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FESTA DE SÃO TIAGO: A TRADIÇÃO SECULAR 
QUE GEROU DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Red Bull BC One Brazil Cypher - Amapá sediará etapa brasileira da 
disputa mundial de hip-hop                                                                            3º Caderno

Amapá Verão 2017 - Fim de semana com Luau na Cachoeira 
Grande. Shows, concursos, jogos e desfiles.         2º Caderno

Como uma festivida-
de religiosa incremen-

tou o crescimento de 
uma das primeiras 
cidades criadas no 
Estado do Amapá.
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Editorial

Da Redação

MEIO AMBIENTE
QUATRO MUNICÍPIOS DO AP DEVEM CRIAR CONSÓRCIO 

PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os municípios de Tar-
tarugalzinho, Ferrei-
ra Gomes, Pracuúba 

e Amapá estão se organizando 
para criar um consórcio e solu-
cionar problemas de destinação 
de resíduos sólidos nas cidades. 
A previsão é que o aterro sani-
tário de Tartarugalzinho atenda 
as demandas das 
quatro regiões.

De acordo com a 
prefeitura, essa seria 
uma solução para o 
problema das cida-
des que têm lixões 
a céu aberto. A fal-
ta de recursos para 
construir um aterro 
sanitário dentro das 
normas ambientais e sanitárias 
é o principal obstáculo, infor-
mou o prefeito de Tartarugalzi-
nho, Rildo Oliveira, que buscou 
auxílio financeiro na Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) no 
Amapá, para a construção do 
aterro controlado no município.

“Esta é uma maneira de fa-
cilitar a destinação correta dos 
resíduos sólidos, e unir forças 
com municípios próximos que 
não tem um aterro para desti-
nar o lixo domiciliar, comercial 
e hospitalar. A previsão é que 
até o ano que vem isso seja con-
cluído”, destacou o prefeito.

Neste processo de implan-
tação do consórcio do aterro 
que irá atender as cidades, cada 
município vai separar o mate-
rial sólido que vai parar na reci-
clagem. Só a parte orgânica vai 
para o aterro sanitário e passará 
por tratamento, enfatizou o pre-
feito.

Lixo acumulado das quatro cidades será encaminhado para aterro controlado em Tartaru-
galzinho. Falta de recursos é entrave para criação de aterros nos municípios, dizem gestores.

Segundo a Funasa, o pro-
jeto deve ser baseado na Lei 
nº 12.305/10, que institui a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), tendo como 
proposta a prática de hábitos 
de consumo sustentável e um 
conjunto de instrumentos para 
propiciar o aumento da reci-
clagem, a reutilização dos resí-
duos e a destinação ambiental-
mente adequada dos rejeitos.

Aterros sanitários
Aterro sanitário é uma es-

pécie de depósito onde são 
descartados resíduos sólidos 
(lixo) provenientes de resi-
dências, indústrias, hospitais e 
construções.

 
Grande parte deste lixo é 

formada por não recicláveis. 
Porém, como a coleta seletiva 
ainda não ocorre plenamente, 
é comum encontrarmos nos 

aterros sanitários plásticos, vi-
dros, metais e papéis.

 
Os aterros sanitários são 

construídos, na maioria das 
vezes, em locais distantes das 
cidades. Isto ocorre em fun-
ção do mau cheiro e da possi-
bilidade de contaminação do 
solo e de águas subterrâneas. 
Porém, existem, atualmente, 
normas rígidas que regulam 

a implantação de 
aterros sanitários. 
Estes devem pos-
suir um controle da 
quantidade e tipo 
de lixo, sistemas de 
proteção ao meio 
ambiente e monito-
ramento ambiental.

 
Importância
Os aterros sani-

tários são importantes, pois 
solucionam parte dos proble-
mas causados pelo excesso de 
lixo gerado nas grandes cida-
des.

 
Lixo transformado em 

energia
- Nos aterros sanitários 

podem ser criadas usinas de 
biogás. Desta forma, pode-se 
gerar energia, através do pro-
cesso de decomposição do lixo 
orgânico.

O milagre de São Tiago
Foi como revolver o subso-

lo da história: 240 anos de 
tradição, de uma fervorosa 

fé, que ressuscitou a batalha entre 
mouros e cristãos, ocorrida na Mau-
ritânia, no litoral norte-africano, no 
século XVIII. Este ano a Festa de São 
Tiago, teatro vivo a céu aberto, levou 
50 ml pessoas à histórica Mazagão 
Velho, fundada em 1770.

O espetáculo encenado por cava-
leiros sobre as ruas de paralelepípe-
dos, pode ser considerada um ver-
dadeiro milagre sob vários aspectos. 
Primeiro foi a Ponte da Integração, 
verdadeiro cartão postal, inaugurada 
em 2016; na sequência os 27 quilô-
metros de asfalto da AP-010, facili-

tando o acesso à sede do município 
de Mazagão e ao sítio histórico de 
Mazagão Velho. Investimento de R$ 
50,7 milhões; e, finalmente, as obras 
de mobilidade urbana, que consumi-
ram R$ 17 milhões para dotar a anti-
ga vila de 14 quilômetros de asfalto e 
11 quilômetros de ruas de bloquetes.

Com essa logística foram 13 dias 
de um roteiro cultural e religioso, 
cujo apogeu foi assistido por 50 mil 
pessoas. Os visitantes viveram ins-
tantes de pura magia durante a en-
cenação da batalha entre mouros e 
cristãos.

Em poucas palavras o épico inicia 
com o episódio do Velho Bobo, per-

sonificado por um espião mouro que 
infiltra-se no acampamento cristão. 
Descoberto, o Velho Bobo é expulso 
a pedradas. Na encenação as pedras 
são substituídas por bagaços de la-
ranja.

Na sequência entra em cena o Ata-
laia, agente secreto do exército cris-
tão, mais azarento que o Velho Bobo. 
Com a missão de roubar a bandeira 
inimiga, o Atalaia é preso e decapi-
tado. Mas, antes do último suspiro, 
ele consegue arremessar o estandar-
te muçulmano para o acampamento 
cristão.

O ápice da batalha ocorre quando 
São Tiago e São Jorge cruzam suas 

espadas e pedem a Deus a força ne-
cessária para derrotar seus inimigos. 
Os dois santos repetem o gesto ao fi-
nal da batalha, em sinal de vitória. 

E vitórias foram contabilizadas na 
edição de quase um quarto de século 
da Festa de São Tiago. Foi uma farra, 
por assim dizer, com a explosão da 
venda de alimentos, bebidas, roupas, 
artesanato, bijuterias e acessórios.

Para um evento de tal magnitu-
de o verdadeiro milagre pode ser 
resumido no seguinte: os órgãos de 
segurança, que trabalharam durante 
os 13 dias, não registraram nenhuma 
ocorrência de violência. Enfim, mi-
lagre de São Tiago.

Em minhas reflexões diárias 
parei para analisar a minha 
conduta como homem de 

bem. Inspirar no Espírito de Verda-
de reproduzo aqui o que diz ‘Kardec’ 
com relação a cumprir a lei de justi-
ça, amor e caridade.

“Se o homem de bem interroga 
sua consciência sobre seus próprios 
atos, a si mesmo perguntará se vio-
lou essa lei (de justiça, amor e cari-
dade), se não praticou o mal, se fez 
todo o bem que podia, se desprezou 
voluntariamente alguma ocasião de 
ser útil, se ninguém tem qualquer 
queixa dele; enfim, se fez a outrem 
tudo o que desejara lhe fizessem. 
Deposita fé em Deus, na Sua bonda-
de, na Sua justiça e na Sua sabedoria. 
Sabe que sem a Sua permissão nada 
acontece e se Lhe submete à vontade 
em todas as coisas. Tem fé no futuro, 
razão por que coloca os bens espiri-
tuais acima dos bens temporais. Sabe 
que todas as vicissitudes da vida, to-
das as dores, todas as decepções são 
provas ou expiações e as aceita sem 
murmurar. Possuído do sentimento 

de caridade e de amor ao próximo, 
faz o bem pelo bem, sem esperar 
paga alguma; retribui o mal com o 
bem, toma a defesa do fraco contra 
o forte, e sacrifica sempre seus in-
teresses à justiça. Encontra satisfa-
ção nos benefícios que espalha, nos 
serviços que presta, no fazer ditosos 
os outros, nas lágrimas que enxuga, 
nas consolações que prodigaliza aos 
aflitos. Seu primeiro impulso é para 
pensar nos outros, antes de pensar 
em si, é para cuidar dos interesses 
dos outros antes do seu próprio inte-
resse. O egoísta, ao contrário, calcula 
os proventos e as perdas decorrentes 
de toda ação generosa. 

O homem de bem é bom, humano 
e benevolente para com todos, sem 
distinção de raças, nem de crenças, 
porque em todos os homens vê ir-
mãos seus. Respeita nos outros to-
das as convicções sinceras e não 
lança anátema aos que como ele não 
pensam. Em todas as circunstân-
cias, toma por guia a caridade, tendo 
como certo que aquele que preju-
dica a outrem com palavras malé-

volas, que fere com o seu orgulho e 
o seu desprezo a suscetibilidade de 
alguém, que não recua à ideia de 
causar um sofrimento, uma contra-
riedade, ainda que ligeira, quando a 
pode evitar, falta ao dever de amar 
o próximo e não merece a clemên-
cia de Deus. Não alimenta ódio, nem 
rancor, nem desejo de vingança; a 
exemplo de Jesus, perdoa e esque-
ce as ofensas e só dos benefícios se 
lembra, por saber que perdoado lhe 
será conforme houver perdoado. É 
indulgente para as fraquezas alheias, 
porque sabe que também necessita 
de indulgência e tem presente esta 
sentença do Cristo: (Atire-lhe a pri-
meira pedra aquele que se achar sem 
pecado).

Nunca se compraz em rebuscar 
os defeitos alheios, nem, ainda, em 
evidenciá-los. Se a isso se vê obriga-
do, procura sempre o bem que possa 
atenuar o mal. Estuda suas próprias 
imperfeições e trabalha incessante-
mente em combatê-las. Todos os es-
forços emprega para poder dizer, no 
dia seguinte, que alguma coisa traz 

em si de melhor do que na véspe-
ra. Não se envaidece da sua riqueza, 
nem de suas vantagens pessoais, por 
saber que tudo o que lhe foi dado 
pode ser-lhe tirado. Usa, mas não 
abusa dos bens que lhe são concedi-
dos, porque sabe que é um depósito 
de que terá de prestar contas e que 
o mais prejudicial emprego que lhe 
pode dar é o de aplicá-lo à satisfação 
de suas paixões.

Finalmente, o homem de bem res-
peita todos os direitos que aos seus 
semelhantes dão as leis da Natureza, 
como quer que sejam respeitados os 
seus”. 

Não custa, em meio a tantas in-
justiças, desmazelos e hipocrisia, se 
esforçar por tentar corrigir, no nosso 
caráter, pelo menos dez por cento do 
que acabamos de mencionar.

Oxalá que os pretensos candida-
tos, do pleito do ano que vem, nesta 
judiada Macapá, leiam este artigo e 
saiam dessa amiotrofia política que 
se instalou na capital.

Conduta difícil...

Impopular
Nem o lançamento das obras de viação 
feita em Santana e a inauguração do 
Centro de Nefrologia, mudaram o quadro 
de impopularidade do prefeito Ofirney Sadala. 
Ele está tão impopular quanto Temmer. 
Noooosssssa. Não decola.

Samba do “Crioulo Doido”
A PMM do REDE está um verdadeiro “Samba 
do Crioulo Doido”. O prefeito Clécio se omitiu 
no caso do reajuste da tarifa de ônibus. Já a vice, 
Telma Nery foi pra Rede Social e declarou que ela 
não iria ficar de costas para a população e não 
concordava com o reajuste. O vereador Rinaldo do 
Psol entrou com ação na justiça para reaver o re-
ajuste. Ele é da base do prefeito. Será que a salada 
municipal está azedando?

Inverso da história bíblica
Na história cristã Davi matou Golias. Por aqui ao 
que parece Davi está sendo “morto” politicamente 
pelos aliados que assistem a agonia do homem se 
embalando na REDE.

?
Uma enorme interrogação paira sobre a cabeça 
dos Alcolumbre com relação à candidatura do 
Senador Davi. Motivo: O alto índice de impopula-
ridade se afere rua a fora e adentro.

Sacrifício
O réu Camilo Capiberibe parece que será o ani-
mal a ser sacrificado pelo PSB na próxima eleição. 
Impopular e com a pecha de que fez uma gestão 
desastrosa a frente do Estado, ele será o boi de pi-
ranha nessa eleição estadual. Isso para que o Capi 
passe lampeiro e pimpão para o Senado.

Bundada
O Senador Davi Alcolumbre deu uma “bundada” 
no governador Waldez Góes na procissão de São 
Tiago. Isso tudo pra pegar a imagem do Santo. 
Mas esse cara não é Judeu? Foi no mínimo desele-
gante.

