
Expansão da produ-
ção de grãos impul-
siona negócios na 
Cadeia Produtiva de 
Alimentos no Amapá. 
Fábrica de Ração já 
produz 200 toneladas 
para alimentar bovi-
nos e bubalinos, do 
rebanho local, e pode 
exportar para a re-
gião Sul e Sudoeste 
do Brasil e para Euro-
pa e Estados Unidos.
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Editorial Agronegócio contorna a crise batendo recordes

A agricultura representa uma 
atividade com alto impacto 
econômico, sendo que paí-

ses em desenvolvimento podem se va-
ler de seus potenciais agrícolas e recur-
sos naturais para trilhar caminhos em 
busca de crescimento econômico e de-
senvolvimento sustentável. E mesmo 
com uma tremenda crise econômica 
que já se arrasta por quatro anos, e que 
vem lentamente recuando, em meio à 
retração generalizada da economia, o 
campo é o único que se salva.  

Com injeção pesada de tecnologia 
em todas as etapas do processo pro-
dutivo e câmbio favorável, o agrone-
gócio, único setor que cresceu no País 
em 2015, vem conseguindo driblar os 
gargalos de infraestrutura e cravar sua 
competitividade no cenário interna-
cional. Neste ano a produção de soja, 
carro-chefe do agricultura brasileira, 
deve ultrapassar a barreira das 100 mi-
lhões de toneladas.

E no Amapá não tem sido diferente, 
a produção de soja tem crescido ano a 
ano e em 2017 injetou R$ 60 milhões 
na economia local e este ano já apre-
senta a possibilidade de bater outro 
recorde e com o sucesso vem atraindo 
novas empresas que chegam para in-
vestir em insumos oriundos dos grãos. 

O Amapá é hoje uma das últimas 
fronteiras agrícolas para o plantio de 
grãos no cerrado, atividades agrope-
cuárias na várzea, projetos de manejo 
florestal e de fitocosméticos e fitoterá-
picos, além de ter uma infraestrutura 
de logística, como estradas, portos e 
aeroportos satisfatória. 

O crescimento da produção de 
grãos impulsiona negócios na Cadeia 
Produtiva de Alimentos no Amapá. 
Só uma fábrica de ração, já produz 
200 toneladas para alimentar bovinos 
e bubalinos, do rebanho local, e vai 
poder exportar para as regiões Sul e 

Sudoeste do Brasil, Europa e Estados 
Unidos. 

Entre 2012 e 2017 o agronegócio da 
soja atraiu cerca de 100 empresas para 
o Amapá e gerou aproximadamente 
1.200 empregos. 

E ainda tem as múltiplas vantagens 
que podem advir deste processo, por 
exemplo: a viabilização de segmentos 
correlatos ao plantio e beneficiamen-
to de grãos, como a piscicultura, avi-
cultura e suinocultura, que podem se 
tornar rentáveis pelo preço das rações 
(subproduto dos grãos) que tendem a 
baratear.

A renda rural média dos trabalha-
dores nas áreas produtoras de grãos 
(Itaubal) em 2013 foi de R$ 1.230,00/
mês, sendo que nenhum trabalhador 
recebeu abaixo de R$ 850,00/mês. Ou 
seja, a renda rural deve ser multiplica-
da 3 ou 4 vezes.

Esses resultados chegaram a esse 

‘boom’ devido o enfrentamento e a 
firmeza como vem sendo feita a ad-
ministração pública estadual. A preo-
cupação em transformar o Estado do 
Amapá em um produtor de alimentos, 
para o consumo interno e exporta-
ção, saindo da dependência caríssima 
de importar alimentos e mandar os 
já parcos recursos para outras unida-
des federativas. O governador Waldez 
Góes reuniu uma equipe de técnicos 
capacitados que elaboram projetos e 
programas eficazes para a área de plan-
tio e de pecuária.

A luta pela regularização das ter-
ras, produção sustentável, controle 
do meio ambiente e incentivos fiscais, 
através da Zona Franca Verde, tem 
possibilitado que mais de 100 empre-
sas venham aqui se instalar e passem a 
gerar emprego e renda para o Estado. 

É a nossa independência alimentar 
e o tão almejado crescimento econô-
mico.

Esta semana, em uma reunião 
de trabalho, ouvi um jovem 
utilizar suas experiências de 

vida como ferramenta de incentivo a 
busca de foco na caminhada terrena. 
Sua determinação, depois de começar 
a seguir um profissional da área jurí-
dica, como exemplo para alcançar seu 
sonho, foi fundamental para o sucesso 
de sua conquista, em se tornar um ad-
vogado.

Depois ouvi de outro amigo o re-
conhecimento de suas fraquezas e in-
constâncias, aliado as atitudes duras 
com as pessoas, o que o impediu de ser 
perfeito em sua trajetória, um pedido 
de desculpas pelos atrapalhos causados 
aos outros e por sua falta de humildade 
em alguns momentos.

Me fez recordar de uma fala do sau-
doso Chico Xavier, que afirmava: 

– “Se eu fosse alguém, se eu tivesse 
influência, se eu pudesse realizar algu-
ma coisa em benefício da comunidade, 
e seu tivesse a menor autoridade para 
fazer isto, eu apenas repetiria, para mim 
mesmo e para todos os nossos irmãos 

em humanidade, de todas as terras e de 
todos os idiomas, aquelas palavras de 
nosso Senhor Jesus Cristo: Amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei.

Porque amor é o esquecimento de 
si mesmo, porque amor, nada pedindo 
para si. O ‘Amai-vos uns aos outros’ foi 
superado pelo ‘Amai-vos uns aos ou-
tros como eu vos amei’.

Amar alguém ou alguma causa, sem 
pedir nada, sem esperar o pagamento, 
nem mesmo da compreensão da inte-
ligência do próximo, então, é trabalhar 
pela humanidade mais feliz, por um 
mundo melhor, pela extinção das guer-
ras, e pelo incentivo do progresso em 
bases morais, convenientes para que 
nós todos estejamos no melhor lugar 
possível, que possamos ocupar no cam-
po da vida humana, servindo ao pai, ao 
criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a 
todos os princípios Cristãos, como Ele, 
e aos princípios mais nobres de outras 
religiões, para que com respeito mútuo 
possamos vencer todas as barreiras e 
amar como o amor deve ser consagra-
do entre nós, isto é, amor sem recom-

pensa, porque todo amor que é pos-
sessivo, infelizmente, ainda é um amor 
de grande parentesco com o amor dos 
animais”.

Grande Chico Xavier, sempre certei-
ro em seus mais impolutos conselhos.

Na verdade é simples assim, basta o 
respeito ao próximo, acreditar no seu 
potencial, conservar a motivação, to-
dos os dias, e a autoestima elevada para 
atrair o sucesso. E, sobretudo, seja ino-
vador, treine sua mente para vencer, es-
tipule metas e, principalmente, lute por 
seus ideais.

O sucesso está dentro de você. Acre-
dite! Nunca é tarde demais. Comece 
agora acreditando em você, no seu po-
tencial, pois ‘é pra frente que se anda’!

Empreender é sonhar, acreditar, 
mesmo correndo riscos – Isso é Con-
fiança, pois quanto mais elevados nos-
sos pensamentos, mais grandiosa será a 
nossa vida.

Intuir é um instrumento valioso, re-
sultado de todas as experiências e in-
formações que acumulamos ao longo 
da vida, entendendo que nos negócios 

o cidadão tem que ter palpites. Isso é 
Intuição.

Líder não nasce feito. Tudo começa 
com a paixão e a vontade de servir, mas 
com generosidade, respeito, bondade, 
humildade, autenticidade, sem orgulho 
e arrogância. Um líder precisa planejar, 
executar, ouvir e receber mensagens e 
decodificar a mensagem, além do senso 
de conciliação e jeito para solucionar 
conflitos. Isso é Liderança.

Mas para planejar bem é preciso 
acompanhar a execução do planeja-
mento. O empreendedor aprende a re-
visar continuamente seus planos, con-
siderando o resultado alcançado e as 
mudanças circunstanciais. Empreende-
dorismo é o motor da economia capi-
talista, que promove o desenvolvimen-
to, a criação de novos produtos, novos 
processos é novos mercados. Isso é Pla-
nejamento.

São só algumas dicas, já que também 
vou apostar nesse ‘foco’, acreditando, 
amando e respeitando o meu próximo. 
Vamos nessa?

Boa semana!

Foco no sonho...
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Da Editoria

POR DECISÃO DO STF, GRUPO DE SERVIDORES 
DEVE DEIXAR DE RECEBER PELA AMPREV

Trabalhadores afeta-
dos não teriam con-
tribuído com órgão 

entre 1991 e 1999. Ministros 
certificaram que situação de 
beneficiários no Amapá é in-
constitucional.

Servidores dos poderes 
Legislativo, Executivo, Judi-
ciário, além dos que faziam 
parte dos quadros do Minis-
tério Público e do Tribunal de 
Contas do Estado, aposenta-
dos antes da criação de Ama-
pá Previdência (Amprev), 
poderão deixar de receber 
benefícios do órgão.

É que os ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
entenderam como inconstitu-
cional a lei que permitiu que 
eles recebessem aposenta-
dorias e pensões da Amprev, 
sem que tenham contribuído 
com o órgão, no período en-
tre 1991 e 1999. O julgamento 
da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) de número 
3628, gerada pelo governo 
do Estado, 
ocorreu na 
quinta-feira 
(8).

A Assem-
bleia Legisla-
tiva do Ama-
pá (Alap) 
debateu e 
aprovou o 
b e n e f i c i a -
mento des-
ses servido-
res ao alterar 
um trecho 

da lei estadual 915/2005. A 
maioria dos ministros do STF 
indicaram que na lei não ha-
via a informação de qual seria 
a fonte de custeio desses be-
nefícios.

Para o Supremo, a medida 
criou despesas e desequili-
brou o sistema previdenciá-
rio, assim como alegou o go-
verno estadual ao acionar o 
tribunal.

“Isso trouxe um desequi-
líbrio para a Amprev. Ainda 
na época da criação da lei, em 
2005, foi ajuizada Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade, 
com a decisão recente que 
determinou que esses apo-
sentados continuam receben-

do [benefícios], mas nos seus 
órgãos de origem, onde eles 
se aposentaram”, explicou o 
procurador-geral do Estado, 
Narson Galeno.

A decisão final do STF ain-
da não foi publicada e nem 
houve modulação dos efeitos 
da sentença, por isso o Estado 
ainda não sabe quantas pesso-
as estão nessa situação. Ainda 
não há também previsão para 
o início do reordenamento do 
pagamento desses benefícios.

O Estado garante que nin-
guém será prejudicado, devi-
do os benefícios serem ape-
nas remanejados aos órgãos 
de origem desses antigos ser-
vidores.
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Pra quem acha que gasta muito...
O deputado estadual Max da AABB, que 
no episódio do auxílio paletó disse que tinha 
saudade do tempo de bancário, quando 
recebia o salário e não tinha que distribuir, 
agora quer ser deputado federal. Então não achou 
tão ruim assim, né mesmo?

Ramphastos
PF não tá dando mole para os faiscadores. A Operação Ramphas-
tos, que homenageia as aves de bico longo (Tucanos), puniu servi-
dores do IMAP que liberaram licença de seis quilômetros de mata. 
Até aí tudo certo, mas já o desmatamento da Mineradora Beadell, 
nem thum. Égua não, égua não.

Cabra macho
Dr. João Bosco, juiz federal, a cada ação demonstra mais e mais 
compromisso com o bem estar coletivo. Agora encampa uma luta 
para impedir a remoção das Varas Federais Criminais do Oiapoque 
e Laranjal do Jari. Se concretizada a pretensão do Otávio Noronha 
o Amapá sofrerá um grande retrocesso. Então endossem o ‘Abaixo 
Assinado’ da OAB/Ap, ou... o prejuízo será irrecuperável.

Quando os caras estão perdidos...
Tudo vai para brejo, até a sabedoria jurídica. Os caras usaram o re-
médio errado para reivindicar os direitos que eles alegavam ter em 
função da eleição da FAF. Entraram com Mandado de Segurança, 
ação que só cabe contra autoridade. Vixi!

Muito bem, obrigada.
O jornalista Humberto Baia trombeteia da fronteira que a econo-
mia oiapoquense supera a crise sustentada num tripé: euro, ouro e 
contra cheque. Maravilha, já já to indo pra lá.

Renderam-se?
Assisti uma entrevista do Senador Jorge Viana do Acre na Globo 
News afirmando que a violência está insustentável no Brasil, e que 
a intervenção deveria ser no País inteiro. Tu afrouxas, vermelhi-
nho?

?
E o que dizem boa parte dos santanenses quando o assunto são as 
obras de autoria do município. Até agora em Santana onde tem 
gente trabalhando a placa de identificação é do governo. Vumbora 
prefeito!

Tô fora
Dr. Cícero Bordalo Junior que saiu do conforto de sua carreira exi-
tosa de advogado e anunciou que entraria na política, mas diante 
da decepção com eleitorado e com as forças ocultas disse que não 
queria mais saber disso. Saiu com nojo, segundo ele.

Cobrando a conta
Promotor Moisés Rivaldo, mesmo por baixo de vara, tem dito que 
vai cobrar o acordo da eleição de 2016. Segundo ele, Clécio, Randol-
fe e Davi prometeram que ele seria a segunda opção da coligação 
para o Senado. Será que cumprem? Duvido.

Linguarudo
Em viagem pelas aldeias oiapoquense, o Senador Capi não segurou 
a língua e vociferou. Moisés está morto politicamente. Moisés ficou 
fulo da vida e disse que o tempo vai determinar quem está morto. 
Tô na arquibancada.



Reinaldo Coelho

O desenvolvimento industrial e 
agrícola não é alternativa ex-
clusiva, mas complementar, e 

acontece mutuamente e em consonância 
com os demais setores de atividade, em 
âmbito local seja em âmbito mundial. 
A agropecuária envolve as atividades 
humanas destinadas ao cultivo da terra 
(agricultura) e à criação de animais (pe-
cuária). Abrange não só a produção de 
alimentos destinados ao consumo hu-
mano, mas também a alimentação de 
animais e a produção de matérias-pri-
mas industriais.  

A agricultura colabora essencialmen-
te das seguintes maneiras: fornecendo 
alimento e matéria prima para os outros 
setores da economia; criando demanda 
para bens produzidos em setores não-
-agricultura — fomentando um mercado 
financeiro destinado a atender os seto-
res de produção agrícola ou procura por 

maquinário na indústria –; adicionando 
capacidade de poupança e investimento; 
ajudando na inserção no comércio inter-
nacional; estabelecendo uma oferta de 
emprego.

Marcado por uma geografia parti-
cular, o Estado tem a qualidade de ser 
banhado pelo maior rio do mundo em 
volume d’água e pelo Oceano Atlântico, 
simultaneamente, além de estar mais 
próximo dos principais centros consu-
midores da América Central, América 
no Norte e Europa.

Esta posição estratégica em relação às 
demais Unidades Federativas pode tor-
nar viável, do ponto de vista do trânsito 
fluviomarinho, a implantação de ativida-
des comerciais com os mercados nacio-
nal e internacional.

