
fins, ela nos aperfeiçoa”.

Quero chorar essa dor decorrente da 
minha falta de compreensão. Uma dor 
profunda, que dilacera o peito, que faz so-
frer e desabar. Tão forte que nem mesmo 
o valente Milton Nascimento aguentou e, 
com a letra de Fernando Brant, canta:

“Forte eu sou, mas não tem jeito /
Hoje eu tenho que chorar” 
(Travessia, 1967)
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De acordo com congressistas, a medida 
vai acarretar em redução de juros bancários 
para o consumidor

Com o texto-base aprovado há 
algumas semanas, o projeto que 
trata do novo cadastro positivo 

deve entrar em pauta no Plenário da Câ-
mara dos Deputados antes do recesso par-
lamentar. A afirmação é do presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A decisão 
dos parlamentares será em cima dos des-
taques, ou seja, das sugestões de mudanças 
no texto principal.

O objetivo do projeto é fazer com que 
as empresas, comércios e instituições finan-
ceiras em geral disponibilizem, no chama-
do Cadastro Positivo, as informações dos 
consumidores, da mesma forma que é fei-
ta no Cadastro Negativo, conhecido como 
SPC. Atualmente, a inserção dos dados no 
Cadastro Positivo é facultativa, mas a pro-
posta a torna obrigatória.

Com isso, gestores de bancos de dados 

teriam acesso a todas as informações rela-
cionadas a pagamentos em dia e emprésti-
mos quitados. Apoiador da matéria, o de-
putado federal Rodrigo Garcia (DEM-SP) 
explica que as informações terão o mínimo 
de sigilo. Além disso, o congressista acredita 
que aprovação do texto será um ponto posi-
tivo para a economia brasileira.

“Com o Cadastro Positivo nós vamos 
premiar o bom pagador. Estamos fazen-
do isso preservando todo o sigilo das in-
formações. Por isso, o Cadastro Positivo é 
uma medida importante para a economia 
brasileira, principalmente nesse momento 
de retomada econômica”, afirma o líder do 
Democratas.

Ainda de acordo com Rodrigo Garcia, o 
PLP 441/2017 reduz os juros atribuídos ao 
consumidor no momento de pegar um em-
préstimo. “Nós vamos conseguir reduzir a 
taxa de juros que hoje é cobrada do peque-
no empreendedor e daquele cidadão que 
precisa de recursos no banco para pagar 
suas contas”, disse.

Com uma emenda acatada pelo relator 

Governos, Indivíduos e Desenvolvimento Sustentado
Pesquisas mostram dados alarmantes 

sobre nossos mares e o grande vilão é 
o crescimento desordenado das cida-

des. Cidades brasileiras figuram em destaque, o 
que não surpreende. Sobre elas se ergue um país 
não muito ecológico, cuja democracia quanto 
mais avançou mais para trás deixou o país no PIB 
mundial.

Uma realidade triste: quanto mais demo-
cracia, mais atrasados ficamos. Certamente, um 
elemento por trás disto é um modus pensanti de 
nossa elite intelectual, que cai no gosto de nossa 
elite política, a qual subtrai responsabilidades dos 
indivíduos, passando-as aos governos. Resultado: 
um país com altos tributos rendendo baixo desen-
volvimento humano.

Tomemos o problema da saúde. O indivíduo 
come mal, bebe muito álcool, gasta enorme parte 
do seu tempo no sofá da casa em frente à TV – 
tantas atrações agora -- fica obeso e aí tem todas as 
sequelas previstas. Acrescente, ainda, aquela mãe 
que engravida aos 16 anos, ganhando pouco mais 
do que 1 SM, e acaba fazendo 3 filhos ou mais. 
Qual a solução para conta médica e hospitalar, 
que fica próxima aos 50% da renda do indivíduo? 
Um programa de saúde governamental mais am-
plo, dirão nossos intelectuais.

