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Meu coração
Que veio das águas maranhenses do Mearim,

Trouxe consigo a poesia,
o carinho ,

o amor e a vontade de fazer
a cada dia alguma coisa de útil :

eu fiz e faço!
Agora, como filho integrado,
Entreguei a minha vida a ti,

cidade dos meus melhores sonhos,
dos meus melhores delírios de vate e de todos

os amores que enriquecem líricamente
de carinho este viver,

sob estrelas e o céu infinito do Equador.
Paulo de Tarso

Amada Macapá

Paixão equilibrada e eterna da minha vida
Do tamanho do rio-mundo Amazonas:

Macapá!
Falo de ti e meu coração universal de poeta

Pulsa mais e mais forte
bate docemente toneladas de manganês,

ouro,cassiterita,tantalita ( tanta luta! )...
Meu coração bate e eu vejo no tempo

E permaneço todo o tempo ao teu lado.
Acompanho com felicidade teus momentos

De crescimento e progresso, mas sofro,
Como um pássaro engaiolado nas horas tristes

e quando te espolidar.

á

Recursos vitais para o 
desenvolvimento do Es-
tado. Entre 2015 e 2017 
foram R$ 19.978.540,00 
liberados e R$ 10. 
605.207,00 inscritos 
em restos a pagar, be-
neficiando o cidadão 
amapaense nas áreas 
da saúde, segurança 
pública, Justiça Esta-
dual, Defensoria Pú-
blica, Política para as 
Mulheres, infraestru-
tura, turismo e esporte.

macapa

Roberto Góes 
30 milhões em 3 anos de mandato

260 
anos

Página 4-5-6



Macapá-AP, 03 a 09 de fevereiro de 2018OPINIÃO2

Pedro Velleda
Jornalista

JAMILLE NASCIMENTO
Superintendente

REINALDO COELHO
Diretor de Jornalismo

LUCIANO SOUSA
Diretor Administrativo

JORGE LUIZ/359OAB-AP
Advogado

PEDRO VELLEDA
Revisão

FABRÍCIO FERRARI
Diretor de Mídia 

Social e Diagramação

Propriedade: J.A.M. do Nascimento - CNPJ (MF) 07.902.625/0001-98

Os conceitos e opiniões emitidos em artigos e colunas, são de inteira responsabilidade
de seus autores, e nem sempre refletem a opinião deste jornal.

E-mail: tribuna.amapaense@gmail.com / Site: www.tribunaamapaense.com / Twitter: @tribunaamapaense
Endereço: Avenida Pedro Lazarino, 1633 - Buritizal - Macapá / AP

Editorial O mandato é do povo!

“Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por 
meio de representantes 

eleitos direta ou diretamente, nos ter-
mos de nossa constituição”.

O parágrafo único do artigo 1º da 
nossa Carta Constitucional é didático, 
cristalino e deixa claro que o político 
com mandato nada mais faz, ou deve-
ria fazer, que trabalhar, todos os dias, 
para realizar o interesse do povo, do 
coletivo que o elegeu. 

E o povo deve saber o que seu re-
presentante federal, estadual ou muni-
cipal está fazendo com o mandato que 
lhe foi outorgado. E o político deve 
prestar conta de todas as suas ações 
no parlamento que vieram beneficiar 
a população do seu Estado ou municí-
pio. Além do que deve ser o braço ins-
titucional, apoiando o Executivo jun-
to aos órgãos que podem ajudar com 
recursos ou projetos o seu Estado ou 
município.

E quando o parlamentar não tomar 
a iniciativa de realizar esse ato essen-
cial, o povo deve chamar o parlamen-
tar, através das entidades sociais civis 
organizadas. E o “convocado” deve 
atender e esclarecer porquês de sua 
atuação no parlamento que estiver 
atuando. O povo deve compreender 
que aquele que desempenha um man-
dato popular o faz, apenas, por vonta-
de do povo. Um mandato não é pro-
priedade do político para que ele faça 
o que bem quiser. Pertence a você, ao 
seu Joaquim da padaria da esquina, às 
associações de bairros, aos grupos de 
jovens da igreja, ao povo! Precisamos 
entender que parlamentares são meros 
representantes dos nossos interesses. 
Precisamos fazê-los entender, e nunca 
mais esquecer, que estão a nosso ser-
viço e que não podem se comportar 
como se fossem superiores, melhores 
ou mais importantes que nós. 

Pois bem, eles estão lá porque o pu-
semos para concretizarem nossos me-
lhores interesses, nossos sonhos. Não 
podem e não devem se afastar dessa 

missão. É inaceitável que se compor-
tem doutra maneira que não seja bus-
cando realizar o anseio do povo. Caso 
se afastem, devemos lembrá-los de 
quem tem o poder. 

O cidadão não pode se sentir inti-
midado quando estiver diante de figu-
ras públicas detentoras de mandatos e 
tiver que cobrá-los de suas obrigações. 
O cidadão tem todo o direito de exi-
gir que ele cumpra o sua obrigação, 
seu dever de bem representar o povo. 
E não interessa que não tenha votado 
nele! O compromisso é o mesmo… 

O político, por sua vez, deve enca-
rar tal posição, por parte do cidadão, 
como coisa natural, típica da repú-
blica, da democracia e da cidadania. 
Não pode querer se sentir ofendido, 
constrangido ou afrontado quando co-
brado pelo homem comum. Ele é um 
servidor do povo e, como tal, deve se 
submeter ser republicano e cidadão.

Esta semana o deputado federal 
Roberto Góes (PDT) cumpriu fiel-

mente esses predicados e apresentou 
aos amapaenses, uma prestação de 
conta detalhada de todas suas ações 
parlamentares, inclusive os recursos 
que conseguiu através de suas Emen-
das Parlamentares individuais, cole-
tivas ou impositivas, que alcançaram 
durante os três anos, R$ 30 milhões 
e já tem para 2018 R$ 10 milhões. A 
prestação foi uma oportunidade para 
que ele falasse de sua atuação no par-
lamento. Sim, uma oportunidade para 
que ele esclareça as dúvidas e as críti-
cas negativas sobre seu mandato. Uma 
excelente ocasião para que ele deixas-
se claro que se não conseguiu avan-
çar mais porque as crises políticas e 
econômicas, que atingiu o Brasil fez a 
arrecadação diminuir e o repasses ca-
írem. 

É obrigação de todo político manter 
abertos todos os canais de comunica-
ção com a população e divulgar as suas 
ações, inclusive com intenso contato 
pessoal e certamente continuar divul-
gando tudo o que se referir ao mandato, 
em respeito aos cidadãos amapaenses.