E daí
A Guarita do Mônaco foi adiante e concluída. 
Agora os moradores da Bacia das Pedrinhas se 
quiserem ir para suas casas que deem a volta. E a 
servidão da via pública? E o interesse da maioria? 
E o Código de postura? Que se lasque. O Clécio 
governa pro andar de cima. O povaréu que vote no 
REDE de novo.

Descaso
Pode gritar, pode me prender que eu não mudo de 
opinião. A gestão do Clécio é de uma irresponsa-
bilidade absurda. Os oito ônibus cedidos a PMM 
pelo governo federal continuam se deteriorando 
na área externa da Escola Araci Nascimento, na 
Marcelo Cândia, em frente o São Camilo. E ele, 
nem tchum!



aposentada Dalci Cunha (69), as-
siste a interpretação da luta há mais 
de dez anos, mas afirma que cada 
ano é diferente.

“Eu adoro acompanhar essa fes-
ta. Venho de Macapá só para ver a 
batalha e, hoje, está muito mais or-
ganizada. A cidade está mais boni-
ta e tenho certeza que o espetáculo 
ainda mais emocionante”, enfati-
zou.

“Não imaginava que era uma 
festa tão linda e com tanta riqueza 
cultural e religiosa. Ainda estou me 
perguntando como isso realmente 
acontece em uma pequena cidade 
do interior do Amapá”. Essa foi a 
impressão da professora Suane Ro-
drigues, que pela primeira vez par-
ticipou da festa.

Para que tudo ocorresse, confor-
me o planejado, toda a estrutura do 
Governo do Amapá esteve envolvi-
da na festa.

Serviços
Os empreendedores aproveita-

ram o grande fluxo de pessoas para 
faturar. Espaços de venda de ali-
mentos, bebidas, artesanato, bijute-
rias, roupas e acessórios atenderam 
o público presente no município. O 
artesão Orivaldo Brito disse estar 
satisfeito. O motivo foi a venda de 
peças em madeira utilizadas para 
comer caranguejo, chamadas de 
“toc-toc”. Desde o início dos feste-
jos ele vendeu mais de 20 peças.

A praça de alimentação foi ou-
tro ambiente bastante frequentado. 
No total, 27 vendedores de comidas 
típicas, salgados, bebidas, doces e 
outros produtos ofereceram aos vi-
sitantes a diversidade culinária da 
nossa região. Uma grande tenda foi 
montada para abrigar este público 
em barracas padronizadas.

Os colaboradores da Agência de 
Fomento do Amapá (AFAP) reali-
zaram uma ação de recolhimento 
do lixo e separação de todo o ma-
terial reciclável usado pelos fiéis 
durante a peregrinação. Na área da 
saúde 25 profissionais deram su-
porte em plantões de 24 horas na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) de 
Mazagão Velho e na Unidade Mista 
de Saúde (UMS) na sede do muni-
cípio Mazagão. No total foram con-
tabilizados mais de 450 atendimen-
tos durante a festividade, sendo que 
nenhum foi grave.

Avaliação
Para a equipe de governo a or-

ganização da festa para o próximo 
ano deve começar ainda em 2017, 
visando o grande fluxo de visitan-
tes este ano e o crescente público 
nos anos seguintes. “A Festa de São 
Tiago é um dos principais eventos 
do calendário cultural do Amapá. 
Com toda a estrutura pronta, a ten-
dência é que esse público cresça a 
cada ano. E precisamos estar prepa-
rados para isso”, concluiu o secretá-
rio Alcyr Matos, das Cidades.

áureo dos 13 dias de programações 
culturais e religiosas, em Mazagão 
Velho.

Ainda antes da batalha houve vá-
rios acontecimentos encenados que 
antecederam a luta: a Entrega dos 
Presentes e o Baile de Máscaras, 
que acontecem um dia antes. Pou-
cas horas antes do combate há a ce-
lebração da missa campal e o círio, 
que este ano reuniram mais de dez 
mil pessoas.

Teatro a céu aberto

As encenações iniciaram-se por 
volta de meio-dia. O primeiro epi-
sódio é a passagem do Bobo Velho, 
espião mouro enviado ao acam-
pamento cristão, que na história é 
descoberto e expulso a pedradas. 
Mas na peça teatral de Mazagão Ve-
lho só vale jogar bagaço de laranja.

Por outro lado, os cristãos en-
viam o Atalaia, um oficial cristão 
que tinha a missão de espionar e 
roubar a bandeira inimiga. Mas ele 
teve um destino diferente do Bobo 

Velho: acabou morto e decapita-
do pelo exército mouro, mas ainda 
conseguiu arremessar o estandarte 
do inimigo para os cristãos. A cena 
da morte do Atalaia é uma das mais 
importantes da encenação.

Após a passagem do Bobo Velho 
e a morte do Atalaia, começa então 
a encenação de vários episódios, o 
acordo não cumprido dos cristãos 
de trocar o corpo de seu oficial aba-
tido pela bandeira moura dá início 
a uma série de intensas lutas arma-
das. Foi quando São Tiago apareceu 
e, junto com o companheiro São 
Jorge, pediu a Deus para tornar o 
dia mais longo e ajudar o povo de 
Cristo a vencer sucessivas batalhas.

Emoção
A última cena é uma das mais 

emocionantes: os dois santos com 
as espadas cruzadas simbolizam 
a vitória. E assim se encerra mais 
uma edição da mais tradicional ma-
nifestação cultural do Amapá. Tra-
dição de quase dois séculos e meio.

Para o público a encenação é 
sempre linda e causa uma gran-
de emoção, mesmo para quem já 
acompanha há bastante tempo. A 
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Janderson Cantanhede

Nem bem o sol raiou, o 
arauto já percorria as 
ruas de bloquete da bu-

cólica cidade de Mazagão Velho 
(distante 63 quilômetros de Macapá) 
convidando a população para o cí-
rio que logo mais iria percorrer as 
principais ruas do município, como 
parte da rica programação religiosa 
e cultural da Festa de São Tiago.

As cinquenta mil pessoas que 
compareceram à histórica cidade 
puderam ver de perto um dos mais 
ricos teatros encenados a céu aber-
to do país. Toda essa tradição, que 
completou 240 anos, remonta ao 
século 18, explicando a expansão 
portuguesa no “novo continente” e 
o surgimento de um dos primeiros 

municípios do Amapá.
A valorização da população e da 

Vila de Mazagão Velho vem de longa 
data. Pensando em resgatar as ori-
gens do povo amapaense e fazer da 
vila rota de turismo, o governador 
Waldez Góes investiu em pesquisas 
arqueológicas, recuperação da cida-
de e infraestrutura, pavimentação 
com bloquetes, o que deixou o local 
ainda mais agradável. E tudo isso 
hoje é uma realidade.

O trecho de 27 quilômetros da 
Rodovia AP-010, que liga o municí-
pio de Mazagão à Vila de Mazagão 
Velho, está totalmente pavimentado 
e sinalizado. O serviço faz parte do 
Plano Rodoviário Estadual, e custou 
mais de R$ 50,7 milhões. A empresa 
CR Almeida, responsável pela obra, 
levou pouco mais de um ano para 
concluir as etapas de drenagem, ter-
raplanagem, asfalto e sinalização.

A obra foi pensada de forma es-
tratégica para o desenvolvimento 
econômico, social e turístico da re-
gião com a festividade de São Tiago. 
“A pavimentação também valoriza a 
cultura em Mazagão. Ela foi planeja-
da há dez anos pelo nosso governo, 
mas não foi dado o prosseguimento 
aos trabalhos na gestão passada. Ela 
é importante para interligar o mu-
nicípio aos centros urbanos”, citou 
Waldez.

No sentido estratégico a rodovia 
é uma via dorsal que permite uma 
nova conexão com o trecho sul da 
BR-156. No município também fo-
ram executadas obras de mobilidade 
urbana no valor de R$ 17 milhões. 
Ao todo foram 14 quilômetros de 
asfalto na área urbana e mais 11 
quilômetros de pavimentação com 
bloquetes não somente no municí-
pio, mas também nos distritos do 

Carvão e Maracá.

Integração
Com o município pavimentado e 

a rodovia toda asfaltada e sinaliza-
da era hora de concluir a Ponte da 
Integração, para aposentar de vez 
as balsas que faziam a travessia de 
pedestres e veículos no Rio Matapi. 
Esse sonho se tornou realidade em 
dezembro de 2016, fruto do empe-
nho político do governador Waldez.

Na região o comércio que antes 
era tímido logo foi aquecido com 
a inauguração da ponte. Além de 
aquecer as vendas e movimentar a 
economia no comércio local, a es-
trutura trouxe desenvolvimento e 
uma maior variedade de produtos 
nas prateleiras. Novidades que po-
dem ser conferidas no Comercial 
Ceará. A funcionária Nilda Pereira, 
conta que antes os caminhões das 

distribuidoras não faziam entrega 
em Mazagão, eles tinham que vir 
até Macapá fazer as compras e só 
levavam o básico. Hoje as pratelei-
ras possuem variedade de produtos, 
oferecendo aos clientes mais opções.

No turismo a ponte promoveu o 
município de Mazagão com foco na 
Festa de São Tiago, o maior even-
to religioso do município e um dos 
mais importantes no calendário cul-
tural amapaense.

Mas há também quem vá para o 
município aos fins de semana, seja 
para contemplar a beleza que a Pon-
te proporciona, como também visi-
tar os diversos balneários que ofe-
recem ambientes agradáveis e uma 
comidinha regional de dar água na 
boca. 

Um passeio por Mazagão Novo e 
Mazagão Velho também é inesque-
cível, cidades que oferecem história, 
pessoas acolhedoras e outras especi-
ficidades regionais. 

No setor primário a Ponte se tor-
nou rota de escoamento da produ-
ção agrícola na região do município 
de Mazagão, onde vivem 171 produ-
tores da agricultura familiar, em 26 
comunidades.

A base da produção consiste no 
plantio da mandioca e derivados, 
milho, abóbora e polpa de frutas, 
entre outras culturas. Em 2016 
aproximadamente 135 toneladas de 
alimentos foram produzidas na re-
gião e escoadas para outras áreas do 
Estado.

A Ponte também beneficia o se-
tor industrial da região. No eixo 
metropolitano estão localizadas 70 
empresas que atuam neste segmen-
to, além de garantir mais segurança 

e agilidade no transporte das mer-
cadorias para a capital e outras re-
giões do Amapá.

Além do acesso principal, a obra 
também possui seis alças viárias 
que garantirão acesso direto para 
os empreendimentos localizados às 
margens do Rio Matapi.

Tradição
Com toda a estrutura pronta, 

foi a vez do amapaense atender ao 

chamado para ver de perto a secu-
lar festa mazaganense, que sempre 
atraiu um grande público, mas este 
ano teve todas as expectativas su-
peradas. O motivo do sucesso de 
público foi creditado à inauguração 
da Ponte da Integração e à total pa-
vimentação da rodovia que leva até 
a vila, na zona rural de Mazagão.

O feriado estadual de 25 de julho, 
Dia de São Tiago, instituído graças 
à aprovação da lei nº 1.696/2012, de 
autoria da deputada estadual Ma-
rilia Góes (PDT), marcou o ponto 

FESTA DE SÃO TIAGO: A TRADIÇÃO SECULAR 
QUE GEROU DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Como uma festividade religiosa incrementou o crescimento de uma das primeiras cidades criadas no Estado do Amapá
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Besaliel Rodrigues

A corrupção eleitoral chegou a 
patamares insustentáveis no 
Brasil. Até mesmo a maior au-

toridade da Nação, o presidente da Repú-
blica, está denunciado criminalmente por 
corrupção, aguardando o Supremo Tri-
bunal Federal autorização da Câmara dos 
Deputados para afastá-lo do cargo e pros-
seguir o julgamento do processo penal.

Em sobrevôo, avistemos como alguns 
países de diferentes culturas têm traba-
lhado a questão do combate à corrupção 
eleitoral em seus respectivos ordenamen-
tos jurídicos.

Vejamos hoje a experiência da Alema-
nha.

O sistema eleitoral alemão é admirado 
em todo o mundo. No que toca às incur-
sões do poder econômico no processo 
eleitoral, desde 1949 trabalha no sentido 
de minorá-las.

Uma das principais ações que toma-
ram para aperfeiçoar o sistema político e 
eleitoral do país e, consequentemente, di-
minuir os excessos do poder econômico 

nas eleições, foi a criação da cláusula de 
barreira. Ela determina que só se podem 
fazer representar no Bundestagaqueles 
partidos que conseguirem, no mínimo, 
5% dos votos válidos ou três mandatos. 
Dos 36 partidos existentes após a Segunda 
Guerra, eram 4 em 1990.

