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Editorial Empoderamento da mulher 

O Dia Internacional da Mulher 
não é apenas um evento oficial, 
mas também uma real oportu-

nidade para celebrar a mulher e sua contri-
buição insubstituível ao desenvolvimento 
das sociedades modernas. Estamos todos 
impressionados pelo trabalho árduo, os co-
nhecimentos especializados, a resistência, a 
boa disposição e a dedicação das mulheres 
no mundo inteiro.

À medida que as mulheres se empenham 
para um grande futuro de seus países, socie-
dades e famílias, e lutam pelos seus direitos 
humanos, o Dia Internacional da Mulher é 
também uma lembrança de que a igualdade 
entre as mulheres e os homens continuam 
a iludir-nos em muitos países, inclusive no 
Brasil, apesar do importante progresso dos 
últimos anos. A discriminação e a violência 
contra as mulheres ainda é difundida em to-
das as regiões do mundo.

Em todas as guerras e conflitos urbanos 

que acontecem no mundo e nas grandes 
metrópoles, são as mulheres que recebem os 
maiores impactos negativos desses tumultos, 
principalmente nos países africanos, onde 
ainda são tratadas como categorias baixas. 
Nas guerras de tribos, elas são estupradas, 
violentadas, submetidas aos piores atos de 
selvagerias. São elas que fogem com seus 
filhos e mantêm-se nos acampamentos de 
refugiados, lutando pela sobrevivência deles, 
até o último suspiro.

Nos grandes centros urbanos, são sub-
metidas a vexames, abusos nos ônibus, me-
tro, e nos próprios locais de trabalho, onde 
sofrem assédio sexual ou moral.

No entanto, vale destacar, há algum tem-
po o empoderamento feminino vem toman-
do conta dos discursos de alguns movimen-
tos sociais e da sociedade civil em geral. Mas, 
o que isso significa e o que pode refletir para 
a sociedade, sobretudo para as mulheres? 

Quando o conceito for alicerçado na so-
ciedade, será o início da mudança de men-

talidade sobre as mulheres e sobre sua con-
dição de risco na escala mundial. A ONU, 
através do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), já abriu 
espaço para a discussão do tema. O PNUD 
vai além, quando se volta para a igualdade de 
gênero e para o empoderamento das mulhe-
res, não apenas como direitos humanos, mas 
também porque é o caminho para alcançar 
os objetivos do milênio e do desenvolvimen-
to sustentável. 

Vale ressaltar que, conforme tem sido 
defendido por experts, este movimento não 
deve ficar apenas nos limites sociais e polí-
ticos, devendo ir muito além. A sociedade 
como um todo já reconhece o papel da mu-
lher como fundamental e como agente do 
desenvolvimento econômico, social e cul-
tural. Assim sendo, não se pode restringir a 
discussão a esta ou aquela área, devendo ser 
pensada em todos os setores da sociedade.

No Amapá temos as amapaenses que vem 
se destacando no papel de lutarem pelo em-

poderamento da mulher, garantindo a elas 
o acesso aos degraus da evolução e vitorias 
no combate a descriminação e dar a todas o 
conhecimentos de seus direitos e que devem 
lutar por eles. Nos segmentos da política, te-
mos uma deputada estadual ferrenha defen-
sora da mulher e o mais importante o poder 
Legislativo Estadual do Amapá é o que mais 
tem mulheres em suas bancadas, 47% delas 
estão nesta legislatura, temos mulheres em-
preendedoras, educadoras, policiais, médi-
cas, pesquisadoras, gestoras públicas, como 
Goreth Sousa, na Educação Estadual e Ma-
galy Xavier frente a administração pública. 
Na magistratura tivemos a primeira mulher 
no comando do Tribunal de Justiça, Desem-
bargadora Sueli Pini e apresentam grande 
trabalho honesto e transparente. Dando or-
gulho aos amapaense. 

A todas as mulheres públicas e anônimas 
do Amapá, do Brasil e do mundo, Feliz Dia 
Internacional da Mulher, e que ele se torne 
perene, diariamente.

Já dizia o poeta: – ‘Dizem que a mulher é o 
sexo frágil, Mas que mentira absurda, Eu que 
faço parte da rotina de uma delas, Sei que a 

força está com elas...’
A Doutrina Espírita nos ensina que nossa con-

dição de mulher ou homem é apenas uma maneira 
de experienciarmos a existência humana rumo à 
evolução. Somos em essência, espíritos e, portanto, 
não temos sexo. Assim, estamos homens ou mulhe-
res em determinados momentos de nossa caminha-
da. As perguntas 201 e 202 de O Livro dos Espíritos 
esclarecem:

P. 201. “O espírito que animou um corpo de um 
homem, em uma nova existência, pode animar o de 
uma mulher, e vice-versa?”

– “Sim, são os mesmos Espíritos que animam os 
homens e as mulheres”. 

P. 202 “Quando se é Espírito, prefere-se encar-
nar no corpo de um homem ou de uma mulher?”

– “Isso pouco importa ao Espírito; ele escolhe 
segundo as provas que deve suportar. Os Espíritos 
se encarnam homens ou mulheres porque eles não 
têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada 
sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e 
deveres especiais, além da oportunidade de adquirir 
experiência. Aquele que fosse sempre homem não 
saberia senão o que sabem os homens”. 

As diferenças entre homens e mulheres, assim, 
não assinalam nenhum tipo de inferioridade física, 

psicológica, ou moral de um para o outro. Se elas 
possuem menor força muscular e diferente consti-
tuição corporal, é para poder experienciar, nesta or-
ganização somática, as belezas e agruras tão peculia-
res, de ser uma mulher, desenvolvendo habilidades 
psíquicas, afetivas, intra e interpessoais de maneira 
singular e produtiva.

Tal visão bela e igualitária da Mulher é trazida 
pelo advento do Espiritismo. Reconhecendo e ad-
mirando as características delicadas e sublimes do 
ser em estado feminino, Léon Denis nos brinda 
em seu livro, ‘No Invisível’, com o seguinte texto: 
– ‘Durante longos séculos a mulher foi relegada 
para segundo plano, menosprezada, excluída do 
sacerdócio. Por uma educação acanhada, pueril, su-
persticiosa, a manietaram; suas mais belas aptidões 
foram comprimidas, conculcado e obscurecido o 
seu caráter. (...). O moderno Espiritualismo, graças 
às suas práticas e doutrinas, todas de ideal, de amor, 
de equidade, encara a questão de modo diverso e re-
solve-as e sem esforço e sem estardalhaço. Restitui 
à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra 
social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe 
desempenhar na educação e no adiantamento da 
humanidade. Faz mais: reintegra-a em sua missão 
de mediadora predestinada, verdadeiro traço de 
união que liga as sociedades da Terra às do Espaço 
(...). O materialismo, não ponderando senão o nos-
so organismo físico faz da mulher um ser inferior 

por sua fraqueza e a impele à sensualidade (...). Com 
o Espiritualismo, porém, ergue de novo a mulher a 
inspirada fronte, vem associar-se intimamente à 
obra de harmonia social, ao movimento geral das 
ideias. O corpo não é mais que uma forma toma-
da por empréstimo; a essência da vida é o espírito, 
e nesse ponto de vista o homem e a mulher são 
favorecidos por igual. Pelo Espiritismo se subtrai a 
mulher do vértice dos sentidos e ascende à vida su-
perior. Cessa, desde então, a luta entre os dois sexos’.

Neste dia 8 de março relembremos a história das 
bravas mulheres que desencarnaram no incêndio 
numa fábrica, ao lutar pelos seus direitos em 1857 e 
refletimos sobre tantas outras, que durante os sécu-
los, sacrificaram-se pela incompreensão do império 
do homem. Lembremos ainda, da mulher adúltera 
que seria apedrejada, a quem Jesus usou como o 
mais nobre exemplo de misericórdia para com as 
faltas alheias.

Exaltamos também aquelas outras que, na exis-
tência carnal e espiritual, brindam a humanidade 
com um sorriso delicado, o colo maternal, o com-
panheirismo abnegado, a força moral que não cede 
às intempéries da vida, o trabalho incessante em 
quantas jornadas diárias forem necessárias e, mais 
ainda, o cálice sagrado onde Deus depositou a res-
ponsabilidade da Vida.

E, por fim, não esqueçamos nunca que o mais 
iluminado espírito que já passou pelo nosso plane-

ta, foi recepcionado no seio amantíssimo de Maria, 
elevada por Ele mesmo à condição de mãe terna de 
toda a humanidade terrestre. 

Os tempos mudaram, os costumes em parte 
também, e as necessidades aumentaram, ao que se 
vê, aparentemente, por obra do próprio ser humano 
encarnado na Terra, que passou a criar outras ne-
cessidades, talvez em certa medida decorrentes de 
excelente publicidade veiculada diariamente, que 
tantas vezes faz com que a pessoa menos atenta ou 
menos reflexiva compre o que não precisa com o 
dinheiro que não tem.

Seja como for, houve mudanças.
As mulheres, em considerável número, passa-

ram a trabalhar dentro e fora de casa, em jornada 
dupla, com ônus dobrado a toda evidência.

Nem por isso, no entanto, ficaram liberadas de 
seu compromisso maior: preparar o homem (ser 
humano) futuro, sobretudo se se considerar que 
“Deus apropriou a organização de cada ser às fun-
ções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à 
mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tem-
po maior sensibilidade, em relação com a delicadeza 
das funções maternais e com a fraqueza dos seres 
confiados aos seus cuidados”.

A verdade é que – “A mulher respeitada, honra-
da, de entendimento esclarecido, é que faz a família 
forte e a sociedade grande, moral, unida!”

Parabéns, Mulher!

Viva a Mulher 
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Da Editoria

Seed realiza II Conferência 
Nacional de Educação Indígena

O Governo do Estado do 
Amapá (GEA) está re-
alizando um amplo de-

bate sobre os principais avanços e 
desafios encontrados na educação 
indígena do Amapá, durante a II 
Conferência Nacional de Educação 
Escolar Indígena - Coneei (Amapá 
/ norte do Pará) que está aconte-
cendo nos dias 2, 3 e 4 de março, 
das 8h às 12h e das 14 às 18h, no 
Centro Integrado de Formação 
Profissional em Pesca e Aquicultu-
ra do Amapá (Cifpa), em Santana.

Com o tema “Regime de Cola-
boração, Participação e Autonomia 
dos Povos Indígenas”, educadores, 
professores, estudantes e lideran-
ças indígenas irão avaliar os avan-
ços das metas estabelecidas na I 
Coneei, realizada em 2017. Serão 
discutidas, ainda, políticas públicas 
para a educação escolar indígena 
em todas as esferas governamen-
tais.

Palestras, plenária, escolha dos 
delegados para a etapa nacional e 
apresentações culturais também 
fazem parte da programação. O 
objetivo é consolidar ações que re-
afirmem o direito à educação esco-
lar indígena, respeitando suas espe-
cificidades (bilíngue/multilíngue), 
com ampliação do diálogo para o 
fortalecimento de seu protagonis-
mo.

No ano passado, foram realiza-
das as etapas locais na Aldeia Man-
ga, em Oiapoque; Aldeia Aramirã, 
em Pedra Branca do Amapari; Al-
deia Bona, no município de Almei-
rim (PA); e Aldeia Missão Tiriyó, 
no município de Óbido, também 
no estado paraense. As discussões 
resultaram em um documento 
com 25 estratégias elencadas.

As discussões estão pautadas 

em cinco eixos centrais: I – Orga-
nização e Gestão da Educação Es-
colar Indígena; II – Práticas Peda-
gógicas Diferenciadas na Educação 
Escolar Indígena; III – Formação 
e Valorização dos Professores In-
dígenas; IV – Políticas de Atendi-
mento à Educação Escolar Indíge-
na na Educação Básica; V – Ensino 
Superior e Povos Indígenas. 

 Educação indígena no Amapá
A coordenação dos trabalhos 

destaca que as regiões indígenas 
realizaram as conferencias locais e 
elas estão divididas em Comunida-
des Educativas como a de Oiapo-
que por exemplo, que são quatro e 
possuem 56 aldeias.  Comunidade 
Educativa de Wajãpi possui 52 al-
deias, na Comunidade do Bona na 
região do Tumucumaque, na Co-
munidade Missão Educativa tam-
bém no Tumucumaque .

O objetivo das conferências é 
avaliar os avanços, impasses e de-
safios da educação escolar indíge-
na a partir do Coneei, construir 
propostas para a consolidação e 
política nacional de educação es-
colar indígena, reafirmar o direito 
a uma educação escolar indígena 
específica e diferenciada e bilíngue 
e multiligue e por fim, ampliar o di-
álogo para a construção de regime 
de colaboração específico à educa-
ção escolar indígena fortalecendo o 
protagonismo indígena.

De acordo com o indígena Pe-
dro Henrique Castro Gabriel 
da etnia Galibi Marworno e 
gerente de Núcleo de Edu-
cação Indígena e membro da 
Conferência, todas as regiões 
tem escolas do governo do 
estado Amapá desde a edu-
cação infantil até o ensino 
médio.

Segundo ele no caso do 
ensino médio, o ensino é 
modular, apenas a educação 
infantil em alguns lugares já 

é regular e alguns professores são 
indígenas. Atualmente a popula-
ção indígena do Amapá é de pouco 
mais de 10 mil.

A coordenadora do Coneei 
Eunice Cristiane de Souza explica 
que a educação escolar indígena 
chegou às aldeias de Oiapoque em 
meados de 1965 e na região de Tu-
mucumaque no ano de 1992.  No 
Tumucumaque, por exemplo, exis-
tem 24 estabelecimentos de ensino 
incluindo alguns anexos e no Wa-
jãpi 8 escolas.

De acordo com os coordenado-
res o ensino indígena consiste em 
algumas observações como, do 1º 
ao 5º ano os professores são indíge-
nas devido ao primeiro contato en-
tre aluno e professor levada a faci-
lidade de ambos falarem a mesma 
língua e do 6º ao 9º ano são edu-
cadores indígenas e não indígenas, 
principalmente no ensino médio.

O governo do Amapá possui 
216 contratos administrativos de 
profissionais da educação entre in-
dígenas e não indígenas trabalhan-
do em todas as comunidades.

Na região do município de Oia-
poque a maioria das escolas já pos-
suem internet, isso segundo Pedro 
Henrique possibilitou que muitos 
índios tivessem acesso a comuni-
cação por meio da rede Whatssap 
além de que tem facilitado na evo-
lução da administração das aulas 
entre outros benefícios.

3

De volta ao PP
Carlos Lobato fez um tour pelos partidos, 
analisou, reanalisou suas possibilidades em 
outras hostes partidárias e percebeu que pra 
ter alguma chance nessa disputa acirrada por uma 
cadeira no parlamento estadual teria que voltar 
ao Partido Progressista, comandado por Abdon. 
Agora sim, filiadíssimo.

Ainda não caiu a ficha
João Henrique e Carlos Sérgio ainda não acordaram da utó-
pica luta por “democracia” engendrada pelos esquerdistas par-
tidários de Castro e Guevara. Égua! Até quando? Que vacina 
de efeito prolongado. Se bobear, acreditam em Chapeuzinho 
Vermelho. É... Vermelho!

Regime militar
Os militares foram tão incompetentes que criaram o Banco 
Central do Brasil, o BNDES que o Lula a Dilma e uma meia 
dúzia de sanguessugas quase quebram. Ah! ¼ da energia 
elétrica consumida no Brasil foi graças a incompetência dos 
milicos brasileiros e as 6 milhões de moradias populares cons-
truídas pelo BNH-banco Nacional de Habitação foram eles 
também. A esquerda vai fazer o papel de Goebells até quando.