A somatória da nova rota da soja 
mais o preço das terras no Amapá alia-
do a adequação do terminal portuário 
na Companhia Docas de Santana e a ins-
talação do Terminal de Uso Privado da 
Cianport, na Ilha de Santana, transfor-
maram a vantagem comparativa de loca-

lização estratégica do Estado do Amapá 
em uma vantagem competitiva na área 
da produção de alimentos oriundos do 
agronegócio, bem como da logística de 
transporte de grãos provenientes do 
Centro Oeste.

A implantação do complexo Cianport, 
joint-venture das empresas Agrosoja e 
Fiagril, que atuam no Mato Grosso, e 

optaram pelo Ama-
pá como ponto de 
transbordo da sua 
produção, abando-
nando as caras rotas 
para os portos do 
sul-sudeste brasilei-
ro. Já se encontram 
em operação três si-
los no Porto de San-
tana, com capacida-
de superior a 50 mil 
toneladas, além da 
unidade industrial 
de beneficiamento 
de grãos a ser im-
plantada na ilha 
Santana. A chegada 

deste empreendimento estimulou decisi-
vamente investimentos no setor.

Em relação a logística, estudos re-
centes comprovam que a exportação da 
soja pelo Porto de Santana até Rotterdã, 
na Holanda, o frete custa cerca de US$ 
75/ton, enquanto partindo do Paraná via 
Porto de Paranaguá o frete para o mes-
mo trecho importa em US$ 125/ton. Já 
em relação a Mato Grosso, com a mesma 
logística do Paraná, o custo do frete cor-
responde a US$ 185/ton.

A economia do agronegócio está 
crescendo exponencialmente no Ama-
pá. Dados da APROSOJA confirmam 
que a área plantada com grãos passou 
de 2,4 mil hectares em 2012 para apro-
ximadamente 19 mil hectares em 2017, 
representando um crescimento de 764% 
nesse período de 06 anos. A produção, 
que era de menos de 8 mil toneladas, há 
três anos, fechou 2017 com 57 mil tone-
ladas, um aumento de 975% no período 
atingindo a cifra de R$ 57 milhões, com 
um crescimento de 627% em relação a 
2012. Destaca-se ainda que a produti-
vidade (saca/hectare) saltou de 40 sacas 
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em 2012 para 50 sacas em 2017 (cresci-
mento de 25%).

Entre 2016 e 2017 a produção de soja 
subiu 28,5% no Estado, mas nas expor-
tações o produto dobrou a participação 
perante o mercado internacional. Se-
gundo números da balança comercial, 
divulgados pelo Governo Federal, o salto 
foi de U$$ 10,53 milhões para US$ 22,14 
milhões em vendas para o exterior em 
um ano.

Considerando um cenário favorável 
com a superação dos principais gargalos 
que obstaculizam um maior dinamismo 
do segmento como a regularização fun-
diária e a celeridade do licenciamento 
ambiental dados da APROSOJA proje-
tam para o ano de 2022 alcançar 100 mil 
há de área plantada, com uma produção 
de 278 mil toneladas e um impacto no 
PIB do Amapá de R$ 347 milhões.

Dentre os principais fatores que estão 
contribuindo para o boom do agronegó-
cio no Amapá, destacamos: a proximi-
dade da produção em relação ao porto 
da Companhia Docas de Santana e do 
Terminal de Uso Privado em implanta-
ção pela empresa Cianport, com infra-
estrutura de escoamento relativamente 
adequada; a constituição de toda uma 
cadeia de fornecimento de elementos 
básicos para a produção como calcário, 
fertilizantes e defensivos que permitem a 
produtividade do solo; a relativa dispo-
nibilidade de terras no cerrado amapa-
ense, estimadas pelo Zoneamento Agrí-
cola do Cerrado em aproximadamente 

900 mil hectares, dos quais 400 mil tem 
potencialidade para a produção de grãos; 
a incipiente, mas crescente estrutura de 
secagem e armazenagem disponibilizada 
pela iniciativa privada, dentre outros fa-
tores.

Atraindo investidores
Entre 2012 e 2017 o agronegócio da 

soja atraiu cerca de 100 empresas para o 
Amapá e gerou aproximadamente 1.200 
empregos. São muitas as vantagens que 
podem advir deste processo, por exem-
plo: a viabilização de segmentos correla-
tos ao plantio e beneficiamento de grãos, 
como a piscicultura, avicultura e suino-
cultura, que podem se tornar rentáveis 
pelo preço das rações (subproduto dos 
grãos) que tendem a baratear, conforme 
ilustração abaixo.

INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS 
AGROINDUSTRIAIS DE MILHO E 
SOJA

O plantio de grãos deve promover 
uma movimentação econômica indireta 
de praticamente o mesmo valor da mo-
vimentação direta. Equivale dizer que o 
Estado do Amapá pode vir a ter, muito 
rapidamente, uma movimentação eco-
nômica 40% superior a atual.

Em relação à geração apenas de em-
pregos diretos restritos a etapa de cultivo 
no campo pode-se evidenciar que a mão 
de obra existente na zona rural dos mu-
nicípios com potencial de produção de 
grãos é insuficiente para atender a neces-

sidade dessas novas lavouras. Devemos 
ter o fenômeno do ÊXODO URBANO. 
A renda rural média dos trabalhadores 
nas áreas produtoras de grãos (Itaubal) 
em 2013 foi de R$ 1.230,00/mês, sendo 
que nenhum trabalhador recebeu abaixo 
de R$ 850,00/mês. Ou seja, a renda rural 
deve ser multiplicada 3 ou 4 vezes.

Produção de alimentos
Dos alimentos consumidos no Ama-

pá cerca de 85% vem de outros Estados. 
O governador Waldez Góes, tendo sua 
origem profissional no campo, como 
técnico agrícola, atuando na extinta As-
sistência Técnica e Extensão Rural do 
Amapá (ASTER), sempre direcionou 
sua preocupação em impulsionar o setor 
agropecuário do Estado e tirar os ama-
paenses da dependência da produção 
agrícola de outras unidades.

Para isso organizou uma equipe téc-
nica de alto nível, que passou a  elaborar 
os projetos estratégicos para o desenvol-

vimento e crescimento econômico do 
Amapá. E, principalmente, a geração de 
emprego e renda. Um dos primeiros seg-
mentos beneficiados foi o setor primário 
com a lavoura, com incentivos para o 
aumento da produção de grãos que daria 
o suporte para a verticalização da cadeia 
produtiva de alimentos.

Produção de Grãos 
A agricultura de grãos no Amapá 

deve impulsionar o deslocamento po-
pulacional da zona urbana para a rural, 
contribuindo para o aumento da densi-
dade populacional e o desenvolvimento 
socioeconômico da zona rural.

Dentre as vantagens competitivas 
para a expansão da produção de grãos 
destacamos: grandes virtudes edafocli-
máticas, inclusive com perspectiva de 2 
safras por ano; Baixo custo de implan-
tação dos projetos; Alto nível de compe-
titividade logística; Significativo ganho 
econômico para o Estado; Altíssimo ga-
nho social local e regional; Baixíssimo 
impacto ambiental; Conflitos fundiários 
relativamente reduzidos; e Estrutura co-
operativista.

Fábrica de Ração
No último ano o Amapá produziu 50 

mil toneladas de Soja, sendo que  parte-
foi vendida para o mercado mexicano, 
países da europa e Oriente Médio, geran-
do uma arrecadação de R$ 60 milhões 
com exportação, apesar de algumas difi-
culdades. Outra parte está sendo direcio-
nada para a produção de ração e outros 
subprodutos da cadeia de alimentos.

O presidente da AGROSOJA ama-
paense, Daniel Seben, explica que nos 
próximos cinco anos o Amapá deverá 
chegar aos 100 mil hectares de plantação 
de soja. 

E para a transformação de grãos em 
ração animal já está em pleno funciona-
mento a primeira fábrica de ração insta-
lada no Distrito Industrial, gerando mais 
de 200 empregos diretos. A fabricação 
de ração animal vai provocar mudanças 
significativas na economia local, pois o 
produto que é utilizado hoje para criação 
de animais vem de outras regiões do país 
com preços elevados e os produtores ain-
da sofrem com a espera pela mercadoria.

No entanto parte dos grãos produzi-
dos no Estado já estão sendo usados para 
a produção de ração de bois e búfalos. O 
proprietário da fábrica Edson Vilares 
explicou a reportagem que a produção 
mensal é de 200 toneladas. “Já temos al-
guns pecuaristas que já estão implemen-
tando o farelo de soja nas suas rações”.

A ração que a empresa produz fica 
no Estado, o que acaba se tornando uma 
vantagem para os pecuaristas locais que 
deixam de importar o produto com um 
preço muito mais elevado, afetando a 
competitividade das empresas. Quem 
afirma isso é o presidente da ACRIAP, 
Jesus Pontes. “Barateando o custo dos 
insumos, o Estado criará um ambiente 
propício e atrativo para novos negócios, 
inclusive beneficiando toda a agricultu-
ra familiar, pela difusão tecnológica que 
chega no campo. Pois a redução dos cus-
tos será expressiva, pois o custo do frete 
para o Amapá é enorme. Teremos uma 
queda de 80% nos nossos custos, que 
será repassado aos consumidores que 
obviamente passarão a consumir os pro-
dutos locais com os preços mais acessí-
veis e ainda utilizando o Selo Amapá e os 
incentivos da Zona Franca Verde”.

Este será o início da verticalização na 
economia amapaense. Pois assim como 
a fábrica de ração outras indústrias tam-

Economista Joselito Abranches, vice presidente da Agência de Desenvolvimento Econômi-
co do Amapá
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bém se instalarão no estado e ampliarão 
cada vez mais o processo de verticaliza-
ção e garantir que as riquezas fiquem no 
Estado.

Câmara Setorial de Produção de 
Alimentos

A reportagem entrevistou o econo-
mista Joselito Abrantes, vice-pre-
sidente da Agência de Desenvolvi-
mento Econômico do Amapá, sobre 
a cadeia produtiva de alimentos e as 
ações de apoio do governo estadual. 
Uma dessas ações foi a instalação 
da Câmara Setorial de Produção de 
Alimentos e sua importância.

“Para impulsionar e estruturar o 
fortalecimento dessa cadeia produ-
tiva o Governo do Estado instituiu 
aCâmara Setorial de Produção de 
Alimentos composta por 32 insti-
tuições públicas e privadas do setor 
produtivo”.

A Câmara Setorial tem o go-
vernador como presidente e cons-
titui-se de um fórum composto por 
entidades representativas dos elos das 
cadeias produtivas, que tem por finali-
dade propor, apoiar e acompanhar ações 
para o desenvolvimento das atividades 

dos segmentos produtores de alimentos, 
além de servir como órgão consultivo do 
governo. Com o funcionamento da Câ-
mara Setorial espera-se: melhor estrutu-
ração dos diferentes elos das cadeias pro-
dutivas; promover o diálogo organizado 
entre o setor privado e o setor público; 

aprimoramento das políticas públicas e 
dos serviços voltados aos setores de pro-
dução de alimentos; solução de conflitos 
por meio da negociação, dentre outras 
ações.

O economista Joselito destacou que a 
Câmara atua em três eixos principais: a 
produção de alimentos e grãos, a produ-

ção pesqueira e a pecuária, por meio de 
reuniões mensais visando destravar gar-
galos e implementar ações na busca pelo 
desenvolvimento. “Dentre os propósitos 
da Câmara, que funciona como um Fó-

rum, está a vertica-
lização da produção 
de grãos, frutas, pes-
cado, pecuária, sui-
nocultura, avicultura, 
dentre outros seg-
mentos econômicos. 

A Câmara con-
ta com um Plano de 
Ação aprovado por 
seus conselheiros, 
inicialmente, voltado 
para a produção de 
grãos, sendo que as 
ações prioritárias que 

estão sendo implementadas dizem res-
peito à regularização fundiária das áreas 
agrícolas do Estado; implantação de ins-
trumentos ágeis e legalmente adequados, 
de emissão das licenças ambientais para 
implantação de projetos, e a conclusão 
do Trabalho de Zoneamento Agrícola do 

Amapá. O Plano conta com outras ações 
como a implantação de um programa 
de atração de investimentos para atrair 
negócios para o Estado, de empresas li-
gadas ao setor, tanto de fornecedores 
de máquinas e equipamentos, quanto 
indústrias e exportadores; também es-
tamos priorizando a modernização da 

Legislação Tributária e Fiscal do Estado, 
criação de programa de certificação so-
cioambiental internacional para a pro-
dução local e outros”.

Porém, a pauta da Câmara Setorial 
não se restringe apenas aos grãos, pois 
ela é composta por representantes de 
instituições voltadas para o setor produ-
tivo e com essa vertente da produção de 
alimentos como a cadeia da pesca, tanto 
a artesanal quanto a industrial, a aqui-

cultura, assim como o segmento de pol-
pas de frutas.

“Com a integração dessas entida-
des tenho certeza que todos focarão 
seu planejamento com esse propósito, 
priorizando as questões técnicas, sem 
vaidades, deixando as questões políticas 
de lado, vislumbrando um projeto de es-
tado e não de governo e com isso gerar 
emprego e renda pensando nas gerações 
atuais e futuras, pois é isso que o Ama-
pá está precisando, ou seja, sair da eco-
nomia do contracheque e criar as con-
dições necessárias para que a iniciativa 
privada de fato alavanque a economia 
do Estado”.

Joselito Abrantes ressalta o desdo-
bramento do agronegócio beneficiando 
a cadeia alimentar: com a expansão da 
soja e do milhovamos superar um dos 
principais gargalos que dificultam a pro-
dução de alimentos no Amapá que é a 
produção de ração; com ela estão sendo 
criadas as condições para alavancarmos 
a suinocultura, avicultura e piscicul-
tura, bovinocultura, bubalinocultura, 
dentre outros segmentos. “E tudo cria 
um ambiente ainda mais propício para 
a verticalização dessa produção aqui no 
Amapá. O próprio sistema capitalista 
preconiza isso, ou seja, cria as condições 
para o fortalecimento do mercado com 

a inserção de outras cadeias produ-
tivas se complementam e a rede de 
negócios toda se retroalimenta”.

Uma das preocupações da equi-
pe técnica econômica do governo 
amapaense é com referência ao 
destravamento dos principais gar-
galos. “Também, essas questões dos 
marcos regulatórios estão sendo 
trabalhados pelos órgãos do go-
verno como a nova lei das terras já 
sancionada pelo governador, que 
trata doordenamento territorial, 
cujos procedimentos para a regu-
lamentação fundiária serão divul-
gados para a sociedade até o final 
do mês de março do corrente ano. 

“É uma legislação moderna e alinhada 
com uma legislação recente sancionada 
pela Presidência da República sobre re-
gulamentação fundiária na Amazônia 
que foi intensamente debatida com a 
sociedade e com os Órgãos de controle”. 
Quanto ao licenciamento ambiental o 
IMAP está trabalhando na proposta de 
uma nova legislação que modernize as 
ações e crie uma segurança jurídica para 
os empreendedores e sociedade.



Besaliel Rodrigues

TRE-AP inaugura o novo Data Center

TRE-AP NO TRIBUNA
Eleições 2018

O novo Data Center está operando 
desde fevereiro/2018.

A cerimônia de inauguração do novo 
Data Center, da Justiça Eleitoral do Ama-
pá, ocorreu na terça-feira (13), no prédio 
recém construído para abrigar a “sala se-
gura”.