Antes de avançar nesta explanação, 
um alerta: A Alemanha é país de primeiro 
mundo, líder da Comunidade Européia. 
Quem se põe a estudar outras culturas di-
ferentes da sua, não pode olvidar de que 
cada povo possui suas peculiaridades. 
Não se pode transplantar jeitos e formas 
de viver e fazer, sem essas ponderações. 
As sociedades humanas são organismos 
vivos e não máquinas; elas funcionam de 
acordo com o que lhes é próprio.

Faço este aviso, pois, vez por outra, ve-
mos e lemos pessoas que constroem com-
parações e considerações imponderadas, 
no âmbito do direito comparado e estran-
geiro, alucinadas por mudanças instantâ-
neas e irrefletidas.

Voltemos. O financiamento eleitoral 

germânico é misto, porém, o financia-
mento público prevalece no país.

Na Alemanha, todos os partidos co-
bram mensalidades dos seus filiados, além 
de poderem receber doações de simpati-
zantes; mas, os montantes arrecadados 
desta forma não são suficientes.

Assim, os partidos passaram a receber 
anualmente do Estado, por até 5 milhões 
de votos válidos 1,30 marcos, depois eu-
ros, por voto.

Para motivar a prestação de contas 
dos recursos privados recebidos pelos 
partidos, para cada dinheiro arrecadado 
como contribuição dos filiados ou doa-
ções, o partido recebe cinqüenta fênigues 
(bônus). A legislação bávara determina 
que, durante o ano, os subsídios destina-
dos para todos os partidos não pode ul-
trapassar o limite máximo estabelecido na 
norma.

O controle contábil dos partidos é feito 
pelo Der Bundeswahlleiter, órgão eleitoral 
descentralizado, com nove membros, res-

ponsável pelos assuntos eleitorais da Na-
ção. Ocorrendo desobediências às normas 
eleitorais, o Judiciário é acionado para 
apurar e, se for o caso, punir os infratores.

Esta experiência eleitoral germânica 
é uma das que subsidiam os projetos de 
reformas política e eleitoral que tramitam 
no Congresso Nacional brasileiro.

As informações expostas aqui foram 
extraídas especialmente da obra Perfil da 
Alemanha, de Arno Kappler, trad. Assis 
Mendonça, FranKfurt: Departamento de 
Imprensa e Informação do Governo Fede-
ral, págs. 169-76.

Para mais informações, consulte os 
siteswww.government.de e www.bundes-
tag.de. A Lei Fundamental de Bonn, que 
é a Constituição da Alemanha, ser encon-
trada no site http://info.juridicas.unam.
mex/cisinfo/. Ver, ainda, Celso Ribeiro 
Bastos e Ives Gandra Martins, págs. 569 
ss. e David Fleischer, Financiamento das 
campanhas eleitorais. In Revista Ciências 
Jurídicas, ano 1, n. 2, Brasília, jun. 1994, 
p. 169-70.

Combate à corrupção eleitoral no Direito alemão

Bom dia!! Sejam bem-vindos 
a mais um Fala Fono!! 

O dia 27 de Julho é o Dia Mun-
dial de Conscientização e Combate 
ao Câncer de Cabeça e Pescoço, e 
durante todo o mês de Julho, a So-
ciedade Brasileira de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço (SBCCP) promo-
ve atividades de conscientização e 
informação, com o objetivo de mo-
bilizar a população e autoridades 
com a campanha #julhoverde.

Os tumores de cabeça e pescoço 
são uma denominação genérica do 
câncer que se localiza em regiões 
como boca, língua, palato mole e 
duro, gengivas, bochechas, amígda-
las, faringe, laringe (onde é produ-
zida a voz), esôfago, tireoide e seios 
paranasais.

O diagnóstico precoce e o rápi-
do início do tratamento são funda-
mentais para a cura do câncer de 
cabeça e pescoço. Um dos princi-

pais problemas para o tratamento é 
o diagnóstico tardio, que ocorre em 
60% dos casos, deixando sequelas 
no paciente.

Segundo levantamento do Inca, 
o câncer de boca, laringe e demais 
sítios é hoje o segundo mais fre-
quente entre os homens, atrás so-
mente do câncer de próstata. Nas 
mulheres, prepondera o câncer da 
tireoide, sendo o quinto mais co-
mum entre elas.

Outro alvo também atinge fu-
mantes e pessoas que fazem uso 
frequente de bebidas alcoólicas. 
Porém é cada vez mais frequente o 
diagnóstico da doença em indiví-
duos jovens (menores que 45 anos), 
sem a exposição a estes fatores, com 
tumores originados pelo HPV.

Você sabia que a Fonoaudiologia 
tem importante papel no tratamen-
to do Câncer de Cabeça e Pescoço? 

Sua atuação começa no pré-ope-
ratório, quando fornece aos fami-
liares informações quanto às possí-
veis sequelas, que podem variar de 
acordo com a gravidade do quadro, 
mas quase sempre existirão dificul-
dades de fala, voz e alimentação, e 
sobre o processo de reabilitação fo-
noaudiológico.  Este é um momen-
to muito importante, uma vez que 
aqui se inicia o vínculo terapeuta/
paciente. 

No pós-operatório, o Fonoaudi-
ólogo acompanha a evolução, fa-
zendo visitas rápidas e frequentes. 
Se necessário, realiza a avaliação 
clinica das funções do sistema es-
tomatognático e solicita a avaliação 
objetiva da deglutição e/ou fona-
ção.

A intervenção propriamente 
dita, a reabilitação fonoaudiológi-
ca de fato, começa após a segunda 
semana de pós-operatório, quando 
a cicatrização já está completa ou 

então, após a alta hospitalar com o 
encaminhamento médico.

O principal objetivo da fonotera-
pia em câncer de cabeça e pescoço é 
a reabilitação da deglutição (ato de 
engolir). Após, se necessário, reali-
za-se o trabalho fonoarticulatório e 
vocal.

A reabilitação fonoaudiológica 
pode ser direta ou indireta, envol-
vendo estimulação sensorial, ma-
nobras de proteção de via aérea e 
posturais, exercícios fisiológicos e 
adaptação de próteses orais.

A integração do fonoaudiólogo 
com a equipe interdisciplinar é es-
sencial para que o indivíduo tenha 
as melhores possibilidades de adap-
tação após o tratamento do câncer 
de cabeça e pescoço.

O Fala Fono!! vai ficando por 
aqui! Até a próxima!

Fala Fono!!

Intervenção Fonoaudiológica nos Quadros de Câncer de Cabeça e Pescoço

Amapá integra discussões do Fórum Nacional dos 
Executores de Sanidade Agropecuária

Da Editoria

Os avanços e a defesa da agrope-
cuária brasileira são pautas do 
Fórum Nacional dos Executo-

res de Sanidade Agropecuária (Fonesa), 
que se iniciou nesta quinta-feira, 27, em 
Rio Branco, no Acre. O Amapá está repre-
sentado pela Agência de Defesa e Inspeção 
Agropecuária do Amapá (Diagro).

Criado em 2000, o Fonesa reúne entida-
des de defesa agropecuária de todo o país 
e tem como principal finalidade promover 
a permanente articulação entre os órgãos, 
objetivando o desenvolvimento harmônico 
e integrado das ações de sanidade animal, 
vegetal e inspeção higiênico-sanitária e 
tecnológica dos produtos de origem ani-
mal e vegetal.     

Tuberculose, brucelose, trânsito animal, 
retirada da vacina contra aftosa, inspeção 
de carne, Serviço Brasileiro de Rastreabi-
lidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e 
Bubalinos, e sanidade avícola também es-
tão na pauta dos debates.

O presidente da Diagro, José Renato 
Ribeiro, explica que o fórum oportuniza a 
discussão dos principais temas relaciona-
dos à agropecuária brasileira, buscando de 
forma coordenada apresentar proposições 
ao Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), visando o fortale-
cimento da defesa agropecuária do país.  

“O Amapá está representado e bastan-
te ativo, o governo do Amapá, nos últimos 
meses, deu um salto de qualidade em todas 
as vertentes, principalmente na inspeção 
animal e no agronegócio, fortalecendo a 
economia e abrindo novos horizontes para 
o nosso Estado”, compartilhou José Renato.

Amapá
O setor de inspeção agropecuária tem 

ganhado destaque positivo, no último ano, 
pelos excelentes resultados alcançados no 
trabalho realizado contra a febre aftosa. 
A conscientização dos produtores na va-
cinação dos rebanhos é a principal delas, 
por isso, a Diagro se prepara para lançar 

a campanha anual de vacinação prevista 
para ocorrer de 15 de setembro a 15 de no-
vembro.

Em 2016, o Amapá atingiu 95,6% da 
cobertura vacinal, superando a expectativa 
que era de 90%. A alta cobertura vacinal do 
ano passado, aliada ao trabalho em campo 
dos fiscais da Diagro, foram os pontos fun-
damentais para a mudança de status de alto 
para médio risco alcançado pelo Amapá, 
em maio deste ano.

Agora, o governo se prepara para su-
bir mais um degrau. A expectativa é que 
até o dia 15 de agosto ocorra a oficializa-
ção da instrução normativa do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) certificando o Estado como área 
livre de aftosa com vacinação

Combate a aftosa 2017
O setor de inspeção agropecuária tem 

ganhado destaque positivo no último ano 
pelos excelentes resultados alcançados no 
trabalho realizado contra a febre aftosa. A 
conscientização dos produtores na vacina-
ção dos rebanhos é a principal delas, por 
isso, a Agência de Defesa e Inspeção Agro-
pecuária do Amapá (Diagro) se prepara 

para lançar a campanha anual de vacinação 
prevista para ocorrer de 15 de setembro a 
15 de novembro.

Em 2016, o Amapá atingiu 95,6% da 
cobertura vacinal, superando a expectativa 
que era de 90%. A alta cobertura vacinal do 
ano passado, aliada ao trabalho em campo 
dos fiscais da Diagro, foram os pontos cru-
ciais para a mudança de status de alto para 

médio risco alcançado pelo Amapá, em 
maio deste ano. Agora, a Diagro se prepara 
para subir mais um degrau. A expectativa é 
que até o dia 15 de agosto ocorra a oficia-
lização da instrução normativa do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) certificando o Estado como 
área livre de aftosa com vacinação.

“Iremos provar para o Brasil e o mun-
do que não existe a circulação do vírus da 
aftosa em nosso Estado. Esse resultado é 
fruto do trabalho dos servidores da Diagro 
e da conscientização dos produtores. Afu-
nilamos as fiscalizações, e com isso, prote-
gemos a saúde do consumidor e fortalece-
mos a economia do Amapá”, compartilhou 
o diretor-presidente da Diagro, José Renato 
Ribeiro.

Potencial
O Amapá hoje conta com um rebanho 

considerado de pequeno porte comparado 
a outros estados brasileiros. São cerca de 3 
mil produtores e pelo menos 326 mil ani-
mais entre búfalos e bubalinos. O grande 
diferencial está na qualidade. A nova mu-
dança de classificação é muito importante 
para a economia amapaense, possibilitan-
do um mercado de carne, principalmente 

a de búfalo.

“Temos muitos investidores de olho na 
carne de búfalo do Amapá, que é uma car-
ne de qualidade, e principalmente no nosso 
estado, onde eles são criados em pastagens 
nativas. Poderemos vender para o mercado 
nacional e futuramente para o mercado in-
ternacional, principalmente para a Guiana 
Francesa, que nos dá porta para a Europa”, 
explicou o presidente da Diagro.

Febre aftosa
O combate à febre aftosa é um plano na-

cional, em que há um grande envolvimen-
to das esferas governamentais, privadas e 
sindicais do setor primário e pecuarista. 
O Amapá, por enquanto, possui status de 
“médio risco” da doença. Desde 1999 não 
é registrada circulação do vírus no Estado.
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Fim de semana com Luau na Cachoeira Grande. 
Shows, concursos, jogos, brincadeiras e desfiles.

Amapá Verão 2017
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DISCRIMINAÇÃO
Complexos do Araxá e Cidade Nova foram excluídos do Macapá Verão

Macapaenses que foram à 
Orla da cidade em bus-
ca  de lazer, deveriam ter 

um cardápio variado de opções, que 
vai do futlama aos esportes radicais, 
como skate, Slackline, kitesurf e até pa-
tinação. Mas não foi o que aconteceu 
na última edição do Macapá Verão, já 
que, os Balneários do Araxá e Cidade 
Nova foram excluídos da programação 
oficial da Prefeitura de Macapá, sem 
nenhuma explicação plausível.

Ao contrário deste ano, em 2013, o 

Complexo do Araxá havia sido con-
templado com três palcos. Há quatro 
anos, o público teve a oportunidade 
de assistir à encenações teatrais, reci-
tais de poesia, além de variadas atra-
ções musicais, um mosaico da melhor 
produção artística e cultural da capital, 
como o inventivo Movimento Poesia 
na Boca da Noite.

