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A diretoria do BNDES, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, es-
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quais as Linhas de Crédito poderão ser acessadas diretamente pelos empresá-
rios e gestores municipais do Amapá, facilitando o desenvolvimento das cidades.
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Editorial Novo foco do BNDESO Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) é um dos maiores bancos de 

desenvolvimento do mundo e historicamente 
o BNDES foi um dos principais fatores da in-
dustrialização e montagem da infraestrutura 
nacional, a partir dos anos 50, data de sua fun-
dação. 

Nas décadas de 80 e 90 passou por uma 
reorientação, promovendo privatizações. Nos 
anos 2000, tenta resgatar seu papel como indu-
tor da atividade econômica. 

Mas a profissionalização da gestão do BN-
DES, adotada no início do governo de Michel 
Temer, – em substituição à política da era petis-
ta de apoio a empresas e grupos vinculados ao 
partido que estava no poder –, começa a bene-
ficiar diretamente um segmento essencial para 
o crescimento da economia e para a geração de 
empregos: o das empresas de menor porte. 

Ao ampliar as oportunidades de obtenção 

de financiamento por empresas de menor 
porte, o banco procurou cumprir uma de suas 
missões, que é a promoção do desenvolvimen-
to sustentável da economia brasileira, com ge-
ração de emprego e redução de desigualdades 
sociais e regionais. As empresas de menor por-
te são justamente as mais espalhadas pelo País 
e as que mais empregam, daí elas merecerem 
do banco público apoio financeiro com o qual 
não contavam ANTES. 

E mais ainda, o banco estatal colocou os 
prefeitos dos pequenos municípios que são a 
maioria no universo brasileiro a oportunidade 
de acessarem as linhas de crédito do banco, di-
retamente, oportunizando o financiamento de 
projetos de infraestrutura, mobilidade urbana, 
iluminação pública e modernização de gestão, 
principalmente com referência a melhoria 
através da internet do sistema fiscal das prefei-
turas, auxiliando no crescimento de arrecada-

ção, com transparência. 
O BNDES já está presente no Amapá com 

o financiamento de grandes obras públicas e 
privadas e de acordo com o presidente Paulo 
Rabello, isso monta em mais de R$ 10 bilhões. 
Porém o banco estatal veio ao Estado com todo 
seu staff e técnicos para interagir e apresentar 
suas ferramentas financeiras e a disponibilida-
de de linhas de créditos aos micro, pequenos e 
médios empresários na última sexta-feira (24). 

A presença do staff do BNDES, capitane-
ado pelo seu presidente Paulo Rabello, que 
se encontrou com os empresários, prefeitos, 
vereadores passando-lhe a maneira de opor-
tunizarem o acesso aos financiamentos sem o 
intermédio de agências financiadoras, direta-
mente com a autarquia financeira federal, atra-
vés de ferramentas existentes no site do banco 
(https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/
home) possibilitando receber os financiamen-

tos diretamente banco x prefeitura. 
O atual BNDES apoia os investimentos de 

micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) 
por meio de operações indiretas. O crédito é 
repassado por bancos comerciais, que assu-
mem os riscos das operações e, por isso, esta-
belecem os critérios de concessão. Aumentar o 
acesso de MPMEs ao crédito do BNDES está 
entre as prioridades do BNDES, que destinou 
a este segmento 40% dos R$ 40,2 bilhões de-
sembolsados nos sete primeiros meses deste 
ano. No final de 2016 essa participação era de 
31%. Entre outras iniciativas do BNDES, nesse 
sentido, destaca-se o Canal do Desenvolvedor 
MPME, lançado em junho deste ano. A plata-
forma interativa simplifica, agiliza e amplia o 
acesso aos recursos do BNDES, aproximando-
-o dos clientes finais, e dá mais poder a micro, 
pequenos e médios empresários na negociação 
de melhores condições de financiamento.

A ciência e a filosofia espíritas, bem compreen-
didas e sentidas, levavam os homens a uma 
moral que era a mesma de Jesus, nascendo 

então, a religião espírita, sem hierarquia, sem ritos, sem 
dogmas, uma religião filosófica, “que funda os elos da 
fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre 
uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas: as 
mesmas leis da natureza”. Lendo o Evangelho Segundo o 
Espiritismo descobri que o ‘verdadeiro’ espírita e o ‘verda-
deiro’ cristão são a mesma coisa. 

“O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita 
aos homens a compreensão e a prática da moral do Cris-
to, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou 
vacilam”.  

O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo 
sentido, conduz, forçosamente, o espírita a ser um homem 
de bem, com as qualificações necessárias elencadas pela 
espiritualidade. 

Isso não significa que todos os espíritas sejam assim, 
pois entre a teoria e a prática há uma longa distância a ser 
vencida.

Muitos que aceitam a ciência espírita, a que demons-
tra a realidade do mundo espiritual, suas leis, seus habi-
tantes, seu relacionamento com os encarnados, não per-
cebem seu contexto moral ou não os aplicam a si mesmo. 

Essa situação acontece, não por falta de precisão da 
doutrina, visto que ela não tem alegorias, símbolos, que 
possam dar margem a interpretações diversas. Ela é clara, 
objetiva, pois dirige-se, primeiro à inteligência, para atin-
gir os sentimentos, as emoções, o coração. 

Para entendê-la não há necessidade de uma grande 
inteligência e conhecimentos, pois vê-se homens de no-

tória inteligência e capacidade não a compreenderem, e 
crianças, jovens e pessoas de pouca instrução  apreende-
rem seus princípios com facilidade.

Portanto, os homens que aceitam as manifestações 
dos Espíritos, que são a parte material da ciência, exigin-
do, apenas olhos para serem observadas, mas não com-
preendem as consequências intelectuais e morais das 
mesmas, que são a sua parte essencial, não têm ainda o 
grau de sensibilidade, ou seja, maturidade do senso moral. 
Independentemente da idade e do grau de instrução atual, 
porque é resultante do grau de evolução alcançado pelo 
Espírito em desenvolvimento. Quem ainda não a possui 
está desenvolvendo-a no processo evolutivo no qual está 
inserido. 

Pessoas há nas quais o apego às coisas materiais é mui-
to forte, impedindo a visão do infinito. Podem aceitar as 
manifestações espíritas, mas se sentem tão bem nas sensa-
ções e prazeres materiais, que não se interessam por nada 
que possa alterar seu viver atual. Deixa para participar 
das coisas espirituais quando estiver mais velho ou após a 
morte: “Assim está tão bom”, dizem. 

Alguns chegam a participar de grupos mediúnicos, 
considerando-se espíritas por isso, interessados no fenô-
meno e não na filosofia e na moral. Segundo Kardec, são 
os espíritas imperfeitos, que param no caminho ou se afas-
tam dos companheiros, por não quererem trabalhar na 
sua transformação espiritual ou por procurarem pessoas 
que pensam como eles, que têm as mesmas fraquezas ou 
prevenções. 

Já deram, porém, o primeiro passo na aceitação da 
doutrina, o que lhes facilitará o segundo, na mesma ou em 
nova existência, embora estejam atrasando a sua liberta-

ção do apego ao mundo terreno. 
O verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau 

superior de adiantamento moral, se comparado ao dos es-
píritas imperfeitos – valoriza mais os bens espirituais do 
que os materiais, empregando bastante do seu tempo e 
capacidades no desenvolvimento, em si mesmo, desses va-
lores – tem uma boa percepção do futuro, e sensibiliza-se 
com os princípios da doutrina. “Numa palavra: foi tocado 
no coração e, por isso, a sua fé é inabalável. Um é como 
o músico que se comove com os acordes, o outro, apenas 
ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua 
transformação moral, e pelos esforços que faz para domi-
nar suas más inclinações”. 

Como vemos, para ser considerado um verdadei-
ro espírita não há necessidade de haver completado sua 
autoeducação, ou haver conseguido um elevado grau de 
desenvolvimento espiritual. Necessário, sim, compreender 
os princípios doutrinários pelo estudo perseverante, por-
que quanto mais os estuda, mais se aprofunda nesse en-
tendimento, encontrando mais facilidade na sua aplicação 
no dia-a-dia. 

O espírita sincero esforça-se para encurtar a distância 
entre a teoria e a prática, errando e corrigindo-se, escor-
regando nas suas imperfeições, mas levantando cada vez 
mais depressa, perseverando, assim, no caminho do aper-
feiçoamento.

Da mesma forma, conceitos como de Deus, perdão, 
tolerância, energia positiva, etc. ... podem ser apresenta-
dos com simplicidade. Para espiritualizar nossos filhos é 
importante, ainda, vivermos nós mesmos, diariamente, os 
grandes princípios místicos. Assim, estaremos preparan-
do uma geração mais esclarecida e pacífica, que construirá 

um futuro melhor para o planeta. Esforcemo-nos!
Espaço Cismando Reflexão
O professor, doutor, e imortal Alexandre Gomes Ga-

lindo, meu irmão e confrade, apresentou este trabalho 
para reflexão e discussão entre os acadêmicos da Acade-
mia Amapaense Maçônica de Letras, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 12 de novembro de 2017.

Um trabalho dedicado àqueles que amam o viver!
ATEMPORAL: Um Enunciado
Alexandre Gomes Galindo
Cadeira nº 19 da Academia Amapaense Maçônica de 

Letras
Preâmbulo:
Até os meus 46 anos, eu tinha conseguido enunciar 

apenas as quatro afirmativas com +um sentimento de ins-
piração assertiva.

1- Não existe folga no Universo!  
(entre meus 21 a 27 anos)
2- No Universo não só existe bananeiras!   
(entre meus 33 a 37 anos)
3- O Eterno não é como o presente como o Pre-

sente o é!   
(entre meus 33 a 36 anos)
4- No final, todos estaremos mortos!   
(entre meus 44 a 46 anos)
Morte?
Somos entidades materiais vivenciando experiências 

espirituais? 
Ou somos entidades espirituais vivenciando experi-

ências materiais?
Atemporal:
5- Já estou morto! ...eu Vivo!

Buscando a perfeição
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Reinaldo Coelho

6ª Conferência Estadual das Cidades
Diretrizes para o desenvolvimento urbano e metropolitano

A 6ª Conferência Es-
tadual das Cida-
des, do Amapá, vai 

acontecer de 27 a 29 de novem-
bro,  em Macapá com a finali-
dade de propor diretrizes para 
o desenvolvimento urbano e 
metropolitano. O evento será 
no Ceta Ecotel, em Fazendi-
nha.

Neste ano, o encontro traz 
o tema “A Função Social da 
Cidade e da Propriedade: Ci-
dades Inclusivas, Participati-
vas e Socialmente Justas”, e vai 
reunir representantes de movi-
mentos populares, sindicatos 
de trabalhadores, ONGs, em-
presários, poder público e en-
tidades acadêmicas.

Ao todo, são 174 delegados, 
eleitos nas 16 conferências mu-
nicipais realizadas ao longo de 
2016, e 32 observadores, indi-
cados por cada segmento.

Realizado pelo governo do 
Amapá, o evento tem a fina-
lidade de formular, estudar e 
propor diretrizes para o desen-
volvimento, com participação 
social e a integração das polí-
ticas de planejamento, de or-
denamento territorial e uso do 
solo, de habitação, mobilidade 
e saneamento. 

As discussões e propostas 
serão encaminhadas ao Con-
selho Nacional das Cidades 
e farão parte da 6ª Conferên-
cia Nacional das Cidades, que 
ocorre em 2019, em Brasília. O 
Amapá será representado por 
33 delegados eleitos na confe-
rência estadual. 

A finalidade da conferência 
é formular, estudar e propor 
diretrizes para o desenvolvi-

mento urbano e metropolita-
no, com participação social e 
a integração das políticas de 
planejamento, de ordenamen-
to territorial e uso do solo, de 
habitação, mobilidade e sanea-
mento. “O tema suscita a ideia 
de inclusão. Então, é uma ex-
celente oportunidade para re-
flexão e discussão democrática 
sobre o conceito de cidade e 
seu papel social, o que vai nos 
permitir aprofundar e apontar 
questões fundamentais ao de-
senvolvimento urbano integra-
do e sustentável”, destaca o se-
cretário da SDC, Alcir Matos.

No primeiro dia do evento, 
27, segunda-feira, o creden-
ciamento terá início às 14h e 
irá até 21h. Haverá a leitura e 
aprovação do Regulamento da 
6ª Conferência Estadual das 
Cidades. Das 18 às 20 horas 
será a abertura oficial da con-
ferência, com a presença do 
governador do Amapá, Waldez 
Góes, de diversos segmentos e 
demais autoridades convida-
das. 

Programação
Das 20 às 20h40, haverá a 

palestra magna com o secre-
tário das Cidades, arquiteto e 
urbanista, Alcir Matos.  

Já no dia 28, a conferência 
inicia às 8h com apresenta-
ção dos temas/palestrantes. A 
partir das 
8h20 às 
12h acon-
tecerão as 
p a l e s t r a s 
“O Brasil 
Urbano: a 
cidade que 
temos”, “A 
Função So-
cial da Ci-
dade e da 

Propriedade: Habitação e ocu-
pação urbana”, “O Plano Dire-
tor”, “A Cidade que temos e a 
Cidade que queremos”, além 
dos debates e considerações. 
Das 14 às 17h, a agenda regis-
tra o trabalho nos grupos te-
máticos e análise das propostas 
e entrega para a coordenação 
executiva.

No último dia de conferên-
cia, 29, das 8h às 11h40 serão 
eleitas às entidades represen-
tantes dos segmentos para 
gestão do Conselho Estadual 
das Cidades (ConCidades). 
O Conselho das Cidades será 
composto por conselheiros 
titulares e seus respectivos su-
plentes, sendo organizados 
dentre os seguintes segmentos: 
poder público 42,3%, movi-
mentos populares 26,7%, en-
tidades empresariais 9,9%, en-
tidades de trabalhadores 9,9%, 
entidades profissionais, acadê-
micas e de pesquisa 7% e orga-
nizações não governamentais 
com atuação na área do desen-
volvimento urbano 4,2%. 

No primeiro dia do evento, 
o credenciamento terá início 
às 14h e irá até as 21h. Haverá 
a leitura e aprovação do Regu-
lamento da 6ª Conferência Es-
tadual das Cidades. Das 18h às 
20h será a abertura oficial da 
conferência, com a presença 
do governador do Amapá.
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Escroto
O prefeito Clécio Mudinho da Silva 
não conversou com os empreendedores 
informais que fizeram por mais de dez 
dias piquete em frente à PMM. O poderoso 
SETAP, alegando transtorno para o 
cumprimento das linhas de ônibus, 
foi à justiça e a justiça determinou a retirada do po-
varéu da FAB. Engraçado... O SETAP pede e a justiça 
concede. E o trabalhador?