Conforme Jimmy Almendra Mace-
do, coordenador de infraestrutura-STI, 
o novo espaço físico, construído dentro 
das normas técnicas, tem como objetivo 
manter protegidos todos os documentos 
da Justiça Eleitoral, onde estão os equipa-
mentos de processamentos de dados, ar-
mazenamento e comunicação de dados. 
“A Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção, realizou esse projeto mostrando a 
vulnerabilidade que se tinha, e a neces-
sidade desse novo data center, para nos 
atualizarmos tecnologicamente”, relatou.

O presidente do TRE-AP, desembar-
gador Manoel Brito, destacou a impor-
tância do investimento em segurança da 
informação, e aproveitou para enaltecer 
o empenho de todos os profissionais da 

Secretaria de Tecnologia da Informação, 
pela plena realização. “Nossa gestão tem 
feito investimentos, dentro das nossas li-
mitações, para termos uma Justiça Eleito-
ral, mais segura, célere e, mais próxima do 
eleitor”, completou.

De acordo com Elinete Nunes Freitas, 
secretária de tecnologia da informação do 
TRE-(STI-TRE-AP), o processo ocorreu 
em três etapas. A primeira foi com a com-
pra dos equipamentos, a segunda com a 
construção e a parte civil, e a terceira são 
os monitoramentos, a climatização de 
precisão, e o sistema de ante incêndio au-
tomatizado. “Essa última etapa será con-
cluída até o final do ano”, afirmou.

A sala segura contém três repartições 
distintas: Uma grande sala, onde estão os 
equipamentos de processamento e arma-
zenamento de dados; a sala de suporte, 
com um imponente sistema de “nobreak”, 
para o uso, no caso de ocorrer algum pro-
blema de fornecimento de energia; e no 
andar superior, uma ampla sala de treina-
mento, com capacidade para 80 pessoas 

- subdividida em dois ambientes - com 
equipamentos (computadores) para uso 
em vídeo conferencias, e uma segunda 
para treinamentos de técnicos ou mesá-
rios, com a urna eletrônica.

Na oportunidade a Secretaria de Tec-
nologia da Informação – STI-TRE-AP, 
apresentará o projeto de construção que 
foi elaborado com base nas normas inter-
nacionais para sua construção, no concei-
to sala segura.

A cerimônia de inauguração vai con-
tar com a presença de autoridades da Jus-
tiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, 
políticos, e técnicos 
da STI. O novo 
Data Center está 
operando desde fe-
vereiro/2018.

Data Center
O Data Center é 

um ambiente pro-
jetado para con-
centrar servidores, 

equipamentos de processamento e arma-
zenamento de dados, e sistemas de ativos 
de rede, como switches, roteadores, den-
tre outros. Por isso, é considerado o siste-
ma nervoso das empresas ou instituições 
públicas. 

Com a finalidade de abrigar milhares 
de servidores e bancos de dados, e proces-
sar grandes quantidades de informação, 
os equipamentos geralmente são monta-
dos em racks ou armários metálicos. 

Na maioria dos casos, ficam localiza-
dos em locais com acesso restrito de fun-
cionários, por questões de segurança.

Vamos falar hoje de um dos 
mais novos institutos cria-
tivos do Direito Partidário 

brasileiro: A janela partidária.
Informa-nos o “nexojornal” que o es-

tabelecimento de uma janela partidária 
teve como origem o debate sobre a quem 
pertence o mandato dos deputados: 
partido ou indivíduo eleito. Em 2007, 
PSDB, DEM e PPS acionaram o Supre-
mo Tribunal Federal reivindicando o 
mandato de 23 deputados que haviam 
trocado de partido. Na ocasião, o Supre-
mo entendeu que os mandatos eletivos 
proporcionais – como deputado fede-
ral – pertencem aos partidos, e não aos 
indivíduos eleitos. Os candidatos eleitos 
a cargos majoritários – como prefeitos, 
senadores, governadores e presidentes – 
puderam continuar trocando de partido.

Há uma semana atrás o deputado Jair 
Bolsonaro trocou de partido pela se-
gunda vez no mesmo mandato - foi do 
PSC para o PSL. E mais sete deputados o 
acompanharam na migração partidária. 
A legislação prevê que os mandatos dos 
deputados pertencem aos partidos, não 
aos indivíduos. O deputado que trocar 
de partido injustificadamente, perde o 
mandato. Em seu lugar, assume o su-
plente.

Deputados trocam de partido por di-
versas razões. Sempre que isso acontece, 
é preciso justificar a troca a partir de de-
terminados critérios.

Mas há uma oportunidade em que 
isso não é preciso: a janela partidária, 
que dura 30 dias e ocorre a sete meses 
antes de uma eleição. Segundo levanta-
mento realizado pela BBC Brasil, quase 
100 deputados trocaram de partido na 
janela partidária das eleições munici-
pais de 2016, maior número desde 2003 
(quando a Justiça ainda nem havia de-
terminado que os mandatos pertenciam 
aos partidos e, portanto, havia menos 
constrangimento para os deputados tro-
carem de sigla).

A janela partidária de 2018 está aber-
ta desde o último dia 8 de março. A ida 
de Bolsonaro para o PSL está em proces-
so de registro no TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral). De acordo com levantamento 
do portal G1, ao menos 15 deputados já 
decidiram trocar de partido. Só o MDB 
do presidente Michel Temer perdeu três 
parlamentares. E o número pode au-
mentar para 11 nos próximos dias. De 
acordo com informação publicada pelo 
portal Poder360, até o dia 7 de abril o 
DEM pretende filiar mais dez deputa-
dos e o PP, mais sete – os dois partidos 

mais beneficiados. Já entre os que mais 
devem perder deputados estão o MDB, 
do presidente Michel Temer, e o PSDB. 
Para atrair os deputados, os partidos 
oferecem garantia de repasses do fun-
do eleitoral para as campanhas de 2018. 
Quanto mais deputados o partido elegeu 
em 2014, mais dinheiro do fundo eleito-
ral ele receberá para a eleição desse ano. 
Esse fator é levado em conta pelos par-
lamentares porque 2018 será a primeira 
eleição nacional com proibição de doa-
ções empresariais a campanhas. Fonte: 
Nexojornal.

Outro registro importante que que-
remos fazer é que, de acordo com pu-
blicação do Conjur, as regras da janela 
partidária dos deputados —  período em 
que eles podem trocar de partido sem 
perder o mandato, em ano eleitoral —  
não se estendem a vereadores, definiu o 
Plenário do Tribunal Superior Eleitoral 
na noite da última terça-feira (13/3). Se-
gundo a Corte, a janela dos vereadores 
obedece ao período de seus próprios 
mandatos, sem coincidir com a legisla-
tura dos parlamentares federais.

A legislação fala de “término de man-
dato” como justa causa para o deputado 
deixar o partido, mas um grupo de ve-
readores queria sair na janela dos parla-

mentares, agora em março de 2018. Ao 
responder a uma consulta sobre o tema, 
o TSE declarou que a saída da agremia-
ção sem risco de perder mandato só po-
derá ocorrer no último ano do mandato, 
ou seja, em 2020.

O relator do caso foi o ministro Ad-
mar Gonzaga. Para ele, a interpretação 
da justa causa prevista no artigo 22-A da 
Lei 9.095/95 (Lei dos Partidos Políticos) 
para desfiliação partidária deve ser estri-
ta aos exatos termos legais.

O dispositivo permite a desfiliação 
partidária quando a mudança de partido 
é efetuada durante o período de 30 dias 
que antecede o prazo de filiação exigido 
em lei para concorrer à eleição, majori-
tária ou proporcional, no ano do térmi-
no do mandato vigente.

O ministro Admar ressaltou que a 
fidelidade partidária deve ser a regra, e 
que o parlamentar deve exercer o man-
dato até o fim para honrar o voto do elei-
tor que o elegeu e prestigiar a agremia-
ção que deu suporte à candidatura.

Nas palavras dele, o TSE, ao permitir 
aos vereadores o uso da regra para dei-
xar os partidos agora, estaria fazendo 
um “puxadinho” na legislação. A decisão 
foi unânime. Fonte: Conjur. Até a pró-
xima.

Está aberta a janela partidária brasileira
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“Com quase 26 anos de existência a serem completados no próximo mês de maio, o município de 
Serra do Navio, garantiu, finalmente, no último dia 6 de março, a propriedade definitiva de suas 
terras com o registro dos 312 hectares correspondentes à área da sede municipal no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca local, destravando a continuidade do Projeto de Regularização 

Fundiária e Cidadania, Valorização Histórica, Urbanística e Ambiental da cidade serrana”. 

Serra do Navio conquista a proprie-
dade definitiva de suas terras e 
avança a Regularização Fundiária

Página 12-13
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Da Editoria

Cidadão Mirim, Campeões do 
Amanhã, Capoeira Cidadão 
Considerado, Novo Basquete 

Amapá e Peixinhos Voadores.
As grandes cidades brasileiras – e já 

são 13 com mais de um milhão de ha-
bitantes – veem observando contínuo 
agravamento da violência, apesar dos 
esforços das autoridades e dos investi-
mentos feitos no aparato de segurança 
pública. Essa espiral crescente de vio-
lência é particularmente acentuada nas 
grandes regiões metropolitanas, prin-
cipalmente na Grande São Paulo e na 
Grande Rio, áreas que constituem algo 
mais que a mera multiplicação de gran-
dezas das demais áreas metropolitanas 
ou das grandes cidades brasileiras, aí 
incluídas suas diferenciadas manifesta-
ções de violência.  

No Estado do Amapá, infelizmen-
te já se percebe essa problemática, na 
Região Metropolitana de Macapá (Ma-
capá, Santana e Mazagão) tem crescido 
diuturnamente o numero da violência. 
Um ranking internacional das cidades 
mais violentas do mundo, divulgada 
pela agência internacional Reuters, co-
loca Macapá na 40ª posição entre as 50 
mais violentas. Em 2017, Macapá tinha 
uma população de 474.706 pessoas e 
registrou 191 homicídios. Segundo a 
técnica da pesquisa, isso significa uma 
taxa de 40,24 homicídios para cada 
grupo de 100 mil habitantes.

O governo estadual, vem investin-
do pesado em infraestrutura, logística 
e recursos humanos para o combate a 
violência e colocar a Segurança Pública 
amapaense entre as que mais combate 
a criminalidade. Mesmo no período de 
crise, foram lançados editais para Con-
curso Público para a Policia Militar e 
Civil, Politec, Defensoria Pública que 
deverão em médio prazo alavancar re-
sultados positivos.

Mas, não é somente com o trabalho 
ostensivo que a Policia Militar quer re-
tirar o jovem amapaense das mãos do 
crime organizado, do tráfico e do uso 
de drogas.

Para dar suporte as ações sociais da 
PM/AP foi criada a  Diretoria de Ação 
Social e Cidadania (Dasc) através da 
Lei Complementar nº 063, de 06 de 
abril de 2010, com a missão de oferecer 
um conjunto de estratégias educativas, 
formativas e inclusivas para crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos 
através dos Programas e Projetos So-
ciais. É composta por três divisões, a 
Divisão Administrativa, a Divisão de 
Programas Sociais e a Divisão de Cape-
lania.

A Divisão Administrativa da Dasc é 
quem coordena e controla as ações da 
Diretoria, planejando, organizando e 
dando todo o apoio logístico necessário 
aos programas e projetos sociais, desde 
a realização das atividades diárias até os 
eventos em que ocorre a participação 
efetiva de pais e alunos. É responsável 
também por todo o apoio dado ao tra-
balho do Diretor de Ação Social e Cida-
dania, preparando documentações em 
geral e apoiando suas decisões.

A Divisão de Programas Sociais 
coordena e controla os programas Ci-
dadão Mirim, Telecentro de Inclusão 
Digital, Proerd, Campeões do Ama-
nhã, Artes Marciais (capoeira) e Peixi-
nhos Voadores que desenvolvem suas 
atividades em núcleos e escolas bem 
como no Quartel do Comando-Geral 
da PMAP, atendendo crianças e adoles-
centes em situação de risco e vulnerabi-
lidade social.

Veja cada programa da PM/AP:
Cidadão Mirim
Segundo a Polícia Militar, a procu-

ra maior a cada ano é pelo projeto Ci-
dadão Mirim, criado há 27 anos para 

atender adolescentes na faixa etária de 
12 a 15 anos, em situação de risco e 
vulnerabilidade social. E, possibilitar a 
integração e o bom convívio deles com 
a família, escola e sociedade.

Em Macapá as inscrições podem ser 
feitas, pela manhã, no Quartel do Co-
mando-Geral da PM/AP às segundas, 
quartas e sextas, no bairro Beirol. Ou 
no bairro Perpétuo Socorro, na Escola 
Estadual Deuzuite Cavalcante, também 
no período da manhã. Outro polo de 
inscrição é o 2º Batalhão da Polícia Mi-
litar (2º BPM), durante a tarde, na zona 
norte.

No município de Santana os inte-
ressados podem procurar o 4º BPM 
no bairro Fonte Nova, no período da 
manhã. O Cidadão Mirim, também 
vai atender crianças e adolescentes dos 
municípios de Serra do Navio, Pedra 
Branca, Porto Grande, Ferreira Gomes, 
Mazagão e Itaubal do Piririm.

Campeões do Amanhã
A Polícia Militar desenvolve o Cam-

pões do Amanhã há 15 anos. O públi-
co-alvo é crianças e adolescentes com 
idade entre 8 e 12 anos, regularmente 
matriculados em escolas da rede públi-
ca. O projeto busca a inclusão social, 
através de atividades sócio esportivas. 
O local de inscrição também é o Quar-
tel do Comando-Geral às segundas, 
quartas e sextas-feiras, pela manhã, em 
Macapá.

No município de Tartarugalzinho 
os interessados podem se inscrever no 
Carcará (quartel da PM), às sextas, sá-
bados e domingos, das 8h às 11h e das 
17h30 às 19h30.

Capoeira Cidadão Considerado
O projeto Capoeira Cidadão Con-

siderado é desenvolvido pela PM/AP 
há oito anos em parceria com escolas 
públicas e instituições não governa-
mentais, como igrejas e clubes priva-
dos. Para isso, em 2015, foi feita uma 
parceria interinstitucional com a Po-
lícia Militar, através da Diretoria de 
Ação Social e Cidadania, que ofereceu 
a estrutura do Comando-Geral para as 
atividades.

Com esta parceria, o Capoeira Ci-
dadão Considerado passou a integrar o 

projeto Escolas de Artes 
Marciais da Polícia Mi-
litar, sendo chamado 
de Escola Desportiva 
de Capoeira da PM/AP, 
atendendo participan-
tes com faixa etária de 
10 a 20 anos.

As aulas são minis-
tradas às terças, quintas 
e sábados, das 19h às 
20h no saguão do Co-
mando-Geral da PM, 
em Macapá.

Novo Basquete 
Amapá

O Novo Basquete Amapá é o mais 
recente projeto social da PM/AP, cria-
do há um ano para oferecer mais uma 
opção de esporte, lazer e inclusão social 
de crianças e adolescentes, em situação 
de risco e vulnerabilidade social. A fai-
xa etária que participa do programa vai 
de 7 a 17 anos. Os interessados podem 
se inscrever no Comando-Geral da 
PM/AP.