Outro é o problema das migrações. Em áreas 
subdesenvolvidas, temos uma população que vive 
qual servos, produzindo para subsistência e sem 
uma programação de investir no futuro: na edu-
cação dos filhos, ou em sua unidade produtiva, 
ou na reputação de seu trabalho. Outrora, quando 
compelidos ou atraídos a migrar, iam para cidades 

mais próximas, ou para regiões agrícolas em ex-
pansão. Mais recentemente, uma parte crescente 
foi para grandes centros, a despeito da estagnação. 
Como? O sistema de vida urbano agora inclui a 
possibilidade de um prédio invadido, usando gatos 
para eletricidade e pagando a conta dos filhos com 
bolsa disto e bolsa daquilo. Viram presas fáceis de 
organizações criminosas, algumas das quais com 
fachada altaneira, tipo “MTST, MPLO,...”. Aí acon-
tece uma tragédia; a construção desaba. Outro 
dado: as cidades do Norte e Nordeste, tão pacíficas 
nos 1980s, agora estão entre as mais perigosas do 
planeta. Quem é o culpado? O governo que não 
proveu os recursos para estes servos do Senhor, 
dizem nossos intelectuais -- estes mesmos que 
fizeram sua biografia por lutar contra a ditadura. 

Nossos advogados, que vão à caça do trabalho 
escravo, fecham os olhos para as desgraças auto-
-impingidas por estes humildes seres. Cruel, atri-
buir ao cidadão comum sua própria desventura? 
Sabe-se que Tchecov foi crucificado por seu Os 
Mujiques, mas a nova Rússia indica que ele estava 
mais certo do que o benevolente Tolstoi. Aliás, ao 
contrário deste último, Tchecov viveu no meio dos 
pobres, atendendo-os num rincão da Sibéria. Um 
contra-exemplo local: os empenhadíssimos imi-
grantes Haitianos.

Tomemos o exemplo da América do Norte. 
Qualquer um familiar com os EUA logo nota as 
seguintes diferenças no Canadá: os produtos são 
um pouco mais caros, mas o cidadão mediano 
é mais letrado, há menos pobres na rua, menos 
agrupamentos de guetos étnicos, e menos violên-
cia verbal nos debates políticos. Um governo be-

Lei do Cadastro Positivo deve ser pautada no Ple-
nário da Câmara antes do recesso parlamentar

da matéria, o deputado Silvio Torres (PS-
DB-SP) diz que inicialmente as vantagens 
da aprovação do texto vão para os bancos, o 
que acarreta em benefício para o cliente da 
instituição financeira.

“Com o Cadastro Positivo, a lógica é que 
o spread bancário vá diminuir. Diminuin-
do o spread bancário, é evidentemente que 
o juro irá diminuir. Então eu sugeri ao re-
lator, e ele acatou, nós colocar no parecer o 
seguinte: se até 24 meses o spread bancário 
não diminuir, o Congresso Nacional vai re-

visar a lei do Cadastro Positivo. Então acho 
que sele será aprovado, sim”, afirmou o de-
putado.

Spread bancário é o custo que a institui-
ção financeira tem ao estabelecer as taxas de 
juros. No spread consta o risco-crédito, ou 
seja, quanto mais risco o banco tem de não 
receber um empréstimo, maior é o spread 
bancário e, consequentemente, os juros.

Por enquanto, o texto do PLP 441/2017 
aguarda deliberação no Plenário da Câma-
ra dos Deputados.

nevolente? Não exatamente. 
Os impostos são mais elevados do que nos 

EUA, mas retornam em ganhos para os contri-
buintes. O governo federal no Canadá, por exem-
plo, tem menor peso nos gastos governamentais 
do que nos EUA. Com um governo local e re-
gional mais forte, mais próximo do contribuinte, 
mais eficiente e ajustada é a oferta de bens pú-
blicos (boa educação para todos, boas estradas e 
ruas, proteção legal). Mais assistencialismo? Há 
um sistema público de saúde mais amplo, mas que 
estruturado nos governos Estaduais, e para aces-
so aos serviços a exigência de contribuição não 
é diferente dos EUA. Finalmente, o Canadá tem 
um esquema institucional não adverso aos inves-
tidores. É aberto ao comércio internacional, tem 
uma legislação trabalhista balanceada e simples, e 
a mais simples do planeta para o processo de abrir 
e fechar empresas.