Muro de arrimo
O Muro de Arrimo do Aturiá é mais uma herança maldita 
do governo Camilo. Obra do PAC tem prazo para ser conclu-
ída, abandona o Waldez Góes retoma e no ajuste de preço da 
planilha de obra o governo vai ter de pagar R$ 31 milhões de 
contrapartida. Mas isso a imprensa não diz, diria Nova da 
Costa.

Ficha Limpa
O espectro da Ficha Limpa votada na quinta-feira pelo STF 
acende luz amarela para algumas candidaturas Brasil afora. 
No Amapá Capiberibe com as barbas de molho, pois o primei-
ro Senador da República a provar dessa lei moralizadora.

Drama Kafkiano
Em 2009 Capiberibe escreveu artigo no Blog do jornalista Car-
los Noblat afirmando ser vítima de um crime que nunca come-
teu, lembrando a obra de Franz Kafka, “O Processo”, ou seja, 
a acusação que pesou contra ele foi à compra de dois votos no 
valor de R$ 26, pagos parcelados. Reduziu o fato a essa piada, 
mas não contou o dinheiro queimado na casa do totó.

Pergunta que não quer calar
Tem muita gente esperando um posicionamento do econo-
mista Charles Chelala com relação a  desertificação da Foz 
do Araguari. Ele foi um dos autores dos Estudos de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental da Hidrelétrica 
Cachoeira Caldeirão.

Estratégia Nazista
Tem muita gente em Macapá que usa sem cerimônia uma das 
estratégias canalha de Paul Joseph Goebbels, responsável pela 
propaganda Nazi. Uma mentira contada mil vezes vira verda-
de. Presidente Sarney, o Senador mais produtivo que o Amapá 
já teve é o alvo. O que me deixa de cara com seus detratores 
é que ignoram na maior cara de pau seus feitos pelo Amapá. 
Quem é puto com a ALCMS? Você recebe 13º salário, pois é, 
agradeça ao Sarney.



Reinaldo Coelho

A muito custo e com muito 
atraso as mulheres têm as-
sumido cada vez mais pos-

tos de trabalho, funções diretivas e pa-
péis de influência na sociedade. Uma 
participação equitativa de homens e 
mulheres nos mais diversos âmbitos é 
uma necessidade para o bem comum 
de qualquer comunidade. 

O papel da mulher no século XXI 
exige que sejam muitas em uma só: que 
cuidem da sua casa, família e também 
da sua carreira profissional. Mas esse 
papel só foi conquistado através de 
muita luta ao longo da história.

Foi unindo-se em torno dessas lutas 
por reconhecimento que as mulheres 
começaram a ocupar um espaço antes 
reservado somente aos homens, o pú-
blico. Das lutas eventuais passaram aos 
movimentos sociais de maior expressão 
em busca da igualdade, de reconheci-

mento e de respeito às diferenças na-
turalmente existentes entre homens e 
mulheres. Foi assim que as mulheres 
adquiriram uma nova identidade, o que 
possibilitou uma nova história das mu-
lheres, agora com direitos assegurados 
formalmente e inseridas nos diversos 
campos de atuação do mercado de tra-
balho. Como podemos constatar a par-
tir das diversas experiências relatadas 
nesta matéria, através de depoimentos 
de mulheres que se destacaram dentro 
de suas respectivas áreas e influenciam 
as ações públicas/privadas dentro da 
sociedade amapaense. 

Mulher submissa 
A sociedade patriarcal colocou (e 

ainda coloca) mulheres em posições su-
bordinadas. A elas cabia apenas o papel 
de dona de casa: deviam tomar conta 
da casa, de seus filhos e de seu marido. 
Uma conquista feminista importante 
do século XX foi o direito ao voto, que 
no Brasil ocorreu em 1932. Na década 
de 1950 muitos padrões foram ques-

tionados pelos jovens da época. Com 
o movimento “hippie”, dos anos 1960 
e 1970, a mulher encontrou mais liber-
dade, já que os padrões impostos pela 
sociedade patriarcal foram quebrados 
pelos hippies. Aconteceram grandes 
transgressões relacionadas ao papel da 
mulher, que tangiam sua liberação se-
xual e também a quebra de tabus em 

relação ao divórcio.
Pode-se dizer 

também que a luta 
das mulheres teve 
muita força duran-
te os anos 1970, 
dentro da ditadura 
militar no Brasil. 
O movimento fe-
minista da época 
queria restaurar a 
democracia e tam-
bém emancipar 
as mulheres como 
cidadãs atuantes, 
tendo seus direitos 
respeitados. 

Foi no final do 

século passado que vimos um grande 
aumento no número de mulheres no 
mercado de trabalho, assumindo posi-
ções que antes eram delegadas somente 
a homens, como cargos de diretorias e 
gerência de empresas, bem como car-
gos de alta responsabilidade, como a 
presidência do Brasil.

A mulher no século XXI
O século XXI atesta a nova realidade 

com mulheres inseridas no mercado de 
trabalho em diversas áreas de atuação à 
frente de postos de comando, mulheres 
independentes que não mais se sujei-
tam à violência por parte dos maridos 
ou companheiros, mulheres com voz 
ativa na sociedade tomando decisões 
importantes no contexto social, mulhe-
res com liberdade e direito de expres-
são, enfim, mulheres cidadãs, porém 
isso não quer dizer que as desigualda-
des deixaram de existir, elas persistem, 
todavia de forma mais amena, vez que 
grande parcela da população de mulhe-
res, atualmente, não silencia. 

Até aqui vimos que a conquista dos 
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M U L H E R ! No Brasil 1 
em cada 
3 pesso-

as culpa a própria 
mulher pelo estu-
pro sofrido. A cada 
11 minutos uma 
brasileira é violen-
tada. Empoderar 
as mulheres – no 
trabalho e em toda 
a sociedade – é 
uma questão ética 
e de sobrevivência.

Valorizada e empoderada pela sociedade. Parabéns!
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direitos das mulheres levou à ascensão 
social. No entanto, ainda há muitos 
progressos a serem alcançados. Sabe-
mos que as conquistas acabaram levan-
do à jornada dupla de trabalho: traba-
lham fora e dentro de casa, tendo que 
equilibrar a vida pessoal e profissional, 
muitas vezes sem conseguir ter tempo 
de cuidarmos de si mesmas. 

Outro problema é o preconceito de 
gênero, que leva à desigualdade salarial 
e à violência contra a mulher. A gran-
de maioria dos homens tem muita re-
sistência em aceitá-las em posições de 
liderança. Existem as diferenças, e elas 
devem ser celebradas; e o diálogo é uma 
poderosa ferramenta para encontrar 
soluções para as desigualdades. 

Mas, afinal, qual é o papel da mu-
lher no século XXI? Com maior auto-
nomia, conquistaram mais liberdade 
e responsabilidades. Deixaram de ser 
coadjuvantes para serem donas de nos-
sas próprias vidas. Muitas pessoas já 
se mostram abertas, e podem ajudar a 
construir uma sociedade mais justa.

Acompanhe depoimentos de mu-
lheres amapaenses que atuam nos di-
versos segmentos sociais, evoluíram, 
e ajudam a evolução do papel da mu-
lher neste século XXI.

Com o advento da Constituição de 
1988 percebeu-se que houve um au-
mento considerável de mulheres ocu-
pando cargos importantes em diversas 
áreas de atuação, as mulheres aprova-
das em concursos públicos para os car-
gos de Juiz de Direito, Promotor de Jus-
tiça, Delegados de Polícia, Defensores 
Públicos, e o mais recente o acesso da 
mulheres a Academia Militar de Agu-
lhas Negras, dentre outros tantos, que 
têm tido altos índices de aprovação de 
candidatas do sexo feminino, o que de-
monstra que elas estão, sim, crescendo 
profissionalmente e atingindo postos 
de comando nunca antes visto na his-
tória do Brasil. 

Conhecer suas histórias pode não 
fazer compreender completamente o 
momento presente, mas identifica os 
valores que as mulheres possuem, por 
tanto tempo escondidos no silêncio 
das suas ausências de expressão, prin-
cipalmente no campo profissional em 
cuja área de atuação predomina o gê-
nero masculino. O que se percebe é 
que “elas” estão deixando o anonimato, 
o trabalho silencioso, para fazer valer 

suas angústias, suas ideias, suas buscas, 
seus objetivos, suas opiniões. Acompa-
nhe a história dessas mulheres guerrei-
ras do Amapá

A mulher na Política  

Deputada Estadual Marília Góes 
(PDT) – “A política é mais um campo 
de empoderamento da mulher, um es-
paço que antes era ocupado apenas por 
homens e agora vivemos a mudança 
neste cenário. A Assembleia Legislativa 
do Amapá possui proporcionalmente 
a maior bancada feminina do país, dos 
24 deputados, 11 são mulheres. Isso re-
presenta um avanço na política e um 
avanço para nós mulheres, que esta-
mos lutando e ocupando nossos espa-
ços.  Temos competência e habilidade 
para propor leis que beneficiem a mu-
lher amapaense. Acredito que a mulher 
está se empoderando e buscando cada 
vez mais melhorias para a sociedade. 
Enfrentamos tantas dificuldades, pre-
conceitos, humilhações que sabemos 
o que é preciso para construir uma so-
ciedade mais justa e igualitária, mesmo 
com aqueles pensamentos pequenos 
de que mulher não entende de política, 
quando na verdade não só entendemos, 
como também sabemos fazer política. 
Nós representamos parte da população 
que deseja conquistar mais cargos pú-
blicos e maior participação feminina 
na política. Para analisarmos o cenário 
brasileiro podemos comparar o Amapá 
com o Estado de São Paulo, onde dos 
94 deputados, apenas 10 são mulheres. 
Então fica claro que precisamos de mais 
mulheres na política garantindo a par-
ticipação plena e efetiva, levando para 
outros Estados a realidade do Amapá 
e oportunizando a tomada de decisões 
em conjunto com os homens, porque o 
lugar da mulher é em todo lugar, inclu-
sive na política”.

A Mulher política e negra

Deputada Estadual Cristina Al-
meida (PSB) – “A trajetória da mulher 
negra na política foi marcada por resis-
tências e muita coragem. No decorrer 
dessa caminhada tivemos a conquista 
de votar e ser votada, marcando nas 

primeiras dé-
cadas do Sé-
culo XX e o 
também o 
Código Elei-
toral de 1932, 
que garantiu 
o direito ao 
voto com res-
trições, que 
era a mulher 
casada, só 
com autori-

zação do marido e as solteiras e viúvas 
que tivessem renda própria. Isso a me-
nos de meio século da Abolição da Es-
cravatura e o que justifica os dados de 
que o número de mulheres negras be-
neficiadas por essa lei era significativa-
mente reduzido. Mas temos registros da 
primeira mulher negra eleita no Brasil, 
Antonieta de Barros, que foi em Santa 
Catarina, em 1934, ela assumiu o man-
dato de Deputada Estadual em 1970 e 
verificou-se uma profunda transforma-
ção, não só na demanda da mulher que 
era bastante silenciada, como a com-
preensão de ser mulher e que ela repre-
senta para a sociedade e ai o grande de-
safio imposto por 
ela com a consci-
ência do cresci-
mento ele se dá 
com o conheci-
mento. Então a 
mulher passou a 
ter voz própria e 
isso muito, mui-
to importante. E 
quando se fala do 
empoderamento 
da mulher negra, 
temos a expecta-
tiva de mudança 
muito lenta, pois é a necessidade de 
uma mudança profunda. Que tem que 
modificar a estrutura social de forma 
radical. Até porque vai mexer com pri-
vilégios de uma oligarquia que se per-
petua na sociedade. Pode ser observa-
do na Câmara Federal, onde temos 513 
deputados federais, 53 são mulheres e 7 
são negras. Aqui no Estado do Amapá 
batemos o recorde, com o maior núme-

ro de mulheres no parlamento, dos 24 
deputados, 11 são mulheres e somente 

duas se auto decla-
ram mulheres ne-
gras. Falo com mui-
ta propriedade neste 
tema Mulher Negra, 
porque em 2006 ini-
ciei minha trajetória 
política disputando 
a eleição, com um 
dos maiores coro-
néis da política bra-
sileira. Onde saímos 
vitoriosos, perde-
mos nas urnas, mas 

ganhamos politicamente, pois ali fize-
mos meu concorrente repensar a forma 
de fazer política, pois para se represen-
tar um Estado um País precisa ter mui-
to comprometimento com o povo.

Dois anos depois fui eleita vereado-
ra de Macapá e fui a primeira mulher 
negra a assumir um parlamento. Dois 
anos eleita a primeira mulher negra 
para um mandato estadual. Dois anos 
depois concorri a Prefeitura de Ma-
capá, muito bem posicionada. Posterior 
participei da reeleição do parlamento 
estadual. O que observamos hoje que a 
grande dificuldade da inserção da mu-
lher dentro do espaço do poder conti-
nua sendo é a cultura machista, racista. 
O que temos na sociedade ela se reflete 
dentro do parlamentos, dentro dos par-
tidos políticos, se temos uma socieda-
de machista e racista, vivenciamos isso 
nos partidos e no parlamento. Homens 
comprometidos, que compreendem 
essa relação de gêneros da cidadania, 
dos direitos iguais, mas temos também 
aqueles machistas. Isso continua sendo 
um dos principais entraves para que 
isso possa ser superado definitivamen-
te. Eu sempre coloco para as mulheres: 
Devemos nos colocar para a disputa 
eleitoral e não podemos nunca desistir. 
Ao contrário resistência, resistir, resis-
tir e desistir jamais”.

A mulher na gestão pública 

Goreth Souza, secretária de Estado 
da Educação do Amapá e Coach – “O 
dia 8 de março vem chegando e com ele 
muita reflexão: o reconhecimento do 
meu lugar de privilégio, acesso a boa 
moradia, boa educação e o incentivo 
familiar para construir minha carreira 
profissional, o que me ajudou a che-
gar a um alto cargo na gestão pública. 
Reconheço que tantas conquistas não 
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são realidade da maioria das mulheres, 
principalmente para algumas de mi-
nha faixa etária que por vezes acabam 
carregando consigo aquela velha ideia, 
passada de geração em geração, de que 
as mulheres deveriam restringir-se ao 
seu espaço privado (dentro do lar), dei-
xando que todo o trabalho, as decisões 
e o mérito fossem dos homens. 

É importante sempre lembrar que as 
mulheres não são iguais e, assim, não 
são tratadas da mesma forma; a raça, 
classe social e nível educacional não 
podem ser ignorados. No entanto, nós 
mulheres, passamos pelas mesmas coi-
sas, mas de formas e intensidades dife-
rentes.

Como Coach convido você a refletir 
nesse dia tão especial e ajudar a forta-
lecer o debate sobre o papel da mulher 
no século 21:

O que vem a sua mente, mulher, 
quando chegam perto as comemora-
ções do dia 08 de março? Você se sen-
te “vitoriosa” nessa luta? Sente que seu 
trabalho é sempre reconhecido devi-
damente? Está confiante para conviver 
em qualquer espaço (seja ele de traba-
lho, no âmbito escolar, familiar, no seu 
relacionamento, etc.) onde o fato de ser 
mulher não pese em absoluto? Sente-se 
livre para andar com a roupa que de-
sejar, na hora que desejar, frequentar 
qualquer ambiente tranquilamente, 
sem o medo dos julgamentos e dos as-
sédios? 