Sem qualquer atividade no Balneá-
rio do Cidade Nova, cerca de 5 mil pes-
soas ficaram a ver navios-fantasmas. 
São os moradores dos bairros Perpé-

tuo Socorro, Pacoval, Pantanal, Cidade 
Nova I e II e Renascer I e II.

Com a programação centralizada 
na Praça Floriano Peixoto, centro, e 
no Balneário de Fazendinha, a maioria 
dos moradores da Zona Norte não ti-
nha como tomar um ônibus, já que o 
recente aumento elevou a tarifa para 
R$ 3,25.

Ainda assim, os esses macapaenses 
tiveram a felicidade de deliciar-se com 
as manobras radicais dos kitesurfistas. 
Saindo do Canal do Jandiá, os veleja-

dores salpicaram de múltiplas cores o 
majestoso Rio Amazonas. Sem qual-
quer apoio do poder público munici-
pal, o arco-íris fluvial foi proporciona-
do pela Associação de Velejadores do 
Amapá.

No auge da maior crise econômica 
da história do Brasil, a discriminação 
da PMM atingiu o bolso dos ambulan-
tes do Araxá e da Zona Norte. Para os 
vendedores de churrasquinhos, batas 
fritas e afins a falta de sensibilidade da 
prefeitura foi um verdadeiro tiro no pé.

Amapá Verão 2017
Fim de semana com Luau na Cachoeira Grande

Da Editoria
 

Neste fim de semana (29 e 
30 de julho), shows mu-
sicais, apresentações de 

sons automotivos e concursos de 
beleza, adulto e infantil, continuam 
a programação encerraram o Ama-
pá Verão 2017, que se estende ao dia 
6 de agosto. O evento promovido 
pela Secretaria de Cultura, Desporto 
e Lazer da Prefeitura Municipal de 
Amapá, mostra que o sol também 
brilha no interior do estado.

As atividades estão centraliza-
das na Praça Barão do Rio Branco e 
no balneário de Cachoeira Grande, 
onde, no sábado, 30, ocorreu o tra-
dicional Luau de Verão.

Abertura
Na abertura, ocorrida no dia 22, 

o Amapá Verão deu as boas-vindas 

com a apresentação da banda Fruto 
Sensual, de Belém. Os moradores do 
município foram sacudidos por um 
show de suingue paraense, na Praça 
Barão do Rio Branco.

No domingo, 23, foi a vez de Bru-
no e Cia, também de Belém, agitar a 
festa em Cachoeira Grande. No do-
mingo ensolarado, o público assistiu 
a um show de beleza e sensualidade, 
no Concurso Musa e Mister Verão 
2017, do qual saíram vitoriosos Cá-
cia Pantaleão e João Vitor.

O evento encerrou com o concur-
so de dança e show de calouros. Sem 
nenhuma ocorrência grave registra-
da, a ordem foi garantida por con-
tingentes da Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e agentes de seguran-
ça privada.

Rainha Gay e Musa Luau
Neste sábado, 29, a grande expec-

tativa é a escolha da Rainha Gay, que 
ocorre durante o Luau da Cachoeira 
Grande, onde também será eleita a 
Musa  Musa Luau. O cantor serta-
nejo Cássio Souza encerra a progra-
mação. No domingo, as apresenta-
ções ocorrem em ambos os locais.

Em Cachoeira Grande  haverá 
desfile de moda praia, performances 
de sons automotivos e muitos jogos 
e brincadeiras. Os shows ficam por 
conta de Renner dos Teclados e os 
DJs Bruno Mix e Tubinho.

Na Praça do Barão, o cantor Cás-
sio Souza faz sua reapresentação. 
Com logística impecável, o prefeito 
Carlos Sampaio comemora o suces-
so do evento, com muita diversão, 
sem violência e apoio dos serviços 
de saúde e segurança públicas.

 
“Vamos para o segundo final de 

semana de Amapá Verão, propor-
cionando uma programação para as 
famílias, com segurança e diversão”, 
afirmou Sampaio. O prefeito desta-
cou o apoio do governador Waldez 
Góes e sua equipe, através do con-
vênio de 60 mil re-
ais, para financiar 
a programação. Se-
gundo ele, há dez 
anos o município 
não assinava con-
vênios por inadim-
plência.

“O convênio nos 
permitiu limpar os 
ramais de acesso e 
o balneário, com a 

colocação de lixeiras, reforma das 
escadarias e das estruturas em ma-
deira. Tudo para o conforto dos 
amapaenses e visitantes de outros 
municípios”, finalizou o prefeito.

PROGRAMAÇÃO
Sábado – 29 de julho
Local: Cachoeira Grande
Hora: A partir das 23h
- Musa Luau
- Rainha Gay
 Hora: 01h
- Show com Cássio Souza
 
Domingo – 30 de julho
Local: Cachoeira Grande
Hora: A partir das 12h
- Sons Automotivos
- Desfile Moda Praia
- Concurso Musa Kids
- Jogos de Tabuleiro
- Esportes e Brincadeiras
- DJs Bruno Mix e Tubinho
- Show com Renner
Local: Praça Barão do Rio Branco
Hora: A partir das 19h
- Show com Cássio Souza
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Cuidando da nossa Gente

O Amapá supera a crise e avança cuidando das pessoas. O plano Rodoviário está abrin-

do caminhos para o desenvolvimento. A Zona franca verde segue em frente se fortale-

cendo com a instalação de 15 novas empresas. O governo continua investindo em obras 

de Saúde, mobilidade urbana e infraestrutura nas principais cidades do estado.

Acesse amapadagente.ap.gov.br e saiba como o governo do Amapá está mudando a 

vida dos amapaenses.

MAIS EDUCAÇÃO
COM AS ESCOLAS

MILITARES DA
POLÍCIA E DOS

BOMBEIROS E AS
8 ESCOLAS DE

TEMPO INTEGRAL
 - NOVO SABER

A GENTE
ENCARA A CRISE
TRABALHANDO
 PARA O AMAPÁ
SEGUIR EM
FRENTE

27 MILHÕES DE
REAIS INVESTIDOS

PELA AGÊNCIA
DE FOMENTO

DO ESTADO
NOS ÚLTIMOS DOIS

ANOS E MEIO

AS PONTES
INTEGRAÇÃO

E BI-NACIONAL
FORAM

CONCLUÍDAS E
NOVOS POTENCIAIS

ECONÔMICOS
ESTÃO ABERTOS

160 NOVAS
VIATURAS E O
HELICÓPTERO
DO GTA ESTÃO

SALVANDO VIDAS
E OFERECENDO

MAIS SEGURANÇA
PARA A NOSSA GENTE 

1,6 BILHÃO DE REAIS
EM INVESTIMENTOS
NA EDUCAÇÃO PARA

MELHOR ATENDER
130 MIL ALUNOS
E 403 ESCOLAS

MAIS EMPREGO
E RENDA COM

A ZONA FRANCA
 VERDE

AS RODOVIAS
AP-010, AP-070,
AP-110 E AP-340
ESTÃO PRONTAS

PARA VOCÊ
ALCANÇAR NOVOS

HORIZONTES

MAIS TECNOLOGIA
E MELHORES

RESULTADOS COM
OS SISTEMAS

SIG-RH E SIGA

7,5 MILHÕES DE
REAIS INVESTIDOS

PARA OFERECER
MAIS QUALIDADE

NO ATENDIMENTO
COM A NOVA

SEDE DO DETRAN



O Peixe da Amazônia, que é o 
atual campeão Amapaense, 
e o único representante do 

Amapá, na segunda fase do Campeo-
nato Brasileiro da série D, empatou na 
primeira partida da oitava de finais da 
competição.

Já imaginou um clube do Amapá 
disputando a Série C do Campeonato 
Brasileiro. Pois, o Santos-AP está mais 
próximo de escrever mais um impor-
tante capítulo em sua história. O Peixe 
da Amazônia arrancou um importan-
te empate contra o Maranhão, por 2 a 
2, em pleno estádio Castelão, em São 
Luís. O duelo foi válido pela rodada 
de ida da terceira fase do Brasileiro da 
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Maranhão-MA 2 x 2 Santos-AP - Peixe da 
Amazônia mais perto de fazer história!

Da Editoria Série D.
Com este resultado, o time amapa-

ense pode até mesmo jogar pelo empa-
te na volta, que está agendada para o 
próximo domingo, às 17 horas (horá-
rio de Brasília), no estádio Zerão, em 
Macapá. Para avançar com o empate, 
os santistas podem sofrer no máximo 
um gol.

Ao Maranhão resta fazer o que não 
conseguiu em seus domínios. O time 
maranhense terá de vencer ou conse-
guir um empate com mais de dois gols. 
Caso a partida de volta termine com 
novo empate por 2 a 2, a disputa irá 
para os pênaltis.

PÊNALTIS SALVADORES!
O Maranhão entrou em campo de-

terminado a construir uma boa vanta-
gem para partida 
de volta. Logo 
a um minuto, 
o MAC conse-
guiu um pênalti. 
O atacante Éder 
Guerreiro inva-
diu a área e aca-
bou derrubado. 
Na cobrança, aos 
dois, o atacante 
Naôh mostrou 
frieza para ven-

cer o goleiro 
Axel.

O gol logo 
no início cau-
sou um certo 
r e l a x a m e n -
to no time 
maranhense. 
Fato que fez o 
Santos ganhar 
campo e gos-
tar do jogo. 
Após chegar 
ao ataque al-
gumas vezes, o time visitante empatou 
aos 19 minutos. O meia Rafinha ar-
riscou da intermediária e marcou um 
golaço.

Apesar de jogar em casa, o MAC 
não teve uma atuação convincente. O 
segundo saiu ainda no primeiro tem-
po, mas graças a outro pênalti. O vo-
lante Curuca invadiu a área e sofreu 
falta, aos 41 minutos. Aos 42, Naôh 
novamente ficou encarregado de bater 
e marcar.

PEIXE OU ZEBRA?
Na segunda etapa, o Peixe voltou 

ainda melhor, na tentativa de conse-
guir ao menos um empate. O problema 
é que o time amapaense não mostrou 
qualidade para superar a marcação do 

A volta acontece neste domingo (30), às 17 horas (horário de Brasília), no estádio 
Zerão, em Macapá

Maranhão. Desta forma, o jogo pros-
seguiu por vários minutos sem gran-
des emoções.

O primeiro bom lance saiu apenas 
aos 23 minutos. E foi para os visitan-
tes. O volante Balão Marabá mandou 
na área e o atacante Paulo Henrique 
quase fez. Aos 27, porém, o empate 
saiu. Balão Marabá cobrou falta com 
muita categoria e o goleiro apenas fi-
cou olhando.

Depois do gol, o jogo continuou 
morno. Mesmo precisando sair para 
o ataque para buscar a vitória, o MAC 
não conseguiu criar lances de perigo. 
Em alguns momentos, os visitantes até 
controlaram a bola, como se estives-
sem administrando o resultado. (Por 
Agência Futebol Interior)

Guido Santos
sobe o octógono paulista pelo Cinturão peso galo

O MMA do Amapá tem lan-
çado muitos lutadores no 
cenário nacional e mais 

um está brilhando nos octógonos 
paulistas é Jhonatan Guido Santos, 
de 23 anos, que no próximo dia 4 de 
agosto, no Thunder Fight XI, enfren-
tará  o atual campeão André “Moto-
ca” e vem intensificando a preparação 
para a luta.

Guido vem em ascensão com qua-
tro vitórias consecutivas no Thunder 
Fight, e fará a luta co-principal, onde 
Maurício “Facção” e Álvaro “Legen-
dary” serão a grande atração.

Tendo como especialidade o jiu-
-jitsu, o amapaense sabe que terá um 
páreo duro pela frente, mas está con-
fiante em um bom resultado.

“Assim como eu, ele também é fai-
xa preta de jiu jitsu, e talvez ele queira 
manter a luta ‘grudada’ o tempo todo. 
Porém, vamos surpreender, mapear 
bem o jogo dele e trabalhar forte pra 
prevalecer o meu ritmo”, adiantou 
Guido.

A luta entre Guido e Motoca já era 
cogitada pela organização do Thunder 
Figth. Em sua última disputa diante de 
Iliard Santos (ex-UFC), o lutador do 
Amapá finalizou por nocaute técnico 
e por decisão unanime o adversário.

“Minha intenção é nocautear. 
Quem sabe uma joelhada não entra e 
a gente consegue uma excelente vitó-
ria.

Mas a história de vida profissional 
de Guido Santos não foi fácil. Nasci-
do em Macapá, em 08 de setembro de 
1993, filho de Marcio Santos,  Sargen-
to Policial Militar e de Helem Santos, 
dona de casa e formada em letras. 

“Sempre tive o apoio dos meus 
pais, desde de criança pratiquei es-
portes, sempre fui bastante envolvido 

com vários tipos de esporte. Uma das 
artes marciais com que mais me iden-
tifiquei e que agora faz a diferencia na 
opção esportiva é o Jiu-Jitsu”.