Eis que o cimento social de sociedades mais 
avançadas são incentivos à ações individuais res-
ponsáveis, criativas e participativas. Eis a prova 
empírica de que o mindset brasileiro, uma mis-
tura de marxismo com coronelismo, leva ao que 
temos: uma sociedade de indivíduos que não in-
vestem no futuro, mas querem viver como se o 
tivessem feito. Tudo porque, quando a conta não 
fecha, o Governo seria a solução. Só não explicam 
com gerar crescentes tributos e que os recursos 
seriam alocados por este desalentador Estado bra-
sileiro.

Esse o grande furo deste mindset tupiniquim: 
ignorar que sociedades mais afluentes se assentam 
em regras para esforço e criatividade individual, 

protegendo-as da bandidagem e de autoridades 
extorsivas. É desejável ter instituições que garan-
tam transferência de parte da renda dos bem po-
sicionados para os que não estão em condições. 
Mas este arranjo deve estar integrado a um dese-
nho político-institucional que ponha à frente, na 
liderança, os que criam e inovam. O que vale tanto 
para os agentes que fazem o desenho político da 
sociedade, quanto para os agentes da sociedade 
civil econômica.

Assim, baseado na racionalidade e na boa 
índole, teremos um resultado coletivo que con-
temple não apenas o futuro de nossos filhos, mas 
também o de nossos netos e o do planeta. A difi-
culdade é que esta mudança pressuporia mudar o 
mindset de nossos intelectuais. Como explicá-lo? 
Algo de errado com as regras de mobilidade e pre-
miação dos talentos em nosso sistema de pesqui-
sa?

Num país sobrecarregado de impostos que 
pouco rendem ao desenvolvimento humano 
(dados ONU), o desafio é redesenhar a ação go-
vernamental, de modo a priorizar a ascenção eco-
nômica via bens públicos (segurança, educação e 
estradas), o invés das rendas privadas. Neste nosso 
samaritanismo democrático os pobres não ascen-
dem e viram servos de políticos que elegem na 
próxima eleição. Por não retribuir o contribuinte, 
nem promover o desenvolvimento, é um esquema 
extorsivo voltado para re-eleição dos políticos no 
poder.

Carlos A. Cinquetti. PhD in economics (New 
School, NYC) é livre docente do Depto. de econo-
mia da UNESP
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GESTÃO NO TRÂNSITO: UMA QUESTÃO GRAVE DE SAÚDE PÚBLICA.

Continuando o “Maio Amarelo” 
vamos persistir nossa reflexão 
sobre as implicações do trânsito 

na saúde pública, o que em nosso estado 
atinge recursos públicos significativos. 

Quando ocorre um acidente no trân-
sito (ATT) uma série de ações é envolvida, 
compondo uma rede de serviços e medidas 
a serem  tomadas com agilidade e eficácia. 
Caso isso não ocorra à contento teremos o 
agravamento de lesões, ferimentos, sequelas 
incapacitantes ou o desfecho fatal: o óbito. 

Pensando nisso, a ONU instituiu a Dé-
cada de Ação para a Segurança Viária, em 
2010, com o intuito de reduzir em 50% o 
número de mortos e feridos no período de 
2011-2020. Assim, estabeleceu 5 pilares de 
ação para a segurança no trânsito:

1) Gestão Nacional de Segurança no 
Transito (Ministério dos Transportes, ANT 
e CONTRAN);

2) Infraestrutura Adequada- Estradas 
Seguras e Mobilidade (Gov. Federal, Estadu-
al e Municipal);

3) Veículos mais seguros ( Legislação e 
Industria Automobilistica.);

4) Comportamento e Segurança do 
Usuário ( Condutor/ Pedestre)

5) Resposta pós-acidente: atendimen-
to ao trauma, Ass. Pré-hospitalar e reabilita-
ção ( assistência das três esferas).