O “08 de março” acabou sendo do-
minado pelas vontades do mercado e, 
assim, sendo negligenciado o real mo-
tivo da comemoração, quando na ver-
dade o Dia Internacional da Mulher 
celebra a força das mulheres por lutar 
pela igualdade de condições, políticas e 
de direitos. 

Precisamos que as mulheres conti-
nuem na luta para que passem a ocupar 
mais cargos de gestão (ainda dominado 
pelos homens) para que assim nossas 
vozes possam ser ouvidas, para que a 
narrativa possa ser contata também da 
perspectiva da mulher, para que possa-
mos ser protagonistas de nossa própria 
história de luta e sucesso, em que, no 
futuro, todo dia seja celebrado o “Dia 
de Todos”, com igualdade e justiça de 
direitos e deveres- para homens e mu-
lheres”. 

Magaly Xavier – diretora Comer-
cial e de Negócios da Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá – CAESA.

“A mulher não só se tem destacado 
nestas quase duas décadas do Século 
XXI, mas principalmente demonstra-
do uma força, que não sabemos a ori-
gem, para enfrentar as diversidades e 
cria do o tal de “empoderamento”, que 
na verdades as pessoas tem usados esse 
termo de maneira pejorativa. Na ver-
dade a mulher está descobrindo que 
ela é forte, que é competitiva e outras 
descobertas. Uma experiência pessoal 
me garante isso. Nos anos 70 eu era 
uma adolescente, nos 80 virei adulta, 
só que fui criada por uma família, não 
para que eu estivesse presa, controla-
da. Meus pais me prepararam para os 
anos 2000. A frase que meu pai sem-
pre me dizia: ‘Minha filha, se prepara 
para o futuro, para nunca depender 
de ninguém, nem de seus próprios 
pais, nem de marido, se você escolher 
ter um’. Quer dizer ele ainda me deu 
opção de escolha, não que eu tives-
se obrigação de ter um marido, uma 
família, como a maioria das mulhe-
res foram programadas. Minha mãe, 
acompanhado bem esse pensamento, 
nos preparou para a vida sexual ante-
cipada, com a responsabilidade disso. 
Nos preparou para sermos profissio-
nais liberais entre outras coisas mais. 
Com essa visão desde cedo criei inde-
pendência. Meu pai me mandou para 
fora do País, conhecer Estados Unidos, 
a América Latina. Com 13 anos, pas-
sei 21 dias, sozinha nos Estados Uni-
dos. Meu pai me emancipou com 16 
anos, com conta bancária e cartão de 
credito. Não que fossemos ricos, mas 
aprendemos a nos administrar, com 
responsabilidade econômica. É obvio 
que eles criaram duas mulheres muito 
forte. Minha irmã (Marília Góes) é de-
legada de polícia, deputada estadual, é 
esposa do governador (Waldez Góes) e 
tem destaque na sociedade com empo-
deramento fantástico. Eu, sou arquite-
ta com especialização, funcionária pú-
blica, diretora de uma empresa estatal, 
superintendente e envolvimento polí-
tico e por ai vai. Essas são conquistas 
que nos mesmo fizemos, claro que não 
fosse a base de família, de estudar, de 
ler, nós não estaríamos nessa situação. 
Não adianta você ter uma base fantás-
tica, se você não tem a busca. Então as 
mulheres tem de estar sempre buscan-
do, e hoje elas estão buscando tudo, 

conhecimento, a força de 
trabalho, oportunidade. 
50% das mulheres que 
eram submissas, passam 
ajudar a família, através 
da confecção de roupas, 
bolos e de sustentar a 
casa, quando os maridos 
perderam o trabalho de-
vido à crise. A partir de 
2000 foram os anos da 
mulher, estamos voltan-
do as nossas origens, es-
piritualmente falando, as 

mulheres eram que mandavam. Não 
é o ‘mandar’ de mandataria, mas, sim 
porque o instinto feminino é tão forte, 
que ela protegia a família inteira e ela 

era a protetora, era uma sociedade ma-
triarcal. Infelizmente, a Igreja Católica 
através da invenção do ‘diabo’, com a 
ameaças da ida pro inferno, meterem 
medos nas mulheres e elas passaram 
a ser subjugadas. Agora chega de sub-
jugação, chega de medo. As mulheres 
pararam de ter medos e hoje elas são 
mais corajosas de que muitos homens. 
Claro que eles tem a força e nós preci-
samos maravilhosamente, bem desses 
homens, sem eles não viveremos. Mas, 
devemos viver em igualdade, claro em 
algumas características desigualdade 
em outras. Então, vamos equilibrar, 
dar importância aos homens e as mu-
lheres, mas de maneira respeitosa”. 

A mulher na magistratura 
Desembargadora Sueli Pini – vi-

ce-presidente e Corregedora Geral 
do TRE-Ap, ex-presidente do TJAP 
– “Quando ingressei na magistratura 
sabia que seria um desafio enorme. Sei 
que não podemos agradar a todos, mas 
acredito que tudo que conquistamos 
ao longo desses 27 anos de Justiça no 
Amapá, teve muitos mais acertos do 
que enganos. Outros me sucederão e 
é assim que deve ser. Sou apenas mais 
uma impulsionadora desta grande 
máquina chamada Justiça do Amapá. 
Muito já conquistamos, mas ainda há 
muito a ser feito”. 

“Sempre estive um passo à frente 
das regras estabelecidas para as mu-
lheres. Paranaense de Sertanópolis, fi-
lha de camponeses, dar para perceber 
quais eram as regras que eu tinha na 
época da minha criação. Me formei em 
Direito pela Universidade Estadual de 
Londrina, aos 22 anos de idade. Deixei 
minha terra natal em busca de realiza-
ções profissionais e cheguei a Rondô-
nia, onde exerci a advocacia de 1983 a 
1990, e logo depois, após ser aprova-
da em um concurso público, ocupei o 
cargo de Procuradora daquele Estado 
(1990/1991).

Determinada, pois, tinha vindo do 
sul para o norte do Brasil e procurei 
ser sempre destacar-me e fiz e passei 
em mais um concurso público. Dessa 
vez para o cargo de juíza de Direito do 
Tribunal de Justiça do Amapá, assu-
mindo a titularidade de Vara Crimi-
nal na Capital Macapá em outubro de 
1991. 

No ano de 1996 fui designada para 
coordenar o então recém criado Juiza-

do Especial Cível e Criminal da Capi-
tal. Estava ali selada uma relação mais 
que perfeita entre a sua natureza em-
preendedora e aquele inovador mode-
lo de prestação jurisdicional.

Em 2005, fui escolhida para inte-
grar o grupo de mil mulheres indica-
das para concorrerem coletivamente 
ao Prêmio Nobel da Paz, selecionadas 
no mundo pelo Comitê Internacional 
da Fundação de Mulheres Suíças pela 
Paz. No dia 02 de outubro de 2013, 
veio mais uma grande conquista. Pelo 
critério de merecimento, passei a inte-
grar, como desembargadora, a Corte 
da Justiça amapaense. E no dia 05 de 
março de 2015, aos 55 anos de idade, 
tornei-me a primeira mulher a assumir 
a presidência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá (TJAP). “Minha atu-

ação como 
magistra-
da con-
t i n u a , 
s e m p r e 
v o l t a d a 
para o de-
senvolvi-
mento e 
moderni-
zação do 
judiciário, 
aliado a 
um aten-
d i m e n t o 
célere, hu-

manizado e de qualidade ao cidadão”.

Mulher na corporação militar

Capitã PM Lizete de Andrade 
Fernandes – “Eu ingressei na Policia 
Militar do Estado do Amapá em 01 de 
junho de 1989, faço parte da primeira 
turma de policiais femininos da cor-
poração, carinhosamente chamadas de 
‘As Pioneiras’.

De certa forma não tem como falar 
da minha trajetória na PM sem vincu-
lar com a própria história da presen-
ça feminina nas fileiras, que agora em 
2018, completa 29 anos. 

Quando ingressamos foi como sol-
dadas, éramos 72, e hoje são mais de 
650 mulheres que contribuem para o 
bom serviço à sociedade.

Estamos presentes em todos os ní-
veis hierárquicos, de soldado a coro-
nel, Nós fomos, por assim dizer, des-
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bravadoras. Pois, ser policial militar 
era eminentemente do sexo masculino 
e a Instituição era voltada para atender 
as necessidades desse gênero, com o 
nosso ingresso, teve foi necessário ha-
ver uma adaptação para apreciar nos-
sa peculiaridade. De início tivemos de 
enfrentar a resistência comum a tudo 
que é novidade. Mas, hoje depois de 
derrubar paradigmas e preconceito 
podemos dizer que há um tratamento 
igualitário entre homens e mulheres.

Tanto que sou feliz em ser uma ca-
pitã, que batalhei para subir os degraus 
da hierarquia militar, sou uma policial 
militar muito respeitada e tenho gran-
de honra em pertencer a PMAP, falta 
pouco tempo para eu ir para a reser-
va remunerada e me sinto muito feliz 
e com sentimento de dever cumprido. 
Porque além de ter servido bem a so-
ciedade amapaense, sei que abrimos 
caminho para as mulheres que vieram 
depois de nós, encontrassem menos 
dificuldades dentro da corporação, e 
sei que elas irão preparar um caminho 
ainda melhor para as futuras gerações 
de policiais militares mulheres do Es-
tado do Amapá”.

A mulher como delegada

Delegada Clívia Ferreira Valente, ti-
tular da DCCM é uma mulher engajada 
na luta contra a violência contra a mu-
lher e o engajamento como líder frente 
a uma delegacia de polícia.

“Sou amapaense, de Serra do Navio. 
Em 2007 tive êxito no concurso para 
delegados da Policia Civil do Amapá, 
vou completar 11 anos como delega-
da. Hoje, a mulher tem assumido seu 
espaço com competência e sabedoria. 
E com muito esforço, pois ela é mãe, 
estudante, dona de casa, e nem por 
isso ela deixa de enfrentar as deman-
das com surgem com muito sacrifício. 
Sendo plantonista na DCCM, tive a 
grata satisfação de ser convidada para 
ser titular da mesma. Mas sendo titular 
ou não a minha missão é de acolher a 
mulher vítima de violência, onde quer 
que esteja. E junto com a minha equi-
pe, somamos os esforços de combate a 
essa violência. Como mulher sempre 
tivemos problemas de ser reconheci-

das como capaz. Sou da década de 70, 
sou de uma geração que teve de lutar 
para ter mais espaço. Devido as des-
confianças, seja por parte dos colegas, 
da própria família, o de ser uma mu-
lher que sempre procurou estudar para 
ter uma satisfação profissional. Enfren-
tei muitos obstáculos e a família foi e é 
importante, pois hoje tenho apoio do 
meu esposo, que também é delegado. 
E ai passamos a enfrentar o machismo 
dentro da delegacia, pois temos muitas 
colegas delegadas, que sofrem o mes-
mo problema. Isso vem dos agressores 
e da própria equipe masculina, que ti-
vemos de conquistar e mostrar a eles 
de forma positiva, pois assim como 
você educa um filho como exemplo, o 
mesmo acontece com quem trabalha 
com você. Temos de ter sabedoria e 
bom senso. Quanto a isso, eu e minhas 
colegas delegadas, temos nos unido 
para mostrarmos que somos fortes. 

Peço a todas as mulheres, que não 
tenham medo que enfrentem o ma-
chismo que ainda perpetua-se no 
meio da nossa sociedade. Enfrentem, 
nós temos demonstrar ao homem, que 
apesar desse machismo, o ato dele não 
ficará impune. Pois, a minha resposta 
a esse ‘tipo’ é na caneta. Fazendo o que 
a lei determina, que a mulher saia des-
se ambiente de agressão. Muitos ain-
da acreditam que não serão punidos. 
Mas, com certeza, serão. Mulheres po-
dem tudo, basta querer”.

A Mulher aposentada, negra e 
desportista

Maria dos Anjos Miguel – Oficial 
de Justiça aposentada– desportista.

“Fui a primeira mulher a ser apro-
vada por concurso público para o 
cargo de Oficial de Justiça do Estado 
do Amapá, é em primeiro lugar. Isso 
enfrentando uma problemática de 
que era cargo masculino. Sou negra, 
mulher que nunca foi submissa. Tudo 
depende da própria mulher, eviden-
temente a evolução foi muito grande 
nos últimos tempos. Hoje a mulher é 
completamente independente, logico 
que precisa mais. Temos algumas que 
conseguiram alcançar o topo salarial 
e de cargos, mas ainda são poucas, os 
sempre ainda lideram, mais não existe 

mais aquela submissão de que a mu-
lher é frágil. A mulher pode tudo. Ser 
mulher negra, ainda traz um olhar pre-
conceituosa da sociedade. Eu nunca 
me importei com isso, pois o precon-
ceito e descriminação somente serviu 
para que eu evoluísse cada vez mais, 
me sentindo sempre acima de muitos 
que queriam me inferiorizar. Fui des-
portista desde nova, disputei campeo-
natos de esporte coletivos, basquete e 
vôlei e conseguir sempre me destacar 
nessas modalidades. Hoje, continuo 
praticando esporte, agora, aos 68 anos, 
faço o atletismo, e tenho me destaca-
do também. Tanto que cheguei até no 
programa “Encontro com Fátima Ber-
nardes” o que me deu oportunidade 
de ajudar a muitas mulheres na minha 
faixa etária a procurarem a praticar 
o esporte. Todo a mulher ser sempre 
mais elas, se valorize, acima de qual-
quer coisa, sempre respeitando o seu 
semelhante”.

Mulher empreendedora e dona de casa

Maria Pietrina Ferreira Brazão, 
manicure e provedora da família.

“Sou ‘virada’ desde jovem, tenho 
38 anos e um filho de 23 anos e uma 
neta. Sou professora do Ensino Funda-
mental, não consegui ainda uma vaga 
nesta área, é há doze anos, após fazer 
um Curso Profissional de Manicure, 
venho exercendo a profissão e com 
sucesso, pois atendo individualmente 
e em um salão. Com esse meu traba-
lho, criei meu filho, mantenho meu 
lar e inclusive pago a faculdade dele. 
Quando olhei minha lá atrás, vi que 
não podia parar e nem esperar, tinha 
de avançar na minha vida para poder 
manter a vida que tinha trazido ao este 
mundo. Tenho muito orgulho de que 
faço. Sou vitoriosa, venho vencendo 
todas dificuldades, e não preciso de 
homem para me sustentar minha vida 
financeira. Sou independente, não te-
nho patrão, escrevo minha história no 
dia a dia da minha vida”,

Salve 08 de março de 2018! – 
Dia Internacional da Mulher.
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Adrimauro Gemaque

A mais dura crise econômica que 
o Brasil enfrentou, e ainda en-
frenta, atingiu em cheio a arre-

cadação de impostos de todas as esferas de 
governo. Ela vem causando desequilíbrio 
nas finanças de todos os municípios bra-
sileiros, especialmente naqueles que pos-
suem forte dependência dos repasses dos 
tributos federais. 

As prefeituras que estão com as contas 
no vermelho são obrigadas a reduzirem as 
ofertas dos serviços essenciais à popula-
ção. A matemática é simples: gastam mais 
do que arrecadam e dispõem de poucos 
recursos para investimentos. Como sem-
pre, as despesas com pessoal só aumentam 
e a Lei Complementar nº 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal que entre outras 
medidas estabelece o limite percentual de 
gastos com pessoal, não é cumprida.