Além do esporte a infância e ju-
ventude de Guido Santos levou a sé-
rio o estudos e frequentou as Escolas 
ALEXANDRE Vaz Tavares, Escola 
Municipal Tia Guita, EE Coaracy Nu-
nes. “Meus pais sempre reforçaram a 
importância dos estudos, mesmo para 
quem quer trilhar uma área esportiva 
o conhecimento é base para crescer”.

Guido Santos confirma que  para 
ser eficiente no MMA, 
o lutador precisa es-
tudar o Jiu-jitsu, essa 
arte marcial, que tem 
sua influência nas suas 
lutas. “ Sou faixa pre-
ta de Jiu-jutsu há três 
anos e meio e a mais 
de 10 anos que treino 
esse esporte, ele me 
ajuda superar as ad-
versidades com 
a força do opo-

nente. Mas treino outras mo-
dalidades como boxe, muay 
thai, e wrestling. 

O MMA entrou na vida do 
lutador amapaense aos 13 anos 
de idade, com a anuência do 
seu pai que o acompanhava 
por ser menor. “Me interessei 
com uns 13 anos de idade, só 
que não poderia lutar ainda 

por ser menor de ida-
de”.

A primeira equipe 
de Guido foi a Lotus 
Club e fez suas pri-
meiras lutas no Ama-
pá. “Até hoje sou da 
Lotus Club, vim pra 
São Paulo treinar na 
matriz da Lotus. Sim, 
iniciei minha carreira 
no estado, e depois de 
algumas lutas vim pra São Paulo con-
quistar mais meu espaço”. 

O  Thunder Fight é uma das 3 
maiores organizações de MMA no es-
tado de São Paulo, e uma das maiores 
do Brasil também, “vim através da mi-
nha equipe aqui de São Paulo para es-
trear no evento. Hoje tenho 10 lutas, e 
4 foram aqui em São Paulo. Sim, aqui 
temos mais oportunidades de ter aces-
so a outros esportes para complemen-
tar os treinamentos, fora que temos os 
acompanhamentos nutricionais, físi-

cos, e etc... Que também faz parte do 
treinamento”. 

Sua meta para este ano, é disputar 
eventos internacionais. “Sim, sempre 
esteve nos meus planos lutar fora do 
Brasil, mas primeiro quero focar o 
máximo nesse cinturão no Thunder”.

A reportagem questionou sobre 
um ídolo lutador nacional ou interna-
cional, Guido explicou que hoje não 
se identifico com alguém, mas gosto 
de assistir as lutas do lutador interna-
cional Cody Garbrandt, que é o atual 
campeão da categoria galo no UFC.

Com seu contrato em vi-
gência, ele já recebeu convite 
de outras equipes, porém não 
aceitou.  “Já recebi alguns con-
vites para entrar no elenco de 
outras equipes. Porém, sou da 
equipe Lotus Club, meus trei-
nadores aqui em São Paulo são 
o Fábio “Negão” Nascimento, 
e o Rodolfo Castelo, que tam-
bém já lutaram MMA e nela 
permaneço”.
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Amapá sediará etapa brasileira da disputa 
mundial de hip-hop
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JORGE DA NATIVIDADE DOS SANTOS, CABOCÃO – TÉC. CONTAB. E GUARDA TERRITORIAL APOSENTADO.
Reinaldo Coelho

Vanderlan da S. Bolzani*

Ao iniciar novo mandato na 
diretoria da SBPC - Socieda-
de Brasileira para o Progres-

so da Ciência, é adequado registrar que 
ele traz a responsabilidade de dar sequ-
ência ao trabalho feito na nossa gestão 
anterior, e em especial ao esforço da pro-
fessora Helena Nader, que de maneira 
aguerrida colocou a SBPC nas principais 
discussões da cena política nacional.

Nesses anos, em todos os momentos 
em que a educação, a ciência e a tecno-
logia estiveram ameaçadas de retrocesso, 
pela falta de visão estratégica de alguns 
políticos sobre a importância da tríade 
educação, ciência e tecnologia para o es-
tado brasileiro, ela esteve presente, com 
a firmeza, senso e sensibilidade que lhes 
são marcas registradas de sua persona-
lidade.

Assim, no saldo positivo que a nova 
diretoria recebe, estão as conquistas re-
sultantes do estabelecimento do diálo-
go permanente com ministros e repre-
sentantes dos ministérios da Educação 
(MEC), da Ciência, Tecnologia, Inova-

ções e Comunicações (MCTIC), do Le-
gislativo e do Senado, sobre as inúmeras 
questões que ainda põem em risco a nos-
sa educação, ciência e tecnologia, cons-
truídas ao longo das ultimas décadas.

Não menores foram as inúmeras 
ações entre os vários segmentos da co-
munidade científica, quer seja através de 
reuniões regionais ou pela interlocução 

constante, aberta e sempre disponível. 
Assim, temos hoje uma SBPC mais inte-
grada aos vários setores da vida nacional 
– governo, parlamento, vários segmen-
tos sociais, setor empresarial e da mídia 
-, que permitiram mais visibilidade à 
SBPC em todas as regiões deste imenso 
Brasil.

Trata-se de um avanço vital para a 

urgente missão de desenhar com contor-
nos mais firmes a identidade do grupo 
profissional formado por educadores, 
pesquisadores, cientistas e, de situá-lo 
e afirmá-lo frente aos outros grupos da 
sociedade. Tal avanço ganha impor-
tância particular quando vivemos um 
momento de retrocesso e graves perdas 
profissionais e sociais porque, mais do 
que nunca, torna-se necessária uma par-
ticipação ativa destes integrantes nos de-
bates políticos do País, dos estados e dos 
municípios.

Helena contribuiu também, de forma 
marcante, com seu exemplo de pesqui-
sadora, mulher e dirigente, em uma área 
em que ainda somos tão poucas a liderar 
num mundo ainda exclusivo de homens. 
Não há dúvida de que a cientista e gran-
de líder deve hoje estimular muitas jo-
vens a enxergarem outras possibilidades 
em suas carreiras e vidas futuramente. 
Helena, continuarás sendo nossa grande 
inspiração e referencia.

Vanderlan da S. Bolzani é professora 
titular do IQ-UNESP, vice-presidente da 
Fundunesp e reeleita vice-presidente da 
SBPC

EMPRESAS QUE NÃO CUMPREM CONTRATO  

Um dos grandes problemas 
enfrentados para dinami-
zar o modo de desenvolvi-

mento do Estado do Amapá pode ser 
a dificuldade para se chegar ao Estado 
vindo do sul, do sudeste ou do centro-
-oeste do Brasil.

Sem alternativa rodoviária para o 
deslocamento de pessoas e com a fal-
ta de estrutura adequada para uso do 
transporte fluvial para se sair ou che-
gar aos portos de Macapá e Santana, 
muitos investidores em potencial aca-
bam desistindo desde a hora que se 
propõem a sair daquelas regiões para 
vir ao Amapá.

Desde as prospecções, que preci-
sam ser feitas pelos investidores aqui 
no local, até ao transporte de equipa-
mentos, as dificuldades são tantas que, 
provavelmente, estejam retardando, 
demais, o desenvolvimento do Estado.

A dependência do transporte aéreo 
é muito grande, acima do que seria 
imaginado por aqueles que ainda não 

vieram ao Amapá.
Ninguém tem certeza de que, no 

dia marcado e na hora prometida, se 
chega à Capital do Estado, tantas são 
as conexões e tantas são as incertezas e 
dificuldades que, não raro, as viagens, 
mesmo as de negócio, se transformam 
em aventuras, obrigando o passageiro 
a pernoites fora da programação e a 
atrasos irrecuperáveis.

As companhias aéreas, alegando 
probabilidade de alta taxa de desocu-
pação nas aeronaves, reduzem o nú-
mero de voos, superlotam os aviões, 
e, em consequência disso elevam os 
preços das passagens a níveis absurdos 
quando comparados, inclusive com as 
tarifas de voos internacionais.

Além disso, ainda tem pouco zelo 
pelas conexões deixando pelo cami-
nho os passageiros com justificativas 
absurdas e causando prejuízos de toda 
ordem para aqueles que se tornaram 
passageiros de aeronaves de empresas 
que sabem que tudo isso tem alta pos-

sibilidade de acontecer, mas que pou-
co liga, numa espécie de pouco caso 
com os passageiros que, sem alterna-
tiva, confiaram e adquiriram as pas-
sagens pelos preços que as empresas 
decidem cobrar.

A questão não é só o preço da pas-
sagem. A incerteza do cumprimento 
do contrato firmado entre o passagei-
ro e a companhia também é uma ques-
tão que se torna um problema quando 
se percebe os resultados diversos do 
combinado de forma unilateral, e acei-
to pelo passageiro.

Largar o passageiro onde encontra 
uma justificativa está na previsão da 
empresa e isso não é dito e nem re-
compensado ao passageiro.

Mas por ser assim devemos, os usu-
ários do transporte aéreo deixar por 
isso? Dizer que esta na casa do sem 
jeito? Conformar-se que é assim, por-
que é assim?

Devemos entender que não. 
Reagir. Denunciar. Demonstrar os 

prejuízos, tanto material como moral.
As empresas precisam entender 

que, quando se propuseram a atender 
a população que sai ou entra pelo ae-
roporto de Macapá têm que cumprir o 
que prometem ou, de outra forma, ser 
responsabilizada todas as vezes que 
prejudicar um passageiro.

No momento, a forma induz a pen-
sar-se em uma manipulação de opor-
tunidade ou uma forma de demons-
trar o pouco caso com os passageiros 
que saem ou vêm para Macapá, prin-
cipalmente estes, colocando Macapá 
na lista das cidades mais difíceis de 
chegar, prejudicando os negócios e as 
relações e indicando que, para nego-
ciar, trabalhar e morar no Amapá é 
uma incerteza temporal, que depende 
da seriedade das empresas de trans-
porte aéreo de passageiros que para 
Macapá se destinam.

Isso precisa mudar. 
Não é mais questão de caso fortuito 

ou força maior.

A editoria do pioneirismo, foi vi-
sitar a Comunidade da Lagoa 
dos Índios, que fica localizada 

próxima à área urbana de Macapá, com 
acesso pela rodovia Duque de Caxias. A 
Lagoa dos Índios dá nome à comunidade 
remanescente de quilombo, que é tão an-
tiga quanto à do Curiaú e a Ressaca Lago 
dos Índios, esta cortada pela Rodovia 
Duca Serra. 

Segundo consta na memória de nosso 
pioneiro, o lugar hoje habitado pelos ne-
gros foi inicialmente povoado por grupos 
indígenas. “Como estas terras começam 
no Igarapé da Fortaleza e passam pelas 
terras dos Congós e desemboca na Lagoa, 
o primeiro nome foi Lagoa da Fortaleza, 
depois Lagoa de Santo Antônio. O nome 
definitivo foi estabelecido pelo primeiro 
Governador do Amapá, Janary Nunes, 
que aqui veio visitar e escolher um local 
para a primeira escola da comunidade e 
vendo as divergências de nomes buscou o 
consenso e ficou Lagoa dos Índios”, conta 
Jorge da Natividade dos Santos, nascido, 
criado e morador da comunidade.

Pelos relatos dos moradores mais an-
tigos é possível identificar que a presença 
de negros fugidos da escravidão na área 
ocorreu mais fortemente a partir da pri-
meira metade do século XIX. Mas Jorge 
da Natividade dos Santos diverge e narra 
que na realidade os negros da comuni-
dade têm sua origem na leva de escravos 
vindos do Grão Pará, porém a maioria é 
da mesma origem dos moradores de Ma-
zagão Velho, oriundos do Marrocos.

“Muitos dos negros que chegaram 
para colonizar o município de Mazagão 
vindos da colônia portuguesa do Marro-
cos, ali se fixaram e outros se deslocaram 
em direção a Macapá e por aqui fixaram 
suas residências e passaram a criar gado 
e ao plantio do próprio sustento, que até 
hoje ainda, infelizmente, continua”.

Nascido na Lagos dos Índios, Jorge da 

Natividade dos Santos, o cabocão, no dia 
20 de janeiro de 1943, um ano depois era 
instalado o primeiro governo do recém 
criado Território Federal do Amapá, 25 
de janeiro de 1944. Terceiro de uma prole 
de oito filhos do casal de agropecuarista 
de subsistência, Joaquim Silva dos Santos 
e Inês Natividade dos Santos. “Hoje, tem 
somente cinco filhos vivos”.

Formado em Técnico em Contabili-
dade, iniciando seus estudos técnicos na 
Escola Técnica do Amapá, e concluindo o 
seu curso na Colégio Comercial do Ama-
pá, hoje EE Gabriel de Almeida Café.