Esse artigo continua atual. Já perceberam 
a quantidade de orgulhos que temos no 
Brasil? Tem para todos os gostos. Or-

gulho hétero, orgulho gay, orgulho de ser branco, 
orgulho de ser negro, orgulho de ser índio! Temos 
orgulho de nossas lindas praias e paisagens, orgu-
lho do Brasil (foi o que disse a tal escritora holan-
desa), orgulho de ser o país do futebol, orgulho do 
carnaval. E o orgulho de ser brasileiro? Orgulho 
de ser brasileiro não é citar nossas “qualidades” 
e sim lutar para acabar com nossos defeitos! Em 
todos os textos que circulam na internet, nenhum 
deles fala dos nossos defeitos e não são poucos.

Podem me bater e xingar mas nós somos 
egoístas, hipócritas, acomodados, preguiçosos 
e corruptos! Somos egoístas porque se estamos 
em uma confortável posição, que se dane o res-
to! Somos hipócritas porque preferimos olhar o 
umbigo do vizinho a espiar os nossos próprios 
defeitos! Somos acomodados porque esbraveja-
mos, xingamos mas na hora de sair da frente do 
computador, há, é outra história! E somos cor-
ruptos porque furamos filas, estacionamos em 
local proibido, subornamos guardas de trânsito, 
aceitamos suborno, não respeitamos a preferên-

cia e não respeitamos o direito do próximo. O 
que é bonito a gente já sabe. Temos é que espiar 
os nossos defeitos! A nossa cultura do “malandro” 
não é para se ter orgulho e sim vergonha, muita 
vergonha, pois parte dessa cultura é a grande rou-
balheira que temos no congresso nacional. Nos-
sas leis são baseadas na cultura do malandro. Eles 
fazem as leis, mas político preso tá difícil? Uma 
raridade! Somos tão malandros que no fim so-
mos os ‘manés’ pois enquanto nós simples mor-
tais, temos que ralar muito para conseguir um 
salário decente e esperar até o final do ano para 
conseguir um aumento através do dissídio, os 
nossos digníssimos vagabundos vão lá e decidem 
o quanto querem ganhar, o quanto irão receber de 
aumento. Enquanto nós manés temos que traba-
lhar muito para conseguir pagar um aluguel que 
por sinal não é doado e sim sai do nosso bolso, os 
Malandros podem receber auxílio aluguel de até 
R$ 4.500,00 por mês! E isso por que existem 432 
apartamentos funcionais com 200 m² equipados 
com amplas salas e quartos, decorados com luxo 
e até com banheira de hidromassagem que valem 
cerca de R$ 2,35 milhões cada um! Mas quase 
ninguém usa e embolsam os auxílios-moradia! 

Auxílio-moradia para um vagabundo que rece-
be mais R$ 33.763,00 mil por mês! A verdade é 
que cada parlamentar pode receber sozinho até 
R$ 83.628,53 por mês. ... Vamos para mais, ma-
nés! Todo mundo sabe que o preço de um carro é 
absurdo no Brasil, pois aí se incluem os impostos 
e os altos lucros das montadoras, ok mas como 
somos insistentes vamos lá no banco e pegamos 
um empréstimo para pagar em 60 vezes quase 
três vezes o valor do financiamento! Ô orgulho! E 
os nossos digníssimos vagabundos não satisfeitos 
com carros de luxo com apenas 200 km rodados 
(super usado) vão lá e trocam a frota por nada 
menos que modelos de luxo – zero km! Ah, mas 
não paramos ainda, pois os vagabundos ainda 
possuem auxílio passagens de avião R$ 4,7 mil a 
R$ 18,7 mil, auxílio revista de R$ 1 mil (devem 
assinar até a playboy), auxílio dentista e médico 
SEM LIMITES, verba indenizatória de R$ 15 mil 
para custear almoço, gasolina, essas coisinhas, 
cota postal de R$ 4 mil e mais a verba de gabi-
nete de R$ 60 mil para pagamento de até 18 as-
sessores! Isso tudo por mês! Ah e muitos na fila 
de emprego e cada um de nossos parlamentares 
pode sustentar 18 sanguessugas que eles chamam 

de assessores! 
Acha que acabou? Eles trabalham OFICIAL-

MENTE de terça a quinta e se fazem “extra” nas 
sessões extraordinárias chegam a ganhar até dois 
salários a mais por ano, e não salário mínimo 
não, é o ‘super salário’ deles! Não bastando essa 
FORTUNA ainda tem as “comissões”, as emendas 
parlamentares, as propinas! Nem de longe somos 
malandros! Somos manés! Pagamos mais de 41% 
do que ganhamos em um ano em impostos para 
simplesmente sustentar o luxo de vagabundos e 
para sustentar os ganhos de muitos vagabundos 
que são empregados públicos para não fazerem 
nada! O que vai mudar o Brasil é ATITUDE E 
CORAGEM! Para o Brasil funcionar, nossos 
representantes devem parar com a POLITICA-
GEM e agir com CORAGEM! E, não essa farsa 
que vemos por todos os cantos... distribuindo es-
molas! Mentindo, espoliando. Temos que cortar 
gastos com salários públicos, benefícios, regalias, 
ministérios! Tá faltando dinheiro para tudo, me-
nos para os gastos supérfluos e desnecessários, 
dos nossos malandros... vagabundos...! 

Acorda cidadão, o LUXO deles é com o di-
nheiro do seu SUOR!

Luxo x Suor
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Da Editoria

Arrecadação em feiras do agri-
cultor cresce 30% em um ano

Faturamento foi de 
R$ 42,3 milhões em 
2017. Mais de 15 mil 

agricultores recebem suporte 
técnico do governo para esco-
amento da produção.

Os agricultores amapaenses 
comemoram as boas vendas de 
produtos agrícolas em 2017. 
Levantamento da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Rural (SDR), aponta arrecada-
ção de R$ 42,3 milhões no pe-
ríodo de janeiro a dezembro do 
ano passado – R$ 9,7 milhões a 
mais do que o faturamento de 
2016, quando a arrecadação al-
cançou R$ 32,6 milhões. O au-
mento representa 29,75%.