O projeto formou, em 2017, a pri-
meira turma com 200 integrantes que 
já participaram de competições esta-
duais no Sub-15 e Sub-17, nos quais se 
consagraram campeões.

O projeto funciona às terças e quin-
tas-feiras, das 17h às 18h e das 18h às 
19h e, aos sábados, das 10 às 12h, no 
Ginásio Poliesportivo do Quartel do 
Comando-Geral da PM/AP.

Peixinhos Voadores
Desenvolvido há 16 anos, o projeto 

Peixinhos Voadores atende crianças, 
adolescentes e jovens com idade en-
tre 6 e 18 anos, com aulas de natação, 
também no Quartel da PM/AP, em Ma-
capá, no período da manhã e à tarde. 
As inscrições podem ser feitas no pró-
prio quartel.

O projeto já revelou talentos da na-
tação que conquistaram medalhas em 
campeonatos regionais. O Peixinhos 
Voadores já atendeu mais de 16 mil 
participantes desde a sua criação.

Projeto Bombeiro Mirim Músico 
O Comando Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Ama-
pá, também atua com atividades volta-
das para crianças, adolescentes e jovens 
com idade entre 10 a 18 anos. Uma de-
las é o projeto Bombeiro Mirim Músi-
co, que neste ano, serão ofertadas 200 
vagas para a capital e 100 para o muni-
cípio de Oiapoque.  

O Bombeiro Mirim Músico, que ini-
ciou em 2015, conta com um diferen-
cial dos demais projetos desenvolvidos 
pelo CBM/AP, os participantes podem 
ter um acompanhamento de até cinco 
anos. 

Além de tirar jovens e crianças da 
vulnerabilidade social, o projeto tem 
como principal objetivo oportunizar 
aos participantes a iniciação na música.  

Os projetos sociais da Polícia Militar do Amapá
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Nas 76 varas exclusivas de 
Tribunal do Júri, em todo 
o Brasil, tramitam 76.157 

ações. O Tribunal do Júri detém a com-
petência para julgar os crimes dolosos 
contra a vida. No Amapá a 1ª Vara do 
Tribunal do Júri da Comarca de Ma-
capá, única com essa tipificação no Ju-
diciário local, registra atualmente 459 
processos, sendo 300 referentes a ho-
micídios e 98 a tentativas de homicídio. 
Esses números podem ser considerados 
uma radiografia da violência por meio 
de crimes violentos no Estado. 

O ano de 2016 foi um marco negati-
vo nesses índices, conforme o anuário 
realizado pelo Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública. Sete assassinatos por 
hora, 61.283 mortes violentas inten-
cionais – o maior número já registrado 
no país. Apesar de ser um dos estados 
com menor densidade demográfica, o 
Amapá aparece no anuário com uma 
das três maiores taxas de latrocínios 
por 100 mil habitantes (2,4), precedido 
apenas por Goiás (2,8) e Pará (2,7).

Considerando os crimes mais gra-
ves, que são os dolosos contra a vida, 
homicídio e tentativa de homicídio, há 
números expressivos no Amapá. De 
2006 até 2017, portanto uma década, 
1.511 crimes de homicídio e 461 ten-
tativas de homicídio passaram pelo 
banco dos réus na 1ª Vara do Tribunal 
do Júri em Macapá. O ano de 2014 foi 
particularmente diferenciado, com 235 
homicídios e 74 tentativas registrados 
na Vara.

Porém, 2017 também foi um ano 
marcante e detém o segundo lugar no 
ranking anual do banco dos réus. Fo-
ram 191 homicídios e 54 tentativas. 
Das ações que ainda estão tramitando, 
as mais antigas se referem a tentativas 
de homicídio e datam de 1994 até 2003. 
As ações de homicídio estão com a pau-
ta em dia e datam já de janeiro de 2018.

O processo mais antigo é o de nº 
0002517-30.1994.8.03.0001, uma ten-
tativa de homicídio atribuída a Ernes-
to Machado Ribeiro. Muito embora o 
número da Ação Penal corresponda 
ao ano de 1994, a denúncia data de 
09/06/1995, recebida no Cartório Dis-
tribuidor em 18/12/1995 e recebida a 

Em uma década quase dois mil crimes violentos passa-
ram pelo banco dos réus no Tribunal do Júri em Macapá
Da Editoria

denúncia em 13/02/1996.
14 anos decorridos desde a denún-

cia decorrem de ter permanecido o réu 
foragido, como explica o secretário da 
Vara do Tribunal do Júri. “Após o rece-
bimento da denúncia, não foi possível 
realizar a citação pessoal do denun-
ciado, por estar em local incerto e não 
sabido, o que, nos processos criminais, 
não se pode dar seguimento ao feito 
(impulso oficial) sem a sua citação pes-
soal”, explicou Marco Antônio Montei-
ro de Brito, servidor da 1ª Vara do Tri-
bunal do Júri.

Ele explicou também que “realizou-
-se a citação por edital e, cumprindo 
disposições do Código de Processo 
Penal, determinou-se a suspensão do 
processo e do curso do prazo prescri-
cional, além da Prisão Preventiva em 
12/06/1997, tendo sido expedido Man-
dado de Prisão”.

No período de 12/06/1997 a 
10/06/2017, a Ação Penal permane-
ceu suspensa aguardando a captura do 
acusado. Ele foi citado pessoalmente 
em 10/06/2017, quando o processo re-
tomou seu curso normal. Após a cita-
ção pessoal, ocorreu a concretização 
da primeira etapa do procedimento do 
Tribunal do Júri, com a pronúncia do 
acusado em 23/08/2017.

Desde então, passou-se a fase do 
cumprimento das disposições do art. 
422 do Código de Processo Penal (tes-
temunhas para deporem em plenário e 
diligências imprescindíveis). O Minis-
tério Público apresentou seu rol de tes-

temunhas em 19/09/2017, 
ao passo que a Defesa 
somente apresentou em 
18/01/2018. “Nestes ter-
mos, a possível demora no 
julgamento deu-se, não em 
decorrência da prática dos 
atos processuais, mas por 
conta do réu não ter sido 
localizado. Após a citação 
pessoal, a ação penal está 

em curso normal e com celeridade”, fi-
nalizou o servidor.

Conforme o exemplo acima, os 
processos de 1994 a 2003, em geral 
referem-se a Ações Penais suspensas, 
aguardando a captura do réu. Se o réu 
não é citado pessoalmente e estando 
ele em lugar incerto e não sabido (fuga, 
mudança de endereço para local de difí-
cil acesso e sem informações de seu pa-
radeiro, outros mudam de estado etc.) é 
determinada a suspensão do processo e 
do curso do prazo prescricional.

“Via de regra, para os processos de 
competência do Tribunal do Júri, é 
decretada a prisão preventiva do réu. 
Nestes casos, é comum permanecerem 
anos como paralisados, mas não por 
morosidade do Judiciário e sim por fa-
tor externo”, relatou o 
Titular da 1ª Vara do 
Tribunal do Júri da 
Comarca de Macapá, 
juiz Luiz Nazareno 
Borges Hausseler.

Outros fatores que 
chegam a contribuir 
para a possível demo-
ra são os recursos in-
terpostos. Entretanto, 
é bom lembrar que 
recorrer é um direito da pessoa. Se em 
uma Ação Penal é interposto recurso, 
não cabe à Vara do Tribunal do Júri de-
cidir e sim ao Tribunal de Justiça, onde 
terá rito próprio. Contudo, mesmo para 
os julgamentos em grau de recurso é 
possível recorrer para os tribunais su-
periores (STJ e STF). Nestes casos, so-
mente após a devolução dos autos ao 
Tribunal do Júri é que, dependendo do 
julgamento dos recursos, voltará a tra-
mitar normalmente.

A 1ª Vara do Tribunal do Júri, no 
ano de 2017, envidou esforços para re-
duzir as demandas, dando respostas à 
sociedade amapaense nos feitos que 
aguardam julgamentos. O juiz Luiz 
Nazareno Borges Hausseler passou a 

ser titular desta unidade em maio de 
2017 quando implementou mudanças, 
contando com apoio dos servidores, 
Ministério Público, Defensoria Públi-
ca, advogados e do próprio Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá.

“A partir de junho de 2017 as ses-
sões plenárias passaram a ser realizadas 
quase todos os dias, bem como audiên-
cias de instrução e julgamento. Nesse 
sentido, agradecemos em especial ao 
colega Diogo de Souza Sobral, juiz de 
Direito Substituto, que esteve nos auxi-
liando até outubro do mesmo ano nas 
audiências de instrução e julgamento, 
o que foi de vital importância para que 
realizássemos as sessões”, argumentou 
o magistrado titular da Vara.

Outra mudança que impactou posi-

tivamente foi a criação, em 2010 da 2ª 
Vara do Tribunal do Júri da Comarca 
de Macapá, que por cinco anos foi co-
mandada pelo juiz Hausseler, empreen-
dendo mais celeridade aos julgamentos, 
reduzindo consideravelmente a fila de 
processos. O resultado desse trabalho 
foi a transformação dessa 2ª Vara em 5ª 
Vara Criminal, especializada em crimes 
de trânsito.

No período de maio a dezembro 
de 2017 foram agendadas 108 sessões 
de julgamentos pela Vara, sendo que 
destas 87 foram realizadas (com julga-
mento). Em relação aos réus, dos 141 
réus para julgamento, 113 foram efe-
tivamente julgados. (Fonte: ASCOM/
TJAP)
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Reinaldo Coelho

“Com quase 26 anos de 
existência a serem com-
pletados no próximo 

mês de maio, o município de Serra do 
Navio, garantiu, finalmente, no último 
dia 6 de março, a propriedade definitiva 
de suas terras com o registro dos 312 
hectares correspondentes à área da sede 
municipal no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca local, destravando 
a continuidade do Projeto de Regulari-
zação Fundiária e Cidadania, Valoriza-
ção Histórica, Urbanística e Ambiental 
da cidade serrana”. A informação é da 
coordenadora técnica do Projeto pela 
Comissão de Regularização Fundiária 
da Universidade Federal do Pará (CR-
F-UFPA), Maria do Carmo Silva, ao 
receber o Ofício nº 033/18, assinado 
pela Tabeliã e Oficiala, Cláudia Soares, 
demonstrando a Certidão de Registro 
Geral de Inteiro Teor dos Imóveis da 

Vila de Serra do Navio. 
O documento foi enca-
minhado à Comissão 
pelo prefeito munici-
pal Elson Belo Lobato. 
O registro custou R$ 
20.396,58 aos cofres 
municipais. 

Segundo Maria do 
Carmo, com o cum-
primento de mais esta 
etapa, a regularização 
ganha impulsos defi-
nitivos. As próximas 
etapas serão: o deba-
te do projeto de lei na 
Câmara de Vereadores 
estabelecendo os pro-
cedimentos legais da 
regularização fundi-
ária; o licenciamento 
ambiental do projeto de regularização 
e, posteriormente, o registro da planta 
de parcelamento do solo no cartório 
da cidade, além de iniciar as primeiras 
titulações das famílias beneficiadas.  O 

imóvel transferido para Serra do Na-
vio, conforme o Relatório de Valor de 
Referência (RVR) nº 11/2016, datado 
de 3 de novembro de 2016 pela SPU-
-Amapá, foi avaliado em mais de R$ 45 
milhões. 

HISTÓRIA
Iniciado em 

2013 o projeto 
é uma parceria 
envolvendo re-
presentantes do 
Instituto do Patri-
mônio Histórico 
e Artístico Nacio-
nal (IPHAN) e da 
Superintendência 
do Patrimônio 
da União (SPU), 
além da atuação 
de gestores da 
Prefeitura Mu-
nicipal de Serra 

do Navio, da Universidade Federal do 
Pará (UFPA) e da Fundação de Ampa-
ro e Desenvolvimento da Pesquisa (FA-
DESP).  A regularização visa garantir o 
direito social à moradia, assegurando a 
titulação das casas em nome dos mo-
radores, conforme determina a legisla-
ção brasileira e valorizar o patrimônio 
histórico urbanístico e ambiental tom-
bado, buscando promover melhores 
condições para o desenvolvimento mu-
nicipal.

PROJETO DE LEI 
Gabriel Outeiro, consultor jurídico 

da CRF-UFPA, explica que a minuta 
inicial do pré-projeto de lei foi constru-
ída pelas equipes interdisciplinares da 
Comissão propondo as primeiras nor-
mas relativas à regularização dos assen-
tamentos urbanos de Serra do Navio. 
Em seguida, o documento foi debati-
do na Câmara de Vereadores com os 
membros do GTM-SN, composto por 

Serra do Navio conquista a propriedade definitiva 
de suas terras e avança a Regularização Fundiária
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18 representantes dos segmentos públi-
cos, empresarial, instituições religiosas 
e lideranças da sociedade civil, incor-
porando as sugestões da comunidade. 
O projeto é composto por quatro capí-
tulos e 15 artigos e será encaminhado 
ao prefeito municipal, que o remeterá à 
Câmara de Vereadores para o debate e 
definição do Legislativo. 

PARCELAMENTO DO SOLO 
Para a arquiteta da Comissão, Keila 

Almeida, com o registro da proprie-
dade da área, a Prefeitura de Serra do 
Navio solicitará ao Iphan-Macapá a va-
lidação do projeto de parcelamento do 
solo considerando que se trata de área 
tombada, dando continuidade às etapas 
legais. O parcelamento foi apresentado 
em reunião comunitária ocorrida em 
abril de 2017, no Ginásio de Esportes 
da cidade, com a participação de mais 
150 famílias, e demonstrou os atuais 
lotes, casas, quadras e o sistema viário 
nas vilas Primária, Intermediária e Sta-
ff. A planta orienta o desenvolvimento 
sustentável da cidade e indica as novas 
áreas de expansão urbana. 

MARCO 
Para o prefeito de Serra do Navio, 

Elson Belo Lobato, a Certidão de Aver-
bação e de Inteiro Teor emitida pelo 
cartório foi custeada com as economias 
municipais de 2017. “O documento 
representa um marco histórico fun-
damental na regularização fundiária e 
reforça o papel da administração pú-
blica na construção da paz social para 

a comunidade serrana visando garan-
tir o direito à propriedade, conforme 
a Constituição brasileira. Respalda, 
também, os esforços da prefeitura para 
ampliar o desenvolvimento municipal. 
Somos gratos ao trabalho realizado em 
parceria com o IPHAN, SPU, UFPA e a 
Caixa Econômica Federal (CEF), entre 
outros, e aos servidores e a equipe do 
governo que lutam em prol do projeto 
de regularização fundiária e a cidada-
nia”, comemorou.