CPI
Davi Alcolumbre, aliado de Temer, é o presidente da 
CPI do BNDES. Numa operação internacional o TCU 
apurou desvio de R$ 711 milhões em favor da JB&S 
dos irmãos Batista. Davi surfa nessa oportunidade. 
Quero ver o que sai daí. Alguém tá sentindo cheirinho 
de Pizza? Não! Eu tô.

Uma dentro
Clécio Mudinho da Silva deu uma dentro. Mandou 
destruir as arquibancadas da Praça Beira Rio, que fica-
va em frente a residência do governador, que era usada 
para o consumo de drogas. Uma Cracolândia.

Brasil das contradições
Uma reportagem do SBT mostrou a farra que o Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro faz com recursos 
públicos. Gastam R$ 300 milhões só com comida. Res-
taurante prive e “otras cositas más”. Porra, o carioca tá 
ferrado mesmo.

Noivo
Empresário Jaime Nunez já decidiu a cadeira que vai 
disputar no ano que vem. Senado. Agora resta escolher 
o partido. Convite (noiva) é que não falta. Nome forte 
nessa bagaça.

Cidade suja
Constato, com tristeza, que nosso povo não tem civili-
dade e urbanidade. Macapá é uma cidade tomada de 
lixo. Não obstante a inoperância municipal no recolhi-
mento lixa a turma contribui criando lixeiras viciadas 
em toda a cidade. Aff... Quando vamos ter campanha 
permanente de educação ambiental?

Nem tchum
Em que pese o Ministro das Minas e Energia ser do 
Partido do Senador Capiberibe ele segue em silêncio 
com relação ao ‘Luz Para Todos’.

Tá lá
Américo Távora prometeu e cumpriu. Apresentou 
denúncia no MPF, hoje, às 18h49 minutos horário de 
Brasília. Número do Protocolo: PR-AP 00032364/2017. 
Chupa Eletronorte.



Reinaldo Coelho

O presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-

DES), Paulo Rabello Castro, esteve em 
Macapá com o objetivo de reunir toda 
a sociedade produtora, comerciante e 
industrial do Estado e apresentar toda a 
linha de crédito da instituição. Essa foi 
uma grande oportunidade para que os 
empresários e gestores dos municípios 
amapaense, conhecessem o que o BN-
DES tem a oferecer em termos de recur-
sos e as condições de como acessá-lo. 

Sendo a primeira vez que um pre-
sidente do BNDES visite o Estado do 
Amapá, isso se transfigura de uma im-
portância impar para o empresariado 
local. Principalmente, micro, pequenas e 
médias empresas que poderão acessar as 
linhas de crédito oferecidas pelo banco 
estatal. 

Uma das ferramentas é o Canal do 
Desenvolvedor (MPME), que permitirá 

pela primeira vez que o pequeno empre-
sário e o microempreendedor se comu-
niquem diretamente com o BNDES para 
conhecer as linhas disponíveis e as con-
dições oferecidas.

Até então essa interação se dava ape-
nas de forma indireta, através de ban-
cos e agentes financeiros intermediários 
como cooperativas de crédito. O canal 
pode ser acessado através do site do BN-
DES.

O presidente Paulo Rabello explicou 
para a imprensa presente no auditório 
do SENAC/AP, que o acesso dos peque-
nos municípios, que são a grande maio-
ria dos 5.570 municípios, 90% podem 
ser considerados de pequeno porte, e 
são esses municípios que o BNDES quer 
atender.  

“É na cidade pequena que as coi-
sas acontecem, é o prefeito que melhor 
pode avaliar qual dos investimentos vai 
ajudar a sua cidade. Seja o projeto de 
iluminação pública, seja saneamento, 
seja um projeto de mobilidade urbana 
{uma mera pavimentação}, se for um 
município litorâneo um pequeno pro-

jeto na área turística, de embelezamen-
to da cidade, de resíduos sólidos, que é 
um problema que atinge quase todos os 
municípios. Pode ser um projeto, e isso 
é muito importante, da PMAT, de gestão 
tributária, para organizar o município e 
por ai vai...”.

A autarquia financeira federal, de 
acordo com Paulo Rabello, é casada com 
o Social e com a Sustentabilidade, que 
são dois ‘S’ importantes do BNDES.

“Estamos aqui no Amapá, para dizer 
SIM, estamos aqui vindo ao encontro 
dos nossos clientes: Prefeito e do peque-
no e médio empresário”.

Desconhecimento técnico de acesso 
à linha de crédito 

A maioria das prefeituras brasileiras 
possui estrutura administrativa precá-
ria e sem recursos humanos capacitados 
e treinados para a elaboração, acom-
panhamento e fiscalização de projetos 
executivos e financeiros e para ajudar os 
executivos e técnicos do setor público 
municipal local. Os diretores do BNDES, 
que compõem a caravana do banco es-

tatal e seus técnicos, passaram a dispo-
nibilizar a todo empresariado e gestores 
municipais presentes, os instrumentos 
de fomento nacional e apoio do banco e 
palestraram de como podem fazer e as 
regras a serem cumpridas.

“As linhas de créditos existem, mas, 
são linhas operadas indiretamente, exi-
gindo projetos mais detalhados é ai que 
a coisa pega. Pois, os projetos mais deta-
lhados tem de aguardar. E para concre-
tizar uma iniciativa que o prefeito quer 
tomar, deve ser feita com agilidade. A 
liberação tem que ser feita com mais agi-
lidade”, explicou o CEO do BNDES.

Orientação e apoio aos gestores mu-
nicipais 

A segunda parte do encontro que foi 
dedicada aos gestores dos executivos 
municipais e seus respectivos secretários 
da Fazenda/Planejamento para conheci-
mento das formas de atuação do banco, 
assim como fornecer todas as informa-
ções necessárias para o atendimento 
pleno dos pré-requisitos necessários ao 
acesso dos recursos e instrumentos de 

BNDES NO AMAPÁ

Prefeito de Macapá Clécio Luís
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A diretoria do BNDES, um dos 
maiores bancos de desen-
volvimento do mundo, es-
teve em Macapá para apre-
sentar suas ferramentas 
tecnológicas, através das 
quais as Linhas de Crédito 
poderão ser acessadas di-
retamente pelos empresá-
rios e gestores municipais 
do Amapá, facilitando o de-
senvolvimento das cidades.

Pefeitos amapaenses se fizeram presente ao encontro com o BNDES



apoio do BNDES
Para eliminar as barreiras burocráti-

cas e facilitar o acesso as linhas de crédi-
to, está em andamento um estudo para 
modificar a atual metodologia.

“Estamos estudando a nível nacio-
nal, para que o presidente da República, 
aprove a transformação dessas linhas de 
crédito, que hoje são indiretas, em linhas 
online, ou seja, através de uma platafor-
ma digital, com aproximação Banco/
Município. Isso pode acontecer, eventu-
almente, com o apoio de uma Agência 
de Fomento, que vai estabelecer as con-
dições técnicas e as garantias que este 
município, vai dar para a rápida concre-
tização do empréstimo que viabilizará a 
obra ou a melhoria de gestão”.

Paulo Rabello também explicou as 
vantagens que o empresário ou prefeitu-
ra terá quando acessar os empréstimos 
do BNDES sob os outros bancos. Ele foi 
enfático ao garantir que – “Terão juros 
mais baratos e acessíveis. A situação o 
Brasil, hoje, ainda é precária para o mi-
cro e pequeno empresário, quando ele 
consegue crédito a taxa de juros anual 
começa em 40% a 50%, pode correr para 
o cheque Especial de 200%, quando ele 
está com problemas e precisando se re-
financiar”.

Ele destacou que em 2018 o BNDES 
terá uma plataforma para melhorar a 
acessibilidade ao crédito. “Teremos uma 
plataforma online, para o micro, peque-
no e médio empresário acessar de forma 
direta pequenos créditos, com os quais 
vão conseguir do crédito caro, para um 
mais acessivo. E estabelecer para o ban-
co uma nova clientela, que hoje já existe 
através do canal do desenvolvedor e pelo 
BNDES Giro, mais que atende de forma 

indireta, através de agencias financeiras, 
ou seja, tem algo entre o cliente e o ban-
co. Queremos fazer uma relação direta e 
cliente final. Isso vai aumentar o número 
de crédito que vai circular na economia 
em 2018, para retomada e expansão da 
nossa economia”. 

O BNDES no Amapá
O BNDES já está presente no Amapá 

com o financiamento de grandes obras 
públicas e privadas e de acordo com o 
presidente Paulo Rabello, isso monta em 
mais de R$ 10 bilhões. “Temos financia-
do grandes obras no Amapá e queremos 
lembrar que mantemos um apoio a uma 
grande empresa que é fundamental para 
a saúde da economia amapaense que é 
a Jarí Celulose, e a empresa apresentou 
um pedido de   reescalonamento dos 
seus débitos, justificando que teve uma 
seria de problemas operacionais, e que já 
estão superando, para a tranquilidade de 
seus empregados. Atendemos e estamos 
ultimando as tratativas para o reesca-
lonamento dessa dívida. Esse é o papel 
do BNDES ao mesmo tempo que olha o 
micro empresário está com as grandes 
empresas, as hidroelétricas, as rodovias”. 

Destacou também, que os problemas 
que atrapalham há anos a conclusão dos 
serviços na Rodovia federal amapaense 
(BR 156 e 210), tem que ser superados. 
“Essa rodovia é a espinha dorsal da eco-
nomia do Estado do Amapá tem de ser 
concluída, o desenvolvimento não es-
pera, precisamos recolocar o Amapá no 
mapa”.

Os Prefeitos 
Estavam presentes diversos prefei-

tos amapaenses, entre eles, o prefeito de 

Veículos adquiridos em 2016 com recursos financiados pelo PMAT
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Macapá, Clécio Luís, Tartarugalzinho, 
Rildo Oliveira (PMDB), Vitoria do Jarí 
Dielson Sousa (PT), vice prefeito de Ma-
zagão, David Nunes Maciel (PSC) entre 
outros.

O prefeito de Macapá, destacou a 
importância da presença do BNDES no 
Amapá. “Estamos fazendo uma mudan-
ça gradativa de matriz econômica, pois 
era muito forte a força estatal e estamos 
migrando para o capital privado. E o BN-
DES tem um papel decisivo para os pró-
ximos anos, quiçá décadas. Estamos de-
senvolvendo na capital amapaense uma 
plataforma denominada “Macapá 300 
anos”, e todas as vezes que pensamos em 
agente financiadores, o BNDES figura, se 
não como o mais importante, condutor 
de fomento, e de desenvolvimento, atra-
vés de financiamento. As perspectivas 
são muitos grandes no Amapá, estamos 
falando dos grãos, da movimentação 
portuária, concretização do Arco Norte 
(Guiana Francesa), e em médio prazo da 
ligação do Amapá com o resto do Brasil 
pelo Região Sul, através da Ponte do Rio 
Jarí. A vinda do BNDES, para discutir 

com a sociedade amapaense, sobre um 
projeto de desenvolvimento para todo o 
Estado do Amapá é grandioso, uma base 
sólida para os financiamentos que se fa-
rão necessários”. 

A reportagem quis saber do gestor 
de um município do Sul do Amapá, de 
pequeno porte, como o BNDES poderia 
beneficiar Vitória do Jarí e seu prefei-
to Dielson Sousa, estava entusiasmado. 
“Sabemos a realidade de nossos muni-
cípios, seja de grande o pequeno porte, 
o problema é financeiro. E a vinda do 
BNDES presencial ao Amapá, nos dá a 
esperança de que esse desenvolvimento 
venha e que possamos aproveitar para 
que o nosso município cresça e sejamos 
um Estado que mais se desenvolve em 
todo o Brasil e acreditar”.

PMAT
Foi apresentado aos gestores muni-

cipais do Amapá, em primeira mão, ao 
Programa de Modernização da Admi-
nistração Tributária e da Gestão dos Se-
tores Sociais Básicos (PMAT), destinado 
a apoiar projetos de investimentos de até 
20 milhões de reais voltados à melhoria 
da eficiência, qualidade e transparência 
da gestão pública, visando a moderniza-
ção das administrações tributária, finan-

ceira, gerencial e patrimonial dos muni-
cípios. 

Carência de pessoal especializado
Entretanto não se pode negar que são 

os municípios, especialmente os de pe-
queno porte, os que mais sofrem para se 
modernizar. Tanto pelo custo dos pro-
gramas, quanto pela falta de um treina-
mento correto dos usuários, a moder-
nização da Administração Fazendária é 
um grande desafio. 

E, para cumprir com seu papel cons-
titucional maneira racional e eficiente, a 
Administração Municipal, em especial o 
Fisco, precisa obter cada vez mais as fer-
ramentas tecnológicas adequadas. 

A informação é um recurso efetivo e 
inexorável para as prefeituras e municí-
pios, principalmente quando planejada e 
disponibilizada de forma personalizada, 
com qualidade inquestionável e prefe-
rencialmente antecipada para facilitar 
as decisões dos gestores locais e também 
dos munícipes. 

O planejamento e a modelagem da 
informação também é um pré-requisito 

para a aquisição ou desenvolvimento de 
sistemas de informação, de softwares de 
governo eletrônico e de portais públicos 
municipais, motivo pelo qual, a digita-
lização dos documentos públicos é de 
grande importância. 

Município x BNDES
E para concretização desses serviços 

o BNDES garante investimentos desde 
que o município apresentem os projetos 
junto à Caixa Econômica Federal.

Agente financeiro importante e par-
ceira do BNDES em grande parte dos 
projetos assinados, a Caixa Econômi-
ca Federal e o Banco do Brasil, em sua 
apresentação sobre o programa, faz refe-
rência, além da modernização, ao aspec-
to da transparência na gestão pública e 
afirma que “[...] o programa proporciona 
aos municípios uma gestão eficiente de 
recursos, em especial por meio do au-
mento das receitas e da redução do custo 
unitário dos serviços.” 

O grande atrativo do PMAT é a redu-
zida taxa de juros utilizada pelo progra-
ma, que se diferencia unicamente entre 
as operações diretas (realizadas entre 
o beneficiário e o BNDES) e indiretas 
(com intermediação de instituição fi-
nanceira credenciada).



Besaliel Rodrigues

Continuando nosso tema, as 
iniciativas populares, diz 
Dyrceu Cintra, buscam “dois 

objetivos interligados: 1) desenvolve 
um processo de educação política, por 
meio de debates e atos de coletas de as-
sinaturas, em todo o país, de modo a 
mostrar que o eleitor tem poder e que 
a compra de votos significa a venda 
da consciência e da liberdade; 2) leva 
aos políticos um projeto de interesse 
da sociedade, visando disciplinar mais 
adequadamente sua conduta como 
candidatos e como agentes públicos”. 
Conclui, referindo-se à Iniciativa Po-
pular comentada na oportunidade an-
terior, dizendo que “Mais do que um 
simples projeto de lei, a proposta leva 
em conta que o Brasil optou por uma 
democracia não apenas representati-
va, mas também participativa, como 
informa o art . 12, parágrafo único, 
da Constituição.” (Ver Ciência Jurídi-
ca, ano V, n. 50, novembro/98, artigo 
“Combatendo a corrupção eleitoral”.).