A greve dos caminhoneiros mostrou 
o quanto o transporte é importante para o 
país, assim como a segurança no trânsito 
é fundamental para a preservação da vida. 
O problema envolve múltiplos fatores, po-
rém dos 5 pilares estabelecidos pela ONU, 
apenas um depende, embora não exclusi-
vamente, do cidadão: o comportamento 
e segurança do usuário para um caminho 
seguro. Os quatro restantes são de gestão e 
ação institucional, política e governamental, 
nas três esferas de poder. 

Isso indica que se os quatro itens não fo-
rem cumpridos pelo gestor governamental a 
consequência recairá sobre o cidadão/usuá-
rio, condutor ou transeunte. 

Nos artigos, por ocasião do “Maio Ama-
relo” (07.05.18) discorri sobre a “Violência 
do Trânsito para os Hospitais”, onde mostrei 
a intenção da ONU de reduzir pela metade 
o índice de ATT e de vítimas até 2020. No 
Brasil tivemos decréscimo na taxa de mor-
talidade em 2015 em relação a 2014, quando 
foram poupadas 5.000 vidas.

Se fizermos uma avaliação do número 

de vítimas por motocicletas no Amapá o re-
sultado vai acompanhar o que acontece no 
restante do Brasil, que no período de 2014-
2016 contribui sobremaneira para o aumen-
to da cifra de internações, chegando a 87,5% 
em 2016. Em 2015 ocorreram 175.000 inter-
nações, cujos ocupantes de moto contribuí-
ram com 60% dos pacientes internados. 

Essa situação é preocupante para a rede 
de saúde pública, que é a que acolhe a maio-
ria dos acidentados, acometidos com os 
mais diversos tipos de lesões e sequelas: es-
magamentos, amputações, deformidades, 
trauma de nervos, traumatismo raquime-
dular, TCE e queimaduras. 

As lesões incapacitantes exigem dos ges-
tores um aparato técnico suficiente, estru-
tura adequada e qua-
lificação da equipe de 
socorristas e serviços de 
emergência e posterior 
reabilitação de seque-
las. No Amapá cabe à 
gestão da SESA, através 
dos serviços prestados 
pelo SAMU, Hospital 
de Emergência e CRE-
AP, a execução dessas 

atividades. 
 No estudo feito por Maria Helena Pra-

do e Monica Mendonça do ano de 2015, a 
taxa de internação das vítimas decorren-
tes de ATT (por 100.000 hab.) no Amapá, 
foi de 88,7 %, ficando só atrás do Roraima 
(302,4%) e Acre (97,1%), sendo estas as 
maiores taxas do Brasil, o que mostra que 
a problemática nos estados do norte é mais 
grave (Revista ABRAMET, v.37,N.1, 2018).   

Tendo em vista também a carência e de-
sestruturação dos serviços médicos de apoio 
e de urgência/emergência na região norte, 
corrobora para que os ATT tenham uma in-
fluencia marcante na saúde pública, ficando 
o Amapá longe de contribuir com o Brasil 
para atingir as metas da ONU.  

O MOMENTO É DE REFLEXÃO PARA OS PRÉ-CANDIDATOS

O sucesso da campanha para 
conquista de um dos car-
gos oferecidos em uma 

eleição tem forte componente no 
momento da decisão, tomada duran-
te as convenções partidárias que de-
liberam sobre coligações e escolha de 
candidatos.

As coligações precisam ser muito 
bem trabalhadas e nada têm a ver com 
a administração ou a gestão. Confun-
dir esses dois momentos sempre re-
sulta no insucesso da campanha e na 
derrota de candidatos que até teriam 
chances, mas que não souberam ou 
nãoi tiveram condições de adminis-
trar a decisão do partido, no momen-
to da escolha dos seus coligados.