Os municípios dispõem de três fontes 
de receita: arrecadação própria, parcela do 
ICMS arrecadado pelo estado e as transfe-
rências constitucionais (FPM, IR e IPI). A 
bem da verdade, a maior dificuldade en-
contrada trata-se da forte dependência das 
verbas da União.

Os dados contidos no estudo Índice 
FIRJAN de Gestão Fiscal 2017 – IFGF, ano 
de referência 2016, avaliou a situação fis-
cal de 4.544 municípios, onde vivem 177,8 
milhões de pessoas (87,5% da população 
brasileira). Apesar da determinação da lei, 
os dados do exercício fiscal 2016 de 1.024 
prefeituras não estavam disponíveis ou 
não eram consistentes (informações que 
não foram passíveis de análise). Nesse con-
texto, já fica demonstrado um grave pro-
blema de transparência na gestão destes 
municípios.

O estudo apontou que, muito embora a 
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em 
seus artigos 48 e 51, determine que até 30 
de abril de cada ano os municípios enca-
minhem suas contas referentes ao exercí-
cio anterior para a Secretaria do Tesouro 

Nacional, até o dia 3 de julho de 2017 os 
dados de 1.024 municípios não estavam 
disponíveis, o que representou 22,53% do 
total das prefeituras analisadas.  

A região Norte apresentou o maior per-
centual de municípios sem transparência, 
159 de um total de 450 prefeituras analisa-
das (35,3%). No estado do Amapá, apenas 
2 das 16 prefeituras declararam suas infor-
mações, ou seja, 87,5% dos municípios não 
haviam disponibilizado as informações.

Os gastos com pessoal é o principal ele-
mento que compõe o orçamento das pre-
feituras brasileiras. Considerando o dis-
posto na rígida LRF, que fixou um limite 
prudencial e um teto para essas despesas 
de 57% e 60% da Receita Corrente Líqui-
da, respectivamente, o comprometimento 
excessivo das receitas municipais com essa 
despesa continua acontecendo e precisa 
ser evitado. 

O estudo aponta que mais da meta-
de das prefeituras brasileiras analisadas 
(2.503 ou 55,1%) finalizaram o ano de 2016 
comprometendo mais de 50% de seus or-
çamentos com a folha de pagamento e, por 
isso, ficaram com o Conceito C no IFGF - 
Gastos com Pessoal. Destas, 406 atingiram 
o limite prudencial de 57% da RCL defini-
do pela LRF, e 575 ultrapassaram o limite 
legal de 60% da RCL (nota zero e Conceito 
D). Macapá foi a única capital a fazer parte 
deste grupo. 

Em 2016, a despesa com pessoal da 
Prefeitura de Macapá chegou ao patamar 
de 73,7% da Receita Corrente Líquida – 
RCL (Portal G1 AP, 11/10/2017).

A metodologia utilizada no estudo es-
tabelece uma leitura por indicador ou do 
índice geral da seguinte forma: a pontu-
ação varia entre 0 e 1, sendo que, quanto 
mais próxima de 1, melhor a gestão fis-
cal do município no ano em observação. 
Com o objetivo de estabelecer valores de 
referência que facilitem a análise, foram 
convencionados quatro Conceitos para o 
IFGF: Conceito A (Gestão de Excelência): 
resultados superiores a 0,8 pontos; Con-
ceito B (Boa Gestão); resultados compre-
endidos entre 0,6 e 0,8 pontos; Conceito C 
(Gestão em Dificuldade): resultados com-
preendidos entre 0,4 e 0,6 pontos; Concei-

to D (Gestão Crí-
tica): resultados 
inferiores a 0,4 
pontos.

Ainda com re-
lação à metodolo-
gia do IFGF, é im-
portante destacar 
que ela permite 
tanto uma com-
paração relativa 
quanto absoluta, 
isto é, o índice 
não se restringe 
a uma fotografia 
anual, pode ser 
comparado ao 
longo dos anos.

No item Gasto 
com Pessoal, o mu-
nicípio de Macapá 
ficou classificado em 
penúltimo lugar en-
tre as capitais, com o 
Conceito D. O indi-
cador deste compo-
nente obteve 0,0000, 
ou seja, foi enqua-
drado como Gestão 
Crítica. 

A posição de 
Macapá no Ranking 
Nacional ficou em 
3.970º, entre os 4.544 
municípios que fo-
ram avaliados em todo o país. No Amapá, 
a capital ficou em segundo lugar, abaixo de 
Vitória do Jarí que ficou na posição 3.127º. 
Dos 16 municípios amapaenses, Macapá e 
Vitória do Jarí foram os únicos avaliados, 
portanto apenas 12,5% do total. Na Região 
Norte, 291 municípios foram analisados 
pelo estudo e Macapá se posiciona entre 
aqueles com os piores resultados com gas-
to de pessoal.

Com relação ao tema gastos com pes-
soal no município de Macapá, em maio de 
2016 tive a oportunidade de abordá-lo em 
um artigo que escrevi “2016, é ano de ma-
quiagem”, aqui neste periódico em maio 
de 2016 (www.tribunaamapaense.com). 
Naquela época, já deixava evidente o ex-
cessivo gasto com pessoal pela Prefeitura 
de Macapá. 

Por ocasião da elaboração da LRF, o 
legislador, ao fixar os percentuais do gasto 
com pessoal em relação à Receita Corrente 
Líquida – RCL, o fez justamente para que 
os serviços públicos a serem ofertados à 
população não viessem sofrer desconti-
nuidade. Entretanto, como se pode cons-
tatar, a lei não vem sendo respeitada.

Em 2017, o estudo de Gestão Fiscal, 
elaborado pelo Tesouro Nacional e que 
foi divulgado em outubro do mesmo ano 
mostrou que três capitais brasileiras já 
ultrapassavam a meta de gastos com pes-
soal: Florianópolis, Macapá e Natal. Este 
estudo apresenta Macapá com 57,88%, o 
maior indicador do país. (Portal G1 AP, 
11/10/2017).

A bem da verdade, o Índice FIRJAN 
nos revela que a situação fiscal dos municí-
pios é tão grave que milhares já estão des-
cumprindo as principais legislações sobre 
finanças públicas, como está evidencia-
do com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
- LRF. O descumprimento está presente 
em todas as regiões do país. Em algumas, 
contudo, há maior concentração em fun-
ção dessa decorrência o estudo chama de 
“municípios fora da lei”.

Matéria publicada no jornal Valor Eco-
nômico em 27/11/2017 apontava que os 
investimentos das capitais caíram 63,23% 
de janeiro a agosto de 2016. A queda de 
investimentos no primeiro ano de manda-
to em relação ao ano de eleições foi con-

siderada, de certa forma, natural, dado à 
lentidão da economia.   Entretanto, com 
receitas apertadas, um dos indicadores 
que deteriorou foi o de gastos com pessoal. 
Nesta mesma matéria do Valor Econômi-
co, a Prefeitura de Macapá já apresentava 
gastos com pessoal de 51,3% da RCL.

Evidentemente que os Órgãos de Con-
trole e o Controle Social não devem ficar 
calados diante de tais evidências. Os Ór-
gãos de Controle são investidos de compe-
tência legal na verificação das conformida-
des das atividades das instituições públicas 
com os atos normativos legais e devem 
examinar se estão em consonância com os 
princípios que regem a Administração Pú-
blica. O Controle Social é uma fiscalização 
em sentido vertical, ou seja, a sociedade é 
o interessado direto no bom desempenho 
da Administração Pública, averiguando 
a atuação dos representantes eleitos para 
conduzirem os destinos de municípios, es-
tados e da União, visando a boa gestão da 
coisa pública.

Como constatamos, os Prefeitos que 
são os responsáveis pela gestão das prefei-
turas tem o dever da observância aos dita-
mes legais. Eles não podem ficar omissos 
a isso, transformando-os em municípios 
“fora da lei”.

A Prefeitura de Macapá tem ainda uma 
oportunidade de fazer os ajustes peran-
te à LRF com a promulgação da Emenda 
Constitucional 98. Ela vai permitir que 
as pessoas que tenham mantido, por um 
mínimo de 3 meses, qualquer tipo de re-
lação de trabalho com os ex-territórios de 
Roraima e do Amapá  optem pelo quadro 
em extinção do governo federal, caso esse 
vínculo tenha ocorrido até 5 anos após a 
data de sua transformação em estado (en-
tre 5 de outubro de 1988 e  5 de outubro de 
1993. No Amapá, a previsão é de que 1.350 
servidores de 16 municípios possam inte-
grar-se ao quadro da União. Esta chance 
não pode ser desperdiçada ou corremos o 
risco de perder “o bonde da nossa história”.

Adrimauro Gemaque, é Analista do 
IBGE, graduado em Administração Pú-
blica e Articulista expressa seus ponto de 
vista em caráter pessoal (adrimaurosg@
gmail.com)

Municípios “fora da lei”
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Justiça Eleitoral alerta sobre prazo final para regularizar o título de eleitor

TRE-AP NO TRIBUNA
Eleições 2018

Um a 
c a m -
p a n h a 

institucional co-
meçou a ser veicu-
lada no dia 19, nos 
principais veículos 
de comunicação 
do país.

A Justiça Eleitoral vem intensifi-
cando a divulgação do calendário elei-
toral 2018, alertando o eleitor para as 
datas a serem cumpridas, antecedendo 
o pleito eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral ini-
ciou na manhã desta segunda-fei-
ra (19), uma campanha chamando a 
atenção sobre o prazo final para regu-
larizar o título de eleitor.

Conforme a legislação vigente, para 
poder votar nas eleições deste ano, o 
cidadão deve regularizar a situação até 
o dia 9 de maio.

“Milhões de brasileiros estão con-
vocados a fazer as suas vozes e cora-

ções falarem 
mais alto pela 
d e m o c r a c i a . 
Não deixe para 
a última hora 
porque a de-
mocracia é fei-
ta com a parti-

cipação de todos”, convoca o vídeo de 
um minuto.

Acessi-
bilidade

Dia 9 de 
maio tam-
bém é o 
prazo final 
para que 
p e s s o a s 
com defi-
ciência que 
necessitam 
de atendi-
mento es-
pecial in-

formem sua situação à Justiça Eleitoral 
para que sejam remanejadas para uma 
seção adaptada.

TRE-AP presente no 42º. Encon-
tro do Colégio de Corregedores Elei-
torais do Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral 
do Amapá (TRE-AP), foi 
representado no encontro, 

pela desembargadora Sueli Pini, cor-
regedora regional eleitoral e vice-pre-

sidente do Regional Amapá.
Corregedores e represen-

tantes das Corregedorias dos 
Tribunais Regionais Eleitorais 
de todo o país, estiveram reuni-
dos nos dias 22 e 23 – quinta e 
sexta-feira, em Brasília, durante 
o 42º. Encontro do Colégio de 
Corregedores Eleitorais do Bra-
sil.

As fake News – notícias fal-
sas que são espalhadas pela internet e 
por veículos jornalísticos duvidosos, 
pautaram a edição deste ano, durante 
o evento, que foi sediado no Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal. 
Tema que seguiu a linha da gestão do 
presidente do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), ministro Luiz Fux, ao de-
clarar como prioridade, o combate às 
fake News.

O evento, também tratou de outros 
assuntos, e encerrou com a realização 
da eleição da diretoria do colégio para 
o próximo biênio.

Encontram-se disponíveis no 
site do Tribunal Superior Elei-
toral – www.tse.jus.br – as dez 

principais resoluções eleitorais con-
tendo o detalhamento normativo das 
eleições deste ano de 2018, aprovadas 
recentemente. Então, se você vai ser 
candidato/a ou apoiar alguém, dê uma 
olhada lá!

Dentre os temas regulamentados 
está a resolução sobre registros de can-
didatos, que estabelece que o partido 
terá que obter no TSE o registro de seu 
estatuto até seis meses antes da eleição 
para disputar o pleito. O candidato tam-
bém deverá ter domicílio eleitoral na 
circunscrição que pretende concorrer e 
estar filiado a partido político pelo me-
nos seis meses antes da eleição. Na últi-
ma eleição geral, o mínimo exigido para 
esses casos era o período de um ano.

A escolha dos candidatos em con-
venções partidárias e a deliberação so-
bre coligações deverão ocorrer de 20 de 
julho a 5 de agosto, período que não foi 
alterado pela atual reforma.

Ainda serão permitidas coligações 
para as eleições proporcionais de 2018 
(deputados federais, deputados esta-
duais e distritais). A partir das eleições 
municipais de 2020, as coligações es-

tarão vedadas para esse tipo de eleição 
(vereadores).

Os partidos e as coligações deverão 
solicitar à Justiça Eleitoral o registro de 
seus candidatos até às 19h do dia 15 de 
agosto do ano eleitoral, prazo que tam-
bém não foi modificado pela atual re-
forma política.

O pedido de substituição de candi-
dato deverá ocorrer até 20 dias antes da 
eleição (exceto em caso de falecimento).

Propaganda eleitoral. O texto que 
trata do tema fixa a propaganda eleito-
ral do candidato, que poderá ter início 
no dia 16 de agosto de 2018, mas aquela 
realizada no horário eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão somente come-
çará no dia 31 de agosto de 2018. Essa 
regra foi aplicada pela primeira vez nas 
Eleições de 2016.

Quanto à propaganda em segundo 
turno, deverá começar na sexta-feira 
seguinte à realização do primeiro turno. 
Antes, ela podia iniciar 48 horas depois 
de proclamado o resultado do primeiro 
turno. O tempo total foi reduzido para 
dois blocos diários de dez minutos para 
cada eleição (presidente da República e 
governador). Antes, eram dois blocos 
de 20 minutos.

A resolução mantém a proibição de 

efeitos especiais nas propagandas elei-
torais na televisão, como montagens, 
edições, desenhos animados e efeitos de 
computação gráfica.

Propaganda de rua. Pela resolução, 
só serão permitidos carros de som e 
minitrios em carreatas, caminhadas e 
passeatas ou em reuniões ou comícios. 
Deverá ser respeitado o limite de 80 de-
cibéis, medido a sete metros de distân-
cia do veículo.

Os comícios de encerramento de 
campanhas poderão seguir até as 2h da 
madrugada. Nos outros dias deverão 
respeitar o horário das 8h à meia-noite.

A propaganda por outdoors con-
tinua proibida. Será possível o uso de 
bandeiras e mesas para distribuição de 
material de campanha, desde que sejam 
móveis e não atrapalhem os pedestres 
nem interfiram no trânsito.

Também estão mantidas as regras 
quanto à contratação de cabos eleito-
rais. O máximo não poderá ultrapas-
sar 1% do eleitorado por candidato nos 
municípios de até 30 mil eleitores, sen-
do permitida a contratação de um cabo 
eleitoral a mais para cada grupo de mil 
eleitores que superar os 30 mil.

Nos carros estão autorizados adesi-
vos plásticos de até 0,50 m² (meio metro 

quadrado) ou microperfurados no ta-
manho máximo do para-brisa traseiro.

Propaganda na Internet. A propa-
ganda eleitoral na Internet também 
poderá ter início no dia 16 de agosto 
de 2018. Nesse caso, a novidade é que 
está autorizado o impulsionamento de 
conteúdos, desde que contratados ex-
clusivamente por partidos, coligações e 
candidatos.

Debates e telemarketing. A resolução 
sobre propaganda eleitoral diz ainda 
que as emissoras de rádio e de televisão 
que realizarem debates são obrigadas a 
convidar os candidatos dos partidos que 
tenham, pelo menos, cinco parlamenta-
res no Congresso Nacional.

O texto proíbe propaganda eleitoral 
por meio de telemarketing.