A vontade do povo virou lei. Vimos 
cumprir em nossos dias uma conclu-
são de Hamurabi, dita milhares de anos 
atrás: “Que a última vontade do povo 

tenha força de lei” (Antonio Pedro Tota 
e Pedro Ivo de Assis Bastos,História 
Geral, cit., p. 41.).

Em articulado escrito intitulado fi-
nanciamento das campanhas eleitorais 
no Brasil, David Fleischer, p. 176-81, 
lançou algumas propostas de mudan-
ças e sugestões para se combater o 
abuso do poder econômico em nosso 
processo eleitoral. São elas: 1) Mudan-
ça do sistema eleitoral; 2) Aperfeiçoa-
mento da legislação partidária; 3) Nova 
legislação para as licitações públicas; 4) 
Criação de Auditoria Geral da União, 
com autonomia e independências aos 
moldes da Procuradoria Geral da Re-
pública; 5) Revigoramento da Receita 
Federal; 6) Legislação específica sobre 
financiamento de campanhas; e 7) Lei 
eleitoral perene.

Nossas sugestões de combate ao 
abuso do poder econômico no proces-
so eleitoral são diferentes da de Fleis-
cher, mas, não se contradizem, ao con-
trário, somam-se.

Vejamos: Além da via da iniciativa 
popular, prevista em nossa Constitui-
ção, defendo outras formas de atuação 
e combate às ações predadoras da de-

mocracia, dentre as quais arrolamos as 
seguintes:

a) Educação: A sociedade precisa 
reivindicar dos governos federal, es-
taduais, distrital e municipais melho-
ramentos no sistema educacional de 
nosso país. É sabido de todos que, sem 
educação, o comportamento cívico 
da sociedade é alterado, tornando-se 
o povo politicamente despreparado e 
marginalizado no processo eleitoral.

Esta premissa não é nova, remon-
ta ao início deste século. José Pereira 
de Macedo e Paulo Ottoni de Castro 
Maya, em 1927, defendiam a tese de 
que é através da educação que conse-
guiremos alcançar maior qualidade nas 
escolhas do povo nos pleitos políticos 
(Tese n. 67: “O problema do ensino 
pelo estímulo do título eleitoral dig-
nificado”. In I Conferência Nacional 
de Educação – Curitiba, 1927. Orgs. 
Maria José Franco Ferreira da Costa, 
Denilson Roberto Shena e Maria Auxi-
liadora Schmidt, Brasília: INEP, 1997, 
p. 399-404).

A sociedade não deve esperar, so-
mente, a boa vontade dos governos, 
que muitas vezes se apresentam relap-

sos com a educação do povo. É preci-
so termos ações autônomas, ou seja, a 
própria sociedade poderá promover a 
elevação do nível de sua educação, cívi-
ca e política, primordialmente. A poli-
tização e. g. é um processo sem fim, que 
nunca há de chegar a um termo, nunca 
poderá ser uma politização total”, Ja-
cques Derrida,Gesetzeskraft, 1991, p. 
58 apud Friedrich Müller, Quem é o 
povo?, cit., p. 41.

A disseminação de informações 
eleitorais, livre da interferência oficial, 
com recursos próprios, por meio de 
ações comunitárias, com estratégias al-
ternativas, etc., é caminho aberto para 
o combate das mazelas que porventura 
queiram contaminar o processo eleito-
ral.

Não podemos viver eternamente 
como “servos” do poder, da lei e da 
vontade política de nossos governantes; 
precisamos romper com essa condição 
e transformarmo-nos em agentes his-
tóricos de transformação, como ensi-
nado nas salas de aulas das Universida-
des, praticando ações que modifiquem 
o mundo em que vivemos. Continua-
remos na próxima oportunidade.

O COMBATE AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO NAS ELEIÇÕES – III

Uma alimentação cons-
ciente tem razão direta 
com a forma de produ-

ção sustentável - ou seja,  que tenha  
base ecológica, com hábitos alimen-
tares saudáveis e  consumo respon-
sável.  Um consumidor consciente  
busca mais do que uma alimenta-
ção isenta de agroquímicos e de   
produtos transgênicos perniciosos 
à saúde humana, procura aspectos 
antes pouco valorizados no consu-
mo, como segurança alimentar e 
nutricional, condições de trabalho, 
higiene, qualidade e confiabilidade 
dos produtos, que assumiram fato-
res de grande relevância para toma-
da de decisão no momento da com-
pra. Hoje o consumidor consciente 
está preocupado em saber de onde 
vêm  o alimento consumido e como 
é produzido.

As pessoas que buscam esta al-
ternativa de consumo,  são pessoas 

com bom nível de formação e infor-
mação, que fazem suas escolhas ali-
mentares preocupados com a saúde 
e com a qualidade de vida, assim 
como com os aspectos ambientais 
e sociais vinculados à produção. 
Entretanto, pesquisas apontam que  
apenas de 5% dos consumidores 
brasileiros podem ser considera-
dos conscientes no quesito alimen-
tação. Essas pessoas de destacam 
da maior parte da população por 
transformar em prática valores com 
os quais acreditam e se identificam, 
têm uma preocupação  bastante 
clara quanto a busca da máxima 
preservação possível dos recursos 
naturais da nossa  “Mãe Terra”,  uti-
lizados na produção de alimentos, 
única garantia de sobrevivência das 
gerações futuras.

Nesse campo,  as pesquisas reve-
lam que a maioria da população não 
conhece a procedência do alimento 

que está levando à mesa. Também 
não sabe que quase todos os de-
rivados de milho e soja consumi-
dos no país já são transgênicos.  
Segundo resolução da  Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA),  os produtos  que con-
tenham pelo menos 1% de ingre-
diente transgênico informem, no 
rótulo, dentro de um triângulo 
amarelo,  a letra T, como forma de 
orientar os consumidores.  

As sementes transgênicas são 
produzidas através de manipula-
ção  genética com o único pro-
pósito  para altas respostas aos 
agrotóxicos, contribuindo decisi-
vamente  para o aumento da uni-
formidade genética, da diminuição 
da biodiversidade e da ampliação 
da monocultura, o que leva a um 
ciclo de doenças, pragas e cada vez 
maior necessidade de venenos e 
fertilizantes. Este violento proces-

so de modernização da agricultura, 
elevou  o Brasil a ser o maior con-
sumidor mundial de agrotóxicos. 
Todos os ano, em média, 1 milhão 
de toneladas de venenos são utili-
zados no campo para produção de 
“alimentos”.

Alimentares da Saúde
Luiz Cabral
Engenheiro Agrônomo - uizccastro.ap@gmail.com

ADOTE UMA ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE
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Da Editoria

O E s t a -
do do 
A m a -

pá apresentou 
no 3º trimestre 
de 2017, a taxa 
de desocupação 
(16,6%) – uma 
redução de 0,5 
ponto percentu-
al em compara-
ção com o 2º tri-
mestre de 2017 
(17,1%) e eleva-
ção de 1,7 ponto 
percentual frente 
ao 3º trimestre de 
2016 (14,9%).

Das 363 mil 
pessoas na força 
de trabalho, 303 
mil estavam ocu-
padas e 60 mil 
desocupadas. As 
mulheres repre-
sentavam 55,6% 
das pessoas deso-
cupadas (34 mil).

No Amapá 
40% das pessoas 
desocupadas es-
tavam procuran-
do emprego a 2 
anos ou mais. Na 
média nacional, esse contingente 
é de 22%.

Pessoas de 18 a 24 anos são 
39% das pessoas desocupadas. 
Em seguida vem o grupo de 25 
a 39 anos com 38% dos desocu-
pados.

As pessoas com ensino fun-
damental completo apresentam 
taxa de desocupação de 24,3%. 
São 7,7 pontos percentuais aci-
ma da média geral do Estado. 
As pessoas com ensino superior 
completo apresentam taxa de de-
socupação de 9%.

Pretos e pardos totalizam 
86,3% das pessoas desocupadas 
no Amapá. São 22,6 pontos per-
centuais acima da média nacio-
nal (63,7%). Em números abso-
lutos, São 47 mil pessoas de cor 
ou raça parda e 5 mil de cor ou 
raça preta desocupadas neste tri-
mestre divulgado. 8 mil de cor ou 
raça branca. A taxa de desocu-
pação de pardos ficou em 17,5%, 
de pretos é 14,8% e de brancos, 

PNAD Contínua: taxa de desocupação no 
Amapá fica em 16,6% no 3º trimestre/2017

13,6%.

Entre as pessoas ocupadas, 
88 mil eram empregadas no se-
tor privado (29% do total de 
ocupados). Dessas, 61 mil eram 
empregadas com carteira de tra-
balho assinada e 27 mil empre-
gadas sem carteira de trabalho 
assinada. Portanto, praticamen-
te 31% das pessoas empregadas 
no setor privado no Amapá não 
tinham carteira de trabalho as-
sinada. Bem acima dos 25% da 
média nacional para essa condi-
ção de ocupação.

Os empregados no setor pú-
blico (inclusive estatutários e 
militares) somavam 81 mil no 
Amapá. O que correspondia a 
27% do total de ocupados.

Empregadores eram 8 mil. 
Correspondendo a 3% do total 
de ocupados.

Trabalhadores por conta pró-
pria eram a maior proporção en-
tre os ocupados: 32%. Alcançan-

do neste 3º trimestre de 2017, o 
total de 96 mil pessoas. São 7 mil 
pessoas a mais do que no mesmo 
período de 2017 e 5 mil a mais 
do que no trimestre anterior.

O trabalhador auxiliar fami-
liar é aquela pessoa que exerce 
um trabalho sem remuneração 
direta em ajuda à atividade eco-
nômica de membro do domicí-
lio. No Amapá 12 mil pessoas 
estavam ocupadas dessa forma. 
Alcançando 6% do total de ocu-
pados no 3º trimestre deste ano.

A distribuição das pessoas 
ocupadas de acordo com os gru-
pamentos de atividades pode ser 
observada na tabela a seguir:

Observa-se que “Comércio, 
reparação de veículos automo-
tores e motocicletas” foi o gru-
pamento de atividade que mais 
aumentou o número de ocupa-
dos. Foram 7 mil pessoas a mais 
(11,2%). Já o grupamento de “In-
formação, comunicação e ativi-
dades financeiras, imobiliárias, 

profissionais e administrativas” 
foi o que mais perdeu trabalha-
dores: - 3 mil (-11,8%).

O rendimento médio habitual 
das pessoas ocupadas ficou em 
R$ 2.229,00. Uma redução de R$ 
142 em relação ao 2º trimestre de 
2017 (-6%). Na comparação com 
o 3º trimestre de 2016, o cresci-
mento foi de 8% (R$ 164).

As pessoas ocupadas no setor 
público receberam em média R$ 
3.801,00. Os empregados no se-
tor privado com carteira de tra-
balho assinada receberam cer-
ca de R$ 1.559,00 e aqueles sem 
carteira assinada receberam em 
média R$ 934,00. Já os trabalha-
dores por conta própria tinham 
rendimento médio habitual de 
R$ 1.296,00.

A massa de rendimento de to-
das as pessoas ocupadas ficou em 
R$ 649 milhões. Uma queda de 
R$ 31 milhões (-4,5%) em rela-
ção ao trimestre anterior (R$ 679 
milhões).
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DESCASO - Prédio do Matadouro 
de Macapá está há 8 anos abandonado
Reinaldo Coelho

O Matadouro Municipal foi 
interditado em 2009 por in-
termédio do Ministério Pú-

blico do Amapá (MP-AP), que ajuizou 
uma Ação Civil Pública em desfavor 
da Prefeitura de Macapá e da empre-
sa responsável pelo prédio, a empresa 
P.C. Comércio, Construção e Indústria 
Ltda.

De acordo com a ACP, o Matadouro 
deveria paralisar totalmente suas ati-
vidades, suspendendo a realização de 
qualquer tipo de abate de animais para 
comercialização em açougues (bovi-
nos, suínos, ovinos e caprinos).

Na Ação Civil também foi pedida a 
condenação dos réus e a adequação da 
estrutura física e dos procedimentos de 
matança às normas sanitárias brasilei-
ras. Era necessário que fosse implanta-
do um sistema de controle e tratamento 
ambiental que abranja os resíduos sóli-
dos, as emissões gasosas e os efluentes 
líquidos, bem como seu respectivo mo-
nitoramento, a recuperação do dano 
ambiental provocado pela atividade, 
descontaminando a Área de Preserva-
ção Ambiental (APA) do Distrito da 
Fazendinha, onde está instalado o Ma-
tadouro e suas adjacências, incluindo 
o Igarapé Paxicu, conforme explicou o 
Promotor de Justiça.

Caso a Ação Civil fosse julgada 
procedente, a empresa P.C. Comércio, 
Construção e Indústria Ltda., e seus só-
cios ficariam impedidos de fazer con-
tratos com a Administração Pública 
durante três anos.

Mas como até hoje nada foi apre-
sentado como punição, a decisão do 
município foi esquecer o antigo mata-
douro e não adaptá-lo aos requisitos 
legais. Desde então ficou suspensa a 
utilização do local para o abate de ani-
mais. E a gestão atual de Macapá nada 
mais fez durante esses cinco anos que 
administra a capital amapaense. Diver-
sos foram as propostas dos moradores 
para adaptação, hoje ele não serve para 
que ali funcione alguma coisa em bené-
fico dos moradores de seu entorno e do 

Distrito de Fazendinha, que são os mais 
atingidos pela paralização do matadou-
ro e seu atual abandono.

A ruína do antigo matadouro está 
dominada pelo matagal e foi adaptado 
pelos marginais e drogados para sua 
sede. E quem está sofrendo são os que 
perderam com o fechamento e a falta 
de destinação.

“O temor é pela segurança, pois 
além desse mostrengo ai abandonado 
pelo município, a iluminação pública 
não existe, a única luz é os das residên-
cias”, desabafou um vizinho do prédio, 
que não quis se identificar.

Um perigo iminente para as crian-
ças que usam o local para brincar são as 
paredes do prédio que estão rachadas e 
podem desabar a qualquer momento. 