Os dados da SDR mostram 
que o aumento na arrecada-
ção está relacionado à subida 
no preço de alguns produtos. 
Esta elevação apresentou uma 
variação de centavos a quase 
dois reais. É o caso do litro da 
farinha de mandioca, um dos 
produtos de maior consumo 
no Amapá, que aumentou R$ 
1,50 de um ano para o outro. 
Enquanto em 2016, o litro cus-
tava R$ 4,30, esse valor subiu 
para R$ 5,81 em 2017. Com 
isso, cada produtor faturou R$ 
6,1 mil nas feiras com a venda 
de farinha durante todo o ano 
passado – R$ 1,2 mil a mais 
que em 2016, quando o fatu-
ramento foi de R$ 4,8 mil, por 
produtor.  

Outro produto que também 
apresentou aumento no preço 
foi a goma de tapioca, que os 
amapaenses usam para fazer 
as conhecidas tapioquinhas 
e beijus. O valor do quilo co-
brado pelos feirantes em 2016 

foi de R$ 3,95 e em 2017 subiu 
para R$ 5,66, um aumento de 
R$ 1,71. De um ano para o ou-
tro, cada produtor faturou em 
torno de R$ 1 mil a mais com 
a venda de goma de tapioca. 
Pois, em 2016, o faturamen-
to individual foi de R$ 807 e 
no ano passado, R$ 1,8 mil. O 
cheiro verde, o ovo e a pimenta 
de cheiro também estão entre 
os produtos que tiveram alte-
ração nos preços.

Suporte técnico
O coordenador de agrone-

gócio da SDR, Carlos Magno, 
salientou que mais de 15 mil 
agricultores de 301 comunida-
des de todo o Amapá, são aten-
didos pelo governo. O Estado 
providencia espaço, transporte 
e logística para ajudar no es-
coamento da produção rural, 
dando condições para que ali-
mentos de qualidade e com 
preço acessível cheguem à 
mesa do cidadão amapaense.

“Esse resultado mostra um 
fluxo de venda positivo para 
o setor agrícola que, além de 
aquecer a economia local, é 
uma fonte de renda para mi-
lhares de 
t raba lhares 
que vivem da 
agricultura”, 
frisou Carlos 
Magno.

São mais 
de 200 pro-
dutos orgâ-
nicos comer-

cializados nas feiras da capital 
e do interior do Estado, entre 
eles, legumes, verduras, frutas, 
hortaliças, farinha de macaxei-
ra, farinha de mandioca e seus 
derivados como o tucupi e a ta-
pioca, além de açaí, maniçoba, 
queijo, galinha caipira, peixes e 
outros tipos de alimentos.

Entre as comunidades que 
comercializam seus produtos 
nas feiras do agricultor em 
Macapá estão, Corre Água, 
Santa Luzia do Pacuí, Cajari, 
Ponta Grossa, Assentamento 
Bom Jesus, São Tomé, Colônia 
Agrícola do Matapí, Perime-
tral Norte, Tracajatuba I, São 
Joaquim do Pacuí, Livramen-
to, São Benedito, Ponte do Vila 
Nova, São Sebastião da Boa 
Vista, Gurupora, Lontra da Pe-
dreira e outras. Agricultores de 
15 municípios participam das 
feiras, com exceção dos pro-
dutores de Oiapoque por causa 
da distância.

Em Macapá, os consumi-
dores podem adquirir os ali-
mentos agrícolas na Feira do 
Produtor Rural, no bairro Bu-
ritizal, zona sul da cidade; na 
feira do Jardim Felicidade I e 
na feira do Pacoval. Elas fun-
cionam às terças e quintas-
-feiras de 8h às 19h. A feira 
do agricultor do município de 
Santana fica na Avenida Santa-
na e funciona todas as segun-
das-feiras no mesmo horário 
de 8h às 19h.
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Normal
O vice-presidente do PT, Marcos Roberto 
anunciou em emissora de rádio que vai lutar 
com todas as forças para manter Nogueira na 
presidência do Regional, mesmo estando condenado. 
Normal. Os petistas estão desancando o 
judiciário por causa da figura exponencial 
do partido (Lula) também condenado.

Capi nas redes
Capiberibe está nas redes, não é no Rede. É que o vídeo defendendo 
o Luladrão está espalhado nas redes sociais. Me ‘digas’ com quem 
andas e eu te direi quem és. Aliás, ele foi o primeiro Senador Cassado 
da história da República. Normal.

Dura realidade
A presidente do Sinsepeap, Kátia Cilene, sentiu na pele a dura reali-
dade da economia brasileira. Anunciou demissão de 23 funcionários 
do Sindicato. Motivo: incompatibilidade entre receita e despesa. Caiu 
à arrecadação e, segundo a presidente, não está dando pra pagar a 
folha. Espero que dessa vez entendam as dificuldades que os gestores 
enfrentam para pagar folha.

Com moral
O Secretário de Infraestrutura, João Henrique Pimentel veio a Difu-
sora no Jornal da Manhã e foi logo cobrado pelos ouvintes. Segundo 
eles com saudades das andanças do João Prefeito e dos bate papos 
com os munícipes no tête-à-tête.

Estado preparando entregas
João Henrique também anunciou que uma série de obras serão en-
tregues nesse primeiro semestre, dentre elas a maternidade da Zona 
Norte e anunciou que faturou R$ 15 milhões do Calha Norte e tem 
mais R$ 10 milhões no gatilho. Assim tá certo.

Com chapéu alheio, não
O Luiz Omar cartola paraense, veio pro Amapá com um discurso 
de inovação na gestão do Ypiranga, trazendo na bagagem ter sido 
presidente do bicolor paraense. Na realidade é mais um que queria 
acenar com o chapéu do GEA. Égua! Desse tipo nós temos muito.

Comeu Abil
Senador Randolfe Rodrigues sempre muito falante, eloquente, parece 
que comeu Abil. Não dá uma palavra em defesa do seu líder Lula-
drão, tão pouco a favor do seu ídolo Nicolás Maduro. Será que já se 
filiou nos Democratas?!

Povo puto
Depois da revolta com o “dim dim do paletó”, o povo começou a 
manifestar insatisfação com a reforma do prédio da ALEAP. É que a 
obra está orçada em mais de R$ 3 milhões. Kaká Barbosa encarando 
mais um desgaste.

Não faz e não deixa fazer
O Prefeito Clécio Luiz, que nunca deu um chute numa bola, é um 
‘perna de pau’ na gestão também. O deputado Roberto Góes conse-
guiu recurso para colocar gramado sintético nas arenas, mas o ‘perna 
de pau’ está negando a Cessão de Uso, o que tem inviabilizado a 
execução do projeto. Porra esse era o cara que vocês queriam. Está aí.