AVALIAÇÃO 
Maria do Carmo da Silva, coorde-

nadora do projeto, avalia que desenvol-
ver a regularização na Amazônia Legal 
exige um amplo trabalho de equipe e 
a necessidade de acompanhar as mu-
danças na legislação fundiária para 
serem aplicadas em Serra do Navio. 
“Estas alterações legais impõem ajus-

tes para o cumprimento 
de etapas firmadas com 
as instituições parceiras 
e temos que ser transpa-
rentes com a comunida-
de. O cumprimento des-
tas etapas obedece a uma 
sequência legal, embora 
as famílias vislumbrem a 
urgência do direito social 
à moradia. No entanto o 
registro da propriedade 
da terra em nome do mu-
nicípio destravou o proje-
to. Destaco que a regula-
rização estabelecerá com 
a comunidade e o poder 
público local um conjun-
to de direitos, deveres e a 
necessidade de um mo-

nitoramento permanente para o cum-
primento da preservação deste modelo 
de arquitetura e urbanismo, revelando 
a história e a identidade da cidade, que 
foram reconhecidos como patrimônio 
histórico em plena floresta amazônica, 
após o seu tombamento”, finaliza Maria 
do Carmo. (Fonte: Texto e fotos - Kid 
Reis - ASCOM-CRF-UFPA)

HISTÓRIA E CULTURA
O atual município nasceu como Vila 

de Serra do Navio, que tinha como fi-
nalidade de abrigar os funcionários 
da mineradora ICOMI que extrairia o 
manganês amapaense por 50 anos (até 
2003). Mas as reservas se esgotaram e 
a ICOMI deixou a Serra do Navio. Co-
mandada pela empresa, a Vila sempre 
foi autossuficiente, provendo aos mo-
radores tudo o que precisassem, sem a 
necessidade de se locomover até a capi-
tal. O modelo implantado no local era 
de estilo norte-americano, com casas 
térreas, longos jardins; seguindo um 
padrão de organização e crescimento 
invejável a qualquer cidade grande. Um 
exemplo do crescimento esteve na área 
de saúde. Muitas das técnicas médicas 
e cirurgias realizadas na Serra do Na-
vio eram avançadas para o momento, e 
que nem as grandes cidades realizavam, 
ou realizam até hoje. Após 1992 a Pre-
feitura tomou conta da cidade e passou 
por um processo de dificuldades, pois 
foi difícil manter o padrão da ICOMI 
na região. Aos poucos, o Poder Públi-
co está se recompondo e fortalecendo 
a Serra do Navio, principalmente com 

investimentos na área de turismo. 
Construída em plena floresta ama-

zônica, entre o final da década de 1950 
e o início dos anos 1960, Serra do Na-
vio foi planejada para abrigar o contin-
gente de moradores da periferia da Vila 
Operária da Icomi. Com a desativação 
da mineradora, o local passou por pro-
fundas transformações. Ainda abriga 
empresas mineradoras, mas de meno-
res proporções.

Desmembrado do município de Ma-
capá em 1992, Serra do Navio foi cha-
mado inicialmente de Água Branca do 
Amapari, retornando ao nome original 
no ano seguinte.

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
Elevado à categoria de município 

com a denominação de Água Branca 
do Amapari, obedecendo o artigo 3º, 
da Lei Complementar n.º 01, de 17-03-
1992, desmembrado do município de 
Macapá. Sede no atual distrito de Água 
Branca do Amapari. Constituído do 
distrito sede. Instalado em 01-01-1993.

Pela Lei Estadual nº 76, de 22-06-
1993, o nome do município foi alterado 
para Serra do Navio.

Em divisão territorial datada de 
1995, o município é constituído do dis-
trito sede. 

Em divisão territorial datada de 
2001, o município é constituído de 2 
distritos: Serra do Navio e Cachaço. 

Assim permanecendo em divisão 
territorial datada de 2015.

ATRAÇÕES
Centro: O centro do município de 

Serra do Navio é bastante tranquilo, e 
é possível, durante uma caminhada, 
conhecer a arquitetura do local, influ-
ência norte-americana no desenvol-
vimento. Um dos destaques é a Igreja, 
voltada para todas as religiões. 

Corredeira da Pedra Preta – com 
espaço para piqueniques, banho e mer-
gulho, a Corredeira da Pedra Preta per-
corre boa parte do município e desagua 
no Rio Amaparí. Próximo do rio, de-
pendendo da época do ano, o desague 
se parece com uma longa cachoeira. 

ICOMI: A empresa que “desenvol-
veu” a cidade de Serra do Navio acabou 
deixando o município após acabar com 
todas as reservas de manganês da re-
gião. Hoje, o local da fábrica ainda está 
de pé, com todo o maquinário antigo, 
mas já em estado de decomposição. 

Lagoa Azul: Com uma pequena ca-
minhada, é possível chegar em uma 
grande lagoa, que chama atenção por 
sua coloração. A Lagoa Azul é uma das 
atrações mais visitadas na Serra do Na-
vio, e é própria para um banho rápido. 
A cor azul anil é dada por conta dos mi-
nérios da região.

Trem: A viagem de Macapá à Serra 
do Navio pode durar seis horas e pas-
sa pelos municípios de Santana, Porto 
Grande, Pedra Branca do Amapari. Do 
trem, é possível apreciar a paisagem e 
também acompanhar algumas empre-
sas que ainda estão ativas na extração 
de minérios na região.
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O maior problema (em quan-
tidade) que deságua na se-
gurança pública do Amapá 

é a poluição sonora. Constatamos, ao 
longo de 6 anos na Delegacia do Meio 
Ambiente (DEMA), que nas cidades do 
Amapá ocorrem os seguintes fenôme-
nos: 1) residências se transformam em 
casas de show, infernizando a vida de 
vizinhos; 2) veículos viram trios elétri-
cos, livres de qualquer fiscalização; 3) 
boates e bares clandestinos varam noi-
tes e madrugadas inteiras em eventos 
sonoros ilegais; 4) lojas de conveniên-
cias convertem-se em currutelas para 
orgias em vias públicas; 5) Igrejas, mar-
cenarias, serralherias, oficinas mecâni-
cas, farmácias, borracharias e até bar-
bearias incomodam com sons e ruídos! 
Cidades dominadas pela cultura do ba-
rulho, onde impera a desordem e a lei é 
somente uma folha de papel! 

Como reflexo direto dessa balbúr-
dia, destacamos que no ano de 2016, de 
cada 100 casos que chegaram à DEMA, 
86 eram exatamente relacionados a esse 
tumor maligno. Em 2017, tivemos uma 
modesta redução e esse índice baixou 
para 67,7%, estatística ainda extrema-
mente desfavorável, pois nos obriga a 
retirar parcela considerável do nosso 
tempo e atenção, prejudicando a in-
vestigação de crimes ambientais muito 
mais graves.   

Nesse sentido, é absolutamente ne-
cessário que a sociedade do Amapá, 
principalmente quem sofre diretamen-
te com essa chaga aberta e sangrenta, 
saiba quem são os agentes e instituições 
públicas responsáveis por esse enfren-
tamento, que tecnicamente chamare-
mos de tutela ou proteção ambiental.

Com efeito, sustentamos que a pro-
teção ambiental no sistema normativo 
brasileiro tem três esferas distintas. A 
TUTELA PRIMÁRIA ou administrati-
va é exercida nos três diferentes entes 
estatais: União, Estados e Municípios, 
pelos seus diversos órgãos (Ibama, 
ICMBio, SEMAs, SEMAMs, etc). Ela 
deve ser a protagonista na proteção so-
cial, como um pai que tem o dever de 

cuidar, educar e alimentar seu filho. No 
caso da poluição sonora, como o tema 
é de interesse local, logo o órgão admi-
nistrativo incumbido de sua execução 
é Secretaria Municipal de Meio Am-
biente da Prefeitura de cada municí-
pio (Macapá, Santana, Laranjal do Jari, 
etc.), multando, cassando alvará, ad-
vertindo, embargando obras, serviços e 
atividades irregulares que prejudiquem 
terceiros inocentes. 

Prosseguindo na metáfora, a mãe 
dessa criança (vítima de poluição sono-
ra), que anda pelas ruas suja, maltrapi-
lha e faminta, é a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente. O poder público 
municipal, que é o pai deste menino 
abandonado, tem a obrigação consti-
tucional e legal de agir (pois é ato vin-
culado e não política discricionária de 
governo) e sua omissão abre, à vítima 
desassistida, a possibilidade de uso da 
TUTELA SECUNDÁRIA, que é o di-
reito de ação na esfera cível do Poder 
Judiciário, onde o prejudicado pode re-
querer que eventuais danos materiais e 
morais lhes sejam recompostos. Assim, 
a tutela cível seria o ‘avô deste menino 

de rua’.
Quando os abusos sonoros forem 

graves e/ou quando as ferramentas aci-
ma não se mostrarem suficientes para 
proteção dos indivíduos, deve-se lançar 
mão do Direito Penal que é a TUTE-
LA SUBSIDIÁRIA, a qual inicia com a 
intervenção da Polícia (o braço arma-
do do Estado) e pode finalizar com a 
perda da liberdade do investigado, mo-
tivo pelo qual seu uso deve sempre ex-
cepcional, sob pena de banalização do 
instituto e transformação do Estado de 
Direito em terri-
tório policialesco 
(uma deformação 
estatal). 

No entanto, 
em tempos de 
crises agudas de 
autoridade e em 
ambientes de ex-
plícita anarquia, 
como ora vive-
mos, as pessoas, 
incrédulas no 
funcionamento 
de alguns seg-
mentos do Esta-
do, têm buscado 
em primeiro e 
exclusivo lugar a 
intervenção do 
Direito Penal (principalmente no acio-
namento da Polícia). São três os fato-
res que explicam essa disfunção (uso 
imoderado deste atalho): 1º. As pessoas 
não conhecem todos os seus mecanis-
mos de proteção; 2º. A debilidade ad-
ministrativa (neste caso municipal) e 
todo o descrédito social que representa; 
3º. A demora da prestação jurisdicional 
na tutela cível. Essas duas últimas, em 
especial, retirando das pessoas o incen-
tivo, a vontade de exercer seus direitos, 
como reais fatores de desânimo, verda-

deiros inibidores, efetivos desestimu-
lantes.

Diante de tal quadro é de suma im-
portância que o cidadão que pena (o 
menino abandonado) passe a cobrar 
sistematicamente e em primeiro lugar 
dos seus pais (Prefeituras, Câmaras de 
Vereadores, Secretarias de Meio Am-
biente do seu município, que se omi-
tem PROPOSITALMENTE, para não 
sofrer desgastes, para não perder votos, 
enquanto você sofre!). Faça por escri-
to! Em seguida, no caso de omissão ou 

ação reversa ‘dos pais’, que se vá ao avô 
(processo civil, tanto contra o causador 
do barulho, como contra o PAI OMIS-
SO!). Por derradeiro, caso nenhuma 
das ferramentas acionadas e usadas te-
nham sido eficazes, ou o problema se 
mostre, desde logo, grave, que se bus-
que a intervenção Policial para iniciar 
a aplicação do remédio mais amargo: o 
Direito Penal.  

(*)Sávio Pinto. Delegado do Meio 
Ambiente. Professor de Direito Penal e 
Processo Penal. 

Vítima de poluição sonora: de quem é essa filha?!



O III Tor-
n e i o 
G r ã o -

-Pará Máster de 
Natação, que será 
realizado este ano 
em Macapá. Diver-
sos representantes 
de clubes do Nor-
te do Brasil estarão 
presentes na dispu-
ta, que faz parte do 
circuito paraense de 
competições, orga-
nizado pela Fede-
ração Paraense de 
Desportos Aquáti-
cos (FPDA). O III 
Torneio Grão-Pará 
Máster de Nata-
ção será realizado 
na piscina olímpica 
do Parque Aquáti-
co Capitão Euclides 
Rodrigues, em Ma-
capá. A competição 
será organizada pela 
Associação Pororoca 
Máster de Natação.

A Associação 
Brasileira Master de 
Natação abriu as inscrições para o Tor-
neio Grão-Pará Master de Natação, que 
este ano será realizado em Macapá. A 
competição está marcada para 17 e 18 de 
março, no Centro Didático Parque Aquá-
tico Capitão Euclides Rodrigues, popu-
larmente conhecido por Piscina Olímpi-
ca.

As inscrições podem ser feitas de for-
ma on-line. De acordo com os organiza-
dores do torneio, são esperados mais de 
100 nadadores. A competição é destinada 
para atletas da região Norte, mais qual-
quer competidor de outras regiões pode 
participar.

Os nadadores vencedores receberão 
medalhas e troféus. Este ano, a premiação 
terá o nome do ex-presidente da Asso-
ciação Pororoca Master de Natação que 
faleceu no ano passado, Benedito Braga 

Pereira.
A Organização Realizado Pela Asso-

ciação Pororoca Master de Natação do 
Amapá, com o apoio da Associação de 
Natação Master do Amapá, realizará o III 
Torneio Grão-Pará Master de Natação, 
evento interestadual de nível regional, 
aberto a nadadores masters e pré-mas-
ters.  O evento será realizado nos dias 17 

e 18 de março 
de 2018, em 
piscina de 50 
m da Piscina 
Olímpica Ca-
pitão Euclides 
R o d r i g u e s 
- Av. Procó-
pio Rola s/nº, 
Macapá/AP.

 As provas 
individuais 
e os reveza-
mentos serão 
s e p a r a d o s 
por sexo, ha-

vendo revezamentos adicionais mistos.

Constarão do programa, na ordem, 
as seguintes provas:

Sábado - 17/03/2018
Aquecimento às 07:00 / Início às 08:00
Domingo - 18/03/2018
Aquecimento às 07:00 / Início às 08:00
50m peito
100m peito
400m livre (feminino)
400m livre (masculino)

100m borboleta
50m borboleta
50m costas
100m costas
100m nado livre
50m nado livre
200m medley (masculino)
200m medley (feminino)
revezamento 4x50 medley
revezamento 4x50 livre
revezamento 4x50 livre misto
revezamento 4x50 medley misto
 

Quarta edição da Corrida do BPRE 
abre duas mil vagas

As inscrições podem ser feitas na sede 
do BPRE, na rodovia Duca Serra, no va-
lor de R$ 75. Nesta edição, a organização 
disponibilizou duas mil vagas. O percur-
so da prova será de 5 e de 10 quilômetros.

Já inicia-
ram as ins-
crições para a 
quarta edição 
da Corrida do 
Batalhão de 
Policiamento 
Rodoviário Es-
tadual (BPRE). 
A prova será 
realizada no 
dia 29 de abril 
em frente a um 
shopping na 
rodovia Jusceli-

no Kubitschek (JK), na Zona Sul de Ma-
capá.

As inscrições podem ser feitas na sede 
do BPRE, na rodovia Duca Serra, no va-
lor de R$ 75. Nesta edição, a organização 
disponibilizou duas mil vagas. O percur-
so da prova será de 5 e de 10 quilômetros.

Além de comemorar o quarto aniver-
sário, o Batalhão de Policiamento Rodo-
viário Estadual também vai homenagear 
o ciclista Roberto de Souza Fernandes, de 
50 anos, o “Bob”, morto em um acidente 
na rodovia Juscelino Kubitschek (JK), em 
3 de agosto de 2014 – foi atropelado en-
quanto pedalava.

Todos os corredores receberão meda-
lhas pela participação. O primeiro lugar 
geral nas categorias masculino e femi-
nino no percurso de 10 km ganhará um 
troféu e R$ 4 mil. Já o vencedor no trajeto 
de 5 km, além do troféu, também levará a 
quantia de R$ 500.

III Torneio Grão-Pará Máster de Natação
Da Editoria
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Silvio Soares Sobrinho Castillo e Maria Leonice de Souza Castillo
Reinaldo Coelho

Há três anos a editoria de pioneiris-
mo do Tribuna Amapaense visi-
tava em sua residência, no bairro 

Jesus de Nazaré, antigo Jacareacanga, um casal 
de educadores, que mantinham a tradição dos 
Del Castillos, em honrar a educação amapa-
ense, pois são inúmeros seus representantes 
com reconhecidos méritos na educação deste 
torrão amazônico. Infelizmente, esta semana o 
professor Silvio Del Castillo, aos 86 anos, re-
cém completados em janeiro, nos deixou e foi 
se dedicar aos seus pares no reinos da paz e da 
felicidade. Um descanso eterno ao Mestre da 
arte de educar.