O então secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Macapá, infor-
mou que já existe um projeto para uti-
lizar o espaço Seria ali implantado uma 
Estação Agropecuária Experimental, 
no valor R$ 1,7 milhão, que já tinha sido 
aprovado e deveria ser aprovado no fim 
de agosto. Se aprovado esse projeto tra-
ria para Macapá uma geradora de tec-
nologia para o Setor Primário. O local 
se transformaria em um laboratório de 
testes para os segmentos de agricultura, 

piscicultura, vi-
veiros de plantas, 
seus resultados 
seriam entregues 
aos produtores 
macapaenses.

Mas o proje-
to ainda não saiu 
do papel, assim 
como outros que 
foram estudados 
e planejados. Os 

moradores contaram a repor-
tagem que em 2013 também 
foram submetidos a uma pes-
quisa para saber a opinião da 
população sobre a destinação 
do Matadouro Municipal que 
estava desativado há quatro 
anos.

A população foi consultada 
sobre qual destinação deve ser 
dada ao terreno. Muitos op-
taram pela reativação, devido 
atuarem na comercialização 
de alimentação e com o fecha-
mento perderam os clientes, 
funcionários do matadouro.

Caso da autônoma Antônia 
Luzia Carvalho. “Tive que fe-
char meu restaurante porque o 
movimento caiu consideravel-
mente. Por isso que para nós 
fez muita falta. Se não der para 
reativar, uma escola agrícola 
também seria bom”, opinou.

A dona de casa Edileuza da 
Costa, 53 anos, mora à esquer-
da do prédio onde funciona 
um bar e restaurante. Ela diz 
que também gostaria que no 
local voltasse a funcionar o 
matadouro. “Moro aqui no distrito há 
quatro anos e vim atraída pela grande 
movimentação de pessoas por causa do 
matadouro. Mas fechou logo em segui-
da. Aí ficamos no prejuízo. Se pelo me-
nos funcionasse como frigorífico seria 
uma boa para nós”, falou.

O filho Edileuza, Márcio Costa dos 
Santos, 17 anos, diz que gostaria que o 
prédio fosse transformado numa escola 
agrícola. “Já trabalhei com horta com o 
meu pai. Sei preparar a terra para plan-
tio, o tempo certo de colher, entre ou-

tras coisas que aprendi num polo horti-
frutigranjeiro. Seria ideal para aprender 
ainda”, confessa o estudante.

Ou seja, os moradores, são mais ob-
jetivos do que os técnicos especializa-
dos da Prefeitura de Macapá, ele sabem 
o que necessitam e o impacto imediato 
em suas vidas. Mas, o prefeito e seus as-
sessores não tem celeridade em resolver 
os problemas dos munícipes e prolon-
gam a burocracia estatal e com certeza 
os 10 anos do abandono será comemo-
rado em 2018.
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Da Redação

Parlamentares do Amapá discutem sobre segurança 
pública e sistema prisional na Câmara dos Deputados

‘A Integração das Forças de Segu-
rança na Região de Fronteira 
do Norte do país e o Colapso 

do Sistema Prisional’ – este foi o tema da 
audiência pública realizada na última ter-
ça-feira (21), na Câmara dos Deputados, 
proposta pelo deputado federal Marcos 
Reátegui (PSD/AP), presidente da Frente 
Parlamentar Mista de Segurança, Desen-
volvimento e Integração de Fronteira. 

Participaram do debate a primeira vi-
ce-presidente da Assembleia Legislativa 
do Amapá, deputada Roseli Matos (PP), 
representando o presidente, deputado 
Kaká Barbosa (Avante); o presidente da 
Comissão de Segurança Pública, Jory 
Oeiras (PRB); os deputados membros da 
Comissão de Segurança Pública, Charles 
Marques (PSDC); Jaci Amanajás (PV) e Ja-
nete Tavares (PSC), e a deputada Cristina 
Almeida (PSB), representando a Comissão 
de Relações Exteriores.

Foram convidados para apresentar as 
estatísticas de investimentos, déficits e pro-
blemáticas relacionados ao tema o diretor 
do Departamento Penitenciário Nacional 
(DEPEN), Jefferson de Almeida; o dire-
tor de Inteligência da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (SENASP), Carlos 
Afonso Gomes; o diretor-geral da Polícia 
Rodoviária Federal, Renato Antônio Bor-
ges e o assessor da PRF, Eduardo Aggio de 
Sá.

Jefferson de Almeida apresentou um 
relatório por estado explicando sobre to-
dos os recursos aplicados pelo DEPEN 
para a melhoria do sistema prisional, o 
que foi executado, obras paralisadas e em 
andamento. Sobre o Amapá, o diretor des-
tacou o recurso no valor de R$ 44 milhões 
destinados para a construção de uma pe-
nitenciária, que não foi investido. “Temos 
todas as informações e iremos, a partir 
da semana que vem, deixar disponível no 
nosso site essas informações para acom-
panhamento público, pois é importante 
os parlamentares saberem para fiscalizar e 
cobrar”, declarou Jefferson.

O deputado Jory Oeiras fez uma apre-
sentação mostrando como funciona o sis-
tema prisional do estado, população car-

cerária e déficit. O parlamentar defendeu 
a mudança no sistema de ressocialização 
dos presos dando como exemplo o mé-
todo APAC, utilizado em Minas Gerais, e 
a aprovação da PEC 14/16 do Senado Fe-
deral, que cria a Polícia Penal. “Uma nova 
penitenciária com método eficiente de res-
socialização que diminua o custo de um 
detento, prestando mais segurança para 
os agentes penitenciários é extremamente 
necessária”, disse Jory, que afirmou a im-
portância da PEC como instrumento de 
combate ao crime organizado e retomada 

da ordem e controle do sistema prisional. 
A deputada Cristina Almeida falou da 

fronteira do Amapá com a Guiana France-
sa, destacando o funcionamento da ponte 
Binacional. “Foi uma inauguração parcial, 
porque temos limite no horário para atra-
vessar, o que causa um impacto negativo 
para o Brasil e, principalmente, para o 
Amapá”. A parlamentar falou dos apelos 
feitos pelos moradores de Oiapoque, que 
criaram o movimento Irmãos da Fronteira 
e elaboraram uma carta manifesto, entre-
gue à Assembleia Legislativa. “Outra rei-
vindicação é a dificuldade para adquirir o 
visto, o que torna difícil a entrada dos ama-
paenses na Guiana. Precisamos de apoio 
para resolver essa questão”.  

Renato Antônio apresentou todo o 

trabalho da PRF nas estradas federais e as 
apreensões de armas, drogas e contraban-
do de produtos, com destaque para cigar-
ros, o que gera prejuízo aos cofres públicos. 
Chamou a atenção para os perigos nas áre-
as de fronteira, para o aumento dos crimes 
e o crescimento das facções criminosas. 
“Temos 410 postos da Polícia Rodoviária 
Federal, 30% em áreas de fronteira. Nos 
estados de Rondônia e Acre aumentaram 
em 500% as apreensões de armas e, con-
sequentemente, o crescimento das facções. 
Mato Grosso do Sul e Paraná lideraram em 
2016 as apreensões de maconha realizadas 
pela PRF, com 80%”. E destacou que o Bra-
sil está na 2ª posição de maior consumidor 
de cocaína do mundo, pela fragilidade na 
segurança e falta de um sistema integrado 
eficiente. O diretor da Polícia Rodoviária 
comunicou que para o Estado do Amapá 
está prevista a construção de um posto da 
Polícia Rodoviária para os municípios de 
Tartarugalzinho e Laranjal do Jari e a am-
pliação da cobertura de rádio digital para 
contribuir com a segurança pública. 

Afonso Gomes aproveitou para infor-
mar que dentro da política de integração 
da SENASP serão feitos seminários regio-
nais para discutir as problemáticas e po-
líticas públicas para fortalecer a seguran-
ça na fronteira. E explicou o projeto para 

2018 da secretaria, que cria uma rede de 
delegacias antinarcóticos. O deputado 
Jaci Amanajás defendeu a política de pre-
venção. “Manter um preso é um prejuízo 
muito grande. Temos que trabalhar a edu-
cação e a estruturação das famílias, e isso 
depende do Estado, de políticas públicas 
e também da sociedade, que deve fazer a 
sua parte”. 

Para o deputado Charles Marques, 
vencer a crise na segurança é um esforço 
conjunto. “Os gestores devem ter compe-
tência para gerir os recursos destinados 
para a implementação dos projetos. Os 
interesses políticos e pessoais não podem 
prevalecer. Caso contrário, iremos fortale-
cer as faculdades do crime”. Muitos pon-
tos foram discutidos durante a audiência, 
dentre eles o tráfico de pessoas, a imi-
gração ilegal na Amazônia de pessoas do 
Oriente Médio, biopirataria, contrabando 
e descaminho, aumento do número de ho-
micídios e estupros coletivos. 

O debate contou com a presença dos 
deputados federais Lincoln Portela (PRB/
MG); Mauro Pereira (PMDB/RS); do de-
fensor público nacional dos Direitos Hu-
manos, Aginaldo Vieira e de Rubens de 
Araújo Lima, presidente da Associação 
dos Policiais Legislativos do Senado Fede-
ral (APOLESF).
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Reinaldo Coelho

O roubo de gado e o abate 
clandestino estão inter-
ligados, e é uma ques-

tão muito séria e precisa ser urgen-
temente combatida no Estado do 
Amapá, pois representa prejuízo e 
insegurança para os produtores ru-
rais e grave risco para a saúde da 
população, já que nessa situação 
o animal não é examinado por um 
médico veterinário antes da morte, 
assim como não é analisada a sua 
carcaça. 

O Estado do Amapá é o único Es-
tado brasileiro cuja bubalinocultura 
supera quantitativamente a bovino-
cultura. O Estado do Pará é o prin-
cipal fornecedor de bovídeos para 
abate, onde se destacam os municí-

pios de Chaves, Monte Alegre, Brasil 
Novo e Prainha. Os principais muni-
cípios amapaenses fornecedores são: 
Cutias, Macapá, Tartarugalzinho e 
Itatuba. Os dois principais municí-
pios amapaenses, Macapá e Santana, 
sedia os dois maiores matadouro do 
Estado, Frigorífico Amazônia Em-
preendimentos Ltda. – (FRIAAP), 
localizado no município de Macapá-
-AP, e o matadouro Braga Empreen-
dimentos Ltda. – (FRIMAP), locali-
zado no município de Santana-AP.  
Laranjal do Jari, Oiapoque, Porto 
Grande possuem seus matadouros.

Combate ao ROUBO e ao ABA-
TE clandestino 

Na semana finda aconteceu uma 
reunião conjunta ACRIAP, Pro-
motoria de Justiça, Associação Co-
mercial de FG e Polícia Militar, no 
município de Ferreira Gomes, tendo 

como pauta o abate clandestino e o 
furto de animais.

A promotora de Justiça, Neu-
za Barbosa, que acompanha o caso, 
disse que a população está consu-
mindo carne inapropriada. De acor-
do com a Promotora as demandas 
que foram trazidas, pelo presidente 
da ACRIAP, Jesus Pontes acerca dos 
furtos de gado que ocorrem no Bai-
xo Araguari.

“Temos essa demanda a muito 
tempo e infelizmente devido ao bai-
xo efetivo da Policia Militar e das 
deficiências da Delegacia da Polícia 
Civil, esses crimes não estão sendo 
investigados e fiscalizados da forma 
que deveria. E vamos dar a priorida-
de necessária”.

A fiscal da Justiça destacou que 
o abate de gado clandestinamente 
acontece ao longo do Rio Araguari. 
“Esses produtos, oriundo do abate 

clandestina está sendo consumido 
pela população de Ferreira Gomes, 
sem a devida inspeção da DIAGRO 
no âmbito estadual. Já temos o pro-
cedimento administrativo instaura-
do e vamos dar seguimento aos tra-
balhos iniciados pelos promotores, 
mas com a prioridade e a urgência 
que o caso requer”.

A promotora afirmou que acon-
teceu uma reunião com a Vigilância 
Sanitária do município de Ferreira 
Gomes (a reunião aconteceu no sá-
bado 18/11) para que ocorresse uma 
inspeção mais rigorosa nos oitos 
açougues que funcionam na sede do 
município. “Vamos nos encontrar 
com o grupamento local da Polícia 
Militar para termos uma reposta e 
cobrar a respeito desses furtos reite-
rados de gados em Ferreira Gomes”.

O presidente da Associação Co-
mercial, Industrial e Agropecuária 

AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ
Combate aos abates clandestinos e roubos de gado
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de Ferreira Gomes, Nogueira, de-
clarou a reportagem que a tempos 
o assunto sobre os abates clandesti-
nos vem sendo conversado com os 
açougueiros do município, para que 
você feito algumas adequações, para 
melhorar o abate de gado dentro das 
exigências sanitárias. “Procuramos 
ver o lado do empreendedor e do 
pecuarista fazemos o contraponto. 
Neste sentido conversamos com a 
prefeitura para que fosse feito algu-
mas adequações no sentido de me-
lhorar o abate. Em 2014 foi feita uma 
sala de abate que não resolveu o pro-
blema e hoje, essa sala foi fechada, e 
agora temos esse problema de abate 
clandestino”.

Nogueira explicou que o assun-
to tem sido debatido com os em-
preendedores de açougue para en-
contrarem uma solução plausível e 
que atenda o município na melhor 
maneira possível no fornecimento 
de proteína animal, seja bovina ou 
bubalina. “Precisamos do apoio do 
Ministério Público para que haja um 
entendimento mútuos, tanto para 
quem abate e comercializa, quando 
aquele que vende. Por isso temos 
reunido para levar a população uma 
proteína de qualidade. E dentro do 
possível, não aumentar o preço do 
produto, para que o que possa conti-
nuar sendo acessível ao consumidor 
esse alimento”.

Como o município de Ferreira 
Gomes é um dos maiores produtores 
de eventos de massa, onde o turismo 
vem crescendo, e paralelo o setor de 
alimentação também, e existe uma 
necessidade da constante fiscaliza-
ção sanitária, dos produtos forne-

cidos, com a garantia de qualidade 
de origem e de produção alimentar, 
Nogueira explicou que isso é impor-
tantíssimo para as atividades empre-
endedoras dos hotéis, restaurantes 
e individuais. “Lógico que a origem 
de qualquer animal abatido é impor-
tante a questão da sanidade, pois isso 
vai impactar menos nas Unidades 
Básicas de Saúde, e com esse objeti-
vo que estamos tentando melhorar o 
produto final que chega até as cozi-
nhas empresariais ou familiar local. 
Enfim, que todos que aqui residem 
ou visitem possam ter um produto 
de qualidade, que não ofereça risco 
de saúde pública. Obviamente que 
isso vai dar mais segurança a um re-
torno a economia local”.