Não é o número de partido em 
uma coligação que define o sucesso 
da campanha, as eleições anteriores 
oferecem dados para reflexão que 
levaram a resultados inesperados de-
pois de concluída a apuração. 

Vamos tomar como exemplo as 

eleições majoritárias de 2014, uma 
eleição regional como a de 2018. Pois 
bem, os vencedores foram uma coli-
gação de 3 (três) partidos para o car-
go de Governador do Estado, e uma 
coligação de 4 (quatro) partidos para 
o cargo de Senador da República.

Naquela eleição regional (2014) 
havia, também, uma coligação de 9 
(nove) partidos e uma coligação de 8 
(oito) partidos e, as duas coligações 
não atingiram, tanto para o cargo de 
Governador, como para o cargo de 
Senador, 15% (quinze por cento) dos 
votos válidos, ou seja, ficaram muito 
distantes daqueles que foram eleitos, 
apoiados por coligações com menor 
número de partidos.

Ainda na eleição de 2014 ficaram 
demonstradas as dificuldades cria-
das dentro de uma das coligações 
que, mesmo contando com 8 (oito) 
partidos coligados, decidiu apresen-
tar 4(quatro) candidatos ao cargo de 
Senador, pois bem, tanto a votação 
do candidato ao Governo do Estado 

daquela coligação (7,06% dos votos 
válidos), como cada um dos 4 (qua-
tro) candidatos ao cargo de Senador 
da República (2,05%, 1,38%, 0,98% 
e 0,41 dos votos válidos) demons-
traram que a divisão além de em-
purrar o resultado para distante dos 
vencedores, provavelmente diminui 
a quantidade de votos se houvesse a 
unidade durante a campanha.

Os reflexos ficaram bem claros 
quando analisado, detidamente, o 
resultado das eleições proporcionais 
daquele mesmo ano (2014), quando 
o eleitor pode não ter entendido a 
mensagem durante a campanha e fez 
a sua escolha fugindo das confusões 
indesejadas criadas no momento do 
voto.

Esses exemplos podem ajudar no 
processo de reflexão dos pré-candi-
datos, colocando nesse conjunto os 
interesses da população, uma vez que 
as eleições de 2018 são apontadas 
como aquelas que podem mudar o 
rumo do País e do Estado do Amapá, 

trazendo a realidade socioeconômica 
através da realidade política.

Não seria exigir muito do eleitor 
que se vai defrontar, mais uma vez, 
com uma massa grande de candida-
tos e com algumas propostas mira-
culosas apresentadas por candidatos 
que têm pouca noção do cargo ao 
qual se candidata.

O pré-candidato precisa ficar 
atento nas novas regras que foram 
incorporadas com a minirreforma 
eleitoral aprovada no Congresso, e 
que trouxe novidades para o pleito de 
2018, e uma das principais é o caso da 
cláusula de barreira que tira do páreo 
os candidatos, nas eleições propor-
cionais que não alcançarem 10% (dez 
por cento) dos votos do quociente 
eleitoral. É preciso fazer conta!

O tempo está ficando reduzido e 
os pré-candidato não podem se dei-
xar seduzir pela ilusão do provável 
ou pelo lema de que “o importante é 
participar”.
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Euricélia Cardoso (ex-prefeita de LJ) quem 
assume a inteerinamente a cadeira de depu-
tado federal de Roberto Góes (PDT)

Governador Waldez Góes entregou, 
simbolicamente, um exemplar do ma-
nual -Gestão Pública Condutas Veda-

das em Ano Eleitoral – Eleições 2018 à 
secretária de Estado da Administração 

(Sead), Suelem Amoras

Parabéns da coluna ao de-
putado federal licenciado 
Roberto Góes (PDT) pelo 
aniversário. Felicidades!

Recebeu os cari-
nhos dos amigos e 

familiartes pelos 35 
anos o economista e 

gestor público An-
tonio Pinheiro Teles 
Junior. Parabéns da 

coluna.