Reinaldo Coelho

O Deputado Federal, ao con-
trário do que muitas pessoas 
pensam, não é a pessoa que 

vai executar obras, construir casas ou 
até mesmo resolver problemas de esfera 
municipal. O Deputado Federal é eleito 
para trabalhar em Brasília representan-
do o seu Estado. As principais funções 
do Deputado Federal são: legislar, fisca-
lizar e ser o braço institucional, ou seja, 
buscar auxílio nos Ministérios para o 
Estado que representa.

E é isso que o Deputado Roberto 
Góes (PDT-AP) tem feito incansavel-
mente nesses três anos de mandato que 
lhe foram outorgados por 22.134 ama-
paenses, conquistando a vaga federal 
como o mais votado. Além disso, Góes 
segue o seu modelo de trabalho transpa-
rente e participativo. 

Ciente de que o mandato é do Povo 
é que a ele deve prestar conta de suas 
ações como representante dos amapa-

enses no Congresso Nacional, cumprin-
do a transparência de suas atividades. 
Roberto Góes reuniu com um público 
composto por políticos, líderes comu-
nitários, representantes de movimentos 
sociais e sociedade civil apresentou o re-
sultado dos três anos, do trabalho desen-
volvido por seu mandato.

No evento que aconteceu no auditó-
rio do SEBRAE (29/01), em Macapá, o 
deputado federal revelou que durante 
esse período disponibilizou mais de R$ 
30 milhões, que contemplaram impor-
tantes projetos em todas as áreas, em 
especial saúde, educação, segurança pú-
blica e esportes.

A reportagem do Tribuna Amapa-
ense ouviu o deputado, que falou sobre 
a destinação de recursos para o Amapá 
não só de emendas parlamentares indi-
viduais e da bancada, como também a 
captação de recursos através de convê-
nios junto aos Ministérios. 

Ele considerou como “muito produti-
vo” o trabalho que desenvolveu ao longo 
desse período, destacando as emendas 
liberadas para a construção do Hospi-

tal Universitário, construção de obras e 
aparelhamento da segurança pública e 
da saúde, além do incentivo ao esporte, 
que permitiu a participação do Amapá 
em competições regionais, nacionais e 
internacionais.

“Este é um acontecimento muito 
importante, porque estamos fazendo a 
prestação de contas do nosso mandato, 
que totalizam mais de 30 milhões que 
conseguimos viabilizar, com recursos 
na conta para todas as áreas, mas con-
templando especial a áreas de saúde, 
segurança pública e esporte, contem-
plado uma gama de serviços que conse-
guimos através nossas emendas, obvia-
mente sempre atendendo as propostas 
do governo, com orientação do próprio 
governador Waldez Góes, porque é im-
portante sempre priorizar projetos do 
governo. Nós colocamos recursos no es-
porte, por exemplo, que agregarem mi-
lhares de alunos da rede públicas estadu-
al e municipal, oportunizando a disputa 
de competições em outros Estados e até 
fora do país, como as garotas que foram 
à Bolívia e ganharam o Sub-15 dos Jogos 

Escolares”, detalhou o parlamentar, que 
listou outras realizações:

O deputado Roberto Góes destacou 
que sempre focou o seu mandato em 
ações coletivas, isto é, beneficiando to-
dos os setores da população. “E graças 
a Deus todos esses investimentos têm 
tido retorno. Estou muito feliz por cada 
centavo que consegui alocar para o esta-
do, porque o governador Waldez Góes e 
sua equipe tiveram a sensibilidade e se 
dispõem sempre de colocar a contrapar-
tida e fazer com que as obras e os servi-
ços aconteçam. Tivemos muitos outros 
grandes avanços, como a transferência 
das terras da União para o Estado, que 
teve o apoio e o empenho fundamental 
do governador, a transposição dos ser-
viços do estado e dos municípios para 
o quadro da União, os recursos para 
a construção do Hospital Universitá-
rio, fruto da união da reitora da UNI-
FAP (Universidade Federal do Amapá), 
Eliane Supérti, do governador Waldez, 
que avalizou esse importante projeto e 
da bancada federal”, detalhou Roberto 
Góes.

Macapá-AP, 03 a 09 de fevereiro de 20184 ESPECIAL

Recursos vitais para o de-
senvolvimento do Estado. 
Entre 2015 e 2017 foram R$ 
19.978.540,00 liberados e R$ 10. 
605.207,00 inscritos em restos 
a pagar, beneficiando o cidadão 
amapaense nas áreas da saú-
de, segurança pública, Justiça 
Estadual, Defensoria Pública, 
Política para as Mulheres, in-
fraestrutura, turismo e esporte.

Roberto Góes 
30 milhões em 3 anos de mandato
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Recursos vitais para o desenvolvi-
mento do Estado

O governador Waldez Góes, também 
presente à solenidade, exaltou o trabalho 
do parlamentar: “Eu não poderia deixar 
de estar presente nesta prestação de con-
tas, assim como também faço questão 
de participar da prestação de contas dos 
demais parlamentares, uma vez que a 
grande maioria tem dado contribuições 
individuais e atendendo aos nossos cha-
mados para emendas coletivas”. 

Waldez Góes, reconheceu a impor-
tância das ações do deputado Roberto 
Góes, principalmente para quem gover-
na. “Nós que governamos dependemos 
muito, não só dos recursos próprio do 
Estado, mas daqueles que o parlamentar 
federal com seu trabalho, com sua dedi-
cação é capaz de conseguir. E aqui faço 
um destaque para o deputado Roberto 
Góes, que ao longo dos três anos, mes-
mo com crise, com cortes, conseguiu 
liberar para o governo do Estado do 
Amapá, R$ 30 milhões, uma média de 
R$ 10 milhões por ano, voltado a Saú-
de, a Defesa Social e ao Desporto. Isso 
é muito importante dado as dificuldades 
que o País e o Estado tem vivido. A soma 
desses recursos contribui muito para fa-
zer políticas públicas e fazer entrega a 
sociedade, melhorar os serviços à socie-
dade. Então registro aqui, em nome do 
Povo do Amapá, meu reconhecimento 
ao mandato e ao trabalho que Rober-
to Góes vem prestando no Parlamento 
Brasileiro, em defesa dos amapaenses”. 

Waldez Góes enumerou as ações do 
parlamentar pedetista que através de 
seu mandato procurou alocar recursos 
em todos os poderes do Estado. Como 
exemplo, citou as viaturas entregues na 

semana passada, algumas para o Tribu-
nal de Justiça (TJAP), como resultado de 
uma luta incessante da então presidente, 
desembargadora Sueli Pini e agora do 
atual presidente, desembargador Carlos 
Tork. 