O presidente da ACRIAP, Jesus 
Pontes, que acionou esse encontro, 
declarou que com a união de todos 
e a fiscalização dos órgãos respon-
sáveis, trará uma garantia aos pe-
cuaristas e açougueiros, principal-
mente ao consumidor, que estarão 
fornecendo e consumido produtos 
garantidos pela qualidade e higiene. 
“Além de que precisamos garantir 
uma maior fiscalização e comba-
termos o roubo de gado, que é uma 
das pontes para o fornecimento de 
carne bovina e bubalina sem o selo 
da DIAGRO e do Serviço Sanitário. 
Quando isso acontece, temos a tran-
quilidade de que estando tudo legal, 
todos ganham e o pecuarista, quer 
isso, criar, vender e ter um retorno 
econômico, porém, maior ainda e 
ter certeza que seu produto é apto ao 
consumo o que lhe garante que está 
trabalhando corretamente”.

Jesus Pontes, presidente da Acriap, também foi vítima de furto em 2016 (Foto Fabiana Figueiredo-G1)

Macapá-AP, 25/11 a 01/12 de 2017 13ESPECIAL
Abate clandestino 
Os produtos obtidos a partir do 

abate clandestino podem ser vetores 
de doenças transmitidas dos animais 
aos homens, como a tuberculose e 
brucelose, porque os abates clandes-
tinos são efetuados em locais impró-
prios, sem estrutura adequada e sem 
higiene. 

Há riscos ainda de poluição am-
biental decorrente do depósito irre-
gular da mercadoria ou da dispensa 
de dejetos, de forma inapropriada, 
no solo e em mananciais. No abate 
clandestino também não são respei-
tadas as normas sanitárias para a 
manipulação da carne. 

Os municípios amapaenses não 
possuem matadouros estruturados 
para atender os requisitos legais das 
Normas Sanitárias. Em municípios 
como Ferreira Gomes, Itaubal do Pi-
ririm e Cutias do Araguari os aba-
tedouros não dispõem das mínimas 
características para realizar o servi-
ço. 

Nestes municípios já acontece-
ram a interdição de dois matadou-
ros particulares instalados no muni-
cípio de Ferreira Gomes, avaliados 

como inaptos para funcionamento 
pela Agência de Defesa e Inspeção 
Agropecuária de Amapá (DIAGRO), 
e o município construiu uma sala de 
abate, que não atendeu as recomen-
dações mínimas de higiene e foi fe-
chada. 

Essa ação foi uma requisição da 
Promotoria de Justiça da Comarca 
de Ferreira Gomes (PJFG), em de-
corrência das precárias condições de 
abate. Com a interdição a prefeitura 
terá de concluir as obras do mata-
douro municipal, que estão paralisa-
das, e seguir todas as exigências das 
legislações sanitárias e ambientais 
e dentro das indicações estruturais 
para o matadouro padrão.

A ação de interdições atingiu os 
municípios de Itaubal do Piririm e 
Cutias do Araguari, que também 
possuem abatedouros que não aten-
dem às regras mínimas higiênico-
-sanitárias. 

Nesses municípios os animais 
são abatidos sem passar por inspe-
ção que ateste seu estado de saúde 
e sua procedência, diferente de Fer-

reira Gomes, que já tem o acompa-
nhamento no abate de um médico 
veterinário da Prefeitura Municipal, 
mas o local é considerado clandesti-
no. Esses fatos ocorreram em 2012 e 
cinco anos depois, nada mudou. 

Um estudo realizado pela DIA-
GRO, concluiu que apenas os dois 
matadouros particulares instalados 
em Macapá e Santana são sanitaria-
mente aptos e, nos demais municí-
pios, precisam de investimentos para 
construção de matadouros públicos 
para proporcionar carne de qualida-
de, seguindo as normas ambientais e 
sanitárias.

Ação do Batalhão Ambiental
Uma operação foi realizada pela 

4ª Companhia do Bailique e Com-
panhia Fluvial do Batalhão Ambien-
tal, entre os dias 6 e 13 de abril deste 
ano, em várias comunidades do Rio 
Gurijuba, Tartarugalzinho, Pracuú-
ba, Cutias, Amapá, e no próprio Bai-
lique. 

O objetivo era combater crimes 
como furto de gado, receptação, 
ameaças, porte ilegal de arma de 
fogo, invasões de propriedades, trá-

fico de drogas e prender foragidos 
da justiça. No último dia da opera-
ção, os policiais prenderam três pes-
soas na comunidade de Duas Bocas 
pelo crime de “abigeato”, que é o fur-
to de animais. Foram apreendidos 
4 quartos de búfalos. Os suspeitos 
foram apresentados na delegacia de 
Tartarugalzinho.

Os policiais abordaram mais de 
40 embarcações nos 8 dias de ope-
ração, sempre em locais de difícil 
acesso. 

Jesus Pontes, que é da segunda 
geração de pecuaristas amapaense 
e presidente da ACRIAP, que repre-
senta esse segmento, comenta que 
há caso de pessoas que estão no ter-
ceiro indiciamento com mandado de 
prisão e não são presos.

“Eu tenho certeza que se fizermos 
um trabalho em cima dessas pesso-
as, que todo mundo sabe quem são, 
junto não só com a polícia, mas com 
uma investigação dentro da Secreta-
ria de Fazenda, pra avaliar a evolu-
ção do patrimônio dessa pessoa, vai 
pegar muita coisa”, disse Pontes.



Equipe de atletismo Porta do Sol tem 
os melhores corredores do Amapá
Reinaldo Coelho

A “Porta do Sol” é uma equipe 
consagrada no Norte do país, 
mas precisamente no Amapá, foi 

criado em 2 de fevereiro de 1985 pelo atleta 
“João Eli Santos” na época atleta, hoje um 
dos maiores técnicos de atletismo do Ama-
pá, tem garimpado nestes 32 anos diamantes 
brutos e os tem lapidados e jogado nas ruas e 
pistas de atletismo, local, regional e nacional. 

A porta do sol foi criado com intuito de 
viabilizar o atletismo no amapá, esse foi o 
maior sonho do fundador e hoje se transfor-
ma em realidade, a Porta do Sol é uma ex-
celente equipe tem vários atletas de grande 
talento e disciplina. 

Mesmo com todos as dificuldades e per-
calços sofridos por uma modalidade reco-
nhecida mundialmente como uma pratica 
mais antiga da história da humanidade. E 
no Amapá, mesmo não sendo valorizada 
vem crescendo e sendo organizada, um dos 
baluartes desses fatos é o próprio “João Eli” 
que sem local para treinar seus discípulos, 
migrou para onde se apresentasse um local 
adequado e um dos últimos foi ao lado do 
Estádio Milton Corrêa, O Zerão, e de segun-
da a sábado limpava o local e realizava os 
treinamentos. 

E assim começaram a surgir novos atle-
tas e para somarem com esse agente esporti-
vo são sempre bem vindos, hoje as pistas do 
Zerão, mas apropriadas para um treinamen-
to organizado e seguro.

Base é tudo
A Equipe amapaense de Atletismo Porta 

do Sol, aposta muito em sua base, e são eles 
que trazem muitas conquista pra Equipe que 
vem mostrando porquê é a melhor do ama-
pá e uma das melhores do Norte do Brasil. 

Desde sua fundação a equipe colheu his-
tórias de muito sucesso, porém, em 2013, 
um ano profícuo para a equipe que faturou 
com seus atletas os Campeonatos (Caixa de 
atletismo Menores amapaense, foi primeira 
nas provas 100m & 200m rasos, foi campeã 

na prova dos 400m Rasos, 
Foi campeã na prova dos 
800m, foi campeã na prova 
dos 1.500m & foi a gran-
de campeã na prova dos 
3.000m). 

Na corrida de milha 
de rua amapaense foi Vice 
campeã com ARNAL-
DO SANTOS e foi 3° com 
THAISON VIANA, (Ge-
ral). 

Na corrida do trabalha-
dor realizada em Macapá 
na praça Floriano Peixo-
to, foram os 3° colocado 
no Geral com ARNALDO 
SANTOS, Foram os Cam-
peões e vice campeões 
na categoria de 15 a 19 anos sendo 1° com 
THAISON VIANA & ALDERLAN SOUSA. 
(2° & 4° Geral, com ARNALDO SANTOS 
em 2° & THAISON VIANA em 4°). 

“A Nossa base é forte, nossa base este 
ano vai da show” Disse João Eli (Treinador 
da equipe) e acertou em cheio. Temos uma 
grande responsabilidade de representar o 
Amapá com 2 melhores atletas do amapá 
em suas respectivas categorias ELAINE GO-
MES (Melhor atleta do amapá com 17 anos) 
& THAISON VIANA (Melhor atleta do 
amapá em sua categoria 17 anos). 

“Só nos resta treinar e esperar o dia do 
CAMPEONATO BRASILHEIRO que será 
o primeiro campeonato nacional dos nossos 
atletas, a meta é chegar entre os 10 melho-
res de suas provas” disse na ocasião o atleta 
Thaison Viana.

Pois é, os leitores dessa matéria devem 
terem lido os destaques do nome de Thai-
son, não é para menos, esse aficionado pelo 
atletismo, que o descobriu na sua escola, e 
atendeu ao convite do João Santos, que es-
tava percorrendo as escolas do Bairro Zerão 
e adjacências atrás de diamantes brutos para 
ele lapidar e participar dos Jogos Escolares 
do Amapá e ali começou a brilhar o fundis-
ta, maratonista e caixista, Thaison Viana, 

que hoje preside a Equipe Por-
ta do Sol. 

“Somos 14 pessoas geren-
ciado o Porta de Sol, estou na 
presidência. E meu orgulho 
é que oriundo das base da 
AAPS, estou no seu coman-
do e neste primeiro ano, pela 
primeira vez o Porta do Sol 
conquistou medalhas nacio-
nais. O Campeonato Norte/

Nordeste, m Natal (RN), onde a Talita Ge-
maque ficou em primeiro lugar nos 800m e 
na segunda colocação nos 3 mil metros e o 
Jonielson Nascimento   que ficou em 4º lugar 
nos 800m e em 6º nos 1.500m”.

Thaison destaca que três atletas perten-
centes aos quadros da AAPS, estão em Bra-
sília, disputando os Jogos da Juventude. “Es-
tamos confiantes que os resultados serão os 
melhores possíveis”. 

O AAPS já revelou centenas de atletas 
para o atletismo nacional. Entre essas es-
trelas Thaison Viana foi um dos revelados 
pela equipe. E ele foi pioneiro em participar 
de um treinamento em 2014, o Amapá teve 
um atleta treinando na Associação Atlética 
Pé de Vento que é uma equipe de atletismo 
brasileira, sendo considerada uma das mais 
importantes do país, bancado pela Caixa 
Econômica Federal com parceria com o 
Ministério dos Esportes e de outras grandes 
empresas esportivas. 

“Foi um período muito bom, para 
mim como atleta e hoje como dirigente. 
Tive um problema de lesão com 15 dias 
de treino em Itaipava – Petrópolis devido 
ao clima atípico, uma cidade montanhosa 
e voltei para Macapá, mas com a sensação 
de alegria por ter feito parte desse clube, 
pois tive oportunidade 
de conhecer grandes 
nomes do esporte bra-
sileiro”. 

Hoje o AAPS, em 
uma nova safra de atle-
tas, Talita, Jonielson, 
Carla Vitória, Elisia, Tai-
nara, Josiane Amorim, 
Mateus. Entre muitos. 
“Temos grandes nomes 

técnicos e treinadores, extremamente capa-
citados, como João Santos, figura carimba-
da do atletismo do Amapá, o Gama, o Salo-
mão, o Amorim que é atleta. Esse cache tem 
José Augusto Pantoja que está se graduando 
em Educação Física”. 

No início tudo era mais difícil, hoje a 
AAPS, hoje o clube em suas dificuldades 
que vem superando. Os recursos que man-
tém o clube, são das mensalidades dos só-
cios, que não é obrigatório. Temos alguns 
parceiros que são importantes como o Gru-
po AL, da empresa Qualimax, que mudou a 
AASP, ela mensalmente fornece os produ-
tos de sua linha para o lanche dos atletas.

“Esses produtos ajudam a repor a ener-
gia dos jovens que estão entrando no espor-
te e precisam desse incentivo, pois muitos 
não tem condições de uma alimentação de 
acordo com a necessidade que um atleta 
precisa. Pois um atleta treinar com fome é 
impossível”. 

Outras empresas também participam 
como o Bazar Pais & Filhos, da empresária 
Fátima Leite, que assinou um contrato com 
a AAPS e mantem recursos mensais para as 
atividades do Clube. “São três patrocinado-
res que ajudam Porta do Sol, sem eles tudo 
seria mais difícil”.
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Os 26 atletas paralímpicos 
amapaenses puderam viven-
ciar fortes emoções ao par-

ticiparem dos quatro dias da Paralim-
píadas Escolares 2017 sediadas em São 
Paulo (SP). A alegria dos amapaenses 
foi celebrada desde a abertura ao encer-
ramento no centro de Convenções do 
Anhembi, reuniu 944 atletas de todos os 
Estados brasileiros e Distrito Federal. 

Todos esses jovens que têm idade en-
tre 12 e 17 anos, disputaram os jogos em 
dez modalidades. Os atletas do Amapá 
disputam atletismo, lançamento de dar-
do, lançamento de peso, disco, natação, 
dentre outros. O atleta de atletismo Mi-
chel Pena foi o porta-bandeira da dele-
gação amapaense.

Jucilene Ramos, mãe da paratleta 
Pâmela Ramos, que compete no atletis-
mo, diz que a filha sempre surpreendeu, 
mas não imaginava que iria competir 
nas corridas. “O esporte é fundamental 
na vida da minha filha. Além dela ter 
melhorado seu equilíbrio corporal, ela 
se tornou mais sociável com a família e 
amigos”. Pâmela de 17 anos, deficiente 
física, compete há cinco anos.

Os jogos iniciaram na manhã da 
quarta-feira, 22, no centro de Treina-
mento Paralimpico Brasileiro e encerra-
ram na sexta-feira, 24.

Segundo o Comitê Paralímpico Bra-
sileiro, as Paralimpíadas Escolares são 
o maior evento escolar paralímpico do 
mundo, que já relevou vários talentos 
nacionais. A novidade nesta edição foi a 
inclusão do basquete em cadeira de ro-
das e futebol de 5.

Paralimpíadas 
Escolares 2017
Da Editoria

JOGOS ESCOLARES DA JUVEN-
TUDE

O amapaense Tiago Leão conquista 
medalha de Prata

Mais uma vez o 
judô amapaense é 
destaque nos Jogos 
Escolares da Juven-
tude, na categoria 
de 15 a 17 anos. O 
judoca amapaense 
Tiago Leão, da Es-
cola Estadual Tira-
dentes, conquistou 
a medalha de prata, 
a primeira do Ama-
pá nesta edição dos 
jogos.