Pesquisas eleitorais. Já a resolução 
sobre pesquisas eleitorais dispõe que, a 
partir de 1º de janeiro de 2018, as enti-
dades e as empresas que realizarem pes-
quisas de opinião pública sobre as elei-
ções ou candidatos, para conhecimento 
público, serão obrigadas a registrar cada 
pesquisa no Juízo Eleitoral ao qual com-
pete fazer o registro dos candidatos. O 
registro da pesquisa deve ocorrer com 
antecedência mínima de cinco dias de 
sua divulgação. Fonte: www.tse.jus.br. 

Eleições 2018: as convenções partidárias e os registros de candidaturas
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Reinaldo Coelho

Estas últimas semanas tem 
sido de grande expectativas, 
para os moradores ribeiri-

nhos das comunidades do Arquipélago 
de Bailique e do município de Itaubal, 
pois o fenômeno natural “terras caída” 
que tem se intensificado nos últimos 
anos, vem recebendo de parte do go-
verno estadual ações para que seja en-
contrado uma solução que amenize o 
sofrimentos desses cidadãos.

O estudo técnico determinado pelo 
governador Waldez Góes par sua equi-
pe de técnicos foi apresentado dia 23 
e, e ao mesmo tempo o governador 
decretou Estado de Emergência, com 
a determinação de que uma equipe de 
60 pessoas se encaminhasse até o ar-
quipélago. Essa equipe, coordenada 
pela Defesa Civil, reuniu-se na última 
quinta-feira (01) para traçar as ações a 
serem executadas nas comunidades de 
Bailique.

 
Estudos concluídos
Os estudos sobre o fenômeno de 

terras caídas na região do Bailique 
iniciaram há três anos, depois da cria-
ção de um grupo de trabalho forma-
do pela Defesa Civil do Amapá, Imap, 
Iepa, Seed, Seinf e Sims. O objetivo foi 
realizar um levantamento detalhado 
sobre o número de moradores do dis-
trito, que estão sendo impactados pelo 
desbarrancamento das margens do rio. 
Em outra frente, os órgãos de pesquisa 
ficaram encarregados de fazer o mape-
amento dos danos e projeções futuras 
do avanço do fenômeno nas ilhas do 
distrito.

Os pesquisadores já realizaram al-
gumas projeções com dados da Base 
Cartográfica do Amapá, levantados 
pelo Exército Brasileiro. Simuladas em 
computador, as imagens consideraram 
variáveis como sedimentação, maré, 
nível de elevação, ação antrópica (des-
matamento, impactos da circulação de 
embarcações e retirada da mata ciliar). 

A projeção indica um avanço de dez 
metros, por ano, na margem do rio.

O resultado do trabalho realizado 
pelas equipes do Governo do Amapá 
foi apresentado, aos representantes das 
comunidades do Arquipélago do Baili-
que, distrito de Macapá, um estudo de 
projeção, para daqui há 25 anos, sobre 
o fenômeno “terras caídas”, que todo o 
ano castiga a região. O evento natural 
ocorre em apenas três países: Brasil, 
Estados Unidos e Japão, segundo os 
pesquisadores. O estudo foi apresen-
tado em reunião no Palácio do Seten-
trião.

Os técnicos alertaram que esse pro-
cesso pode ser intensificado ou dimi-
nuído. E o governo do Estado resolveu 
se antecipar com o planejamento de 
ações em relação aos fenômenos natu-
rais, mantendo a população informada 
de todos os estudos e mostrando como 
vai ficar a costa do Bailique daqui a 25 
anos.

O Governo do Estado do Amapá 
(GEA) decretou, no último dia 23, Si-
tuação de Emergência nas áreas dos 

municípios de Macapá e Itaubal afe-
tadas pelo fenômeno “terras caídas”. 
Com base neste decreto, uma força-
-tarefa gerenciada pela Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil (Cedec) será 
enviada ao Arquipélago do Bailique, 
para que, através de uma audiência 
com a comunidade no dia 10 de março, 
sejam traçadas ações do Estado para 
amenizar os danos às comunidades.

O chefe adjunto do gabinete civil do 
governador, Carlos Marques, presidiu 
nesta quarta-feira, 28, uma reunião, no 
Palácio do Setentrião, com os repre-
sentantes dos órgãos da força-tarefa. A 
equipe de governo deve ser composta 
por 60 pessoas, entre gestores e técni-
cos.

Na audiência com a comunidade, 
cada pasta irá expor propostas de in-
tervenções, que estão embasadas no 
estudo de impacto do fenômeno terras 
caídas, traçado desde 2015 por órgãos 
estaduais. Este estudo foi apresentado 
para lideranças comunitárias do Baili-
que na semana passada.

Segundo Carlos Marques, a audi-

Fenômeno “Terras Caídas”

Situação de emergência no Arquipélago do Bailique e Itaubal



Macapá-AP, 03 a 09 de março de 2018 13ESPECIAL

ência pública do dia 10 de março visa 
alcançar o maior número possível de 
moradores, para que sejam esclareci-
das dúvidas e para que eles façam suas 
contribuições acerca do que o governo 
pretende fazer. “Essas pessoas já con-
vivem há décadas com esse fenômeno, 
e têm muito a contribuir com o nosso 
trabalho. Prezar pelo bem-estar e pela 
dignidade deles é o nosso objetivo”, 
ressaltou Marques.

Serão pontuadas no encontro, de 
acordo com Marques, estratégias de 
remoção das residências às margens 
do rio; reestabelecimento dos serviços 
básicos como fornecimento de água 
tratada e distribuição de kits de trata-
mento de água domiciliar; distribuição 
de energia elétrica e recuperação de 
postes atingidos - trabalho que já está 
sendo feito por equipes da Companhia 
de Eletricidade do Amapá (CEA) des-
de o início desta semana; condições es-
truturais das escolas – além das ações 
emergenciais já executadas – para que 
os alunos sejam acolhidos com segu-
rança, tranquilidade e garantindo-lhes 
o direito de prosseguimento das aulas 
normalmente; dentre outras deman-
das. 

Na reunião desta quarta-feira, tam-
bém ficou estabelecido, que na próxi-
ma semana, haverá uma reunião entre 
membros do governo e de órgãos ex-
ternos que podem contribuir com as 
estratégias para a região, como o Mi-
nistério Público Federal (MPF), a Pre-
feitura Municipal de Macapá (PMM), 
o Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama), e outros.

A força-tarefa, além da Cedec, Ga-

binete Civil do governador e CEA, é 
composta pela Companhia de Água 
e Esgoto do Amapá (Caesa); Corpo 
de Bombeiros do Estado do Amapá 
(CBM/AP); Secretarias de Estado do 
Meio Ambiente (Sema); da Educação 
(Seed); de Inclusão e Mobilização So-
cial (Sims); Instituto de Meio Ambiente 
e de Ordenamento Territorial (Imap), 
Sistema Integrado de Atendimento ao 
Cidadão (SIAC/Super Fácil); Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 
do Estado do 
Amapá (Iepa); 
Instituto de De-
senvolvimento 
Rural do Ama-
pá (Rurap); 
dentre

E s t u d o s 
de controle e 
ações definiti-
vas 

Desde 2015, 
os órgãos esta-
duais se empe-
nham em es-
tudos para obter um quadro geral da 
complexidade do fenômeno “terras 
caídas” e suas possíveis soluções. Entre 
elas, está a transferência das comuni-
dades do arquipélago para outro local, 
porque a região ficará coberta pela 
água.

Paralelo aos estudos, medidas emer-
genciais estão sendo estabelecidas com 
a Defesa Civil Estadual, Gabinete Ci-
vil, secretarias de Educação (Seed), 
Meio Ambiente (Sema), Infraestru-
tura (Seinf), Comunicação (Secom), 
Ciência e Tecnologia (Setec), Inclusão 

e Mobilização Social (Sims), Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 
do Amapá (Iepa), Companhia de Água 
e Esgoto do Amapá (Caesa) e Compa-
nhia de Eletricidade do Amapá (CEA), 
para que a vida da população seja res-
guardada, no Bailique.

Iepa
O diretor de pesquisa do Iepa, Pa-

trick Cantuária, relatou que existem 
três fatos que ocasionam o fenômeno 
“terras caídas”, no Bailique. O evento 
é identificado como correntes: Norte 
Brasileira, Circulação Natural do Rio 
e Sentido Contrário. “Essas corren-
tes são intensificadas e diminuídas 
de acordo com clima que, no caso de 
2018, foi intensificado pelo fenômeno 
La Niña [diminuição da temperatu-
ra da superfície das águas do Oceano 
Pacífico Tropical Central e Oriental]”, 
detalhou.

Cantuária mencionou outros moti-
vos que contribuem para a aceleração 
desses fenômenos. Ele chamou o “ter-
ras caídas” de hidrodinâmica vinda 
como correntes de vários locais e disse 
que as regiões atingidas são castigadas 

por causa da não consolidação do solo. 
“Ou seja, porque, são mais frágeis e, 
ainda não se sedimentaram, aumen-
tando o processo de erosão”, comple-
mentou.

Defesa Civil
O comandante-geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá (CBM/
AP) e coordenador Estadual de Defe-
sa Civil (Cedec/AP), coronel Wagner 
Coelho, informou que 13 comunida-
des estão sendo monitoradas no Ar-
quipélago do Bailique. São elas: Igara-
pé Grande do Curuá, Salmo 21, Limão 
do Curuá, Itamatatuba, Ilhinha, Foz 
do Gurijuba, Junco, Andiroba, São 
Pedro, Franco Grande, Ponte da Espe-
rança, Vila Progresso e Vila Macedô-
nia. Dessas 13 comunidades, sete estão 
em maior risco: Itamatatuba, São Pe-
dro, Vila Macedônia, Vila Progresso, 
Igarapé Grande do Curuá, Ilhinha e 
Boa Esperança.

Equipes do Governo do Amapá 
estiveram na região, no mês passado, 
para fazer um levantamento das famí-
lias atingidas pelo fenômeno “terras 
caídas” e um diagnóstico dos danos 
causados aos serviços públicos essen-
ciais. O relatório da Cedec, que geren-

cia os trabalhos, apontou 154 famílias, 
correspondendo a 715 pessoas.

Desse total, 395 são adultos, 282 
crianças e adolescentes e 38 idosos e 
cinco gestantes. Além do cadastramen-
to por faixa-etária, foi consolidado o 
relatório fotográfico com georreferen-
ciamento; mapeamento da infraestru-
tura das passarelas e residências; diag-
nóstico da estrutura de abastecimento 
de água potável e de fornecimento de 
energia elétrica.

“Existem quatro escolas, um posto 
de saúde, um posto da Caesa, 84 portes 
de energia elétrica iminentes de queda 
e 1,5 mil metros de passarelas e 85 me-
tros de pontes danificadas”, elencou o 
coronel Wagner Coelho.

Caesa
O diretor técnico da Caesa, João 

Paulo Monteiro, informou que a com-
panhia irá disponibilizar kits de tra-
tamento domiciliar, para atender às 
famílias carentes que precisam de su-
porte para o tratamento de água.

Também serão dadas orientações 
para o uso dos produtos do kit domi-
ciliar que contém, um balde de 50 li-
tros (para o depósito da água bruta); 
recipientes plásticos (para depositar 
produtos químicos); sulfato de alumí-
nio (produto químico que possibilita a 
decantação da sujeira); cal hidratada 
(que corrige o PH [potencial de hidro-
gênio] da água); colher dosadora (para 
a medição dos produtos); hipoclorito 
de sódio (para combater as bactérias) 
e paleta de madeira (agitador manual 
para dissolução dos produtos).

CEA
O gerente do Departamento de Ser-

viço de Distribuição da CEA, Rafael 
Leite Santos, garantiu que a compa-
nhia mantém uma equipe técnica no 
Bailique, para a manutenção contínua 
da rede elétrica. E, com base em rela-
tório técnico sobre a erosão, elabora-
do pelo Iepa, irá projetar novos planos 
para a rede de distribuição de energia, 
a fim de estruturar o sistema elétrico.

No entanto, a CEA entende que, 
em função do avanço da erosão sobre 
as margens, a solução definitiva para 
garantir estabilidade ao fornecimento 
de energia no distrito, é a reconstrução 
da rede aérea, utilizando tecnologias 
adequadas para regiões inundáveis e/
ou adoção de sistemas alternativos de 
geração de energia. Isto porque, o fe-
nômeno também vem afetando a dis-
tribuição de energia em comunidades 
ao longo das ilhas que compõem o ar-
quipélago.

Rafael disse, ainda, que estão sendo 
feitos levantamentos desde o mês pas-
sado, nos quais se verificaram pontos 
mais críticos em torno da Vila Pro-
gresso e Macedônia. “Com o último 
fenômeno, 84 postes de energia elé-
trica ficaram na iminência de queda. 
Por causa disso, no período de 25 de 
fevereiro a 3 de março, uma equipe irá 
reforçar e trocar de 20 a 30% dos pos-
tes”, anunciou.
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Unidade do Sistema Campo 
Limpo deve receber anual-
mente 80 toneladas do mate-

rial.
Em 2018 entrará em operação o pri-

meiro posto de recebimento de emba-
lagens vazias de defensivos agrícolas do 
estado do Amapá. A unidade do Sistema 
Campo Limpo, programa responsável 
pela logística reversa do material, será 
gerenciada pela Aridap (Associação de 
Revendedores de Insumos e Defensivos 
Agrícolas no Estado do Amapá) operan-
do com capacidade anual de destinação 
de 80 toneladas do material. A instalação 
do posto contribui para manter o Brasil 
como referência e liderança mundial no 
setor. No país, 94% das embalagens plás-
ticas primárias comercializadas retor-
nam para o Sistema. Nenhum país com 
programa semelhante tem resultados tão 
eficientes como os brasileiros no que diz 
respeito à logística reversa no campo.

O Sistema Campo Limpo foi institu-
ído pela Lei Federal 9.974/00, que ins-
tituiu o conceito de responsabilidade 
compartilhada na logística reversa de 
embalagens vazias e que determina obri-
gações para cada elo da cadeia produtiva 
agrícola, envolvendo desde os fabrican-
tes e distribuidores até os produtores 
rurais, com apoio do Poder Público. Seu 
funcionamento tem início já na compra 
do produto pelo agricultor, uma vez que 
a revenda deve indicar na nota fiscal o 
local onde o material deve ser devolvi-
do. “A partir da compra, o produtor tem 
a responsabilidade de, após preparar a 
calda para aplicação na lavoura, lavar 
corretamente e inutilizar a embalagem, 
evitando que ela seja reutilizada. Em até 
um ano devem ser entregues nas unida-
des fixas ou eventos de recebimento iti-
nerante”, explica Ana Telma Maia Soares, 
coordenadora regional de Operações do 
inpEV (Instituto Nacional de Processa-
mento de Embalagens Vazias). O Institu-
to é o núcleo de inteligência do Sistema 
Campo Limpa nas atividades de destina-

ção de embalagens vazias de defensivos 
agrícolas e promove ações de conscien-
tização e educação ambiental sobre o 
tema, conforme previsto em legislação.

A responsabilidade por dar a desti-
nação ambientalmente correta às em-
balagens vazias é da indústria fabricante 
(representada pelo inpEV), que as enca-
minha para reciclagem ou incineração. 
“Ao Poder Público cabe a fiscalização 
do funcionamento do Sistema, como a 
emissão de licença para as unidades de 
recebimento dos materiais e o apoio aos 
esforços de educação e conscientização 
do agricultor em parceria com os fabri-
cantes e distribuidores”.