Cabocão relembra que sua infância foi 
muito feliz junto a família, que trabalhava 
diuturnamente no roçado e a criação de 
animais domésticos. “Fui muito feliz. As 
cinco da manhã estávamos no roçado e as 
17 horas, a rapaziada largava as enxadas e 
corriam para o campinho de futebol, que 
até hoje existe no centro da comunidade. 
Terminávamos as 19 horas na escuridão 
ou sob a luz do luar. A gente se identifica-
va pela voz, foi muito bom”.

Natividade realizou seus primeiros 
estudos na escola local. “Estudei até a 4 
série primária, tive a honra de ser aluno 
da professora Zoraide Coelho do Nasci-
mento e de conviver com seus filhos, que 
se tornaram amigos até hoje, o finado 
Arnaldo Coelho, bom de caça e de pesca, 

o Roberto Gato, 
‘bom de bola’, a 
Graciete e a Mar-
garete. Saudades 
da nossa Mestra”.

Após o térmi-
no do ensino pri-
mário, Jorge Na-
tividade teve de 
enfrentar a lama e 
a poeira do Ramal 
que ligava a comu-
nidade a Rodovia 

Duque de Caxias (Hoje Duca Serra) e de 
bicicleta ia estudar na Escola Paroquial 
São José, que funcionava no antigo Pen-
sionato da Paroquia de São José. “Estudei 
na Escola Paroquial São José, depois no 
Barão do Rio Branco onde terminei o 
ginasial e finalmente o curso técnico de 
contabilidade que nunca usei como pro-
fissão”.

Durante os estudos do Curso de Con-
tabilidade, Jorge Natividade conheceu sua 
esposa e mãe dos seus quatro filhos e em 
1972, com 29 anos, ingressou na Guarda 
Territorial. “Ingressei em 1972 na Guarda 
Territorial e em 1973 me casei Maria Célia 
Maciel dos Santos, que 
contava com 24 anos e 
filha da localidade de 
Flechal do Amapá”, o 
casal tem sete netos.

Um orgulho do 
nosso pioneiro é que 
após o casamento pas-
sou a residir em Ma-
capá, na Rua Santos 
Dumont, 886 – Bairro 
de Santa Rita, entre as 
avenidas Mendonça 
Furtado e a Presiden-
te Vargas. Procurava 
combinar um horário para se manter 
presente na família. “Sempre tirei plantão 
na Guarda Territorial, pois assim ficava 
24 horas de serviço e 48 horas de folga e 
assim podia vir para ajudar os meus pais 
no roçado e manter as raízes dos meus fi-
lhos”.

Jorge conta que procurou minimizar 
os problemas para que seus filhos tivesse 
os estudos completos e que superassem o 
nível que ele chegou e que a maioria dos 
moradores da Lagoa do Índio não conse-
guiram, o ensino superior. “E consegui, 
hoje todos os meus filhos tem cursos su-
perior e alguns doutorados e mestreados, 

todos estudaram fora do Amapá. Um é 
Nutricionista, Psicólogo, Educação Física 
e a caçula que é Fisioterapeuta. Todos se 
formaram, porém sabendo que a base era 
aqui”. 

Hoje, está aposentado desde 1992. 
“Após me aposentar há 25 anos e voltei 
para minha comunidade, que encontrei 
no maior marasmo e tentei mudar a si-
tuação. Não queria mais fui conduzido 
a presidência da Associação dos Mora-
dores, que lutei para poder modificar a 
situação e incentivar investimentos para 
que os moradores da Lagoa dos Índios 
conseguissem o progresso econômico e 
uma estrutura mais digna para esse povo. 
Foi construído escola, posto de Saúde que 
meu filho administrou e trouxe médicos 
especialista para aqui trabalharem. Mas 
devido a desavença não foi para frente. 
Tentei transformar Lagoa dos Índios em 
Quilombola, mas após a população acei-
tar na hora da certificação voltaram atrás 
e hoje, o que aqui temos a proliferação da 
droga e de assaltos”.

Natividade desabafa expondo a deca-
dência da Lagoa dos Índios. “Está tudo 
abandonado, os jovens não continuam 
os estudos, pois a Escola só tem o Funda-
mental I e ficam bebendo e se drogando. 
As terras estão abandonadas ou vendidas, 

as invasões de nossas terras estão aconte-
cendo”.

Ele conta que a Lagoa dos Índios é uma 
comunidade, que o Bairro do Goiabal que 
está sendo formado, está como todos em 
Macapá, sem controle e fiscalização. “O 
Ramal que foi construído pelo então pre-
feito Cabo Alfredo, está hoje intrafegável, 
sem iluminação pública. E os moradores 
estão sobrevivendo, não mostram incen-
tivos de crescimento. Se faz necessário a 
interversão do poder público para injetar 
o ânimo desenvolvimentista e de autoes-
tima para que possamos sair desse mara-
mos existencial”.

“Lagoa dos Índios está estagnada. E os moradores estão sobrevivendo, não mos-
tram vontade de crescer. Se faz necessário a interversão do poder público para inje-
tar o ânimo desenvolvimentista e de autoestima para que possamos sair desse ma-

rasmo existencial”.

O BOM COMBATE E O BOM EXEMPLO
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Política, agente transformador da realidade.
O sucesso da Festividade de 

São Tiago, realizada no dis-
trito de Mazagão Velho, é a 

prova inconteste de que a gestão públi-
ca, utilizada de forma correta, muda à 
realidade de uma sociedade.

No dia 25 de julho, dia de São Tia-
go, 50 mil pessoas foram para Mazagão 
prestigiar o evento tradicional dos ama-
paenses. Esse festejo é realizado há 240 
anos. Mas nunca havia recebido um pú-
blico tão grande para assistir esse espe-
táculo singular da cultura brasileira. E o 
que permitiu essa revolução foi o com-
promisso público da gestão de Waldez 
Góes.

Fica mais uma vez denotada a im-
portância da política de Estado e não de 
governo na gestão pública. Waldez, nos 
dois primeiros mandatos, pensou obras 
estruturantes que permitissem fazer um 
corredor que interligasse o Amapá de 
Norte a Sul e Sudoeste e com isso faci-
litasse o incremento do setor produtivo. 

As pontes sobre os rios Vila Nova, Ma-
tapi e o asfaltamento da estrada que liga 
o Mazagão Novo ao Velho fazem parte 
desses arranjos e foram o elemento que 
permitiu esse “boom” da festa de São 
Tiago.

Waldez Góes fez a Ponte do Vila 
Nova, Pedro Paulo concluiu, aprovou o 
projeto na segunda ponte, licitou e dei-
xou o dinheiro em conta e a ordem de 
serviço expedida. Camilo Capiberibe 
executou parte da obra, com um bruta 
erro de engenharia na cabeça da ponte, 
permitindo que Waldez Góes viesse a 
concluir os serviços e o fez com recursos 
próprios, R$ 18 milhões pra ser exato.

Simplesmente essas ações aliadas 
às obras realizadas entre o governo do 
Estado e a gestão do ex-prefeito Dilson 
Borges no Mazagão mudaram a cara do 
município. Aí a política boa faz com a 
qualidade de vida de uma comunidade 
comece a vislumbrar um horizonte mais 
alentador.

Tenho certeza de que a festividade 
de São Tiago nunca mais será a mesma, 
desde 2017. O Estado agora precisa in-
tervir junto à comunidade. Primeiro 
para manter a originalidade do evento e 
segundo para estruturar mais e melhor 
Mazagão Velho para essa Festividade 
que é o mais importante evento religio-
so e cultural do Amapá. Primeiro por 
simbolizar nossa gênese, nossa origem 
e segundo registrar de forma concreta 
a militarização portuguesa na Amazô-
nia. Com uma estrutura ampliada os 
mazaganenses precisam perceber que é 
hora de tirar dividendos financeiros da 
festa. Tenho certeza que o crescimento 
do evento será internacional. Lógico, é 
necessário que muitas ações sejam feitas 
para que isso venha ocorrer, mas já na 
festa desse ano só não ganhou dinheiro 
quem não trabalhou.

Mazagão, ou melhor, a Festa de São 
Tiago é o exemplo de que a política 
pública direcionada de forma correta 

modifica a vida das pessoas. Daí a im-
portância de continuarmos a fazer a se-
paração do “joio e do trigo”. E não deixar 
que nos contaminem com os conceitos 
distorcidos de política. Como se políti-
ca e político fosse algo e alguém dano-
sos para a sociedade. Política é a ciên-
cia da boa governança de um Estado ou 
Nação. A política correta deve levar os 
governantes a desenvolverem ações que 
promovam o bem comum. Aquilo que 
um governante promove que beneficia 
apenas um grupelho, não deve ser con-
siderada como política e sim como uma 
manobra escusa para tirar proveito pró-
prio.

Temos o exemplo do Mazagão. Inter-
ligado em função de obras estruturantes 
esse município forte e pujante dará um 
salto diante dos demais municípios do 
Estado. De parabéns o governador Wal-
dez Góes pela demonstração de maturi-
dade como governante. Um verdadeiro 
Estadista.
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Red Bull BC One Brazil Cypher

Reinaldo Coelho

O Governo do Amapá pro-
moveu nesta quarta-feira, 
26, o lançamento da disputa 

“Red Bull BC One Brazil Cypher”, um 
dos campeonatos de b-boys “homem-
-a-homem” mais importantes do mun-
do que terá sua final nacional na cidade 
de Macapá neste sábado (29), a partir 
das 19h.

Antes, porém, na, sexta-feira, 28, às 
9h, ocorreu a “Batalha Amapá”, no Te-
atro das Bacabeiras, que selecionou os 
12 melhores b-boys para a grande fi-
nal deste sábado. O melhor deles terá 
vaga garantida na final do mundial, que 
ocorrerá em novembro, em Amsterdã, 
na Holanda. O Governo do Amapá vai 
investir R$ 142 mil no evento.

Durante o lançamento, o presidente 

do Instituto Cultura Viva, Carlos Au-
gusto, mais conhecido como “Zulu” fez 
uma apresentação da estrutura monta-
da na parte externa e interna da Forta-
leza de São José de Macapá para aco-
modar os participantes e os convidados 
que irão prestigiar o evento.

Ele explicou que, seguindo as limi-
tações impostas pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), foi montado um palco princi-
pal na parte interna do ponto turístico 
e, ainda, áreas direcionadas a imprensa, 
convidados e autoridades oficiais. Na 
área externa do anfiteatro serão colo-
cados dois telões que transmitirão as 
competições ao vivo.  

O governador do Amapá, Waldez 
Góes agradeceu a parceria do Iphan, 
que deu parecer favorável para a realiza-
ção do evento na Fortaleza de Macapá, 
e a empresa Red Bull pela organização, 

responsabilidade 
e compromisso 
com a população 
do Amapá.

“Este evento 
irá ajudar a di-
vulgar a cultura 
do movimento, 
divulgar um dos 
pontos turísticos 
e cartão postal do 
norte, sem deixar 
de cumprir as re-

gras de preserva-
ção impostas pelo 
Iphan com a limita-
ção de 500 pessoas 
no interior da For-
taleza”, afirmou o 
chefe do Executivo.

O secretário 
de Estado de Cul-
tura, Dilson Bor-
ges, lembrou que 
o evento irá gerar 
emprego e renda, 
uma vez que, trabalhos informais e for-
mais serão necessários para a realização 
do evento. “Estarão envolvidos profis-
sionais como DJs, MCs, b-boys e grafi-
teiros, todos mostrarão seus trabalhos 
durante as competições, fomentando a 
economia do nosso Estado”, destacou o 
gestor.

Competição
O formato funciona da seguinte 

forma: no dia 28 acontece a “Batalha 
Amapá”, uma eliminatória para ele-
ger os finalistas. Até o momento estão 
inscritos 23 concorrentes amapaenses 
e 40 b-boys de outros Estados brasilei-
ros, somando 63 competidores. Destes, 
serão selecionados apenas 12 que se 
juntarão aos 4 já selecionados pela Red 
Bull. O campeão brasileiro será escolhi-
do entre 16 finalistas, seguindo para a 
disputa da final global em 4 de novem-
bro, em Amsterdã, na Holanda.

Critérios de escolha
As regras da competição foram ex-

plicadas pelo b-boy e um dos organi-
zadores do evento, Josiel Ramos, mais 
conhecido por “Jojô”.  Os critérios de 
classificação da batalha de sexta-feira 
e da final de sábado são direcionados 
pela empresa Red Bull, que são: musi-
calidade, originalidade, performance 
e presença de palco de cada um dos 
competidores. “Eles terão o tempo livre 
para demonstrarem suas habilidades, 
geralmente nos primeiros 30 segundos 
já conseguimos analisar suas caracterís-
ticas e potencialidades”, explicou Jojô.