O Amapá iniciou 
as disputas das modalidades individuais 
na última sexta-feira, 16, em Brasília-DF, 
onde ocorre a etapa nacional dos jogos, 
que seguem até hoje, dia 25 de novem-
bro. 

De acordo do coordenador da de-
legação amapaense, professor Olivaldo 
Nunes, os alunos-atletas do Amapá vêm 
desempenhando uma excelente compe-
tição. “Nós já tivemos um ótimo resul-
tado no judô com a medalha de prata do 
judoca Tiago, e obtivemos boas vitórias 
na luta olímpica e vôlei de praia. Acre-
dito que ainda teremos mais medalhas”, 
prospectou.  

Para chegar até a final, Tiago, da cate-
goria até 55 quilos, precisou fazer quatro 

lutas. Na decisão, diante do brasiliense, 
atual campeão brasileiro na categoria, 
acabou sentido o cansaço e na metade 
da luta levou um ippon. 

Mesmo assim o medalhista mostrou 
muito contente em conquistar uma me-

dalha representado o Amapá em uma 
competição nacional. “Com muito esfor-
ço conseguimos essa medalha de prata e 
só não conseguimos o ouro por detalhe 
e o adversário era 
muito qualificado, 
mas estamos feli-
zes porque colo-
camos o nome do 
Amapá em evi-
dência”, disse.

A delegação 
amapaense via-
jou com 162 in-
tegrantes, entre 
dirigentes, técni-
cos e atletas, para 

a disputa das modalidades individuais e 
coletivas masculinas e femininas de fut-
sal, handebol, basquete e vôlei, atletismo, 
badminton, ciclismo, luta olímpica, judô, 
natação, tênis de mesa, vôlei de praia e 
xadrez. Esta é a maior delegação amapa-
ense da história do Estado nos jogos.

A delegação amapaense participa dos 
Jogos Escolares da Juventude com apoio 
do governo do Estado. As passagens até a 
capital federal foram asseguradas através 
de uma emenda parlamentar do deputa-
do federal Roberto Góes (PDT), no valor 
de R$ 1,4 milhão, que contempla outros 
projetos esportivos.

Os Jogos Escolares da Juventude são 
o maior evento estudantil esportivo do 
Brasil. A competição de abrangência na-
cional reúne milhares de alunos-atletas 
de instituições de ensino públicas e pri-
vadas de todo o país. Atualmente, é tida 
como referência internacional. Conside-
radas as fases seletivas, os números che-
gam a mais de dois milhões de atletas e 
cerca de 4 mil cidades participantes.
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Igreja Jesus de Nazaré
Jubileu de Ouro
De Capela a Paróquia: 
o início de uma nova igreja

“50 anos com Maria, evangelizando 
e anunciando Jesus.”
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PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA (IN MEMORIAM *1933 – +2004)
Reinaldo Coelho

Esta semana, 
dedicada a 
Consciência 

Negra, a editoria de 
pioneirismo tinha um 
leque de personagens 
negras que atuaram 
nesse rincão Tucuju em 
benefício do desenvol-
vimento do Amapá, po-
rém, encontramos um 
cidadão que muito fez 
pela educação nas loca-
lidades rurais Quilom-
bolas do Amapá e que 
tem sua origem traçada 
por outro pioneiro da 
educação amapaense – 
o professor Glicério de 
Souza Figueiredo, que 
foi o escavador para 
ser assentado o alicerce 
da educação no recém 
criado Território Fede-
ral do Amapá, que se 
apresentava com uma 
imagem severa e car-
rancuda, porém, era a simpatia em pes-
soa, rígido em suas convicções e exigen-
te na aplicação do ensino-aprendizado, 
mas fazia seus educandos aprenderem a 
ler e escrever e se tornarem cidadãs de 
bem. Pedalando sua bicicleta ia vinha 
para as escolas onde foi designado Mes-
tre, esse DNA de educador e de pessoa 
correta passou de pais para filhos, e hoje 
Glicério e Antônio tem um representan-
te atuante na Educação do Amapá, e no 
atendimento e melhoria para os negros 
do Amapá, professor Alci Jackson Soa-
res da Silva, escritor e grande defensor 
da educação quilombola. 

O professor Antônio Figueiredo da 
Silva recebeu uma homenagem do Esta-
do, tornando-se patrono de uma Esco-
la Estadual, na Zona Rural de Macapá, 
zona preferida para atuar na carreira 
do Magistério, principalmente nas Co-
munidades Quilombolas. A escola está 
sediada na Rodovia Macapá Jari Km 21, 
nº 1077, Conjunto Torrão do Matapi. 

“É uma honra para a nossa família 
ter uma escola com o nome do nosso 
pai que sempre lutou muito para a edu-
cação da comunidades rurais e Quilom-
bolas”, declarou o professor Alci Jackson 
Soares da Silva. 

O nosso pioneiro da semana, An-
tônio Figueiredo da Silva, era filho do 
Senhor Glicério de Souza Figueiredo e 
Euflávia Figueiredo. Desempenhou as 
suas funções como professor do ensino 
público do Amapá, mais precisamente 
na zona rural do município de Macapá 
(Capital), onde dedicou 31 anos de sua 
vida atendendo de forma direta as co-
munidades quilombolas deste Estado. 
Casou-se com a portuguesa Celina Ma-
ria Soares da Silva, com quem teve oito 
filhos. Sendo que um destes faleceu nos 
primeiros dias de vida. Dessa união nas-
ceram três meninas e quatro meninos. 
Estes sendo: Maria Selma, José Haroldo, 
Maria Suely, Sandra Maria, Almir Soa-
res, Antônio do Socorro e Alci Jackson 
Soares da Silva.  Antônio e Celina Maria 
adotaram mais três crianças: Reginaldo 
Pereira Pinheiro, Rosemary dos Santos 
e André Soares, este último neto.  Por 
ser nativo dessas terras sabia o quanto 
era importante a educação escolar para 
essas regiões. Ferrenho e determinado 
na sua concepção educacional o profes-
sor Antônio Figueiredo não media es-
forços para que as pessoas que viviam 
na zona rural do Amapá tivesse a edu-
cação didática pedagógica.  Foi profes-

sor, supervisor regional e em sua última 
função de geo-educador coordenava 
todas as escolas estaduais da zona rural 
do Município de Macapá.  Onde se con-
centra a maior parte das Comunidades 
Quilombolas do Amapá.  Por onde pas-
sou fez amizades, com seu jeito simples, 
educado e carinhoso de tratar as pes-
soas, independentemente da sua estra-
tificação social. Fez parte da formação 
educacional de muitos amapaenses. E, 
com certeza, deixou uma enorme lacu-
na na educação rural do nosso Estado. 

Uma homenagem do professor Ja-
ckson da Silva a sua mãe e es-
posa de Antônio Figueiredo da 
Silva e também uma educadora 
familiar ímpar, Celina da Silva, 
portuguesa com certeza, mas 
amapaense ferrenha. 

“Sua bênção minha Mãe. 
Essa é a minha mãe! D. Celina, 
portuguesa de nascença. Sei o 
quanto fizestes para nos ver cria-
dos, formados. Da sua labuta e 
perseverança em não desistir, 
mesmo o vento soprando con-
tra. Conseguistes junto ao nos-
so querido Pai (in memoriam) 
dar conta da sua missão de mãe. 

Pois, fostes autodidata e, sem dúvida 
alguma a melhor educadora, psicóloga, 
mestra na arte de nos conduzir pelo ca-
minho do bem. Sou o que sou porque 
tive espelhos, exemplos. Exemplos de 
honestidade, perseverança, determina-
ção e acima de tudo as suas palavras, os 
seus conselhos. Falar que te amo, sem 
dúvida é muito pouco para externar o 
meu e os sentimentos de meus irmãos. 
Neste dia quero te desejar muitas felici-
dades, saúde e que Deus sempre te pro-
teja e te ilumine. Um abraço bem aper-
tado minha Mãe”.

É uma honra para a nossa família ter uma escola com o nome do 
nosso pai que sempre lutou muito para a educação da comunida-
des rurais e Quilombolas. Professor Alci Jackson Soares da Silva
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Preconceito “às claras”
Adriana Belotto

“É som de preto, e favelado, mas 
quando toca, ninguém fica 
parado”. Assim, há anos, as 

pistas de dança de todo o país pegaram fogo 
em um ritmo impossível de ignorar. Naque-
le momento, ninguém se preocupou com o 
uso do termo “preto”. Nem em “Verdade 
tropical”, de Caetano Veloso, quando o au-
tor relata fala de sua mãe, dona Canô, que o 
chama para ver “o preto que você gosta na 
TV”, referindo-se a Gilberto Gil. 

Diante de toda a polêmica suscitada nas 
redes sociais acerca do vazamento do vídeo 
de um famoso jornalista, muito se disse que 
o problema está no termo “preto” em si, 
mas discordo e, já que estamos usando lite-
ratura e música, lanço mão de uma letra dos 
Titãs: “palavras não são más”. Aqui, chamo 
a atenção para a intenção comunicativa: o 
desejo de ofender, de humilhar.

Os exemplos de uso dos termos “preto” 
ou “negro” são fartos. Nas narrativas de Sa-
garana, de João Guimarães Rosa, aparece; 
nas poesias de Castro Alves e Menotti del 
Picchia, aparece; na alcunha de Neguinho 
da Beija-Flor, Raça Negra e Negritude Ju-
nior, e nas letras cantadas por Gal Costa e 
Alcione também. Ser um “negão de tirar o 
chapéu” está bem longe de qualquer abor-
dagem pejorativa ou estereótipos de desva-
lorização, aliás; como se diz atualmente, é 
ser um “homão da porra”. 

É claro que existem também inúmeros 
exemplos do negro inferiorizado e estere-
otipado em nossa literatura, herança dos 
séculos em que fomos uma colônia escra-
vocrata, mas os problemas de preconceito 

racial no Brasil e – no mundo, arrisco-me 
dizer, vão além da raça e atingem homos-
sexuais, mulheres, deficientes físicos, e não 
podem, portanto, serem reduzidos ao uso 
de um termo visto como “politicamente in-
correto”. O problema é maior: reside no fato 
desses grupos receberem menos dinheiro 
pelos mesmos serviços prestados, pelos jo-
vens desse grupo serem agredidos com mais 
frequência – física e verbalmente; de terem 
maior dificuldade para conseguir emprego 
ou ingressar em universidades públicas. O 
preconceito se materializa quando, de acor-

do com o Mapa da Desigualdade, um cida-
dão residente na cidade de São Paulo tem 
expectativa de vida 40% maior ao viver no 
Jardim Paulista, em comparação ao que vive 
no Jardim Ângela; para esse estudo, foram 
usados 30 indicadores socioeconômicos.

É fundamentalmente importante que 
nos dias atuais, com o reaparecimento de 
movimentos que enaltecem a ideologia na-
zista, com casos e mais casos de morte de 
jovens negros em situações escusas ou com 
a persistente agressão a mulheres e homos-
sexuais, a sociedade brasileira reflita e cobre 

seus representantes nas casas legislativas 
acerca de políticas públicas efetivas para 
minorias em situação constante de alerta. E 
que casos como o do jornalista global não 
sejam vistos como mero desvio, nem tam-
pouco defendidos por ministros da Supre-
ma Corte. 

João Paulo Vani é Presidente da Acade-
mia Brasileira de Escritores, Mestre em Te-
oria Literária e Doutorando em Letras pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Unesp de São José do Rio Preto. Contato: 
jpvani@editorahn.com.br
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ESTUDANDO OS COMPLEMENTARES DO ECA
AUTORES (Acadêmicos)1: Aldair José Silva dos Santos, Glacione Lo-
pes da Silva, Ligia Mônica Wanghon Coêlho, Liliane Soares de Al-
meida, Marcelo dos Santos Santa Rosa, Regiane Santos Soares.

Orientação: Profª. Sônia Ribeiro.

Começamos o dia pela dica 
da semana, acreditando 
que todos elaboravam 
seus respectivos planeja-

mentos de existência. Acadêmicos, Pro-
fessora e a própria Sociedade. A maté-
ria escolhida foi Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Um tema que não fica-
rá adormecido em nossos estudos. Nós 
nos acostumamos a dar prioridades e 
reservamos tempo de pesquisas para 
esses assuntos.

Na vida precisamos entender as ma-
térias dos “menores”. No início, de fato, 
as pessoas não dão a ênfase necessária a 
essa principal questão, mas, com o pas-

sar do tempo e frente à expectativa das 
delicadezas principais e complementa-
res do tema, passamos a ser protago-
nistas das pesquisas, sendo, inclusive, 
questões que geraram a maior quanti-
dade de trilhas da convivência infan-
to-juvenil pelas páginas do Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA.

Neste sentido, como estudar o ECA? 
Não tem segredo! A leitura do ECA e 
de seus artigos didaticamente distribu-
ídos, aliado à convivência com crianças 
e adolescentes, além de experiências 
trocadas em grupo que convivemos, 
com certeza, chegaremos ao deslum-
bramento da temática.

Analisados pelas provas dos Direi-
tos da Infância e do Adolescente, per-
cebemos que, nos enunciados, sempre 
constava de acordo com o ECA. Em al-
gumas, consideramos a parte do ECA 
difícil, geralmente por nunca termos 
estudado aquele tema, acreditando es-
tar ele “escondido” em algum livro. En-
gano nosso: como não temos o hábito 
de estudar as matérias complementares 
ou de ler e gravar com atenção o pró-
prio estatuto, as questões pareciam ser 
advindas de direito exigido pelo roteiro 
de conhecimento repassados nas acade-
mias, nunca distante dos laços familia-
res, sempre próxima das propriedades 
dos direitos, que mudam os pensamen-

tos através do profundo conhecimento 
da matéria.

O ECA é uma espécie de guia com-
plementar com vistas à inserção de 
crianças e adolescentes excluídos na 
sociedade. Esse diploma decerto de-
veria ser estudado desde as primeiras 
aulas nas escolas e, somente, assim, a 
disseminação de seu conteúdo, teria o 
condão de mudar o paradigma com-
portamental da sociedade em relação 
às crianças e adolescentes.

1 Acadêmicos do Curso de Direito 
da Faculdade de Macapá-FAMA (10º 
Termo/Noturno). E-mail: marcelo_
2santos@hotmail.com



Reinaldo Coelho

Igreja Jesus de Nazaré – Jubileu de Ouro
De Capela a Paróquia: o início de uma nova igreja

A Paróquia Jesus de Nazaré co-
meçou com uma capelinha, 
construída no Bairro Jacare-

acanga. O surgimento do bairro se deu 
em meados da década de 1960, acompa-
nhando o desenvolvimento econômico e 
populacional que vinha sendo observado 
em direção à Zona Sul macapaense. Tor-
nou-se o bairro mais aristocrático da ci-
dade. Lá habitavam os servidores de staff 
governamental, os funcionários públicos, 
numa época em que ser barnabé era mo-
tivo de orgulho e sinônimo de prosperi-
dade. 