“Com a operação do posto, o produ-
tor, que mantinha tudo armazenado na 
propriedade, agora pode cumprir com 
sua obrigação legal, entregando as emba-
lagens na unidade”, complementa a coor-
denadora do Instituto. “O produtor que 
tiver dúvidas sobre o que fazer, encon-
tra no site do inpEV e na Aridap todos 
os esclarecimentos necessários para que 
cumpram com sua responsabilidade”.

Fiscalização
A Diagro (Agência de Defesa e Inspe-

ção Agropecuária do Estado do Amapá) 

será responsável por realizar a fiscaliza-
ção das propriedades que utilizam de-
fensivos agrícolas para garantir que as 
embalagens sejam devolvidas ao posto. 
“Visitaremos as propriedades sempre no 
período de produção. Se constatarmos 
que há embalagens sem devolução no 
prazo de um ano o produtor será mul-
tado de acordo com o previsto na Lei 
de Agrotóxicos do Estado do Amapá nº 
2.246/2017” informa José Renato Ribei-
ro, diretor-presidente da Agência.

Ribeiro destaca ainda, que, após a 
regulamentação e aprovação da Lei de 
Agrotóxicos do Estado no ano passado, 
a Diagro passa a ter um instrumento 
para acompanhar melhor essas emba-
lagens vazias. “Existem recomendações 
ambientais para que essas embalagens 
sejam entregues pelos próprios produ-
tores no posto, e a partir disso, elas são 
triadas e encaminhadas para uma in-
dústria cadastrada para reciclagem ou 
incineração”. Ele também faz um alerta 
aos produtores quanto aos cuidados ne-
cessários que envolvem a armazenagem 
do material: “o produtor deve mantê-las 
em local seguro e protegido e não deve 
reutilizá-las para qualquer fim”.

Sobre o inpEV
Há 16 anos, o inpEV (Instituto Na-

cional de Processamento de Embalagens 
Vazias) atua como núcleo de inteligência 
do Sistema Campo Limpo nas ativida-
des de destinação de embalagens vazias 
de defensivos agrícolas e promove ações 
de conscientização e educação ambien-
tal sobre o tema, conforme previsto em 
legislação. É uma instituição sem fins 
lucrativos formada por mais de 100 em-

presas e nove entidades representativas 
da indústria do setor, distribuidores e 
agricultores.

Sobre o Sistema Campo Limpo
O Sistema Campo Limpo tem como 

base o princípio das responsabilidades 
compartilhadas entre todos os elos da 
cadeia produtiva (agricultores, fabrican-
tes e canais de distribuição, com apoio 
do poder público) para realizar a logís-
tica reversa de embalagens vazias de de-
fensivos agrícolas. O Brasil é referência 
mundial na destinação ambientalmente 
correta do material, encaminhando 94% 
de embalagens plásticas primárias para 
reciclagem ou incineração.

Amapá ganha primeiro posto de recebimento 
de embalagens vazias de defensivos agrícolas



O Governo do Estado do 
Amapá (GEA) anunciou 
recursos no valor de R$ 2 

milhões no orçamento da Secretaria 
do Desporto e Lazer (SEDEL), du-
rante encontro com mais de 30 fede-
rações esportivas, neste sábado (24), 
no Palácio do Setentrião. O evento 
teve a participação do deputado fe-
deral Roberto Góes, que também 
anunciou emenda no valor de R$ 1,7 
milhão. Os representantes das fede-
rações foram orientados sobre a im-
portância e como fazer para captar 
os recursos. Em novo momento, eles 
devem se reunir para saber de que 
forma e como irão utilizar a verba 
durante o calendário de 2018.

No ano passado o governo já ha-
via se reunido com as entidades e 

assumido vários compromissos, en-
tre eles, o de ceder um espaço para 
as federações que ainda não tenham 
um local para administrar suas ativi-
dades. Este espaço, com 10 salas, fun-
cionará no Estádio Olímpico Zerão, 
em Macapá. E, nos próximos dias, 
será marcada a data de entrega. O es-
paço é para garantir maior integração 
entre as entidades e o GEA, através 
da SEDEL.

No encontro deste sábado o gover-
nador anunciou que vai ampliar de 40 
para 80 o número de contemplados 
com Programa Bolsa Esporte, lança-
do em 2017, para custear atletas de 
várias modalidades olímpicas e para-
olímpicas. “O Bolsa Esporte veio pra 
ficar como política de Estado. E os 
resultados já são percebidos em um 
ano de projeto, imaginem em cinco, 
dez anos”, analisou Waldez Góes.

Ele acrescentou que um projeto 
voltado para atender ao calendário 

das federações, está sendo analisado 
pela Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE). Mas advertiu para a impor-
tância e dedicação dos representan-
tes, nas discussões sobre este calen-
dário, a fim de evitar a demora na 
aprovação do projeto pela PGE. “As 
federações precisam definir as estra-
tégias de como captar estes recursos, 
para não chegar ao final do ano e a 
SEDEL terá que devolver recursos 
porque não foram captados pelas fe-
derações”, alertou o governador.

Ficou definido que o deputado 
Roberto Góes alocará recursos de 
emenda parlamentar para a reforma 
dos ginásios Avertino Ramos e Paulo 
Conrado, na capital. E a SEDEL de-
verá se reunir com as entidades para 
alinhar a utilização das quadras de 
escolas estaduais para treinamentos 
das modalidades esportivas.

O presidente da Federação Ama-
paense de Basquete, Agostinho Lo-

pes, que também preside o Conselho 
das Federações, avaliou a iniciativa 
do GEA de chamar todos para o di-
álogo e anunciar investimentos no 
esporte. “Isso é importante. É o mo-
mento em que todos nós ouvimos o 
que o Estado tem pra nos proporcio-
nar e, também, apresentamos as nos-
sas reivindicações. Ganha o desporto 
amapaense que, com certeza, neste 
ano vai avançar em muitas coisas”, 
previu.

O deputado Roberto Góes justi-
ficou a alocação de emendas para o 
esporte, reconhecendo a importância 
do trabalho das federações na desco-
berta de talentos nas escolas. “A pro-
posta é juntar a SEDEL e a SEED [Se-
cretaria de Estado da Educação] no 
planejamento com os presidentes de 
federações, filiando os atletas alunos 
da base, aos clubes federados. Isso, 
com certeza, dará um resultado posi-
tivo”, sugeriu o parlamentar.

Estado anuncia investimentos de R$ 2 mi-
lhões para as Federações Esportivas em 2018
Da Editoria
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Biblioteca Elcy Lacerda 
Um Centro Cultural vivo

POEMAS, POESIAS E OUTRAS RIMAS/Coletânea é mais um lançamento literário 
que prestigia os autores e poetas amapaenses.
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Ronaldo Salomão Alves, “Amaral” – Craque do futebol amapaense
Reinaldo Coelho

A editoria do pioneirismo do Tri-
buna Amapaense, acessando as 
redes sociais, encontrou um per-

fil no Facebook que homenageia os craques 
do “Copão da Amazônia”, e entre as dezenas 
de histórias e causos, do mais antigo e tra-
dicional campeonato futebolístico do Norte 
do Brasil, onde dezenas de craques se reve-
laram nos gramados, nas beiras de campo 
(comissão técnicas) e nas cabines radiofô-
nicas e grande repórteres esportivos. Nessa 
entrevista realizada por Franselmo George/
Copão da Amazônia, a editoria adaptou o 
texto para a linha do pioneirismo. 

Ronaldo Salomão Alves, mais conheci-
do como “Amaral”. Nasceu no dia 11 de Se-
tembro de 1969, em Serra do Navio. Seu pai 
chegou no Amapá em 1958, vindo de Sou-
re-PA para trabalhar em Serra do Navio na 
empresa Indústria e Comércio e Minérios 
(ICOMI), já é falecido. Sua mãe é natural de 
Afuá-PA. Amaral chegou em Macapá em 
1984, veio para estudar na Escola Augusto 
Antunes em Santana, onde terminou seu 
2º grau (hoje ensino médio). A origem do 
nome Amaral foi ideia de um amigo chama-
do Carlos Balieiro, em homenagem ao joga-

dor Amaral da Copa de 1978. Amaral tem 
hoje 48 anos.

“Tive a oportunidade de disputar o cam-
peonato juvenil pelo Santana Esporte Clube, 
em 1985 fui campeão do time adulto, em 
seguida peguei a Seleção Amapaense de Ju-
niores. Assim que retornei já comecei fazer 
alguns jogos pelo campeonato amador, já 
estava com 16 anos quando retornei da Sele-
ção Amapaense e fui para o Acre”. 

Amaral narra que em seguida partici-
pou do 1º Copão da Amazônia pelo Santa-
na, através do César Nazaré(Treinador), em 
1985. “No ano seguinte em 1986 recebi o 
convite de vim para o Trem Desportivo Clu-
be. Disputei o Copão da Amazônia de 1986 
e 1987 pelo Trem”. 

Ronaldo Alves participou da Seleção 

Amapaense de Ju-
niores, e em 1987 
foi para o Rio Gran-
de do Sul. “Em 1988 
retornei para atuar 
pelo Independente, 
porque tinha saído 
do Santana Clube, 
atuei no Clube do 
Remo, Rio Negro 
de Manaus. Recebi 
o convite de defen-
der o Esporte Clube 
Macapá em 1991, 
onde fui campeão 
do 1º campeona-
to profissional do 
Estado do Amapá. 
Recebi o convite em 
1992 para defender 
o E. C. Macapá novamente. Montamos uma 
boa equipe, mas não deu pra fazer uma boa 
campanha no campeonato estadual, em se-
guida voltei pro Remo, não assinei contrato. 
Nas temporadas de 1993, 1994 e 1995 fiz 
contrato com o Independente, e fui campeão 
estadual em 1995. Em 1997 eu apenas treinei 
no Oratório, não cheguei a disputar o cam-
peonato desse ano (devido ao acidente). O 
último foi o Aliança em 1998”. 

Amaral participou de três edi-
ções do ‘Copão da Amazônia’, a de 
1985 pela equipe do Santana Espor-
te Clube. Participei em 1986 e 1987 
pela Equipe do Trem Desportivo 
Clube, sendo bicampeão da com-
petição.

“Quando disputei o Copão da 
Amazônia, esse torneio era uma es-
pécie de vitrine/intercâmbio (de jo-
gadores) entre esses Estados (Acre, 

Amapá, Rondônia e Roraima). Os clubes 
contratavam jogadores amadores dos Esta-
dos do Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais e Sul do Brasil. Então o Torneio da Inte-
gração da Amazônia conseguia unir pessoas 

de cultu-
ras e há-
bitos de 
diferentes 
partes do 
B r a s i l , 
muitos fi-
xando re-
sidências 
n e s s e s 
Te r r i tó -
rios”. 

Como 

foi o convite pra voltar a jogar futebol pelo 
Aliança de Santana? “Em 1996 não houve 
campeonato, já em 1997 já estava trabalhan-
do. Recebi um contrato para trabalhar no 
Ministério Público de Santana, onde traba-
lhava só de manhã, das 08:00 às 13:00 horas. 
Quando foi em 1998, deu vontade de jogar 
futebol novamente, procurei o Independen-
te, sem sucesso, a equipe do Carcará já estava 
montada para o estadual. Foi quando surgiu 
o convite através do Edinaelson, o “Tóia” de 
Santana para atuar na equipe do Aliança, 
equipe com um bom rendimento no futebol 
amador. O Rildon estava vindo de Belém, foi 
aí que a gente fez uma equipe praticamente 
com jogadores de Santana, sagramos cam-
peões estadual. Onde também encerrei mi-
nha carreira”.

Amaral conta por que parou cedo de 
jogar futebol com apenas 29 anos. “Tive a 
oportunidade de participar do campeonato 

profissional de 98, através do treinador Ita-
mar, sagramos campeão, e foi meu último 
campeonato profissional aqui no Estado. 
Infelizmente tive que parar, porque? A gente 
participava do campeonato mais os clubes 
não arcavam com o compromisso do joga-
dor. Não tinha nem como entrar pela justiça 
– O aliança não possuía sede própria, ele era 
apoiado pelo Rosemiro Rocha e com algu-
mas pessoas que eram parceiros deles, então 
eu resolvi parar e fazer cursos técnicos pra 
poder entrar no mercado de trabalho, mas 
fora do futebol. Nenhum clube davam con-
dições da gente fazer um trabalho de base 
nas equipes e nem o próprio Estado tinha 
esse planejamento de poder fazer pelo me-
nos um trabalho social. Então me afastei um 
pouco do futebol devido isso, mas continu-
ava acompanhando. Alguns jogos no Zerão 
eu não ia porque também não tinha tempo, 
devido alguns trabalhos fora do Estado, que 
impossibilitava acompanhar”. 

Nesse mundo globalizado de hoje, de 
redes sociais e de violência. Qual incentivo 
você daria para essa molecada de hoje pra-
ticar. “Procurar o esporte! Não só o futebol, 
mas o esporte em geral; uma caminhada, 
uma corrida, o voleibol, basquetebol, uma 
natação. Tudo isso ele irá preencher esse 
espaço pro garoto não ficar ocioso, mas ele 
tem que ter esse equilíbrio do: estudo, dos 
afazeres em casa ajudando a família, não 
pode só jogar futebol ou outro esporte. Ele 
tem que ter consciência pra poder continuar 
praticando esporte. Porque se ele só praticar 
esporte e esquecer tudo isso, não vai valer 
a pena. Porque um dia isso acaba, isso são 
momentos que um dia acaba. Na verdade, 
você acaba se tornando um grande cidadão, 
respeitando o próximo”.

“...Eu jogava feliz, eu gostava de jogar, porque eu me sentia bem, cor-
respondia com passes, com gols, com jogadas...” (Ronaldo Alves)
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THIANA FURTADO
O EMPODERAMENTO DA MULHER NO SÉCULO XXI

Sabemos todos, que nós mu-
lheres quando queremos algo, 
não existirá o que nos detenha. 

Força, garra e determinação são alguns 
dos montantes que a mulher da nova 
era exibe.

Antigamente, as mulheres tinham 
os seus direitos cerceados. Foi, então, 
através de muita luta, que nós hoje so-
mos consideradas “capazes” de ocupar 
cargos que antes eram majoritariamen-
te ocupados por homens.

As mulheres, antigamente, não po-
diam votar, e muitas vezes, não podiam 
sair de casa sem a companhia de um 
homem que, geralmente, era seu mari-
do ou o então o seu pai.

Muita coisa entre o céu e a terra 
aconteceu aqui, em vários países do 
mundo, desde os primórdios até bem 
pouco tempo atrás. Há quem diga, ain-
da, que a mulher é considerada um ser 
inferior, era assim que alguns filósofos 
da antiguidade a consideravam.

Mas cabe-nos a pergunta: inferior 
em que sentido? Seria a força física, 
um atributo medido e considerado um 
bom fornecedor de informações? Ou 
seria o intelecto feminino, que deixou 
em algum momento por desejar, fazen-
do fomentar a crença de que seríamos 
as principais vítimas desta sociedade 

tão ambígua e tão carente de formações 
verdadeiras de valores, que por muitos 
séculos encontraram-se em equívoco?

Foi a sociedade de classes, quem co-
locou o homem em posição superior 
a da mulher. Foi a castidade da igreja 
que classificava e obrigava as mulheres 
a terem repúdio ao que considerou-se 
- por muito tempo - como o “social-
mente aceito”. Refiro-me, aqui, ao papel 
de submissão e de total dependência ao 
sexo oposto, bem como a castidade.