Ele destacou que o júri será forma-
do por três b-boys profissionais, entre 
eles: o “Pelezinho” que é membro do 
time estrelado Red Bull BC One All 
Stars, pelo colombiano Arex e pelo 
próprio Jojô, que já disputou vários 
campeonatos

Dizem que o dinheiro não traz a fe-
licidade, mas que ajuda a compra-
-la. Outros garantem que dinhei-

ro na mão é vendaval... Uns assumem que há 
coisas muito mis importantes que o dinhei-
ro... Mas, que custa um dinheirão! Quando 
eu era jovem achava que o dinheiro comprava 
tudo... Hoje eu tenho certeza!

Descontadas as razões religiosas de cada 
um. Aposto que um pouco mais de 100 mi-
lhões na sua conta o ajudariam a ver a vida 
com outros olhos. Literalmente! Um par de 
óculos novos poderiam espairecer, e muito, 
mas, que tal um iate à sua disposição? Um 
jatinho? Ou ainda uma ilha totalmente gover-
nada por você e suas próprias leis? Tudo isso é 
possível bastando que você acerte apenas as 6 
dezenas da Mega-Sena!

Parece fácil, mas, a probabilidade de ven-
cer em cada concurso varia de acordo com 
o número de dezenas jogadas e do tipo de 
aposta realizada. Para a aposta simples, com 
apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a 
probabilidade de ganhar o prêmio milionário 
é de 1 em 50 milhões de chances, segundo a 
Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (li-
mite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, 
a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 
10.003, ainda segundo a instituição. Entretan-
to não esmoreça e ainda há tempo de fazer o 
seu jogo. Muitos ganhadores jogaram apenas 
um cartão.

As loterias são um assunto polêmico. Mui-
tos garantem que são pedras marcadas e serve 

para lavagem de dinheiro escuso. Na verdade, 
podem trazer felicidade como podem trazer 
desgraça. Ouvimos histórias de ganhadores 
de loteria que gastaram todo o dinheiro a ga-
nhadores de loteria que foram assassinados 
por outros que desejaram ficar com o prêmio. 
Mas não vamos entrar por histórias com fi-
nais tão infelizes. Conheça algumas das his-
tórias mais bizarras de ganhadores de loteria.

Pedreiro Milionário que Acaba Sendo 
Sequestrado - Otaviano de Sales Gama, pe-
dreiro de 44 anos, viu a sua vida mudar após 
acertar as seis dezenas da Mega-Sena e ter 
ganho um prêmio de R$7,8 milhões. Mas 
esta história que tinha tudo para acabar bem, 
acabou por sofrer uma reviravolta. Apesar da 
conta recheada do recém milionário, Otavia-
no continuou com a sua rotina de pedreiro, 
sem mesmo ter saído da sua pequena casa 
alugada na periferia de Guarulhos, na Grande 
São Paulo. E talvez este tenha sido o seu erro. 
A notícia se espalhou pelo bairro e chegou até 
integrantes de uma facção criminosa que, na 
véspera de Natal, invadiram a casa do pedrei-
ro e o sequestraram juntamente com um de 
seus nove irmãos. A polícia conseguiu, no en-
tanto, resgatar os dois irmãos no dia seguinte. 
Dos dois sequestradores, um foi preso e outro 
morreu na troca de tiros com a polícia. 

Otaviano chegou a se dizer arrependido 
de ter ganhado o prêmio milionário pelos 
momentos de terror que viveu em cativeiro. 
Ainda assim, o pedreiro afirmou já ter gas-
tado algum do dinheiro ajudando a família e 

Amapá sediará etapa brasileira da disputa mundial de hip-hop

amigos.
Dividir ou Não Dividir, Eis a Questão - 

Existem mais casos destes do que você pen-
sa. Casais, amigos, colegas, conhecidos, que 
acabam em tribunal tudo por causa de um 
prêmio milionário. Porque não dividem? Per-
gunta você e pergunta bem. O dinheiro e a 
ganância mexem com a cabeça das pessoas. 
E assim aconteceu com este patrão e funcio-
nário. Tudo começou em setembro de 2007, 
quando o empresário Altamir José da Igreja e 
seu então empregado Flávio Biassi decidiram 
jogar juntos, um bolão na Mega-Sena. Am-
bos concordaram com a divisão do prêmio 
caso acertassem, e acertaram. Altamir e Flá-
vio deveriam dividir R$27,8 milhões, R$13,9 
milhões para cada um. Mas a ganância falou 
mais alto. O empresário aproveitou o fato de 
que tinha o bilhete, sacou R$2 milhões da 
Caixa Econômica Federal e desapareceu.

Flávio Biassi apressou-se a ir à Justiça, 
alegando que tinha contribuído para a apos-
ta com R$1,50 e com o palpite dos números 
vencedores, e rapidamente o dinheiro do prê-
mio foi bloqueado. Altamir José reapareceu 
na cidade, contestou a acusação de Biassi e 
afirmou que os números eram uma combi-
nação entre sua data de aniversário e a dos 
filhos. Flávio provou que era o número do seu 
celular e que tinha pagado metade do valor 
da aposta. Como acabou? O Superior Tribu-
nal de Justiça determinou que o prêmio seria 
dividido já que ambos eram ganhadores de 
loteria.

Com R$ 100 milhões dá para comprar 
muita coisa. E se quem ganhar optar por não 
mexer no dinheiro imediatamente, só de 
rendimento numa caderneta de poupança. 
Segundo a Caixa, apenas com o rendimento 
mensal do prêmio dá para comprar, a cada 
mês, dois imóveis de R$ 250 mil e para cada 
um deles, 3 carros populares.

A economista Celina Ramalho, do Con-
selho Federal de Economia, orienta que os 
novos milionários consideram não somente 
os investimentos e a destinação do dinheiro, 
mas também a ocupação pessoal diante da 
nova vida, de forma que a fortuna possa ser 
gerida para o resto da vida e também pelos 
descendentes.

Destinar R$ 100 milhões não é tarefa nada 
simples. A primeira sugestão que deve ser 
seguida pelo ganhador é buscar quem possa 
orientar para o uso e investimentos deste va-
lor. Outra garantia que se recomenda é a for-
mação, pelo menos até o nível superior, dos 
familiares jovens próximos ao premiado. E 
terceiro, aplicações financeiras ou em negó-
cios, que podem ser desde uma propriedade 
agrícola, uma fábrica, uma franquia, uma em-
presa de serviços.

Para concluir, desejo boa sorte a todos e 
repasso as seis dezenas que tenho certeza que 
serão sorteadas. Quem não acreditar, darei 
carona em meu jatinho para visitar a minha 
ilha nas margens do rio Marajó, onde estarei 
de óculos escuros aguardando por vocês. Eis 
os números: 10 - 21 – 23 – 27 – 29 – 30.

Mega-Sena: 100 milhões de motivos para sorrir
Marco Antônio
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Jarbas de Ataíde
Médico

Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

COMUNICAÇÃO INTERNA : Um desafio para gestores e colaboradores.

Nosso estilo de vida moderno 
tem nos conduzido à uma 
busca por coisas e respostas 

imediatas, a velocidade de um clique, a 
distância de um toque em uma tela, na 
palma da mão, o que me leva ao ques-
tionamento; o que a vida moderna tem 
feito conosco? Toda essa tecnologia tem 
servido para nos auxiliar ou está nos dis-
tanciando da realidade e da nossa huma-
nidade?

Nobilíssimos, o questionamento aci-
ma surgiu a partir de uma conversa com 
minha esposa, que horas sente-se um tan-
to aborrecida quando um grupo de ami-
gos senta-se à mesa mas não desgruda 
dos aparelhos celulares. É um problema 
enfrentado por muitos saudosistas que 
ainda gostam de uma boa prosa olho no 
olho acompanhada de uma bebida e de 
uns petiscos. 

A compulsão pela tecnologia e em es-
pecial por apps de mensagens chegou a 
um nível tão crítico que temos notícias 
de restaurante que explodiu por conta 
de funcionário que estava ao celular e es-
queceu a fritadeira ligada, temos notícias 
também de servidores que estavam ao ce-
lular enquanto um banco era assaltado e 
outras mais. 

O que prova que não é mais hábito, é 

curta mais a viagem que o próprio viajan-
te. São os discípulos de Álvaro Garnero.

Ainda no tal Facebook, as dores de 
cotovelo, antes expressadas em músicas 
ou livros de poesia, hoje, foram parar nas 
redes sociais e quase sempre vira baixa-
ria. Ou melhor, prefiro chamar de Face-
-novela, deve ser mais uma evolução das 
rádios-novela, com uma diferença, os 
personagens são reais. O que deixa mais 
intrigado é ver que tem gente que perde 
tempo envenenado as brigas de ex man-
dando trechos de música, frases de efeitos 
e outras coisas mais. É um fã clube. 

Dentro de casa, os tradicionais gritos 
de: “Maiiêê” deram espaço as mensagens 
do tipo “mae trss meo cfé. Tô atrsd p/ 
iscola”. Coitada das mães que foram for-
çadas a aderir a tecnologia para não se 
sentirem excluídas e de quebra aprender 
um novo “idioma”. O que gerou um outro 
problema; como grande parte dos filhos 
não tem paciência para ensinar os pais a 
operar as parafernálias tecnológicas, os 
genitores vão atrás dos sobrinhos para 
fazer esse “favorzinho”, que quando en-
sinam demais, acabam fazendo dos tios 
bons espiões virtuais.

Depois de criticar tanto a tecnologia, 
tenho que dizer que ela também é uma 
maravilha em nossas vidas. Ela encurtou 

As recentes declarações do Minis-
tro da Saúde sobre o trabalho 
médico me despertou interesse 

em escrever sobre a influencia do trabalho 
no desempenho pessoal e na saúde física e 
emocional. Num lamentável e irônico co-
mentário o Ministro disse em publico que 
“os médicos tinham que parar de fingir que 
trabalhavam”, mostrando claro desconheci-
mento da realidade atual e desvalorizando 
a classe.

Ultrapassando as situações de estresse 
das diversas profissões, declarações como 
essas geram um ambiente e uma interpre-
tação desagradável entre a classe e o órgão 
maior da saúde brasileira. Assim também 
acontece nos locais de trabalho, nas repar-
tições e nos hospitais que exigem resultados 
eficazes, mas não oferecem recursos e nem 
condições para isso.

Muitos profissionais de saúde, entre eles 
os Médicos, “enfrentam as exigências do dia 
a dia, os conflitos com colegas e chefes, a 
falta de autonomia e a sensação de ter as ca-
pacidades pouco aproveitadas, o que com-

põem uma combinação perigosa capaz de 
gerar a exaustão física e mental”. Quando o  
trabalho gera desânimo e insatisfação, cha-
mamos isso de burnout ( burn out= “quei-
mado”, “consumido”, “esgotado”). 

Esse comportamento repercute na “ca-
pacidade de levar uma vida profissional e 
pessoal feliz, saudável e produtiva”. Quando 
o prazer, a satisfação, as recompensas psico-
lógicas e o valor dado ao trabalho dão lu-
gar ao desânimo, sensação de impotência e 
incompetência, chamamos de Síndrome de 
Burnout.  Os primeiros trabalhos foram fei-
tos pelo psicólogo Herbert Freudenberger, 
em 1974. O assunto foi tratado pelo CFM 
no I ENCM de 2017 (MEDICINA, 265, 
março/2017).  

O vínculo negativo com o trabalho é 
gerando por múltiplos fatores: desgaste 
progressivo do empenho, perseverança ou 
autoconfiança; projetos profissionais me-
díocres e má gerenciamento da carreira; 
modo como os gestores conduzem a equipe; 
desestrutura da empresa e carga horária ex-
cessiva de trabalho. 

. Os sinais e sintomas mais comuns são 
do nível físico: aumento da sudorese, tensão 
muscular, taquicardia, hipertensão, aperto 
da mandíbula e ranger de dentes, hiperati-
vidade, mãos e pés frios, náuseas. Em nível 
psicológico: ansiedade, tensão, angústia, in-
sônia, alienação, dificuldades interpessoais, 
preocupação excessiva, dificuldades de rela-
xar, tédio, ira, depressão e hipersensibilida-
de emotiva (LIPP, 2000).

Assim, a Burnout, apresenta três compo-
nentes principais: esgotamento físico e men-
tal, sensação de impotência e falta de expec-
tativa ( desânimo e pessimismo). Ocorre 
uma incompatibilidade entre a pessoa e seu 
trabalho. Ou o trabalho não oferece os re-
cursos ou os superiores exigem que façam 
tarefas que contariam seus princípios. 

Gestores que exigem expectativas irre-
ais para os servidores ou praticam interfe-
rências de comunicação entre colegas, en-
fraquecendo a equipe, gera um ambiente 
profissional opressor e pouco participativo. 
Com o tempo, a falta de diálogo vai levar os 
colaboradores a se sentirem esgotados e in-

competentes. A falta de controle sobre o que 
fazemos leva à tendência a nos sentir impo-
tentes e ineficazes.  