Os empregados mais graduados do go-
verno (do ex-Território) tinham casa ali. 
Até uma vila foi construída só para eles – 
a Vila do Ipase. O bairro se chamava, na 
época, Jacareacanga. Por quê? Ninguém 
sabe, e os seus moradores detestavam. 

Com a construção da Capelinha Jesus 
de Nazaré, e logo transformada em paro-
quia, pelo então Bispo Prelado da Prelazia 
de Macapá, Dom José Maritano, no dia 
12 de dezembro de 1966, o bairro adesi-
vou o nome da paróquia e passou a ser 
conhecido como Bairro Jesus de Nazaré.

Com a Capelinha e o adveio dos pri-
meiros religiosos católicos (padres e frei-
ras) que instalaram no bairro uma igreja, 
um convento e um seminário. E o Cen-
tro Diocesano, que teve o pioneirismo de 
uma Gráfica, uma Rádio e uma Escola. 

A antiga Igrejinha já não comportava 
os fiéis cristãos do bairro, pois cresceu 
vertiginosamente e os seus membros pas-
saram a construir a nova sede da paró-
quia, e realizaram um excelente trabalho 
de voluntariado. É uma das sedes paró-
quias mais bem organizadas da Diocese 
de Macapá, um lugar de beleza ímpar, 
com locais apropriados para a meditação 

e atividades lúdicas. 
Transformou-se em um templo cató-

lico (igreja) – lugar muito tranquilo para 
sua meditação Transcende uma Aura 
positiva muito forte. Localizada em um 
ponto estratégico do bairro tem uma 
praça e um estacionamento muito fácil.  
Consagrada a Jesus de Nazaré traz uma 
paz interior muito grande. Sensação de 
estar mais próximo de Deus. 

Seu primeiro pároco foi o missionário 
do Pime Padre Vicente Fumarola. O se-
gundo pároco foi o missionário (PIME), 
padre Luiz de Davi, transferido da pa-
róquia Nossa Senhora da Conceição. O 
terceiro pároco, também missionário 
do PIME, foi o padre Vitório Galiane. O 
quarto pároco foi o Padre Alexandre Pes-
soti e o quinto pároco foi o padre Jorge 
Basile. 

Atualmente atua na paróquia o padre 
diocesano Paulo Ro-
berto da Conceição 
Matias de Souza, o 
oitavo pároco que ad-
ministra há 9 anos. 

Composição pa-
roquial

A Paróquia pos-
sui a Igreja matriz, 
a capela São José de 
Anchieta e um centro 
comunitário que leva 
o nome do professor 
Marcos Rocha, faleci-
do em 2008 e que foi 

um leigo atuante nas pastorais sociais da 
paróquia. Pastoral da Criança; Cateque-
se; Pastoral da Caridade; Liturgia; Pasto-
ral da Juventude; Apostolado da Oração. 

Um dos grandes eventos espirituais 
acontecem semanalmente é a missa da 
cura começou em agosto de 2008, im-
plantada pelo pároco Paulo Roberto.

Padre Paulo destaca em uma carta a 
honra que lhe cabe em estar à frente da 
Paroquia Jesus de Nazaré nesse Jubileu de 
Ouro. “Quis a Divina Providência que es-
tivesse a frente dessa vitoriosa paróquia, 
celebrando os 50 anos de profícua evan-
gelização”. 

Padre Paulo relembra que são cin-
quenta anos anunciando Jesus de Naza-
ré.  Cinquenta anos construindo o Reino 
de Deus. “Quantas maravilhas Deus fez. 
Quantas coisas bonitas aconteceram. 
Não podemos esquecer de agradecer a 
Deus e a todos que deram sua vida para 
que nossa paróquia chegasse depois de 
cinquenta anos renovada e cheia de fé e 
esperança. 

Agradeço a to-
dos que fizeram e 
fazem parte dessa 
história. Deus é 
bom!”

Uma vasta 
programação foi 
montada para 
lembrar a data. A 
abertura do jubi-
leu aconteceu no 
dia 12 de novem-

bro e deverá encerrar no dia 12 de de-
zembro. 

Programação Religiosa
• Abertura do Jubileu – 12/11/17
• Tríduo em Honra a N. S. das Gra-

ças – 27/11
• Premiação do Concurso de Re-

dação e Coquetel.

Programação Social
• Exposição Fotográfica e Sarau Li-

tero-musical – 16, 17, 18 e 19/11
• Almoço de Confraternização e 

Bingo 3/12
• Baile do Jubileu -9/12

Há 25 anos, no dia 5 de julho, pelas 
mãos de Dom Luiz Sores Vieira, o nosso 
pároco padre Paulo Roberto Matias era 
ordenado sacerdote. A comemoração ini-
ciou-se na quinta-feira (30) com a Missa 
solene presidida por Dom Luiz com a 
participação de centenas de pessoas.

“50 anos com Maria, evangelizando e anunciando Jesus.”
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Constantino Brahuna melhor do Brasil
No meu 

espaço, 
d e s t a 

semana, presto ho-
menagem a um dos 
homens mais bri-
lhantes do mundo 
jurídico brasileiro. 
Constantino Augus-
to Tork Brahuna.

Recentemente a 
empresa Braslider 
Associação Brasilei-
ra de Liderança, em solenidade realizada 
em São Paulo concedeu a comenda de me-
lhor profissional do mundo jurídico bra-
sileiro. O prêmio leva em consideração os 
profissionais que se destacam com sua ati-
vidade perante a sociedade brasileira.

Entre os profissionais da seara jurídica 
do País recebeu a comenda pelos relevan-
tes serviços prestados a justiça como ma-
gistrado e advogado. Hoje o Amapá pode 

se orgulhar de ter o 
melhor profissional 
do mundo jurídico 
brasileiro.

C o n s t a n t i n o 
Brahuna formou 
em direito pela Fa-
culdade de Direito 
da Universidade 
Federal do Pará em 
1972. Advogou por 
20 anos, dos 11 con-
cursos públicos do 

quais participou, passou em 10. Dentre os 
quais o das Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil, cujo triunfo superou 5.274 candida-
tos. “Na Eletronorte trabalhei por 15 anos”, 
afirmou ele.

Em 1991 Brahuna fez concurso para 
a magistratura amapaense. Aprovado, in-
gressou na justiça do Amapá aonde che-
gou ao cargo de Desembargador por me-
recimento.

Brahuna, um homem de profundo co-
nhecimento jurídico, sempre teve parti-
cipação destacada como magistrado. No 
desembargo ocupou a função de correge-
dor, tendo feito um trabalho correcional 
brilhante. Aposentado compulsoriamente, 
Brahuna alega que seu caráter forte, afeito 
a verdade, doa a quem doer ele incomo-
dou magistrados que urdiram contra ele 
até lhe verem fora da magistratura amapa-
ense. “Eu respirava o judiciário, dedicava 
integralmente o meu tempo ao Tribunal, 
mas incomodava muita gente, mas o que 
meus algozes não conseguem ofuscar é o 
meu trabalho. Por onde passei tive partici-
pação destacada, fruto de muito trabalho 
e estudos”.

Constantino Brahuna me recebeu no 
escritório de advocacia do filho, Brahu-
na Júnior, onde se diz feliz. “Estou feliz e 
tranquilo. Primeiro por ter minha consci-
ência em paz. Fiz o melhor para a justiça 
amapaense. Minhas sentenças estão nos 

anais. Confiram, e facilmente perceberão 
que são irreformáveis. Justas, pugnan-
do sempre em conceder o direito a quem 
verdadeiramente o tem. Hoje dou graças 
a Deus de terem me tirado no Tribunal. 
Estou fazendo o melhor no escritório do 
meu filho. Preparei meu filho para ser um 
advogado de caráter e de qualidade e es-
tou aqui dando o meu melhor com uma 
bancada jovem a quem tenho o prazer de 
contribuir para o amadurecimento desses 
profissionais”.

Brahuna finaliza nossa conversa afir-
mando que tem personalidade forte e ja-
mais se envolveu em ilicitudes no desem-
penho das funções judicante. “Roberto! 
Não tenho medo de nada e nem de nin-
guém. Onde cheguei, cheguei por mérito 
e estou feliz por ter sido escolhido entre 
tantos brasileiros o melhor do mundo ju-
rídico”, finalizou.

A coluna parabeniza o advogado Cons-
tantino Augusto Tork Brahuna.

O Amapá ainda respira ali-
viado com a situação do 
sistema previdenciário. 

Até 2015, segundo os últimos dados 
do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), o estado registrava 
zero de déficit na previdência, junto 
com Roraima, Rondônia e Tocan-
tins. Em 2006, os gastos excedentes 
com pagamento de aposentados e 
pensionistas também ficaram zera-
dos nesses mesmos quatro estados 
da região Norte.

De acordo com o último Censo 
Demográfico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o 
Amapá tinha quase 670 mil habitan-
tes. Na capital, são quase 400 mil, 
sendo 190 mil com 25 anos ou mais. 
E, segundo previsão do Instituto, a 
tendência é que a população de ido-
sos supere a de crianças até 14 anos 
até 2030.

Para o pesquisador da Fundação 
Getúlio Vargas, Fernando de Holan-

da Filho, se a essa previsão do IBGE 
se concretizar nos próximos anos, o 
sistema previdenciário do Amapá – 
que hoje caminha tranquilo - pode 
entrar em colapso. “O envelheci-
mento da população brasileira vai 
ser muito rápido e muito profundo. 
Assumindo que existe uma propor-
ção entre os benefícios de aposen-
tadoria e o percentual da população 
e a quantidade de pessoas acima de 
65 anos, isso torna tal sistema in-
sustentável.” Para Fernando, uma 
reforma no sistema é urgente. “A in-
trodução de uma idade mínima para 
aposentadoria é fundamental.”

Idade Mínima
O Brasil não tem idade mínima 

definida para aposentadoria. Mas 
isso pode mudar, se for aprovada no 
Congresso Nacional a versão mais 
enxuta da reforma da Previdência, 
prevista para ser votada até dezem-
bro. O texto traz a idade mínima 
de 62 para as mulheres e 65 para os 
homens até 2038. A idade começa-
ria a valer com 53 para os homens 
e 55 para as mulheres, aumentando 

gradativamente, a partir de 2020, 
até atingir o teto. Para o economista 
César Bergo, a medida pode desafo-
gar o déficit da Previdência. “A ida-
de mínima colocaria alguma ordem 
nas prioridades da própria previ-
dência”, explica o especialista.

O Brasil, segundo dados da Se-
cretaria de Previdência do Ministé-
rio do Planejamento, atingiu quase 
150 bilhões de reais de déficit na 
previdência no ano passado. A esti-
mativa para esse ano é que o rombo 
ultrapasse os 180 bilhões de reais.

Situação previdenciária do 
AMAPÁ pode se complicar se taxa 
de natalidade continuar caindo
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TRIBUTO À MARIA RAIMUNDA BASTOS FREITAS ( 23/03/1939 a 31/10/2017 ) – III final
As conquistas profissionais
Sua maior conquista no campo do co-

nhecimento deu-se a partir da aprovação no 
1º Vestibular da Universidade da Maturida-
de, de responsabilidade da Universidade Fe-
deral do Amapá – UNIFAP, em 01 de março 
de 2010, cujo certificado de HONRA AO 
MÉRITO, já mencionado no artigo anterior.

De março de 2010 a junho de 2011, foi 
a Acadêmica de destaque, elogiada por seus 
Professores e colegas, devido sua dedicação 
aos estudos, pois várias disciplinas desafia-
vam a guerreira Maria Raimunda, mesmo 
com deficiência visual emprestava de suas 
colegas a visão necessária para realizar suas 
tarefas acadêmicas. A dedicação era tão vi-
sível que muitas vezes curvava-me a sua im-
petuosa vontade de aprender. 

Eis que chega a conclusão do curso e 
havia a necessidade de apresentar o famo-
so Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 
Desafiada, empenhou-se nas pesquisas ne-
cessárias e consultas a temas e informações 

sobre o tema : “ A influência da alimentação 
saudável na qualidade de vida dos idosos 
“. Aprovação com louvor da banca exami-
nadora. Chega, então, o fim da jornada, 
a conclusão do curso. Dia 13 de junho de 
2011, as 09:00 h, realiza-se no Anfiteatro da 
UNIFAP,  a cerimônia de Certificação da 1ª 
Turma de Acadêmicos da Universidade da 
Maturidade, cujo convite guardo com ter-
na lembrança desse momento de conquista 
pessoal. 

Reconhecimentos
- Participação no XIII Curso de desen-

volvimento de Comunidades, nível mé-
dio, patrocinado pela SUDAM, de 05/05 a 
13/06/1980, em Santarém, Pará, represen-
tando o Lions Clube de Macapá – Marco 
Zero do Equador; -  CRC/PA – HONRA 
AO MÉRITO, 20/04/1994; - CRC/AP – 
HONRA AO MÉRITO, 25/04/1995;- Cer-
tificado de Reconhecimento pela UNIFAP, 
em 15/09/1988, proferindo a palestra “ A 

Família na Educação “, aos acadêmicos do 
Curso de Licenciatura Plena em Educação 
Artística;- Diploma “ IDEAL DE SERVIR “, 
conferido pelo Rotary Clube de Belém Sul, 
em 05/03/1997, proferindo a palestra “ A 
prestação de serviços voluntários à comu-
nidade “.

A agonia física
Tenho absoluta certeza de que muitos 

de nós não resistiria à dor física que se apre-
sentava naquele corpo de aparência frágil, 
mas que internamente resistia ao sofrimen-
to, sempre repetindo frases como : “ Calma 
pessoal, tudo isso vai passar “;  “ Tenham 
fé, muita fé, porque Deus sabe o que faz “; 
“ Não sofram por mim, só rezem por mim 
“. Tudo era repetido até quando pode expri-
mir-se por palavras, e depois por gestos, até 
que seu corpo não respondeu aos sinais de 
vitalidade. De 24 à 31 de outubro de 2017, 
duas terças-feiras, que estarão sempre na 
lembrança de todos nós. 

A despedida 
Precisamente as 18:00 h, do dia 31 de 

outubro de 2017, hora da prece da Ave Ma-
ria, o espírito da  guerreira Maria Raimunda 
desprendeu-se da matéria ( corpo físico ) e 
subiu ao Céu, encarnando o preceito bíblico 
: “ Tu és pó e ao pó voltarás. O espírito volta 
a Deus que o Deu “.