Esta semana estaremos homenagean-
do, um casal de educadores amapaenses da 
“gema”, Silvio Soares Sobrinho e Maria Leo-
nice Castillo, nascidos na primeira capital do 
Território Federal do Amapá, o município de 
Amapá, local conhecido pela criação de gado, 
grandes fazendas e por ter uma Região de La-
gos, favorecendo o mercado de peixes de me-
lhor qualidade, além da facilidade de acesso 
ao Oceano Atlântico para pescaria de grande 
porte.

Terra de beleza natural impar tem diversos 
pontos turísticos naturais e um dos maiores 
Museus ao Céu Aberto do Brasil, a Base Aé-
rea de Amapá, que serviu como base para as 
tropas aliadas abastecer e chegarem a Europa 
durante a Segunda Guerra. Além do ponto de 
atracação do Zepelim uns dos balões que ser-
viu aos aliados. 

Silvio Castillo nasceu no município de 
Amapá, em 10 de janeiro de 1932, 83 anos, fi-
lho de Sinésio dos Santos da Silva (Carpintei-
ro) e Bibiana Soares Castillo (Dona de casa). 
O primogênito de uma prole de sete irmãos. 
“O Sandoval Castillo, segundo filho, e falecido, 
estão vivos, eu, Silvia Castillo (Professora), Seli 
e Sonia, Silene e Sinésio”, conta nosso pioneiro. 

Maria Leonice de Souza Castillo municí-
pio de Amapá, na Vila de Tucumã em 19 de 
abril de 1938, 77 anos. Filha de Genésio Vi-
cente de Sousa (Embarcadiço de Regatão) e 

Maria Barreto de Souza. 
Silvio fez seus estudos iniciais na terra na-

tal e em seguida, veio a Macapá para terminar 
os estudos, concluiu o primário no Grupo Es-
colar Barão do Rio Branco e o ginasial profis-
sional na Escola Industrial do Amapá, conse-
guindo uma profissão a de Torneiro Mecânico. 
“Meu pai trabalhava na antiga CESP (Serviço 
de Saúde Pública) e veio para Macapá e dei 
curso aos meus estudos, procurando logo um 
que me possibilita-se ter uma profissão e con-
segui. Logo em seguida fui estudar o Curso de 
Magistério no Instituto de Educação do Terri-
tório do Amapá (IETA)”.

Maria Leonice conta ... – “Estudei o ensi-
no primário no Grupo Escolar Veiga Cabral, 
em 1953 vim estudar em Macapá na Escola 
Domestica de Macapá (hoje Santina Riolli) 
porém, não me adaptei, fiquei um ano e re-
tornei para Amapá. Terminei a 5ª Serie e em 
1958 frui convidada para trabalhar na escola 
de Tucumã, local onde nasci”. 

Ao se mudarem para Macapá residiram 
no Bairro Alto e logo em seguida mudou-se 
para o bairro do laguinho. “Hoje residimos 
por mais de 40 anos, aqui no Bairro Jesus de 
Nazaré, viemos para cá na época que era Ja-
careacanga”.

Infância e Juventude
A infância no município de Amapá e a 

juventude em Macapá aconteceram como 
para todos os jovens da época que aprovei-
tavam o que as cidades lhe ofereciam para 
o lazer. “Não foi diferente fazíamos muitas 
práticas esportivas, procurei sempre jogar 
futebol, vôlei, basquete e me dei bem. Não 
quero enfeitar demais a juventude da época, 
tinham seus defeitos e problemas com be-
bidas. Mas tinha uma compensação, eram 
menos afoitos e tinham responsabilidade 
com a escola”.

Magistério

Concluindo o Pedagógico (Magistério) no 
IETA, em 1957, Silvio Castillo, retornou a ter-
ra natal e passou a lecionar em uma escola ru-
ral denominada Estefânia, logo em seguida foi 
lecionar na sede do município na Escola Veiga 
Cabral, logo foi atuar na Escola da Base Aérea 
do Amapá. “Trabalhei em quase todas as esco-
las do município. Não demorávamos muitas 
em uma escola, pois na época eram os caren-
tes de professores e era grande a rotatividade 
entre os mestres para levar a educação a todos 
os recantos do novo Território Federal. Então 
a mobilização dos professores era constante”.

Em 1961 retorna a Macapá e passa a atuar 
na Divisão de Educação e a lecionar no ter-
ceiro turno, para os últimas séries do Curso 
pedagógico. “Passei a atuar na administração 
central da educação e a lecionar pelo sistema 
de pró-labore, no terceiro turno no IETA, le-
cionando para as turmas de terceiro ano do 
pedagógico. Lecionou no Colégio Comercial 
do Amapá e no Colégio Amapaense”.

Dentro do Sistema central de ensino, atuo 
como Diretor do Caixa Escolar e Diretor do 
Ensino de 2º Grau, quando da implantação da 
Lei 5.692/72. “Ajudamos a implantar a nova 
Lei de Diretrizes e Base da Educação no Ama-
pá. Foi muito importante quando a transfor-
mação do Colegial e Cientifico e em Ensino 
de 2º Grau”. 

Maria Leonice ressalta que a culpa por ela 
trilhar no Magistério foi do então amigo e fu-
turo esposo Silvio Castillo “O Silvio era amigo 
de infância e residia com nossa família, era 
parceiro das saídas para festas, porem sempre 
foi respeitador. O meu tio era casado com a tia 
dele. Esse relacionamento progrediu e chegou 
a 55 anos de casamento”. 

Com referência a trabalhar com 18 anos 
em uma escola isolada e sem experiência, teve 
o apoio de Silvio, que já exercia o magistério 
que a incentivou e todo fim de semana a visi-
tava e ajudava nos planos de aulas, o que lhe 
agregou o amor pelo ensino e principalmente 
a Educação infantil. “Eu tinha receio, porem 
o apoio do Silvio e seu incentivo me ajudou a 
enfrentar essa experiência que durou mais de 
50 anos”.

Casamento
O casal que nasceu e se conheceu em Ama-

pá, atuaram juntos na Educação, o resultado 
foi o casamento. Em 1959 o casal contraiu 
núpcias. Lenir conta que casou com 21 anos. 
E hoje com 55 anos de casamento e dois filhos 
e cinco netos. “O primeiro filho nasceu após 
15 anos de casado, foi uma menina Silmar de 
Souza Castillo, hoje com 42 anos de idade, e 
Relações Públicas e resolvemos adotar um 
menino que tinha 4 anos de idade, Josimar de 

Souza Castillo, tem 49 anos, Servidor Público”.
Ao retornarem em 1962 para Macapá, 

Maria Leonice foi trabalhar no Grupo Esco-
lar Azevedo Costa; em 1968 foi lecionar na 
Escola de São Benedito e retornou em 1970, 
ao Azevedo costa. “Assumi a secretaria da Es-
cola Pequeno Príncipe, na administração da 
Professora Marilene Franco e no ano seguinte 
assumi a direção, permanecendo a frente da 
escola por nove anos. Em 1982 foi convocada 
para a atuar na Secretaria de Educação do Es-
tado a convite da então secretaria Annie Vian-
na da Costa”.

Aposentadoria
A dedicação do casal a educação estão tão 

enraizado na vida deste casal que a aposenta-
doria foi profetada durante anos. Quem conta 
e Leonice “O Silvio se aposentou com 43 anos 
de serviço, em 1992. Aposentei-me com 50 
anos de serviço e 69 anos de idade”

Mensagem aos jovens
Para Maria Leonice de Souza Castillo hoje 

está tudo diferente, o sistema escolar a relação 
aluno x professor e a família x escola. “Mes-
mo com a escassez e dificuldades de acesso as 
escolas, tínhamos facilidade em educar um 
aluno. Pois tínhamos apoio da sociedade, da 
família e do próprio aluno que nos respeita-
vam. O professor era um elemento de suma 
importância dentro das comunidades, muitas 
vezes, conselheiro e resolvia os problemas. 
Hoje está muito diferente. Mesmo com todas 
as ferramentas à disposição, os livros, infra-
estrutura, transporte, Internet, enfim o nosso 
aluno não estão sendo bem formado e muito 
triste e decepcionante vermos resultados tão 
baixos. Eu não sei se hoje conseguiria encarar 
uma sala de aula. Outra preocupação e com o 
Ensino Infantil, o sistema tem que olhar com 
carinho nossas crianças que estão adentrando 
a escolas. O 
Ensino Infan-
til e a base da 
Educação”. 

O pro-
fessor Silvio 
Castillo pede 
que os jovens 
procurem ter 
mais respon-
sabilidade no 
seu dia a dia, 
p r i n c i p a l -
mente com 
sua formação. 
Valorizar as 
escolas e seus 
professores.

O professor sempre foi considerado um elemento de suma importância dentro das comunidades, 
muitas vezes, conselheiro e resolvendo os problemas. Hoje está muito diferente. Mesmo com todas 

as ferramentas à disposição, os livros, infraestrutura, transporte, Internet, enfim o nosso aluno 
não está sendo bem formado e muito triste e decepcionante vermos resultados tão baixos.
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Aconteceu nesta sexta-feira 
(09) a primeira aula de 2018 
do projeto Cidadão Mirim, 

realizado pela Policia Militar do Ama-
pá em parceria com a Comarca de 
Porto Grande, sob titularidade do Juiz 
Esclepíades de Oliveira Neto. O evento 
aconteceu no Fórum da cidade e con-
tou com o anúncio da parceria com 
Amcel - Amapá Florestal e Celulose.

O projeto Cidadão Mirim é um 
programa de educação e inclusão so-
cial existente há 27 anos, originário da 
Policia Militar do Estado do Amapá, 
que atende adolescentes na faixa etária 
de 12 a 15 anos, em situação de risco e 
vulnerabilidade social. Ele está presen-
te nos municípios de Serra do Navio, 
Pedra Branca do Amapari, Porto Gran-
de, Ferreira Gomes, Mazagão, Itaubal, 

Comarca de Porto Grande sedia abertura 
das aulas do projeto Cidadão Mirim 2018
Da Editoria

Santana e na capital Macapá.
“Há muito tempo a Polícia Militar 

implementou esse projeto, por meio 
do qual policiais voluntários lecionam 
disciplinas, fazem atividades de educa-
ção física e esportes, e também orienta-
ção em cidadania para crianças e ado-
lescentes moradores dessas cidades”, 
ressaltou o Juiz Esclepíades.  

O magistrado explica que o seu con-
tato com o projeto ocorreu pela pri-
meira vez na cidade de Serra do Navio. 
“Em 2013 quando me tornei titular da 
comarca de Serra do Navio, encontrei 
um projeto inicialmente desenvolvido 
pela juíza Joenilda Lenzi em parceria 
com o militar Fabiano Barros, que ti-
nha como objetivo, na época, aparelhar 
o programa de Serra do Navio”, relatou.

Ao ser transferido para a comarca 
de Porto Grande, o magistrado passou 
a ter contato com o projeto desenvolvi-
do naquela cidade, e deu continuidade.  

O Cabo Fabiano Barros, da Policia 
militar, atualmente lotado no Gabinete 
Militar do Tribunal de Justiça à dispo-

sição da comarca de Porto Grande, é 
o coordenador do projeto. Ele destaca 
que as crianças atendidas já participa-
ram inclusive de competições regio-
nais. “As nossas crianças já participa-
ram de competições de esportes em 
Belém e na capital Macapá. Para mim 
é uma honra fazer parte da equipe que 
compõem o projeto, porque as insti-
tuições: Polícia Militar e Tribunal de 

Justiça são instituições sérias e com 
compromisso social”, ressaltou o mili-
tar.

O projeto contempla cerca de 40 
crianças e adolescentes em situação de 
risco social. A Polícia Militar afirma 
que o objetivo é possibilitar a integra-
ção e o bom convívio destas crianças 
e adolescentes com a família, escola e 
sociedade.

Centro Didático Parque 
Aquático Capitão Euclides 
Rodrigues ainda tem vagas 

para quem já sabe nadar.
A Secretaria de Estado do Desporto 

e Lazer do Amapá (Sedel) deu início 
às turmas de crianças, jovens e adultos 
para a prática de natação no Centro 
Didático Parque Aquático Capitão Eu-
clides Rodrigues, conhecido também 
como a Piscina Olímpica de Macapá. O 
Centro é uma referência na prática do 
esporte, por atender alunos de todas as 
faixas etárias, desde amadores até atle-
tas de alto rendimento.

As aulas para crianças, adolescen-
tes e adultos acontecem de segunda a 
sexta feira, nos turnos da manhã, tarde 

Sedel inicia aulas de natação na Piscina Olímpica
Da Editoria e noite. A escolinha de 6 

a 17 anos é das 7h30 às 
10h30 e das 15h às 17h30. 
Jovens, adultos e idosos 
fazem no período da noi-
te, das 18h às 22h. Aos sá-
bados, a piscina é cedida 
para a Federação Amapa-
ense de Esportes Aquáti-
cos (Faea), para a prática 
de atletas.

A piscina existe há 
mais de dez anos e é con-
siderada uma das mais 
importantes para a nata-
ção amapaense, pois os 
alunos podem começar a 
praticar o esporte desde 
os seis anos de idade até 
alcançar o nível profissional.

Para o diretor do Centro, Silamar 
Souza, a aprendizagem da natação pro-
porciona muitos benefícios à saúde. 
“Em todas as idades é possível praticar 

natação, com o aprendizado das di-
versas modalidades, o aluno combate 
a asma, fortalece a musculatura e isso 
serve como terapia para muitos”, res-
saltou o diretor, que também é profes-
sor de natação.

Só na escolinha, são cerca de 650 
alunos que preenchem as turmas no 
período diurno. Durante a noite são 
mais de 400, divididos entre jovens, 
adultos e idosos. Antônio Santos Ange-
lim, 49 anos, se matriculou junto com 
o filho Daniel, 10 anos, e estão empol-
gados com o início das aulas. “Fiquei 
sabendo da escolinha através de um 
amigo, consegui me matricular junto 
com meu filho e estamos ansiosos para 
aprender as técnicas com os professo-
res e praticar o bem-estar”, ressaltou 
Angelim.

Os alunos são divididos em três ní-

veis de aprendizado, espalhados pelas 
18 raias da piscina. Nível I, que não 
sabe nadar; Nível II, que já sabe traba-
lhar respiração e movimento dos bra-
ços; e Nível III, que já se movimenta 
livremente e sem dificuldade pela água.

Matrículas
Estão disponíveis vagas apenas para 

quem já sabe nadar, mediante teste 
com os professores. Os interessados 
devem procurar o Centro de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 
18h, na Avenida Procópio Rola, entre 
as ruas Santos Dummont e Hildemar 
Maia, no bairro Santa Rita, com os se-
guintes documentos: cópia da Carteira 
de Identidade e CPF; comprovante de 
residência atualizado, duas fotos 3x4 e 
declaração escolar do ano vigente (caso 
seja estudante).