O governador explicou que graças à 
união da bancada, e como resultado do 
forte trabalho de articulação que ele e a 
reitora da UNIFAP, Eliane Supérti, fize-
ram, o Hospital Universitário está com 
sua obra em andamento. Outra situação 
são as unidades móveis e fixa do Hos-
pital de Barretos (para prevenção tra-
tamento de câncer), além de recursos, 
tudo por meio de emendas parlamenta-
res individuais e de bancada. “Inclusive 
nós preparamos todos os projetos e já 
assinamos em torno de R$ 57 milhões 
para infraestrutura na área de segurança 
e construção de novas unidades. 

O governador amapaense destacou 
o esforço do parlamentar federal para 
as práticas esportivas dos amapaenses. 
“No esporte, graças a emendas individu-
ais do deputado Roberto Góes, equipes 
amapaenses puderam participar, com 
êxito, em competições intermunicipais, 
estaduais, nacionais e no exterior, com o 
Amapá conquistando excelentes resul-
tados em todas as modalidades, princi-
palmente nas modalidades olimpíadas e 
paraolímpicas, inclusive eu criei o Bolsa 
Atleta que vai reforçar ainda mais este 
trabalho”, listou Waldez Góes, que listou 
outras realizações e pediu aos demais 
parlamentares que também façam suas 
prestações de contas.

“Parabenizo o deputado Rober-
to Góes pela iniciativa, porque é bom 
prestar contas à sociedade, e eu estarei 
sempre disponível e estarei presente aos 
eventos que tiverem essa mesma inicia-

tiva, e para os quais eu for convidado” 
pontuou Waldez Góes.

Saúde
Roberto Góes participa ativamente 

da Bancada do Amapá, tanto que o Hos-
pital Universitário é uma realidade e as 
obras estão em ritmos acelerado. São R$ 
200 milhões em investimentos, que be-
neficiarão a Saúde do Amapá   

Também presente no evento, o secre-
tário de estado da Saúde, Gastão Calan-
drini, destacou o trabalho do deputado 
para o reaparelhamento da área de saúde 
estadual: 

“Nos anos de 2015 a 2017, a secre-
taria de Saúde do Estado do Amapá foi 
contemplada com R$ 16 milhões fru-
to de emendas do deputado Roberto 

Góes. Isso possibilitou que fizéssemos 
investimentos no HCAL e no Hospital 
da Criança e do Adolescente e adquirís-
semos equipamentos e aparelhos para 
melhorar a nossa saúde da rede pública 
do Amapá. Além de termos recebido 
R$ 3.850,00 para investir na Unidade de 
Barretos em Macapá, isso vai possibilitar 
que nos façamos o diagnóstico de pre-
venção ao câncer, evitando que nossos 
usuários sejam transferidos para fora do 
Estado, ficando longe de seus familiares. 
Portanto, é importante nos fortalecer-
mos essa parceria para podermos conti-
nuar cuidando da nossa gente”. 

Defesa Social

O defensor geral Horácio Maurien 
relatou a reportagem que a emenda do 
deputado Roberto Góes, destinada a 
Defensoria Pública do Amapá veio aju-
dar o trabalho que está sendo desen-
volvido pela defensoria. “Essa mobília 
e esse investimento feito pela emenda 
no valor de R$ 192.698,58, vai se tornar 
um facilitador Para a Defensoria Pública 
melhorar os serviços jurídicos feita a po-
pulação mais carente”.

Justiça
Roberto Góes libera recursos para 

ampliar o acesso do cidadão a Justiça do 
Amapá. A desembargadora Sueli Pini 
que durante sua gestão frente ao Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) 
articulou junto ao parlamentar recursos 

para aquisição de veículos que facilitasse 
as ações judiciais junto ao cidadão, deu 
seu testemunho quanto os benefícios da 
concretização da aquisição.

“Eu quero dar meu testemunho e a 
minha palavra de quem está na justiça 
a quase 30 anos da importância de que 
é receber veículos novos para atender lá 
na ponta os serviços da justiça. Recebe 
cinco veículos de portes tão importan-
tes que esses, são camionetes, são Vans, 
são carros de passeio. A Justiça precisa 
dessas importantes ferramentas que são 
as emendas parlamentares. E essa foi a 
mais importantes que recebemos, graças 
ao gabinete do deputado Roberto Góes 
e de sua eficientíssima equipe. Sabemos 
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que já tem alguns anos de estrada e sabe 
acessar os órgãos e os caminhos para ob-
ter. Então, meu agradecimento a todos, 
mas em especial ao deputado Roberto 
Góes”.

Segurança 
Para o Roberto Góes segurança é o 

Estado protegendo e preservando a vida 
da população. Por isso, 
é questão de prioridade. 
O delegado e deputa-
do estadual Ericláudio 
Alencar, titular da secre-
taria de Justiça e Segu-
rança Pública do Amapá 
declarou que 2017 foi 
um ano de dificuldades 
e desafios para a segu-
rança pública. “Mas o 
deputado Roberto Góes, 
reconhecendo isso, teve 
uma atenção especial 
com a nossa pasta. Des-
tinando R$ 1.050.000,00 
para a aquisição viatu-
ras. Afinal de contas in-
vestir em segurança pú-
blica é ter compromisso 
com o cidadão”.

Inclusão Social 
Preocupada com a 

inclusão para melho-
ria sociais, trabalho e 
proteção e no combate 
a violência doméstica, Roberto desti-
nou recursos voltados para a secretaria 
das Mulheres do Amapá, cuja titular a 
ex-vereadora Aline Gurgel, explicou a 
importância da emenda do parlamen-
tar Roberto Góes. “Essa emenda vai 
alcançar a rede de atendimento à Mu-

lher, ela vai fazer o fortalecimento desta 
rede. Através de uma capacitação de 100 
profissionais da área de atendimento as 
mulheres do Amapá. E com a emenda, 
vamos também conseguir comprar al-
guns equipamentos, para equipar e dar 
mais condições a esses profissionais em 
atender as amapaenses. Quero agrade-
cer a destinação dessa emenda a Rede de 

Atendimento as Mulheres”.