A nave da vida chegara ao porto segu-
ro. A Eternidade será sua nova morada. Sua 
lembrança será sempre o Norte que nos 
conduzirá pelos caminhos e virtudes que n 
os ensinaste.

O último beijo
Obrigado querida Guerreira por tudo 

que a mim e a nossos filhos e netos deixas-
te como herança, porque nesses 58 anos, 6 
meses e 17 dias de plena convivência física, 
tive a felicidade de beijar-te pela última vez, 
precisamente as 18:00 h do dia 31 de outu-
bro de 2017. 

mas no equilíbrio das emoções.
Um dos elementos mais pobres des-

se diálogo seria a tentativa de explicar a 
escala da violência como uma situação 
semelhante a uma guerra. Embora exis-
tam taxas altas de criminalidade, as esta-
tísticas não refletem os números reais de 
um conflito. Também não ajuda muito a 
repetição de cenas de sangue em progra-
mas de televisão, o que aumenta a sensa-
ção diária de insegurança. 

Lendo uma matéria sobre o assunto, 
destaco aqui a conclusão que chegou o 
paulista André Liohn (40), um reconhe-
cido fotógrafo de conflitos armados no 
mundo. Nos últimos dez anos fez a co-
bertura de acontecimentos brutais e da 
situação de refugiados em países da Áfri-
ca e do Oriente Médio, produzindo re-
portagens para revistas e jornais de peso. 

Em dezembro de 2011 foi um dos pri-
meiros jornalistas a cruzar ilegalmente a 
fronteira entre a Turquia e a Síria para 
documentar a então recente guerra civil. 
Pouco depois, desembarcou na explosiva 
Líbia para cobrir os desdobramentos da 
Primavera Árabe. 

Sua cobertura cravou seu nome na 
fotografia como o primeiro brasileiro a 
ganhar o desejado prêmio ‘Robert Capa’, 

O Brasil vive uma guerra civil 
não declarada, com a violên-
cia vitimando não apenas jo-

vens e adolescentes, em sua maioria ne-
gros e pobres, mas também policiais civis 
e militares. Essa foi uma das afirmações 
do representante da Associação Nacio-
nal de Praças (ANASPRA), cabo Elisan-
dro Lotin de Souza, durante a audiência 
pública interativa promovida pela CPI 
do Assassinato de Jovens há dois anos na 
CPI do Assassinato de Jovens do Senado. 

No país que se orgulha da índole pa-
cífica e hospitaleira de seu povo, a socie-
dade organizada ou não para esse fim 
promove a matança impiedosa e fria de 
crianças e adolescentes. Pelo menos sete 
milhões de menores, segundo estudos 
do Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (UNICEF), vivem nas ruas das ci-
dades brasileiras.

Mas quanto a afirmação de que o Bra-
sil está em uma verdadeira Guerra Civil, 
a resposta é: Não. O Brasil não está em 
uma situação de guerra. Mas temos um 
problema sério. Qual é? Eu entendo que 
seja um problema de delinquência crô-
nica, no sentido que ela atinge toda a so-
ciedade, na esfera moral, prática, política 
e espiritual. Não de um jeito religioso, 

pela série de imagens dos confrontos 
da cidade sitiada de Misrata, na Líbia, 
que deixou centenas de mortos. “Ali eu 
vi pessoas que são (pessoas), não serem 
mais”. Abalado com o sofrimento de per-
der amigos assassinados (inclusive jor-
nalistas), Liohn foi cobrir um projeto de 
ajuda humanitária no Congo, na África. 
Em 2013 pegou uma forte malária e vol-
tou ao Brasil para tentar se recuperar. 

“Nesse momento as pessoas me per-
guntavam sempre: o que é pior? A guer-
ra lá fora ou a guerra que nós temos aqui 
dentro? Sempre achei a pergunta desca-
bida porque a pessoa não sabe o que é 
uma guerra”, conta Liohn. 

Ele decidiu testar a hipótese de que o 
Brasil vive uma guerra velada,   

“O Brasil tem números de mortes 
comparáveis às de uma guerra? Men-
tira. A Síria tem uma população de 22 
milhões de pessoas e 210 mil pessoas já 
morreram na guerra. Se a gente for pe-
gar que o Brasil tem pelo menos 10 ve-
zes a população da Síria, deveríamos ter 
tido mais de 600 mil mortes.

Apesar disso a violência pode acon-
tecer a qualquer um. “Eu entendi que 
realmente num caso de delinquência 
crônica existe alguma semelhança com 

a situação de guerra. A principal é que 
vivemos constantemente sob a ameaça 
de uma morte violenta, independente de 
classe, sexo, religião ou visão política”. 

O assalto. A polícia. O tiro. A facada. 
O preconceito. A emboscada. O medo. 
Para muita gente o simples ato de sair 
de casa é uma situação de alerta. Pode 
ser paranoia. Pode ser uma realidade. A 
verdade é que as pessoas não se sentem 
seguras na rua. 

Ao falar sobre os efeitos psicológi-
cos desse estado de alerta permanente, 
Liohn acredita que o mais evidente é que 
“adotamos comportamentos violentos 
preventivamente para nos defender da 
morte violenta”. O pensamento é pare-
cido com o do filósofo Jean-Paul Sartre, 
para quem a violência sempre se faz pas-
sar por uma resposta à violência alheia.

Tudo isso pode estimular uma “blin-
dagem” em relação ao sofrimento do 
outro. Em uma situação em que vive-
mos a possibilidade de morrer, a gente 
vai assumir uma posição de que se isso 
for acontecer, que aconteça longe de 
mim. Não comigo ou com pessoas que 
eu amo. Isso é uma semelhança entre 
delinquência crônica e estado de guer-
ra. (continua)

O Brasil vive uma guerra civil diária
Reinaldo Coelho

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

Mais um exercício adminis-
trativo está terminando e 
mais uma vez não foi defini-

do o que fazer com as obras públicas que 
estão inacabadas e sem quaisquer servi-
ços há mais de dois anos.

Obras como do Shopping Popular, da 
Estação de Passageiros do Aeroporto Al-
berto Alcolumbre, do Hospital Metropo-
litano, do Píer 2 da orla do Bairro Santa 
Inês, do Canal da Mendonça Júnior, do 
Canal do Jandiá, do Canal das Pedri-
nhas, do anexo ao prédio da Assembleia 
Legislativa, entre outras obras que foram 
iniciadas e não concluídas estão, a cada 
dia, sendo a referência da incompetência 
na decisão de fazer, da incapacidade de 
acompanhar e, no descompromisso com 
o interesse público.

Como é uma questão de interesse pú-
blico cabe aos órgãos de controle, con-
forme a sua atribuição, instar o executor 

falta de sinalização; os canais da Men-
donça Júnior, do Jandiá, e das Pedrinhas, 
são fundamentais para a drenagem da 
área urbana de Macapá, e o prédio anexo 
ao prédio da Assembleia Legislativa, que 
eliminaria a necessidade das locações de 
prédios que tem hoje o Poder Legislativo 
Estadual.

Colocando em uma mesma lista as 
obras que estão paradas na Capital, nas 
outras sedes municipais e nos núcleos 
urbanos do interior, rompe-se o total de 
100 obras paradas, com mais de 100 mi-
lhões desperdiçados e com uma projeção 
de mais de 1 bilhão de reais para dar sen-
tido a esse triste passivo.

Um número desse não pode ser cre-
ditado apenas no passivo social, tem que 
entrar no passivo administrativo e alcan-
çar o passivo dos gestores que deixam 
que a situação se prolongue indetermina-
damente, sempre na esperança de que o 

Para avaliarmos a atual situação da 
assistência em saúde brasileira de-
vemos rever o contexto sócio-polí-

tico que ensejou a criação do sistema oficial: 
o SUS. Antes o INAMPS, atendia apenas os 
empregados que contribuíam com a seguri-
dade social. A universalidade e integralidade 
foram princípios que incorporaram toda a 
população, de acordo com a CF/88, que pre-
conizava a assistência à saúde como direito 
do cidadão e dever do estado.  

A lei complementar 8.124/1990, que 
corrigiu os vetos da CF/88, introduziu uma 
inovação: o controle social, como um direito 
da população em participar nas discussões. 
Advieram os Conselhos de Saúde, as Confe-
rências e as regras do financiamento. Temos 
certeza que a atual situação porque passa a 
saúde jamais foi respaldada pelo controle so-
cial, mas sim resultado de descumprimento 
das leis pelos gestores e governantes.    

Uma prova concreta foi a recente  15ª 
CONSA, promovida pelo MS e CNS, ocorri-
da de 1 a 4.12. 2015. Já se passaram dois anos 
e os objetivos ao discutir o tema “ Saúde pú-
blica de qualidade para cuidar bem das pes-
soas: direito do povo brasileiro” passam longe 
de se concretizar. É curioso, mas o tema foi 
quase uma repetição da 8ª Conferência, que 
ocorreu em 1986, dois anos antes da criação 
do SUS e da CF/88, com todos os princípios 
da chamada Reforma Sanitária. 

O temário central de 1986 -- Saúde como 

Direito, Reformulação do Sistema de saúde e 
Financiamento do Setor --  hoje, há 29 anos 
depois, retorna na 15ª CONSA.   Seria um 
retrocesso rediscutir o que já deveria estar 
sendo cumprido há décadas? Seria como as-
sumir e reconhecer de que não foi cumprido 
plenamente pelos governos e gestores? A res-
posta é clara:  porque não foram cumpridos 
por todos os governos desde 1986 até hoje. 

Outra confirmação dessa afirmação 
foi a realização recente, em Macapá, dia 
17.11.2017,  do 17º Movimento Popular pela 
Saúde-MOPS, que congregou  entidades da 
sociedade civil, gestores da SESA e órgãos de 
controle externo como o Ministério Público . 
Como explicar que esse fórum é an-
terior à criação e realização das con-
ferencias e conselhos de saúde, pois 
já houve 15 CONAS e 17 MOPS, e 
as decisões e resoluções continuam 
a serem descumpridas? 

Tanto é verdade esse descaso 
das leis que o próprio governo e 
os órgãos de vigilância reconhe-
cem e vão realizar a 1ª Conferencia 
Nacional de Vigilância em Saúde 
de 28/11 a 01.12.2017. Vão querer 
agora discutir a omissão dos ór-
gãos, instâncias de controle inter-
no e parlamentares, que deveriam 
fiscalizar e garantir as conquistas. 
Outro retrocesso é a vigência da 
PEC 241 que alterou a CF/88 e que 

reduzirá recursos da saúde, a partir de 2018, 
prova inconteste de que estamos sendo ludi-
briados há vários anos e a saúde não é prio-
ridade. 

Mas vamos nos basear nos fatos. No 
Amapá, a decretação no início da gestão 
atual (Jan/2015) de “estado de emergência 
nacional na saúde” foi avaliada pelo MS e a 
Vigilância em Saúde-SVS, que negou o pedi-
do, alegando que não havia motivos para a 
emergência, pois o Estado tinha condições, 
através de um planejamento e gestão mais 
competente, de administrar os recursos exis-
tentes nas unidades de saúde. 

Essas deficiências, constatadas pelas en-

tidades médicas em todo o território nacio-
nal foram entregues ao Ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, em 19.07.17, mostrando o 
“abandono” do SUS. As várias deficiências 
elencadas pelo CFM são constatadas pela 
população e fruto de “fiscalização de 2.936 
unidades básicas de saúde, das quais 768 
apresentaram mais de 50 itens em descum-
primento às normas sanitárias”. Um resumo 
das deficiências foi descrito em artigo do TA 
(“Saúde Precária e Nada Alentadora para os 
Médicos”) 

Dados da crise no SUS foram apresenta-
dos ao Governo e à imprensa. Na foto Carlos 
Vital, Presidente do CFM. 

para que os serviços sejam concluídos e as 
finalidades que justificaram a aprovação 
da execução da obra, sejam renovadas.

Observem que na lista de obras inaca-
badas vários setores são afetados, todos 
de infraestrutura e de direto interesse da 
população que, certamente, sente a falta 
da função que poderiam estar exercendo 
na engrenagem social.

O Shopping Popular, importante para 
o microempreendedor, por não ter sido 
concluído influi na mobilidade e, prin-
cipalmente, na organização da Capital; 
a Estação de Passageiros do Aeroporto 
Alberto Alcolumbre, coloca em cheque a 
qualidade do atendimento do passageiro 
do transporte; o Hospital Metropolitano 
influencia a eficácia do setor de saúde 
pública no Estado; o Píer 2 da Orla do 
Santa Inês, prejudica o turismo e a beleza 
da cidade, além de colocar em risco a na-
vegação das pequenas embarcações pela 

próximo gestor estadual inicie a solução 
desse problema.

Os órgãos de controle que atuam nas 
diferentes esferas de governo precisam 
agir. As obras, todas elas, foram iniciadas 
com os recursos pagos pelo contribuinte 
sob a forma de tributos e vindos de várias 
origens: tem recurso federal, estadual e 
municipal, então estão dentro das ações 
dos parlamentares federais, estaduais e 
municipais.

Por isso é também importante qual-
quer providência do Ministério Público 
Estadual, do Ministério Público Fede-
ral, da Controladoria Geral da União, da 
Controladoria do Estado, bem como pro-
vidências da Assembleia Legislativa e das 
Câmaras de Vereadores.

O desperdício decorrente de obras 
paradas precisa ser contido e definido 
um plano de recuperação ou, pelo me-
nos, de explicação.

SAÚDE NÃO É PRIORIDADE HÁ 30 ANOS NO BRASIL

PREJUÍZO BILIONÁRIO

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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O presidente da União Brasileira de Municípios (UBAM), 
Leo Santana,  na Conferência Estadual de Meio Ambien-

te do Estado do Amapá.

O presidente da 
Aprosoja-AP, 

Daniel Sabben e 
sua esposa Caro-

lina G. Sebben, 
comemorando o 

sucesso da pro-
dução de soja no 
Amapá em 2017. 

Sucesso!

Dr. Alexandre Gomes Galindo - professor da UNI-
FAP, imortal da AAML - Academia Amapaense 

Maçônica de Letras e o Diretor da RDM, Jornalista 
Roberto Gato.

Deputada Marilia Góes lança campanha de combate ao racismo, 
com a presença do aluno Raimundo Coié vitima de Bullying e 

racismo.

Clicia Galardo, recebeu um carinho especial do esposo Alan Kar-
dec e das filhas Hanna Beatriz e Alicia Galardo pela troca de ida-

de. Parabéns!

A Justiça do Amapá recebe Selo Ouro do CNJ pelo 4° ano 
consecutivo pelo desenmpenho judiciário.  O Selo Justiça em 
Números 2017 dar ao Judiciário do Amapá  credibilidade e o 

torna uma referência nacional.
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