Reinaldo Coelho

São José – Padroeiro do Amapá e Patrono da Fortaleza de Macapá

O padroeiro dos carpinteiros 
e operários, traz em 2018 
mensagem contra o cresci-

mento do desemprego na sociedade. E 
a Fortaleza de São José de Macapá, com-
pleta 236 anos.

Os amapaenses e mais profunda-
mente os macapaenses, tem no santo 
católico, São José uma devoção infinita 
e o homenageia desde sempre, nome-
ando-o no nome da Vila de Macapá, na 
primeira igreja católica da comunidade 
e o tornou a maior fortificação cons-
truída pelos portugueses aqui por essas 
bandas, a própria capela da Fortaleza e 
a Pedra do Guindaste receberam uma 
réplica da imagem do santo. Tudo para 
homenagear, São José. A história conta 
que toda essa homenagem vem do rei 
português Dom José I, que era devoto 
do santo. 

Homenagem ao Padroeiro do Ama-
pá

Para os devotos do santo, seu exemplo 
de homem contribui para a formação do 
caráter e para a vida social. “Eu sempre 
que posso venho aqui para agradecer o 
exemplo de esposo, de pai, chefe de fa-
mília e de homem justo. Um patrono 
querido na cidade que é exemplo para 
nossa sociedade”. O início da tradicional 
festa em honra a São José, padroeiro de 
Macapá, teve início em fevereiro e se es-
tenderá até o dia 19 de março, festa da 
sua memória litúrgica. Várias peregrina-
ções estarão ocorrendo na cidade, bem 
como o novenário com a participação 
de várias expressões da Igreja local.

Uma programação com 30 dias de 
ações e orações efetivadas pela comu-
nidade católica amapaense. O tema es-
colhido para a festividade de 2018 é – 
“Com São José, pai trabalhador, cristãos 
e cristãs para uma sociedade melhor” 

–. A proposta é chamar a atenção para 
o crescimento do desemprego na socie-
dade. 

A programação iniciou com a missa 
de agradecimento, no dia 25 de feverei-
ro, quando é celebrado o Dia de São José. 
A data deve contar com shows musicais, 
bingo e venda de comidas típicas. 

“Teremos nossa programação que, 
como sempre, terá dois momentos: reli-
gioso e social. Então começaremos com 
a missa de agradecimento e envio, no dia 
25 […]. Depois damos prosseguimento 
com as peregrinações e as visitas a locais 
de trabalho”, garantiu o padre Francisco 
Sorrentino, coordenador geral do even-
to. 

Parte da programação será realizada 
na Catedral de São José, como a abertura 
e a festa social. Já outros momentos, en-
tre novenário e missas, serão realizadas 
na igreja do padroeiro. Ambas ficam lo-
calizadas no Centro da capital. 

A preocupação da Igreja Católica é 

com os índices de desemprego que têm 
afetado diretamente a vida de várias fa-
mílias. Segundo Sorrentino, o tema é 
discutido para chamar a atenção para o 
problema e buscar soluções. 

“Vamos visitar os locais de traba-
lho para valorizar e dar destaque àque-
les que, com seus sacrifícios, ajudam a 
manter um estado melhor, mas também 
chamar a atenção para a falta de empre-
go que existe na nossa sociedade”, disse.

Fortaleza de São José
A Fortaleza de São José de Macapá 

é outro símbolo histórico com o nome 
do santo e este ano completa 236 anos. 
O monumento é tombado pelo Institu-
to Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN), desde 22 de março de 
1950. As obras da fortificação iniciaram 
em 1764, sob a engenharia de Henrique 
Gallúcio, Gaspar João Geraldo de Gron-
felts, Domingos Sambucete e Antônio 
Laude. Também contribuíram os astrô-
nomos João Brunélli e Miguel Antônio 
Cícero. Construída pelas mãos de ne-
gros, índios e escravos foi finalizada em 
1782 e tinha a função de garantir o do-
mínio lusitano no extremo norte do Bra-
sil. Sua forma assemelhasse a uma estre-
la e dispõem de quatro baluartes: Madre 
de Deus, São Pedro, Nossa Senhora da 
Conceição e São José.

Serviço
Festa de São José 2018
Período: De 25 de fevereiro a 19 de 

março
Locais: Catedral de São José e igrejas 

de São José e Jesus de Nazaré

Programação
Novenário
18h – Terço e ladainha
19h – Missa
Dias: 12, 13, 14 e 16 de março
Local: Igreja São José
Dias: 10, 11, 15, 17 e 18 de março
Local: Catedral de São José
Benção das crianças
Dia: 17 de março (sábado)
Hora: 8h
Local: Igreja São José

Cinema das crianças
Dia: 17 de março (sábado)
Hora: 9h
Local: Villa Nova Shopping

Noites culturais
Hora: 20h
Local: Praça da Catedral de São José
Dia: 17 de março (sábado)
Atrações: Grupo de Dança Bartolo-

mea, Coral Anjos da Catedral e Coral 
Dom João Risatti

Dia: 18 de março (domingo)
Atrações: Amadeu Cavalcanti, Zé 

Miguel, Osmar Júnior, Nivito Guedes e 
Brenda Melo

Dia do Padroeiro - 19 de março (se-
gunda-feira)

7h30 - Missa na Igreja Jesus de Na-
zaré

9h - Procissão
10h - Festa dos devotos, na quadra da 

Igreja Jesus de Nazaré
16h - Carreata da Igreja Jesus de Na-

zaré até a Catedral de São José
19h - Missa de Encerramento da Fes-

ta na Catedral de São José
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Brasil Hipócrita
A morte da vereadora carioca 

Marielle Franco, militan-
te do Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), ocorrido na Rua 
Joaquim Palhares, no Estácio, centro 
do Rio de Janeiro, chocou a opinião 
pública. Mexeu com a classe política, 
com as autoridades do Judiciário, com 
os direitos humanos, os advogados da 
Ordem, com todo mundo.

Seu assassinato guarda todas as ca-
racterísticas de execução. Seu carro 
foi emparelhado pelo dos assassinos 
que disparam vários tiros. Segundo 
a Polícia Civil, oito capsulas de bala 
foram encontradas no local e, ela 
atingida mortalmente, junto com seu 
motorista Anderson Pedro Costa. A 
assessora sofreu apenas ferimentos 
leves, já está fora de perigo.

O povo brasileiro motivado por 
uma mobilização imediata das es-
querdas, que saiu pelas redes sociais 
fazendo uma cobrança imediata dos 
governantes para acharem os culpa-
dos e punirem-nos exemplarmente, 
foi o estopim para o povo ir às ruas. 
Várias mobilizações com faixas, pla-
cas e cartazes foram erguidas em so-
lidariedade à vereadora, negra, defen-
sora dos direitos humanos. Nobre sua 
luta. Não tenho a menor dúvida, mas 
é só a dela que é nobre? E a história 

daquela professora que se abraçou 
com um louco que ateava fogo em 
crianças em uma creche em Janaúba, 
547 KM de Minas Gerais? Era menos 
nobre? Quem foi para as ruas protes-
tar e exaltar sua atitude heroica?

Dr. Jarbas Ataíde reproduziu em 
sua página do facebook um texto que 
questiona essa postura hipócrita da 
sociedade brasileira. Parece que uma 
vida vale mais que a outra. A médica 
de prenome Gisele foi morta na Linha 
Vermelha do Rio de Janeiro com dois 
tiros na cabeça, vítima de um latro-
cínio (roubo seguido de morte) mas 
como diz o texto de protesto, “Gisele 
não está presente. Nunca esteve pre-
sente. Assassinada! Crime comum! 
Sem alarde do Presidente do MPF, 
STF, Prefeitura do RJ, Governador RJ. 
Sem repercussão dos Direitos Huma-
nos e OAB. Crime não esclarecido. 
Porque era branca, profissional que 
lutava para manter a vida. Porque era 
ninguém, como você e eu, sem im-
portância. Por que não dava palan-
que? Não dava discurso? Não dava 
populismo?

Quantos brasileiros tombaram ví-
timas dessa violência covarde que 
assola o País e nenhuma palavra foi 
dada em defesa dessas vidas. Quantos 
policiais tombaram no cumprimento 

do dever e esses heróis foram enterra-
dos com os amigos, familiares e cole-
gas de farda. Que Brasil é esse?

Não sou contra os movimentos, 
não acho a luta da vereadora menos 
importante, mas todas as lutas são. 
Parece que quando a esquerda pia, o 
eco é retumbante. Parece que os cida-
dãos que não estão aparelhados com 
as ideologias Marxistas, Leninistas ou 
algo que o valha podem tombar nes-
se solo que não é digno de comoção 
popular.

Agora, além dessa gritante dis-
criminação, é nítido para onde que-
rem empurrar a culpa, ou seja, para a 
polícia. Foi publicado um twitter no 
jornal o Globo que diz o seguinte: “O 
que está acontecendo agora em Acari 
é um absurdo! E acontece desde sem-
pre! O 41° batalhão da PM é conheci-
do como Batalhão da morte. CHEGA 
de esculachar a população! CHEGA 
de matarem nossos jovens! pic.twit-
ter.com/SrSycFE5Sl

— Marielle Franco (@marielle-
franco) 10 de março de 2018

Sabe vejo isso assim da distância 
nortista. O Rio de Janeiro, ou melhor, 
os morros estão muito bem obrigados 
sob a égide do tráfico. Os marginais 

assassinos que desfilam seus fuzis não 
fazem mal, e se fazem está tudo bem, 
oras bolas. São vítimas do capitalismo 
segregador. A tal Márcia Tiburi disse 
que o assalto tem certa lógica, não é 
mesmo? Se um poeta do morro que 
canta as músicas que fazem apologia 
ao estupro, tudo bem. Taca bebida 
nela, depois mete a pica e joga ela na 
rua. Ah... Mas que mal há nisso gen-
te! O que esses soldados, armados até 
os dentes vem fazer no Rio de janei-
ro dominado pelo rime organizado? 
Se intrometer aonde não foram cha-
mados, não é mesmo. Jorge Viana, 
Senador acreano já pensa diferente, 
morreu uma da sua turma. A água 
está chegando ao seu pescoço e com 
ele o “excelente” comentarista políti-
co Merval Pereira já admitem que a 
intervenção federal é necessária, não 
só no Rio, mas no Brasil inteiro.

Apesar disso, discursos rotos, pu-
ídos e retrógrados são ouvidos aqui 
ali contra a intervenção federal, afir-
mando que o Brasil se basta por si 
e não precisa dos milicos. Os trafi-
cantes e os corruptos de colarinho 
branco estão pintando esse país de 
vermelho. Em outubro vamos con-
ferir com quem queremos ir, com os 
ladrões ou com os honestos que que-
rem a ordem e consequentemente o 
progresso? Você decide.

Da Editoria 

Projeto vai fomentar políticas 
de incentivo ao artesanato 
nas escolas públicas estadu-

ais e centros comunitários da capital.
O Conselho Diretor de Apoio ao 

Microempreendedor e ao Desenvol-
vimento do Artesanato do Amapá 
(Condmicro) aprovou esta semana, 
por unanimidade, o aporte financeiro 
de R$ 80 mil para a Semana do Ar-
tesão, que vai ocorrer no período de 
20 a 30 de março. O convênio será 
assinado entre a Agência de Fomento 
do Amapá (Afap) e a Associação dos 
Artesãos do Amapá (Amaarte) para a 
realização do evento.

De acordo com o presidente da 
Amaarte, Jansen Silva, o projeto visa 
fomentar políticas de incentivo ao ar-
tesanato nas escolas públicas estadu-
ais e centros comunitários da capital, 
onde serão ofertadas cinco oficinas 
de artesanatos com conteúdo sobre 

Maracá e Cunani, nas modalidades 
cerâmica, madeira, diversificados 
de madeira, cipó e bijuterias em se-
mentes.  Os treinamentos serão mi-
nistrados por cerca de 30 artesãos e 
voltados para jovens de 9 a 17 anos 
de idade.

“A importância do projeto é ma-
cro em todos os sentidos; ganham os 
artesãos, que serão contratados para 
aplicar as oficinas e também vende-
rem seus artesanatos, ganha o Esta-
do por levar este ensino para futuros 
artesãos, e ganha a comunidade que 
aprende uma nova maneira de em-
prego e renda”, ressaltou Silva.

De acordo com a diretora-presi-
dente da Agência de Desenvolvimen-
to Econômico Amapá, Tânia Maria 
Sousa, que também preside o Cond-
micro, a proposta foi aprovada devi-
do à importância e a necessidade de 
prestigiar os artesãos amapaenses.

Ela reforça que o governo do Es-
tado valoriza as políticas de incenti-
vos a todas as classes, principalmente 
quando se trata de desenvolvimento 

da economia. “Os artesãos merece-
rem esta programação, o nosso com-
promisso é incentivar o desenvolvi-
mento de todas as classes, por isso, 
decidimos por aprovar o projeto”, es-
clareceu a presidente.

Participaram da reunião os conse-
lheiros Regina Martins, da Secretaria 
de Estado do Planejamento (Seplan); 

Jansen Silva, presidente da Amaarte; 
Raimundo Simão, presidente da Fe-
micro; Ezequias Ferreira, represen-
tando a Secretaria de Estado do Tra-
balho e Empreendedorismo (Sete), 
além da assessora jurídica da Agência 
Amapá, Emilie Pereira; e a presiden-
te do Conselho Diretor e também da 
Agência Amapá, Tânia Maria Sousa.

Conselho aprova convênio de R$ 80 mil para a Semana do Artesão
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A POLÍTICA COMO ELA NÃO É

Yeda Crucius veio a público ape-
nas para dar um recado a FHC, 
dizendo que Luciano Huck não 

é cogitado como candidato pelo PSDB (“As 
prévias e o PSDB”, 14/2). Sabendo que na 
política tucana não há definições, apenas 
arranjos, ao dizer que estão no páreo ape-
nas Alckmin e Virgílio, a deputada pode 
estar medindo forças com o ex-presidente. 
Ou citando o guia à entrada do inferno à 
busca do elixir da longa vida, com o perdão 
dos implícitos trocadilhos.

A “amiga’ Marli Iglesias avoca que “Cris-
tiane Brasil é vítima dos machistas” (16/2), 
uma afirmação paradoxal, haja vista a mi-
soginia dos que assumiram o governo em 
Brasília. No texto, ela desconsidera que o 
fato principal do impedimento é o peso das 
condenações trabalhistas a alguém que pre-
tendia assumir o Ministério do Trabalho.

Hélio Schwartsman direciona sua per-
gunta “O constituinte é alfabetizado?” 
(17/2) para dois aspectos importantes. Pri-
meiramente, fez-me consultar as bases his-

tóricas da Assembleia Nacional
Constituinte de 1987/1988 para verificar 

que os termos inicialmente propostos eram 
“considera-se inocente todo cidadão”, que 
foram alterados para “ninguém será con-
siderado culpado”. Uma sutileza, sim, mas 
havia afirmação expressa da presunção de 
inocência, o que dificultaria mais a prisão 
do inocente. O articulista também deixa 
clara a necessidade da nebulosidade nos 
textos legais, pois há de se manter o empre-
go dos operadores do direito, haja vista que 
engordam seus proventos com os litígios 
propositadamente inseridos pelos colegas 
parlamentares.