Desporto, Cultura e Lazer
Roberto Góes diverte-se trabalhan-

do, pois faz o que realmente gosta. R$ 
1.400.000,00 para o Esporte, o Intermu-
nicipal Sub17, o Campeonato das Are-

nas e os Jogos Escolares, que deram as 
meninas do Laranjal do Jarí a medalha 
de bronze no Futsal. O Esporte como in-
serção social. O titular da secretaria de 
Desporto e Lazer (SEDEL), Junior Ma-
ciel, declarou que o jovem amapaense 
que acredita e que busca o melhor de si 
no esporte, o melhor para si. “Quero di-
zer a esses jovens, que acreditem no so-
nho, o sonho é real, o sonho é possível. 
Quando mais você acredita há a possibi-
lidade de acontecer. Muito obrigado ao 
deputado Roberto por esse apoio e dizer 
da importância que é, hoje, direcionar 
dinheiro para o esporte do Amapá e 
quanto isso favorece e chega ao jovem, 
ao adolescente, que para não perder o 
rumo. O esporte do Amapá é muito gra-
to, por tudo isso”.

Roberto Góes, quando deputado 
federal, jamais deixou de atuar efetiva-
mente no Estado junto ao Povo e com 
sua competente e vitoriosa equipe de 
trabalho. Nossos meninos no Catar, nos-
sas meninas do Pacuí, em Belém (PA), o 
Clube São Paulo do Amapá, no Campe-

onato Sub13, para descobrir talentos na 
Granja Cumari, a nossa Seleção Amapa-
ense Feminino representando o Brasil, 
medalha de Prata em Cochabamba na 
Bolívia, no Sub20 do São Paulo Ama-
pá que foi sensação da Copinha de São 
Paulo 2018. Isso que gratifica e o motiva 
a trabalhar pelo esporte do Amapá. 

No campo político-esportivo o depu-
tado Roberto Góes é publicamente reco-
nhecido como um dos nossos maiores 
craques. Participação efetiva e implacá-
vel, na Comissão Permanente de Espor-
te da Câmara dos Deputados. Criou a 
Subcomissão do Desporto Escolar, para 
implantar política de esporte em todos 
o País. Tudo isso é possível quando se 
sabe jogar limpo e com objetividade 
dentro e fora de casa. Comprovadamen-
te Roberto Góes é o número 1 dos es-
portes e apaixonado pela politica como 
ferramenta de trabalho para ajudar o 
Amapá a se desenvolver em toda as áre-

as sociais, principalmente as mais caren-
tes e esquecidas. Mas também sabe ser 
parceiro de seus colegas de trabalho e de 
todos aqueles que lutam por um Estado 
mais digno para todos. Se você for pro-
curar o deputado em Brasília, vai encon-
tra-lo trabalhando, sempre recebendo a 
todos, indistintamente – autoridades e 
cidadãos – e também transitando pelos 
ministérios ou acompanhando o gover-
nador do Estado nas audiências.

Reconhecimento ao servidor e eco-
nomia para o Amapá. Teve atuação de 
destaque na bancada federal quando 
da votação em plenário e da divulgação 
da Emenda Constitucional nº. 98/2017, 
reintegrando aos quadro da União ser-
vidores prestaram serviços ao ex-Terri-
tório Federal do Amapá que desonera a 
folha de pagamento do Estado.

Tanto que teve o reconhecimento 
do Deputado Rodrigo Maia (MDB-RJ), 
presidente da Câmara dos Deputados. 
“Trabalhamos juntos, ele foi fundamen-
tal na Bancada do PDT, junto aos depu-
tados dos outros partidos que nos ajuda-

ram também”.
Como vice-líder do 

governo Dilma no Con-
gresso Nacional, Rober-
to Góes foi decisivo na 
transferência das terras 
da União para o Esta-
do do Amapá. A lega-
lização e a titulação das 
terras são marcos para 
o desenvolvimento agrí-
cola do Estado. 

Companheiro de 
caminhadas do Gover-
nador Waldez Góes, 
Roberto é parlamentar 
da estrada, do interior, 
dos lugares mais longín-
quos do Amapá. Foram 
inúmeras viagens para 
os municípios do Esta-
do ao lado de Waldez, 
cumprindo os compro-
missos assumidos com o 
Amapá e sua gente.

O reconhecimento 
do trabalho veio com o 

Prêmio Tucuju de Ouro, como o melhor 
deputado federal de 2017. Foram 33.188 
votos dos internautas virando um fenô-
meno das redes sociais.

Investimentos em 2018
Este ano de 2018 é tempo de mais in-

vestimentos. São R$ 10.600.000,00 ins-
critos em restos a pagar para beneficiar o 
Amapá e seu Povo. A Saúde, Segurança 
Pública, Esporte, Estrutura e Turismo. 
Roberto é Trabalho. Roberto tem com-
promisso com o Amapá e a sua gente. 

Ainda vamos ouvir muito falar do 
cidadão, político, parlamentar e amigo 
Roberto Góes. “Meu coração não tem 
espaço para guardar mágoas, e nem ran-
cores daqueles que tentam me imputar 
e me condenar por atitudes que jamais 
cometi. Minhas escolhas de vida são: O 
Amor, a Família, a Alegria, a Generosi-
dade, a Fidelidade, a Mansidão e a Paz”, 
– Roberto Góes.
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Reinaldo Coelho

Governo do Estado lança certi-
ficação que valoriza produtos 
de origem amapaense, o que 

permitirá que os produtos locais sejam 
reconhecidos internacionalmente.

A partir de agora os produtos de ori-
gem amapaense, especialmente os pro-
duzidos com incentivos da Zona Franca 
Verde (ZFV) de Macapá e Santana, serão 
reconhecidos e valorizados tanto no âm-
bito local, quanto nacional e mundial. Na 
terça-feira (30), em solenidade no Palácio 
do Setentrião, o Governo do Amapá lan-
çou o Selo Amapá – “Produto do Meio do 
Mundo – Amapá – Amazônia – Brasil”, 
que irá destacar as potencialidades do Es-
tado, agregar valor e elevar a competitivi-
dade do que é produzido no Estado. 

O Selo também possibilitará mais ge-
ração de emprego e renda nas produções 
industriais do Estado, e fortalecerá as ca-
racterísticas de cada região do Amapá, 
sejam ambientais, sociais, culturais, eco-
nômicas ou históricas.

O público-alvo são empresas interes-
sadas e que cumprem os requisitos legais 
para o funcionamento das atividades 
voltadas para o seu local de produção e 
beneficiamento. Durante a solenidade 
de lançamento, 23 empresas receberam a 
certificação, e estão em processo e inser-
ção do selo nas embalagens de seus pro-
dutos. 