Não foi culpa da natureza, mas sim 
da sociedade, fazendo com que restas-
se somente às mães, o papel mais ani-
malesco e instintivo que a maternidade 
proporcionava ao casal. Aos homens, a 
função era de trazer dinheiro ao lar, era 
de ser o líder de uma família. Os costu-
mes antigamente eram outros.

Por muito tempo, a mulher oprimiu-
-se, deixando para o homem as funções 
que hoje podem ser exercidas pelos 
dois sexos. E, hoje em dia, a mulher se 
sobressai em muitos setores, e muitas 
vezes ao seu opositor.

Chegamos ao mercado de trabalho 
para ficar. É claro que muita coisa não 
poderia ser diferente, pois os avanços 
são fatores de muito pouco tempo atrás.

O homem ainda lidera o ranking 
empregatício, no quesito de base sala-
rial. As mulheres ainda no quadro geral, 
encontram-se atrás, e acredito que esta 
conquista, será pouco a pouco concedi-
da a nós mulheres, pois ainda é muito 
recente tudo que vêm acontecendo nos 

avanços de nossa sociedade.
Acredito que para a mulher, sempre 

caberá a função de ser mãe e creio que 
algumas funções sempre serão femini-
nas, pois são características próprias de 
nosso sexo, bem como também a sen-
sibilidade, o zelo e o carinho, que nós 
realizamos com maestria.

Existem mulheres, que ainda ape-
gam-se a costumes mais antigos, como 
cuidadoras do lar, e não convém que 
condenemos estas condutas, pois a 
cada uma de nós é dado o livre arbítrio, 
e devemos sempre respeitar as vontades 
mais caras à nossa pessoa.

O homem sempre será o mais forte 
fisicamente, e é bem provável que seja 
assim até o fim dos tempos. Se a análi-
se for medida por esse parâmetro, po-
demos nos considerar inferiores, mas 
este não seria o termo mais apropriado. 
Diria que somos singulares, que somos 
feitas de um material diferente, que te-
mos muitas conquistas ainda a serem 
alcançadas.

Mas acredito que não podemos fazer 
com que a competição exacerbada seja 
uma constante. Não precisamos com-
petir, para termos o nosso lugar garan-
tido. O nosso lugar hoje ocupado com 
tanta luta e esforço, é resultado de um 
espaço que conquistamos e que hoje 
por ser inteiro e íntegro não será por 
ninguém roubado.

Que continuemos avançando sem-
pre, e que tudo que desejarmos, possa 

ser definitivamente alcançado por todas 
nós, que insistimos em não permanecer 
estacionadas. Que jamais cruzemos os 
nossos braços e que lutemos sempre, 
para que os nossos direitos como cida-
dãs, sejam devidamente cumpridos.

Que sejamos como sempre fomos, 
que possamos ser as pioneiras em 
acreditar que tudo que nós almejamos 
possa ser devidamente alcançado por 
qualquer uma de nós, que acreditará 
sempre que a verdade triunfará e que 
os nossos direitos sejam sempre respei-
tados, na natureza profunda de todo o 
nosso vivenciar.

Acreditemos sempre em nós mes-
mas, pois devemos crer que podemos ir 
sempre mais longe do que até agora nós 
conseguimos chegar. E que a vitória é o 
alvo certo que todas nós precisamos al-
cançar, se quisermos verdadeiramente 
ter os nossos valores conquistados.

Pois a nós é dado o direito de poder-
mos sempre levar, estampado no rosto, 
o sorriso que nos tornará pessoas fortes 
e diferenciadas, em todas as formas que 
a natureza um dia nos esculpiu.

  
THIANA FURTADO
Escritora por paixão, aventureira 

por conexão, e admiradora de tudo que 
nos remeta a uma possível felicidade... 
Insisto em acreditar na bondade que 
habita dentro de cada pessoa. Acompa-
nhem-me em minha página: (https://
www.facebook.com/amantesfecundos-
dotempo/).



Reinaldo Coelho
Biblioteca Elcy Lacerda - Um Centro Cultural vivo 

POEMAS, POESIAS E OU-
TRAS RIMAS/Coletânea é 
mais um lançamento literário 

que prestigia os autores e poetas ama-
paenses.

Esse é mais um evento realizado 
pela Biblioteca Elcy Lacerda que, nos 
últimos anos, vem se notabilizando 
como um espaço dedicado à cultura. 
Confirmando que a Biblioteca deve ser 
não apenas depositária de acervo cul-
tural, mas que deve tornar-se também 
um centro cultural vivo, e a Biblioteca 
Elcy Lacerda vem executando projetos 
que atraem o público para a instituição 
e principalmente incentiva a leitura e 
que conheçam os autores e poetas re-
gionais. 

Na noite de lançamento do livro co-
mas Coletâneas, aconteceu declama-
ções e intervenções poéticas dos escri-
tores. Entre eles o poeta oiapoquense 
Marven Junius Franklin é ele que narra 
a importância do evento

 No dia 23 de fevereiro, a literatura 
amapaense deu mais um salto em sua 
linda caminhada, que principiou com 
poetas como Alcyr Araújo, Isnard Lima 
– entre outros. O lançamento da cole-
tânea “Poemas, poesias e outras rimas” 
produzido pela Associação Literária 
do Estado do Amapá (ALIEAP) – en-
cabeçada pela poetisa Jô Araújo e que 
também participa do livro. Esse lança-
mento se torna um marco no processo 
de afirmação da literatura tucuju. Vinte 
poetas reunidos em um livro ousado e 
com pretensões ambiciosas e com pla-
nos de participação em bienais e ou-
tros eventos nacionais. Poetas jovens 
integrados aos mais experientes... Vá-
rias nuances poéticas em harmonia – 
cada autor esboçando seu eu – porém 
, encadeados na busca da afirmação de 
nossa literatura. Uma festa de estilos e 

gêneros, a poesia e a prosa poética em 
consonância. O lançamento aconteceu 
na Biblioteca Elcy Lacerda, a Meca da 
literatura amapaense, casa que está se 
caracterizando por abrir as portas para 
receber os lançamentos de livros de 
autores amapaenses. Lendo o que Ma-
noel Bispo escreve na apresentação do 
livro...

(...) E foi alinhando diversos eu-líri-
cos, afinando vozes diversas num coral 
literalmente harmônico, que levamos 
ao palco de exibição o livro...

Eu-líricos como, por exemplo, o do 
poeta Oiapoquense, Marven Junius 
Franklin, que inclusive já fizemos uma 
entrevista com ele neste caderno de 
cultura  – autor que traz a prosa poética 
da fronteira – a peculiar da linguagem 
do extremo norte brasileiro. Marven 
vem ao lado de grandes poetas amapa-
enses que por si só dispensam explana-
ções e que humildemente emprestam 
sua bagagem literária como a escritora 

e jornalista Alcinéa Cavalcante (que 
além de uma carreira literária vitoriosa, 
mantem em seu blog um espaço desti-
nado aos autores amapaenses), Mano-
el Bispos considerado o melhor poeta 
amapaense da atualidade, Jose Pastana 
poeta que dirige a Biblioteca Pública 
Estadual Elcy Lacerda e Luiz Alber-
to Guedes – um defensor da temática 
amazônica. Aliás, é bom deixar claro 
que esses quatro escritores fazem par-
te da Academia Amapaense de Letras 
(AAL). 

Porém, poetas da nova geração 
não faltam nessa antologia, pois além 
do poeta da fronteira, Marven Junius 
Franklin, temos gratas revelações da 
poesia macapaense como Jaci rocha, 
Ronilson Medeiros, Celestino 
Filho, Eliade Cristina, Fabio 
Nescau, Hamilton Antunes e 
Rogerio Silva. 

Além do mais, poetas que 
já tem certa trajetória literá-
ria abrilhantam o livro com 
sua escrita como Maria Es-
ter, que em 2013 lançou o 
badalado livro “As aventuras 
do professor Pierre na ter-
ra Tucuju”; Annie Carvalho, 
que participou da coletânea 
“Quinze dedos de prosa” em 
2015; Joao Barbosa, autor do 
livro “Aprendendo com Ver-
sos”, 2001 e “Gritos no olhar”, 
2007 entre outras antologias; 
Raquel Braga que participou 
das coletâneas “Poetas na li-
nha imaginaria”, 2013, “Quin-
ze dedos de prosa” e “Poesia 

na boca da noite” ambas em 2015; Neth 
Brazão que participou da coletânea 
“Poetas na linha imaginaria”, 2013 e em 
2015 das coletâneas “Poesia na boca da 
noite” e da antologia de contos e crô-
nicas “Quinze dedos de prosa”; Ricardo 
pontes, autor de livros como “Expres-
são d’alma” e “Gotas da imaginação” e 
“Raízes do amanhã” e outras antologias 
e Tiago Quingosta, que escreveu em 
parceria com outros autores amapaen-
ses “Foz florescente”, 2013 e “Trilogia 
Poética” , 2016. Quem ganha é a cultura 
do Amapá – a poesia como engrande-
cimento da sociedade e instrumento de 
conscientização social. Em breve será 
produzida uma coletânea de contos. A 
literatura agradece!

Macapá-AP, 03 a 09 de março de 201820 CULTURA



Militares foram superavitários
Na sexta-feira (2) 

recebi a visita 
de Carlos Sérgio 

Monteiro e na quinta-feira (1) 
de João Henrique Pimentel. 
Um advogado e publicitário e 
outro engenheiro e ex-prefeito 
por dois mandatos e vereador. 
Logo duas pessoas altamente 
esclarecidas.  Mas ao afirma-
rem que o Regime Militar que 
perdurou no Brasil de 64 a 85 
foi um período de chumbo, de 
exceção inevitavelmente tra-
vamos uma bela discussão.

O Brasil pré 64 vivia uma 
desordem política e econômi-
ca. Não havia controle social 
no Brasil da época. Setores da 
imprensa apregoavam a derrubada do 
Presidente João Goulart, que assumi-
ra o governo após a inexplicada re-
núncia de Jânio Quadros. Os motivos 
da desconfiança com Goulart eram 
explicados pelo flerte com a China 
comunista e o namoro com o regime 
castrista, ainda embalado pela triun-
fante revolução cubana que derrubou 
o ditador Fulgencio Batista.

Jânio e Goulart formaram um go-
verno dúbio, formado por forças po-
líticas antagônicas, Jânio apoiado pela 
UDN e Goulart apoiado pelo PTB não 
podia dar outra coisa. Uma espécie de 
modelo Davi/Randolfe no Amapá. Jâ-

nio Quadros sabidamente alcóolatra 
condecorou em 19 de agosto de 1961 
Grã-Cruz da Ordem Nacional do 
Cruzeiro do Sul o assassino frio do re-
gime Castrista Che Guevara e no dia 
25 de agosto de 1961 renuncia. Acho 
até que ainda de ressaca, pois a única 
explicação dada por ele foi a célebre 
frase em português castiço: Fi-lo por-
que qui-lo, ou seja, fiz porque quis.

Diante desse quadro e após uma 
breve implantação do parlamentaris-
mo, assumido por Tancredo, Brocha-
do da Rocha e Hermes Lima. Com o 
plesbicito derrubando o parlamenta-
rismo, João Goulart assume sob sus-

peita de setores da política nacional e 
dos militares. Goulart.

Na condição de presidente ele ro-
dava as principais capitais brasileiras 
anunciando à famosa “reforma de 
base” que dizia que implantaria na lei 
ou na marra e apoiado pelos sindica-
tos e os segmentos da esquerda nacio-
nal. Deposto pelo Congresso em 1º de 
abril de 1964 em Sessão Extraordiná-
ria o Congresso declarou vaga a ca-
deira de presidente, pois João Goulart 
optou por abandonar a presidência e 
alto exilar-se no Uruguai.

A partir de 64 o Brasil experimen-
tou avanços significativos e inegáveis 

no setor industrial, infraestru-
tura e educação. Segurança foi 
um dos fatores mais relevantes 
do regime. Respeito a Pátria e 
a família também são legados 
destruídos pelo governo pe-
tista, que se apresentava como 
o governo que mudaria a re-
alidade do Brasil. A realidade 
realmente foi mudada, para o 
domínio do crime, da corrup-
ção e da desordem familiar.

Não teríamos espaço nes-
se texto para elencar todos os 
grandes feitos do Regime. Mas 
sair da 61ª posição no rank da 
economia mundial, para 10ª 
posição é algo espetacular. 
Gerar 31 milhões de empre-

gos. Construir as maiores hidrelétri-
cas do mundo. Criar o Banco Central 
e o BNDES. Construir seis milhões 
de casas populares através do BNH. 
Implantar o Proálcool, fazer a ligação 
rodoviária desse País e por fim, nos 
livrar desses comunistas da laia do 
Chaves, Fidel Castro e etc. Estou mui-
to agradecido.

Óbvio que houve erros, que tive-
mos endividamento internacional, 
mas podem ter absoluta convicção 
que no fechamento desse balanço, 
o ativo e muito, mas muito superior 
ao passivo. O Regime Militar deu 
superávit.

O jornalismo de qualidade 
deverá criar e praticar os 
instrumentos para coi-

bir as fakenews, lembrando que boa 
parte dessas anti-notícias tem origem 
nos próprios veículos de informação. 
Cabem uma reflexão e uma análise 
profunda em relação à decisão da Fo-
lha de S. Paulo de não mais publicar 
conteúdo no Facebook. A rede social, 
conhecida por “fakebook” e que tem 
o F de fofoca, perpetuará ainda mais 
a mentira e o boato. Informação jor-
nalística de qualidade tem um custo e 
as pessoas estão fazendo a opção pela 
omissão. Uma vez que a crença em 
um fato já está estabelecida, não é ne-
cessária sua confirmação. Espero que 
a estratégia leve à maior busca pelo 
conteúdo, mas o real não é o ideal. A 
ciência tem introduzido as boas prá-
ticas de conduta e muitos artigos têm 
sido retirados – ou despublicados – 
em função de fraudes. Causa mal-es-
tar e alvoroço, mas é melhor cortar na 
própria carne do que ter suas vísceras 

abertas por terceiros.
Como exemplo de que nem sem-

pre o que é público é publicado, Car-
taCapital fez denúncia sobre o envol-
vimento de integrantes do governo 
federal – presidente à frente – em 
desvios no porto de Santos, questão 
que já se arrasta há um bom tempo. A 
enorme lista dos envolvidos em mais 
uma falcatrua e patacoada do gover-
no que se apossou de Brasília é ape-
nas indicação de que não vai dar em 
nada. A regra, nestes sombrios dias 
correntes, é tornar tudo tão podre 
que o roto se torna muito bom. Que 
se consiga manter a energia para con-
tinuar a apurar situações como essa. 
Ao mesmo o registro histórico estaria 
garantido, já que democracia e gestão 
pública foram às favas.

Em outro aspecto corrente, Veja 
fez uma edição sobre o convívio en-
tre homens e mulheres. A reportagem 
foi feliz desde a capa, pois se tratam 
de regras a serem estabelecidas – e 
seguidas –, e não necessariamente de 

determinismo biológico. Da mesma 
forma que misturamos inadequada-
mente outras questões pessoais no 
âmbito público e profissional (religião 
é uma delas), a abordagem amorosa e 
sexual precisa ter seus limites.

A revista aproveitou a efeméride 
de seus 50 anos de existência. Assim, 
1968 é o ano que não terminou. Das 
transformações mundiais restou-nos 
o AI-5, com ares de ressurreição nes-

tes tempos incertos. Que aprendamos 
também com nossa história, inician-
do pela consulta ao acervo da sema-
nal – plasmada nesse mesmo ano – 
para não repetir os erros.