A cartilha liberal é falaciosa porque 
parte do sofisma que sua base é econômi-
ca, enquanto que o governante deveria ter 
um programa de prerrogativas sociais. A 
questão não é o equilíbrio de contas e, sim, 
desonerar o pobre e cobrar impostos do 
rico – todas as pesquisas mostram que, pro-
porcionalmente, quem mais ganha, menos 
paga. A falácia do estado liberal mínimo cai 

por terra quando o empresário brasileiro 
não corre riscos se não for com o apoio pú-
blico, em qualquer época de nossa história, 
quer seja pelo financiamento direto ou pela 
isenção de impostos.

Não há como discordar de Priscila Cruz 
que defendeu a “Educação já!” (15/2), mas 
é difícil aceitar que parlamentares e outros 
eleitos farão da educação sua base, uma vez 
que saber é poder, poder este que deixaria de 
ser monopólio desses representantes. Além 
disso, o rótulo de público precisa ser enten-
dido como de todos e não de ninguém. Em 
termos econômicos, que é o que vale ao 
final, os grupos que estão comprando es-
colas no Brasil, transformando a educação 
em um negócio forte e rentável, possuem 
uma força além da lógica e da ideologia que 
combate a dignificação da escola pública. 
Precarizar para privatizar, eis o lema.

A intervenção militar no Rio é puro 
oportunismo, baseada, como sempre, na 
oclusão do principal. Se a fonte primária 
da violência é o narcotráfico, por que não 

avaliar seriamente a descriminalização das 
drogas? O crime organizado impede, eis a 
verdade. O resultado é a opressão a negros 
e pobres, impedidos no seu ir e vir. E a elite 
branca do asfalto até aplaude, como fez em 
1964. A intimação do professor Carlini e a 
intervenção no Rio de Janeiro guardam for-
te relação. Enquanto um estuda os efeitos 
medicinais da maconha, cuja descriminali-
zação é uma das bandeiras da democracia 
moderna, o ato do governo federal se pauta 
na criminalidade sustentada especialmen-
te pelo tráfico de drogas. Fossem liberadas 
as drogas, diminuiria o crime, apontam os 
especialistas, mas é mais fácil a truculên-
cia militar que o conhecimento científico. 
Quando o soldado revista a bolsa da crian-
ça e o cientista é intimado a depor, temos a 
medida do retrocesso no país.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisa-
dor no IPBEN – Unesp de Rio Claro, mem-
bro da Academia Campineira de Letras e 
Artes e da Academia de Letras de Lorena.

rado em Bioética –, afirmou que o leite 
materno é o único que tem os níveis de 
proteína, cálcio e outros elementos essen-
ciais à saúde na proporção correta.

O leite de vaca, segundo ela, não é bem 
digerido pelo organismo humano por 
questões biológicas. “A maior parte dos 
seres humanos não tem mais a produção 
da enzima que permite digerir o açúcar 
do leite, que é a lactose. Em função disso 
as pessoas sofrem uma série de disfun-
ções digestivas e outros males que hoje os 
estudiosos apontam como de origem ga-
lactogênica”, afirmou.

Bom, ela é vegana e o vegano (ou ve-

O que está viralizando na vida 
das pessoas, hoje em dia, são 
as notícias de alimentos noci-

vos à saúde, e o pior, considerados sadios 
na minha infância e hoje na minha ve-
lhice são prejudiciais. E logo em seguida 
vem outra notícia desmentindo o male-
fício do mesmo alimento. O que você faz 
nessa gangorra? come ou não come e se 
pergunta: Se faz mal, porque é fabricado? 
E podemos afirmar que o motivo é o ca-
pitalismo selvagem, que junto com a es-
fomeada arrecadação nas três esferas não 
importa se gera tributos e lucros, que o 
ser humano se lasque, ou seja morra e de 
acordo com especialistas, ajuda o Estado 
a não pagar aposentadoria, pois o contri-
buinte morre cedo.

Vou começar pelo leite, o primeiro 
alimento de qualquer ser humano, e de 
repente ele é maléfico a saúde. Graças a 
Deus o leite materno é ainda apropriado, 
mas o de vaca, já era.

A partir do momento de erupção da 
primeira dentição o ser humano para de 
produzir a enzima digestiva do leite e essa 
seria a razão de tantos problemas de saú-
de relacionadas ao alimento.

Em entrevista feita pela apresentadora 
Beth Begonha, do programa Amazônia 
Brasileira, da Rádio Nacional da Amazô-
nia, a escritora vegana Sônia Felipe - que 
é formada em Filosofia e tem pós-douto-

gan) é uma pessoa que pratica o vega-
nismo em todas as suas ações, seja na 
alimentação ou não. Ele é vegetariano 
estrito em sua dieta e também não utiliza 
produtos de origem animal. Na definição 
da The Vegan Society –, o vegano “busca 
excluir, na medida do possível e do prati-
cável, todas as formas de exploração e de 
crueldade contra animais”.

Mas a verdade é que o leite da vaca é 
nutricional para o ser humano. A Nutrient 
Rich Foods (NRF) classifica o leite como 
alimento de alta densidade nutricional, 
destaca a nutricionista Olga Amâncio, 
presidente da Sociedade Brasileira de Ali-

mentação e Nutrição (SBAN). Isso sig-
nifica que ele contém mais nutrientes do 
que calorias e o ser humano pela evolução 
já produz a enzima necessária.

Um dos compostos benéficos que 
abundam no produto da vaca é o cálcio. 
Em geral, recomenda-se que um adulto 
consuma, diariamente, mil miligramas 
do mineral – essencial sobretudo aos os-
sos. Pois, com apenas um mísero copo de 
leite, dá para cobrir um quarto dessa ne-
cessidade. 

Porém ai entra o empresário despre-
zível corrupto, que visa somente o lucro, 
pois com certeza você já viu ou ouviu al-
guma notícia abordando leites fraudados. 
Esse assunto é antigo e tem impacto dire-
to na saúde pública. As fraudes em leite 
são práticas históricas, acontecem desde a 
antiguidade e podem ocorrer até os dias 
de hoje. Já que algumas práticas vão fi-
cando modernas, é um verdadeiro desafio 
monitorá-las e identificá-las. 

Outro fator que dificulta a detecção é 
que elas podem ocorrer em qualquer eta-
pa da cadeia produtiva do leite. E a des-
freada ambição dos fabricantes de leite e 
seus derivados, o que menos colocam e 
cálcio em suas receitas, muitos adicionam 
venenos na sua produção de laticínios, e 
fornecem aos incautos e ao próprio Esta-
do. Caso de soda cáustica e água oxigena-
da, como vem sendo denunciados. 

Se faz mal porque é fabricado? Porque o capitalismo não deixa!
Reinaldo Coelho

Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

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

A educação é um dos temas mais 
importantes para serem deta-
lhados pelos governos e apli-

cados pelos gestores no âmbito de uma 
administração. 

O sistema estadual, por ser o princi-
pal responsável pelo ensino médio, sem 
deixar de influenciar nos sistemas muni-
cipais, desde as creches até o ensino fun-
damental, e também, com o ensino su-
perior nas áreas técnicas de interesse do 
programa de desenvolvimento estrutural 
e econômico estadual, precisa ser cuidado 
com zelo e presteza, sem permitir desvios 
de finalidade, tanto no conteúdo progra-
mático como no atendimento escolar.

É um sistema que se renova e precisa 
ser implantado na sua plenitude para que 
os resultados esperados e possíveis apare-
çam. Não há espaço para desvio de aten-
ção, tanto da administração escolar como 
da infraestrutura de apoio, para que os 
professores e alunos tenha dedicação in-
tegral à aprendizagem e aproveitamento 

vam conflituosas entre as empresas forne-
cedoras de mão de obra e o governo do 
Estado.

A decisão de substituir os vigilantes 
que trabalhavam nas escolas estaduais 
por um sistema de câmera não deu cer-
to. Mesmo a economia alegada não foi 
comprovada e os prédios das escolas pas-
saram a ser visitados por assaltantes que 
passaram depredar as escolas levando 
equipamentos e tudo o que encontravam 
na escola.

Mais recentemente os invasores se tor-
naram mais audaciosos e passaram a fa-
zer arrastão dentro das escolas.

Os professores e alunos perderam 
completamente a tranquilidade de estar 
na escola e, com isso, a insegurança ocu-
pou o espaço que estava reservado para os 
experimentos de liberdade; a tranquilida-
de desapareceu e o medo se integrou ao 
sentimento de alunos, professores e todos 
aqueles que trabalham na escola ou têm 
filhos nas escolas.

Em artigo anterior já me manifestei 
sobre a realização da 1ª CNVS. É a 
primeira Conferência de Vigilân-

cia depois de 29 anos do SUS, com o retor-
no de temas vistos na 8ª CNS, em 1986, que 
lançou os princípios do SUS: “Saúde como 
Direito, Reformulação do Sistema de saúde 
e Financiamento do Setor”. Rediscutir o que 
já deveria ter sido garantido, foi reconhecer 
que não foi cumprido plenamente pelos go-
vernos.

Coincidência ou não, também voltou 
com um tema proposto na 8ª CNS/1986, 
sobre as terapias “alternativas”, hoje chama-
das complementares, indicadas pela OMS 
desde 1979. No Brasil transformou-se em 
politica pública somente em 2006, após 
décadas de lutas para entrar no sistema de 
saúde, integrando a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares - 
PNPIC/SUS.   

Essa reflexão inicial destina-se a justifi-
car o porquê de nossa insistência em consi-
derar que tanto a 1ª Conferencia de Vigilân-
cia (29 anos), quanto a politica das terapias 
complementares (PNPIC/ SUS) estão em 
atraso, resultado do descaso e omissão dos 
gestores e governantes. 

Como vemos, o SUS deixou de ser a tão 
propalada inovação de ser o “maior plano 
social dos direitos da saúde”, propagandea-

do pela classe politica  brasileira, para tor-
nar-se num arremedo de leis descumpridas, 
ou seja,  o usuário tem o seu direito tolhido 
de acesso á uma consulta simples, a um exa-
me de rotina, a um leito para internar-se, a 
um remédio para tratar doenças básicas. O 
retorno da Febre Amarela no Sudeste, mos-
tra que houve omissão da promoção e da 
vigilância em saúde.   

O sistema público brasileiro, com estra-
tégias importadas de outros países, como o 
PSF, Agentes Comunitários de Saúde, Mu-
nicipalização e “Mais Médicos”, não con-
seguiu universalizar o atendimento e nem 
garantir a equidade na assistência. Continu-

amos com “Medicina de Pobre” (periférica) 
e “Medicina de Rico” (urbana). 

Em relação às terapias complementares 
no SUS, foram foco de propostas em quase 
todas as Conferencias nacionais, incorpo-
rando as experiências exitosas nos estados 
e municípios, tornando-se oficial no SUS 
somente em 2006, vinte anos após sua pro-
posição. Muitos estados do Sul e Sudeste, 
de vocação agrícola e influencia europeia e 
oriental, avançaram no estudo e aplicação 
dessas terapias. 

No Amapá damos destaque aos traba-
lhos do IEPA, com plantas medicinais, cuja 
Fitoterapia atingiu destaque na década de 

90, mas não avançou na pesquisa básica, 
por falta de apoio institucional e governa-
mental.  O PROFITAP, que pretendia in-
cluir as plantas medicinais na rede pública, 
entregue ao GEA em 2007, foi engavetado. 

Assim como a omissão na vigilância sa-
nitária fez retornar doenças já erradicadas 
(Febre Amarela), os gestores e governantes 
durante todos esses anos, em particular no 
Amapá, não souberam valorizar as terapias 
naturais, abandonando as experiências exi-
tosas e deixando de aproveitar as potenciali-
dades regionais. Dos investimentos públicos 
a única exceção é o CRTN, que permanece 
até hoje (14 anos), embora com outro nome 
(CERPIS).   

A gestão do CRTN fez sua parte. No pe-
ríodo  2011-2012, tendo a frente o Médico 
Jarbas Ataíde, avançou modestamente: re-
alizou 2 audiências públicas ( Câmara de 
Vereadores de Macapá e ALAP), elaborou 
Notas Técnicas dos Procedimentos em tera-
pias complementares, visando normatizar 
as práticas; realizou o 1º Seminário Interno 
de Avaliação das terapias; realizou 2 ações 
de saúde no interior do estado (Paredão-FG 
e Tartarugalzinho); inscreveu a unidade 
de saúde no CNPJ, o que facilita parcerias 
público-privadas; comprovou que o órgão 
trazia recursos e aumentou a verba para sua 
manutenção e custeio.

total do tempo que lhes são destinados.
Não dá para entender que horários se-

jam cortados pela metade e os alunos dis-
pensados mais sedo por falta de merenda 
escolar, ou de professor, ou de merenda 
e professor, levando o aluno e os pais de 
aluno a se irritar com desleixos e descum-
primento de promessas feitas antes do 
primeiro dia de aula.

Colocar a culpa nos pais de aluno ou 
nos próprios alunos é contrariar o esfor-
ço, por exemplo, que ambos fazem para 
garantir uma matrícula, muito embora 
seja um direito consagrado nas regras e 
uma necessidade desses brasileiros que, 
mais tarde precisam estar preparados 
para melhor orientar os destinos do Esta-
do e do Brasil.

Entre tantos inesperados aconteci-
mentos, desde o começo do atual governo 
foi estabelecido uma política que se mos-
trou completamente equivocada, tomada 
por impulso ou por falta de competência 
para administrar situações que se mostra-

Voltar com a vigilância é uma tomada 
de decisão que precisa de urgência para 
ser adotada, desta feita, infelizmente, com 
vigilância armada, pois os assaltantes já 
mapearam todos os prédios do sistema 
estadual de ensino e preparam segura-
mente, com mais detalhes as suas ações.

O Governo do Estado, através da Se-
cretaria de Educação, por enquanto deixa 
a proteção dos alunos para a Polícia Mi-
litar que já criou até um Pelotão Escolar 
que, apesar do conhecido empenho, não 
está conseguindo alcançar os resultados 
planejados.

Voltar com a vigilância, e desta feita 
armada, certamente é um recuo, mas, as 
estatísticas disponíveis indicam a necessi-
dade. Para este momento ser teimoso sig-
nifica ser inconsequente e irresponsável.

O Governo Estadual precisa recuar da 
decisão anteriormente tomada, conside-
rando o bem de alunos, professores, pais 
de alunos, demais trabalhadores do siste-
ma educacional e da própria educação. 
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Recebeu o seu diploma de Psicologa, 
Maria Graciete Coelho Moreira, uma 

carreira brilhante a aguarda.

Diretor da Difusora Roberto Gato esteve na 
audiência Pública sobre e Energia alternati-
va, promovida pelo deputado Antônio Fur-
lan. Na foto com Roberto Junior e o diretor 

de programação da RDM J. Macedo. Um clic da mestranda em Literatu-
ra, Barbara da Costa Ribeiro.

Maria do Carmo Brant Secretaria Nacio-
nal de Assistência Social veio a Macapá 

encontrar-se com os 16 prefeitos do Estado 
para debater a área social.

Procuradoria Geral do Estado reuniu 
seu mais alto escalão,  para comemorar 
uma década desde o primeiro concurso 

público para procurador do Estado.

Professora pioneira do Amapá, Raimun-
da Aciné Garcia Lopes de Sousa, festejou 

seus  92 anos de idade com missa na 
Basilica de N. S. de Nazaré e carinho dos 

familiares. Parabéns