Em nome dos empresários presentes, 
Grégory Bitti, gerente-geral de uma em-
presa de moagem de trigo, que atua há 
sete anos no município de Santana, dis-
cursou sobre os benefícios do selo para 
os negócios locais. Ele destacou que este 
é um instrumento governamental que 
consegue reunir conceitos fundamentais 
para o desenvolvimento de qualquer ati-
vidade. 

“Fortalecimento da identidade cultu-
ral local, responsabilidade social e am-
biental, certificação passando credibili-
dade do que está sendo comercializado. É 
um divisor de águas para o empresariado 

local. Vai ser possível alcançar novos mer-
cados com uma maior perspectiva. Agora 
é trabalhar, ainda mais, e tomar posse do 
mercado que é nosso”, declarou Bitti. 

Jorge Aguiar é proprietário de uma 
empresa que produz polpa de frutas há 
cerca de nove anos na capital. O empre-
sário adquire sua matéria-prima direta-
mente dos agricultores de diversos mu-
nicípios do Estado e abastece com seu 
produto supermercados locais e escolas. 
Mesmo com sua clientela local, ele estima 
alçar voos mais altos. 

“A expectativa é muito grande com a 
maior divulgação dos nossos produtos. 
Não precisaremos mais explicar que o 
produto é amapaense, isso já vai estar ex-
plícito e mostrará a capacidade que temos 
de oferecer aos consumidores produtos 
de qualidade e feitos com toda a respon-
sabilidade sanitária e ambiental”, mencio-
nou Jorge. 

O selo foi elaborado pelo governo 
estadual, por meio da Agência de De-
senvolvimento Econômico do Amapá 
(Agência Amapá), em parceria com a 
Federação do Comércio de Bens e Ser-
viços do Amapá (FECOMÉRCIO-AP), 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). 
O diretor-presidente da Agência 

Amapá, Eliezir Viterbino, destacou que 
os trâmites para a certificação são sim-
ples. O empresário interessado deve 
procurar a Agência, na Rua Cônego Do-
mingos Maltês, 916, Trem, em Macapá. 
Todas as informações referentes aos do-
cumentos necessários serão disponibi-
lizadas também no site do órgão (www.
ageamapa.ap.gov.br). 

“Apesar de um processo responsável, 

no qual exigimos que a empresa esteja 
com suas licenças e certificações legali-
zadas, em cinco dias após dar entrada, o 
empresário já terá sua certificação emiti-
da. Reafirmamos que só é possível gerar 
emprego, renda e qualidade de vida, se 
gerarmos negócios, e é nisso que estamos 
empenhados”, frisou Viterbino, exempli-
ficando que a certificação das empresas 
irá ainda fomentar as demandas das 
compras governamentais e incentivar as 
empresas locais a se regularizarem. Para 
incentivar a adesão de todos os empresá-
rios locais, o governo do Estado dará iní-
cio à campanha publicitária – “Valorize o 
que é da nossa gente”. 

O governador Waldez Góes desta-
cou que, com a certificação, os mercados 

irão abraçar melhor as empresas locais 
por saber que elas têm responsabilidade 
ambiental e social, estando situadas em 
um dos Estados mais preservados do 
país. Góes ainda ressaltou que Estado e a 
iniciativa privada devem seguir de mãos 
dadas, visando o crescimento econômico 
local e, consequentemente, mais qualida-
de de vida para a população. 

Uma vez consolidados e valorizados 
os negócios e produtos locais, comentou 
o chefe do Executivo estadual, o Estado 

se tornará, por consequência, ainda mais 
atrativo no âmbito da ZFV de Macapá e 
Santana. 

“Algumas dessas indústrias já come-
çam a entrar com seus projetos. Na Agên-
cia Amapá temos hoje 20 manifestações 
de novos projetos nas mais diversas áre-
as. Temos 35 solicitações de locação – 
cessão de espaço – para implantação das 
empresas. Ainda em 2018, nossa expec-
tativa é de ter mais de 20 empresas insta-
ladas”, salientou o governador. 

Também estiveram presentes na sole-
nidade membros da equipe de governo, 
representantes da bancada federal e esta-
dual, de órgãos de controle, da iniciativa 
privada, dentre outras autoridades e so-
ciedade civil.

Selo Amapá – “Produto do Meio do 
Mundo – Amapá – Amazônia – Brasil”
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De uma vila importante para Portugal a uma Capital 
de um Estado promissor.
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Em um país de advogados e de 
“Odoricos Paraguaçus”, não 
seria original sugerir que o “ju-

ridiquês”, consolidado como marca de 
distinção e expressão de poder, e a retó-
rica política, opulenta e vazia, consistem 
ambas em barreiras das mais importan-
tes ao fortalecimento da sociedade civil 
e ao exercício da cidadania por parte da 
grande massa da população brasileira. 
Expressões do pedantismo conserva-
dor patrimonialista, os dialetos do nos-
so estamento burocrático permeiam os 
textos e pronunciamentos oficiais e são 
emblemas do abismo entre sociedade e 
Estado no Brasil. Some-se a isso o letra-
mento tardio e o ainda forte predomínio 
da oralidade na sociedade brasileira em 
contraste com a ênfase de suas institui-
ções na cultura escrita, e tem-se não só 
um quadro desalentador da nossa demo-
cracia, mas também um caminho para 
compreendê-la e aperfeiçoá-la.

Instituições democráticas que pre-
tendam servir a sociedade devem, em 
primeiro lugar, se fazer entender por ela. 
Senão tornam-se como a Igreja da Ida-
de Média que rezava missas em latim e 
proibia a tradução das Escrituras para o 

Ruan Sales de Paula Pinheiro

A Linguagem da Internet e a Reforma do Brasil
vernáculo, pretendendo sobreviver pela 
tradição e não pela fé, monopolizando o 
conhecimento e se avocando a condição 
de mediadora entre humanidade e Deus. 
Não obstante, é exatamente essa a crítica 
que se faz ao nosso estamento burocrá-
tico: ainda hoje este se avoca a condição 
de mediador entre sociedade e Estado, 
mas na verdade se faz Estado e subordi-
na a sociedade como deixa claro quando 
usufrui o patrimônio público como se 
privado fosse, tal qual a Igreja usufruía a 
venda de indulgências como se a salvação 
da alma a ela pertencesse para ser nego-
ciada.