 
Adilson Roberto Gonçalves, pes-

quisador no IPBEN – Unesp de Rio 
Claro, membro da Academia Campi-
neira de Letras e Artes e da Academia 
de Letras de Lorena.

Convívio e falcatruas
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

“É PRECISO SABER VIVER...”

A mensagem acima está ins-
crita numa canção de Ro-
berto Carlos, denotando que 

a vida é um caminho ou uma jornada 
indefinida, que teve início quando da 
fecundação do espermatozoide no óvu-
lo feminino, no útero da Mãe, e que é 
preciso saber cuidar da Vida com sabe-
doria.

No útero materno estamos protegi-
dos das influências do mundo externo, 
onde o contato é puramente instintivo 
e espiritual. Deus, nosso Criador, deu 
a elas o poder de gerar vidas, tantas 
quantas seu útero puder gerar vidas, 
mas esse processo divino é finito, cessa 
no momento em que o relógio de seu 
corpo físico disparar o despertador, isto 
é, o tempo que lhe foi dado por Deus. 
Sua missão de gerar parou.

O nascimento com vida é a conti-
nuidade de nossa caminhada física. 
Não sabemos quem somos. Não temos 
conhecimento de nossa existência. Te-
mos somente a segurança materna de 
continuar com vida. Somos pessoas de-
pendentes de tudo e de todos que nos 

rodeiam. Não conhecemos o mundo. 
Somos o presente em preparação para 
o futuro. 

Durante nossa infância continuamos 
a depender da proteção de nossos pais, 
mas já começamos a amealhar conheci-
mento. Estamos descobrindo o mundo. 
Estamos em preparação para enfrentá-
-lo, mas já temos o condão da escolha 
e optamos por alguns atos que nos pro-
porcionarão segurança e conhecimen-
tos.

Na adolescência já temos o domínio 

da razão e quase inde-
pendente é nossa cami-
nhada. Precisamos ainda 
da ajude de nossos pais. 
Falta pouco para que a 
liberdade pessoal aflore 
na sua plenitude. Sere-
mos, doravante, adultos 
e senhores de nossa vida. 
Mas como vamos en-
frentar essa caminhada 
sem planejamento? Ele é 
imprescindível e neces-
sário para que atinjamos 
nossos objetivos e sermos 

glorificados pelas vitórias conquistadas.
É preciso que tenhamos confiança 

em nós mesmos, na certeza de que (1) 
devemos amar-nos como somos; (2) en-
tender que viver é uma constante muta-
ção em processo de reconstrução contí-
nua; (3) que todas as nossas conquistas 
dependerão do nosso relacionamento 
com o mundo e com pessoas das mais 
variadas culturas e saberes.

Apaixone-se por você mesmo e por 
sua existência vencedora desde a fecun-

dação, sabe porque, por que você ven-
ceu uma corrida em que participaram 
mais de quarenta milhões concorrentes. 
Procure conhecer essa estória, a sua es-
tória.

Compartilho com você trechos do li-
vro de Augusto Cury – Você é insubsti-
tuível:  O tempo passou e hoje é provável 
que você não seja tão apaixonado pela 
vida. As dificuldades surgiram, a fadiga 
bateu-lhe à porta o medo roubou-lhe a 
paz e a ansiedade assaltou-lhe a alegria. 
Suas atividades sociais, contas bancá-
rias e tensões profissionais entulharam 
a sua emoção. Seus sorrisos já não são 
tão espontâneos nem tão frequentes.

Talvez você esteja tão ocupado que 
nem ache para dialogar consigo mesmo. 
É provável que você cuide de todo mun-
do, mas tenha se esquecido de você. 
Talvez seja bom você fazer um “stop in-
trospectivo”: pare e repense seriamente 
o que você tem feito com sua vida. Será 
que você não se auto abandonou?

Disse o poeta Drumond de Andra-
de: “a vida só vale a pena quando a alma 
não é pequena“.

adequado ou impróprio em um mo-
mento podem ganhar novo sentido, 
nem sempre é tarefa fácil. O equilí-
brio, ensinam as matriarcas, está em 
extrair o melhor das experiências e 
valores transmitidos pelos mais ve-
lhos e acrescentar os ensaios adqui-
ridos no dia-a-dia. 

Segundo José Eustáquio Diniz 
Alves, doutor em demografia e pro-
fessor titular do mestrado ENCE/
IBGE, a pirâmide populacional bra-
sileira mostra que as mulheres já são 
e serão a maioria no Brasil em 2030; 

“Mãe não tem limite, 
é tempo sem hora, 
luz que não apaga”, 

como já lembrava o poeta Carlos 
Drummond de Andrade. E se este 
amor é incondicional, o que dizer 
daquele que nutre cinco gerações? 
Mulheres de realidades diferen-
tes, cujo legado está impresso além 
dos sorrisos que estampam o vas-
to álbum de família e figura como 
modelo de criação repassado para 
filhos, netos e bisnetos. Indepen-
dente da forma como educam, se-
jam elas professoras que falam pelo 
olhar, cúmplices que abrem a casa e 
o coração para abrigar a todos, mais 
rígida ou carnavalesca, fato é que, 
para elas, filho não tem idade. 

Mas como também se padece no 
paraíso, chega a hora em que es-
sas “crianças” casam e têm filhos, 
e estes, têm os seus e assim segue 
a cadeia reprodutiva. E o convívio 
familiar – que é privilégio – entre 
pessoas com pensamentos que re-
fletem épocas distintas podem e 
costumam gerar conflitos. Entender 
e aceitar que o que é considerado 

a maior fai-
xa etária fe-
minina será 
de mulhe-
res entre 35 
e 59 anos. 
Em 2000, o 
maior gru-
po era de 
m u l h e r e s 
entre 15 e 
19 anos. 
As mulhe-
res ainda 
são minoria 

no mercado de trabalho brasileiro, 
mais precisamente 25%, menos do 
que nos países desenvolvidos; ape-
sar do Brasil apresentar um aumen-
to significativo de 39% para 60% da 
participação feminina no mercado 
de trabalho nas últimas décadas. 

É nesta balança entre o peso do 
tradicional e do novo que as mulhe-
res de uma família encontram a me-
dida certa para criar os rebentos de 
quatro gerações. Criada em uma dé-
cada onde mulheres tinham pouco 
espaço no cenário político e social, a 

bisavó inovou sem pretensões de ser 
feminista. A rigidez em que cum-
pria o que lhe cabia como mulher, 
não impediram de ter forte partici-
pação nas decisões da família. 

Ao tempo em que é considerada 
rigorosa é também venerada pelo 
pulso suave que mantém ainda hoje 
as rédeas da família. O amor à vida 
é o legado deixado aos netos. Aos 
filhos, é uma figura de segurança 
pessoal. 

Para a matriarca, educação vem 
“de mesa”. O trocadilho se traduz no 
aprendizado que ultrapassa as re-
gras de etiquetas e recai na partilha 
de alimento e afeto. Os horários de 
refeições, obedecidos religiosamen-
te, não eram as únicas regras. “Só 
se podia se servir ou comer depois 
que meu pai iniciasse”, lembram-se, 
a criação se deu sem excessos. Entre 
as filhas, por exemplo, o vestido das 
mais velhas eram transmitidos às 
menores. Era a forma de pôr limites, 
de mostrar que o fato de ter e poder 
deve ser valorizado. O reflexo do 
pensamento chega a quarta geração 
que deverá levar as subsequentes.

As gerações de mulheres 
Reinaldo Coelho

“SE QUIZEREM AFASTAR O TEMER, QUE O FAÇAM PELO CONGRESSO” (Gilmar Mendes, Min. STF)
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O Conselho Federal de Enge-
nharia e Agronomia – Confea 
-, e os Conselhos Regionais 

de engenharia e Agronomia dos respec-
tivos estados, acabam de ver mais um 
grupo de profissionais deixarem de ter os 
Creas como endereço para obtenção do 
seu registro e, como pleiteado há tempo, 
ter um conselho para chamar de seu.

Depois da saída dos arquitetos e dos 
urbanistas, no final de 2010, do foco dos 
Creas e do próprio Confea, eis que ago-
ra, no dia 28 de fevereiro de 2018, com a 
criação do Conselho Federal dos Técni-
cos Industriais e Agrícolas, e dos Conse-
lhos Regionais dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas, autarquias com autonomia 
administrativa e financeira e estrutura fe-
derativa, com a função de orientar, disci-
plinar e fiscalizar o exercício profissional 
da categoria.

O Projeto Legislativo n.º 5.179/2016, 
de iniciativa do Executivo, foi lido na Câ-
mara dos Deputados em 14 de novembro 

fazer parte desse sistema e formam um 
conselho só para técnicos, a parte dos en-
genheiros e dos agrônomos.

As atribuições profissionais dos técni-
cos, além da lei e do decreto específico, 
encontram-se em diversos normativos 
legais, como o art. 84 da Lei 5.194/66, e 
resoluções do Confea como as de nume-
ro 218/73, 278/83 e 1010/2005, a nova 
realidade tornará ineficaz esses diplomas 
uma vez que os profissionais técnicos es-
tarão orientado por outro ordenamento 
jurídico.

O principal reflexo prático para os 
conselhos federal e regional de Engenha-
ria e Agronomia será no caixa, uma vez 
que os técnicos industriais e agrícolas, 
com um considerável contingente, deixa-
rão de contribuir com a taxa de anuidade 
e com as taxas de anotação de respon-
sabilidade técnica o que representa uma 
considerável parcela da receita que é re-
partida na origem entre o Confea, o Crea 
e a Mútua.

As terapias naturais, hoje cha-
madas integrativas e com-
plementares de saúde, têm 

o objetivo de curar e prevenir doenças 
e não apenas aliviar sintomas. Muitos 
acreditam que elas despertam a energia 
vital e curativa existente no próprio cor-
po, sendo, assim, terapias vitalistas. São 
menos invasivas, causam poucos efeitos 
colaterais e são melhores para tratar pro-
blemas ligados ao estresse. Temos Fitote-
rapia, Homeopatia, Acupuntura, Quiro-
patia, Massoterapia. 

A massoterapia é usada há milha-
res de anos como uma forma eficaz de 
despertar a reação de relaxamento, re-
vigorar e tratar enfermidades, utilizan-
do unicamente as mãos e instrumentos 
simples.  Pode ser feito em casa ou no 
trabalho, trazendo economia e comodi-
dade, mantendo as atividades habituais, 
particularmente para profissionais libe-
rais sedentários. 

Várias são as técnicas de manipula-
ção corporal ou terapias manuais, como 
a Massoterapia, que se vale dos métodos 
trazidos de diferentes práticas de cura, 
como a Medicina Tradicional Chine-
sa e a Medicina Ayurvédica ou indiana. 
Shiatsu, Do-in, Tuina, Shantala, Sueca, 
Ka huna, Reflexologia podal e auricular.

Essa prática complementar de cura e 
prevenção foi incluída no Centro de Re-
ferência em Tratamento Natural-CRTN, 
unidade de saúde que presta atendi-
mento em terapias naturais no Amapá, 
cujo projeto foi de minha autoria (2000-
2002), inaugurado em 2004, que mudou 
o nome para CERPIS, mas mantendo a 
mesma linha de atuação. 

A finalidade da massoterapia pode ser 
relaxante, usada diariamente para alivio 
de dores e incômodos. Pode ser estética, 
visando a drenagem linfática e redução 

de medidas.Mas a principal é a terapêu-
tica, visando tratar enfermidades físicas 
musculoesqueléticas e até ortopédicas. 

As técnicas são feitas sobre o maior 
órgão do corpo: a pele, que possui uma 
extensão de 3,6 a 5,7 metros quadrados 
e pesando 2,3 a 3,6 quilos, dependendo 
do peso e altura. Um pedaço de pele de 
2,5 cm 2 possui 3 milhões de células, de 
100 a 300 glândulas sudoríparas, 1 metro 
de vasos sanguíneos e mais de 50 termi-
nações nervosas (Rothfeld GS & LeVert 
S, 1997).   

Pode ser chamada também de “te-
rapia do toque”, gerando sensações que 
vão além da superfície da pele, chegan-
do ao intimo de nosso “eu” (ego), físico e 
emocional, pois as terminações nervosas 
entram em conexão com o SNC (encé-
falo, troco cerebral e medula espinhal) e 
sistema autônomo ou vegetativo. Daí a 
importância e fundamentação científica 
de sua ação terapêutica. 

MASSAGEM SUECA. Entre as téc-
nicas temos a Massagem Sueca, que é a 
mais popular nos USA, que  envolve 5 
movimentos: effleurage (movimentos 
longos e deslizantes do pescoço até a 
base da coluna, ou dos ombros para as 
mãos); petrissage( levantar levemente 
os músculos, “enrolá-los” e apertá-los 
com uma leve pressão); fricção ( pro-
fundos movimentos circulares junto 
das articulações e áreas ósseas, com uso 
dos dedos); tampotement ( são golpes 
curtos e rítmicos aplicados com a qui-
na das mãos, as pontas dos dedos ou o 
punho); vibração (leve pressão com as 
mãos, seguida de uma rápida sacudide-
la, visando estimular a circulação). Para 
auxiliar a massagem, usam-se óleos ve-
getais aromatizados (Aromaterapia).  As 
outras modalidades serão expostas nos 
demais artigos.

de 2017, como Projeto de Lei da Câmara 
n.º 145/2017.

Submetido à consulta pública obteve a 
manifestação de 7.262 interessados, sen-
do que destes, 79,29% (5.758) disseram 
“sim” ao projeto e, 20,71% (1.504) dis-
seram “não” ao projeto. Com a aprova-
ção no Plenário do Senado a tramitação 
do projeto foi considerada encerrada e 
aguarda apenas a sanção e da publicação 
para entrar em vigor, aguardadas para a 
primeira quinzena de março deste ano.

As profissões de técnico industrial e 
de técnico agrícola foram regulamenta-
das pela Lei 5.524/1968 e pelo Decreto 
90.922/1985, o qual estabelece que esses 
profissionais só podem exercer suas ati-
vidades depois do registro em conselho 
profissional.

Até o momento, o Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea) 
faz esse registro profissional e normati-
za a atuação dessas duas categorias. Com 
a aprovação do projeto, eles deixarão de 

A reinvenção ou a reengenharia se 
torna, assim, uma necessidade urgente 
para que haja a possibilidade de manu-
tenção do atual estágio dos respectivos 
conselhos acostumados a gastar sem pre-
cisar dar grande atenção para a arrecada-
ção.

O Amapá conta com um Conselho 
Regional relativamente novo, mas que já 
acumula vícios administrativos e fisca-
lizatórios que precisarão ser corrigidos 
com habilidade e competência gerencial, 
com transparência e respeito aos con-
tribuintes, principalmente os profissio-
nais engenheiros, agrônomos, geógrafos, 
meteorologistas, tecnólogos e todos os 
profissionais cujas profissões continuam 
sendo regulamentadas no Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do 
Amapá – Crea/AP.

O tamanho do abalo financeiro é di-
retamente proporcional à capacidade ge-
rencial dos atuais gestores dos Creas e do 
Confea.   

TÉCNICAS DE MASSOTERAPIA I: O PODER DO TOQUE

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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CREA/AP: O IMPACTO DA SAÍDA DOS TÉCNICOS
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Coquetel de Inauguração do novo espaço 
Atacarejo agora na Zona Sul da Cidade!

“Grupo Raquel Loyola”