Pessoas imbuídas de cargo de chefia 
quando mostram dificuldade de mostrar 
apreço e reconhecimento pelos funcionários 
contribuem para disseminar o sentimento 
de fracasso. Essas interações negativas com 
chefes e supervisores aumentam os riscos 
de provocar burnout. Relações interpessoais 
desagradáveis, mágoas geradas por palavras 
rudes ou atribuir fracassos de gestão aos 
funcionários contribuem também. 

Os portadores da síndrome, dependen-
do das propensões pessoais, demonstram 
vários sinais e sintomas: distúrbios do sono, 
comportamentos compulsivos com comida 
e bebida, irritabilidade e sensação de angus-
tia sem motivo aparente. Como vemos a 
síndrome decorre basicamente de duas situ-
ações: uma pessoal (o estresse físico-mental 
) e uma externa ( problemas de relaciona-
mento). No próximo artigo vamos tratar de 
como enfrentar o problema. (Fonte: revista 
Mente & Cerebro).

um vício, algo que cega a pessoa e a trans-
portar a um mundo capaz lhe tirar da 
realidade. O que precisa ser tratado, caso 
contrário, em breve, estaremos vivendo 
com zumbis robóticos. Se no ambiente 
familiar e particular isso já é perigoso, 
imagine no ambiente corporativo, por 
isso, trago na semana que vem a “netique-
ta no ambiente corporativo”.

Perdoe-me todos aqueles que são en-
tusiastas das redes sociais e que nelas 
ficam plugados 24h por dia e sete dias 
por semana, mas é hora de usar as redes 
sociais de forma mais saudável e menos 
mentirosa. Chega de fotos com espuman-
tes, camarões, lagostas, belíssimos ban-
quetes e viagens sensacionais, se isso não 
faz parte da rotina diária de muitos. 

Em 2015, comecei a desembarcar das 
redes sociais, pois não via mais graça em 
desperdiçar tempo para ganhar curtidas e 
mensagens de aprovação. 

Conheço pessoas que o ponto alto de 
suas viagens é a foto para o “FaceTruque”. 
Salvo raras exceções, as pessoas não via-
jam mais para conhecer a história e as be-
lezas de um lugar e sim para fazerem os 
melhores cliques. O pior é que muitas das 
vezes a pessoa narram a viagem por meio 
de fotos, vídeos e comentários de forma 
tão intensa, que faz com que o internauta 

CURRALINHO!!!!!!!!!!!!” Chega co-
ração vem na boca do susto kkkkk”. 
Agora é risada, mas na hora a vontade 
é quebrar o aparelho. 

Os especialistas em marketing ex-
plicam que o fato de o volume do apa-
relho de televisão aumentar durante 
os intervalos comerciais é uma estra-
tégia para chamar a atenção do teles-
pectador. E isso não pode acontecer, 
tem legislação para restringir essas 
situações.

Essa determinação legal acontece 
desde 2013, as emissoras de rádio e 
TV aberta digitais não poderão au-
mentar o som nos intervalos comer-
ciais. A determinação é da lei 12.810 a 
proibição está no artigo 18 que deter-
mina que as emissoras terão que con-
trolar “seus sinais de áudio de modo 
que não haja elevação injustificável 
de volume nos intervalos comerciais”, 
uma das grandes reclamações dos te-
lespectadores.

Antes dessa lei o Ministério das 
Comunicações publicou em julho de 
2012 no “Diário Oficial” uma porta-
ria regulamentando a padronização 
do volume do áudio dos comerciais 
veiculados nos intervalos da progra-

Emissoras devem controlar si-
nais de áudio para não ocor-
rer ‘elevação injustificável de 

volume nos intervalos comerciais’ é o 
que consta da legislação pertinente e 
as emissoras que a não cumprir po-
dem até perder a concessão e a Anatel 
tem que fiscalizar e medir constante-
mente. Mas, nada disso acontece.

“Eu não sei se é positiva ou negati-
va essa onda do comercial dos eventos 
de melody que rodam nos intervalos 
do .... local ser mais altos que o nor-
mal, só sei que desperta nossa atenção 
naturalmente pra gente trocar de ca-
nal”, esse comentário de Darlan Costa 
na rede social me despertou a atenção 
e é verdade, tem comerciais que são 
liberados com o som mais alto do que 
a exibição anterior. 

Outro cidadão registrou que a TV 
está com o som em altura regular e 
estão com o filho para dormir, quan-
do entra o comercial que vai as altu-
ras assustando a criança e ‘lá se vai’ o 
sono do bebê. “Acho que já aconteceu 
ctg mano, quando tu ta quase colo-
cando o filho pra dormir e o cara da 
um grito assim “ E HOJE...... FESTA 
EM LOUVOR AO SAO JUDAS DO 

mação das TVs abertas, chamado de 
“loudness” que é a percepção subjeti-
va da intensidade do som”.

A regulamentação obedeceu, se-
gundo o Ministério na época, a pa-
drões internacionais e o limite má-
ximo de variação de som foi de 2 
decibéis, que é quase imperceptível 
ao ouvido humano. A portaria deter-
minou que as emissoras que descum-
prissem a regra seriam advertidas e 
teriam até 30 dias de prazo para cor-
rigir a irregularidade. Se não o fizes-
sem, estariam sujeitas até à suspensão 
temporária do sinal.

Em maio de 2012, o Ministério das 
Comunicações publicou para consul-
ta pública a proposta da norma sobre 
o tema. O controle desta variação do 
som estava previsto em lei desde 2001, 
mas nunca havia sido regulamentado. 
O ministério queria estabelecer como 
seria feita a medição e a fiscalização 
dos limites nas rádios e na TV. A pro-
posta do ministério era de que a dife-
rença entre o áudio dos programas e 
dos comerciais não poderá ficar aci-
ma de um decibel.

A Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) seria a responsável 

pela fiscalização. Deverão ser feitas 
medições de seis amostras de progra-
mação das emissoras num intervalo 
mínimo de 24 horas para verificar 
se há mudanças bruscas de volume. 
Também estava prevista a criação de 
um grupo técnico composto por enge-
nheiros para determinar como se dará 
a coleta e a medição das amostras. 
Outra proposta foi de criar um grupo 
para elaborar os padrões técnicos de 
como será feita a coleta e a medição 
das amostras. Não sabemos se essas 
ações foram cumpridas. Só sei que as 
emissoras continuam com o som ele-
vado nos intervalos comerciais. 

Mas pelo que se ouve a lei não vem 
sendo cumprida pelas emissoras de 
rádio e TV e nem por quem deveria 
fiscalizar. Pois em Macapá, acontece 
em todos os canais, sejam nas promo-
ções de shows quanto nos comerciais 
de grandes supermercados.

Minha mãe que tem 86 anos, vive 
com o controle da TV para aumentar 
e diminuir o som de sua Televisão. A 
quem reclamar e denunciar? A Ana-
tel pois não temos informações sobre 
o assunto. Que os órgãos públicos se 
manifestem.

Lei limita volume de áudio de comerciais de rádio e TV distância entre parentes que residem lon-
ge, ela nos trouxe facilidade nas informa-
ções e nos estudos e mudou até mesmo o 
nosso jeito de se manifestar contra algo 
que nos desagrada; como um presidente 
e/ou presidenta corrupto, ou um gover-
nador que retalha salário dos servidores, 
e de um projeto de lei absurdo em trami-
tação. Em suma, como tudo na vida ela 
tem seu lado positivo e seu lado negativo. 
Então, ficam três dicas para melhor uso:

Minimize! Não poste muitas coisas 
e nem dê informações sobre sua rotina. 
Além dos seus amigos, criminosos po-
dem estar vendo e podem se aproveitar 
dessas informações para praticar seus de-
litos.

Estipule um tempo máximo diário 
para acesso às redes sociais. Elas fazem 
que você perca um tempo precioso que 
poderia está sendo aproveitado para ou-
tras finalidades, como uma boa palestra 
em uma universidade ou uma conversa 
pessoalmente com um amigo.

Caso tenha filhos, estipule e monitore 
o acesso diário deles na web. É uma forma 
de prevenir que eles se envolvam em pro-
blemas e ao mesmo tempo não se tornem 
dependentes da tecnologia. 

De resto, aproveitem as férias que tá 
acabando. Forte abraço e ótima semana.

SÍNDROME DE BURNOUT: A EXAUSTÃO E O EXTRESSE NA PROFISSÃO 

Toda empresa, pública ou  
privada; entes federados, 
órgãos públicos e asseme-

lhados,  devem  estabelecer meios 
de comunicação interna para bus-
car a eficácia no trâmite de seus 
processos e atividades em geral. 
Se assim procederem, as relações 
interna corporis e a comunicação 
com a sociedade e o mercado em-
presarial surtirão bons resultados.

Mas isso não é tudo. As pessoas 
no papel de emissor e receptor, são 
os principais meios de comunica-
ção da empresa, do órgão, do ente 
federado. Sem distinção da fonte da 
comunicação, todos que compõem 
a fonte emissora precisam receber 
orientações e capacitações que ofe-
reçam os subsídios necessários para  
sua atuação profissional.

Precisamos, então, definir o que 
é comunicação interna.  Diria que 
é a “ comunicação com o princi-

pal público estratégico de uma or-
ganização -  os seus colaboradores 
diretos. Deve ser voltada, exclusi-
vamente, para gerar conhecimento 
sobre a marca, a identidade e o ne-
gócios das instituições e empresas; 
desenvolver um bom clima interno 
e alinhar valores e estratégias da or-
ganização “.

Devemos sempre lembrar que 
a comunicação é uma ferramenta 
estratégica de gestão. Uma equipe 
comprometida com os resultados 
da organização alcançarão êxito 
porque sabem, de verdade, quais 
são os objetivos e as metas espera-
das. Além da informação sobre a 
organização, os colaboradores po-
dem e querem participar do destino 
da instituição, sua fonte de seguran-
ça financeira e patrimonial, porque, 
quanto mais  empenhados forem, 
e  mais resultados a instituição ob-
tiver, mais recompensados hão de 
sentir-se aqueles que contribuíram 

para esse sucesso.
A comunicação interna pode e 

deve desenvolver relacionamentos 
com os mais diversos públicos in-
ternos e externos, significando que 
as mensagens podem ser tratadas de 
forma diferenciada ou segmentada, 
desde que tenham uma única voz, 
alinhada ao pensamento estratégico 
da organização. Por exemplo, uma 
comunicação especialmente dirigi-
da aos gestores poderá mobiliza-los 
de forma mais efetiva do que uma 
comunicação irrestrita a todos os 
públicos. 

A comunicação interna confun-
de-se com o Endomarketing ? Não. 
Enquanto àquela atua diretamente 
na formação de um ambiente favo-
rável ao desenvolvimento do negó-
cio, na construção da reputação e, 
consequentemente, da perpetuida-
de da marca de uma empresa, órgão 
público ou ente federado, este, o en-
domarketing,  é voltado para desen-

volver o público interno como um 
potencial consumidor ou multipli-
cador de seus produtos ou serviços, 
tratando o ambiente da organização 
como se mercado fosse. Ambos são 
importantes  para empresa ou orga-
nização, mas têm funções diferen-
tes.

A realização de encontros entre 
gestores e colaboradores, com inte-
resse de alinhamento comum, são 
extremamente importantes, porque 
a convivência interpessoal é funda-
mental. Somos pessoas que gosta-
mos do convívio e do relacionamen-
to com outras pessoas; somos seres 
sociais e, por consequência, forma-
mos grupos identificadores de afi-
nidades, saberes, comportamento 
e amizade, entre outras qualidades. 
Toda organização ou toda empresa 
é formada por pessoas, seres vivos, 
que dão vida a empresa. Esta fica-
rá sempre inerte se aquela não fizer 
parte de sua existência.

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja Retórica
Reinaldo Coelho

O que a vida moderna tem feito conosco? 

“SE QUIZEREM AFASTAR O TEMER, QUE O FAÇAM PELO CONGRESSO” (Gilmar Mendes, Min. STF)
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Parabéns ao Senhor Fernando Costa pelos 100 
anos de vida e com saúde, comemorando com a 
esposa Dona  Ligia Costa , o filho Jorge Costa e o 

Padre  Paulo Roberto.

A princesa Nicole Amoras Coelho 
Dalbosco completou  8 anos de 
idade e festejou com familiares. 

Parabéns!

A escolha da 
Musa Verão 
2017, acontece 
neste domingo 
(30) em Fazen-
dinha.

Jornalista Roberto Gato e os amigos Ladislao Monte 
e o Desembargador Mário Gurtiev no Salão Ytama-

rati.

Sucesso no concurso do Amapá Verão, com a escolha 
da Musa Cácia Pantaleão e Mister João Vitor deste 

ano.

Goveernador Waldez Góes participa dos festejos de 
São Tiago em Mazagão Velho.

Quem comemora mais um ani-
versário é o empresário José Neto, 
proprietário da Academia Energy 

Sport.