Contra a Igreja Católica Romana a 
Reforma Protestante teve como funda-
mento primordial a concepção de que 
cada cristão deveria possuir o direito de 
ter a Bíblia em seu próprio idioma e de 
perscrutá-la, como ordenara Jesus em 
João 5:39. Os reformadores se empenha-
ram nas traduções dos textos sagrados e 
na ampla divulgação de suas teses, ten-
do na prensa tipográfica de Gutenberg 
um meio essencial. A nossa reforma de 
cunho social e político que tem como 
alvo o estamento burocrático e o patri-
monialismo segue o mesmo caminho. A 
linguagem das redes sociais eletrônicas é 
o nosso vernáculo. Os “blogueiros”, “vlo-
gueiros”, ativistas e tantos outros são nos-
sos “Luteros”, e a internet a nova prensa 
tipográfica.A orientar o movimento o 

ideal de esclarecimento por meio da de-
mocratização do conhecimento e da in-
formação política.

Charges, vídeos, wikis e postagens em 
blogs têm potencial para ajudar a aumen-
tar o conhecimento da população acerca 
de suas leis e instituições, na medida em 
que traduzam o oficialismo burocrático e 
a obscuridade de nossas instituições em 
uma linguagem de fato compreensível. 
Longos textos jornalísticos ricos em de-
talhes e explicações minuciosas podem 
ser traduzidos em imagens com peque-
nas legendas ou mesmo curtos vídeos sa-
tíricos para circulação em redes sociais. 
Tais mensagens simples, que também 
tem o mérito de atingir parte da popu-
lação não habituada à leitura de jornais e 
revistas, não se esgotam em sua transmis-
são uma vez que em torno delas sujeitos 
se manifestam e diálogos irrompem entre 
aqueles que transcendem a esfera priva-
da e passam a se identificar como parte 
de uma esfera pública perante a qual os 
detentores do poder devem se legitimar.

Esse esclarecimento por meio de pro-
cessos comunicativos democráticos em 
espaços públicos essencialmente abertos, 
como é a internet, deve ser compreendi-
do como partida para o questionamento 
e subversão das relações de poder en-
tre Estado e Sociedade. À medida que o 
povo passa a conhecer seu ordenamento 
jurídico e político e a reconhecer suas 

instituições, de modo que também note 
suas disfunções e vícios, novas respostas 
à demanda por representação se tornam 
prementes. Nesse processo a dominação 
patrimonialista perde legitimidade e a 
emergência de uma ordem racional-le-
gal poderá enfim ocorrer no Brasil. Mas 
nada disso é possível enquanto o poder 
permanece escondido em sua complexi-
dade.

A maior demanda por transparência 
pública e participação se soma a esse pro-
cesso como decorrência da emancipação 
e maior autonomia dos indivíduos que 
passam a buscar, enfim, exercer seu pro-
tagonismo no sistema político com voz, 
influência e capacidade de decisão. Não 
está em sua origem, no entanto. O que 
desencadeia o processo é a revelação do 
Estado ao indivíduo por meio de uma 
mudança de linguagem que põe fim a 
um monopólio de conhecimento e se tor-
na ponte sobre o abismo que separa estes 
dois mundos. Talvez seja essa a reforma 
em curso no Brasil e que pode levar a 
libertação da sociedade das amarras do 
patrimonialismo.

Ruan Sales de Paula Pinheiro é Mestre 
em Ciências Sociais formado pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da Unesp. Atua na área pública 
como secretário municipal de Comuni-
cação Social no interior de São Paulo.

Besaliel Rodrigues

Depois de falarmos da segunda 
condenação do Lula na opor-
tunidade anterior, voltemos ao 

nosso roteiro de temas sobre o combate à 
corrupção eleitoral no Brasil.

Existem no Direito Eleitoral brasileiro 
alguns instrumentos processuais de com-
bate ao abuso do poder econômico nas 
eleições. Vejamos:

1) Recurso contra Diplomação - Rec-
Diplo

Sobre este recurso contra diplomação, 
podemos sugerir para consulta Adriano 
Soares da Costa, Teoria..., p. 229-260 e El-
cias Ferreira da Costa, Direito eleitoral, p. 
278-9.

Antes da CF/88, a influência do poder 
econômico no processo eleitoral era repri-
mido através deste Recurso contra Diplo-
mação - RecDiplo, previsto no art. 262 do 
Código Eleitoral e pela Ação de Impugna-
ção de Registro de Candidatura - AIRC.

 Diz o artigo 262, CE: “O recurso con-
tra expedição de diploma caberá somente 
nos seguintes casos: I- inelegibilidade ou 
incompatibilidade de candidato; II- errô-
nea interpretação da lei quanto à aplicação 
do sistema de representação proporcional; 

III- erro de direito ou de fato na apuração 
final, quanto à determinação do quociente 
eleitoral ou partidário, contagem de votos 
e classificação de candidato, ou a sua con-
templação sob determinada legenda; IV- 
concessão ou denegação do diploma, em 
manifesta contradição com a prova dos 
autos, na hipótese do art. 222.”.

Diz o artigo 222: “É também anulável 
a votação quando viciada de falsidade, 
fraude, coação, uso de meios de que trata 
o art. 237, ou o emprego de processo de 
propaganda ou captação de sufrágios ve-
dado por lei.”. 

Diz o artigo 237: “A interferência do 
poder econômico e o desvio ou abuso 
do poder de autoridade, em desfavor da 
liberdade do voto, serão coibidos e puni-
dos.”.

Foi infeliz a nomenclatura dada pelo 
legislador a esse instrumento. “São mui-
to comuns – advertiu Couture – os casos 
em que o legislador utiliza, por imperí-
cia, uma palavra que não é tecnicamente 
apropriada”. Xavier de Albuquerque, Cau-
sas excludentes da capacidade específica 
do juiz penal, Manaus, Sérgio Cardoso & 
Cia., 1956, p. 38, apud Fávila Ribeiro, Di-

reito eleitoral, p. 229.
Não se trata de um recurso no estrito 

sentido jurídico da palavra, pois o que se 
combate não é a diplomação do candida-
to e sim “o resultado eleitoral obtido com 
fraude à lei ou contra legem”.   

Adriano Soares da Costa, Teoria..., 
cit., p. 229-241, tece excelente comentário 
sobre a impropriedade da nomenclatura 
dessa ação e suas consequências, pois ela 
é típica ação, autônoma, de natureza ma-
terial, no entanto, com rito processual (Id., 
p. 234 e 259 e CE, art. 265).

O prazo para ajuizamento é de 3 (três) 
dias a contar da data da diplomação dos 
eleitos. Os legitimados para propô-la são 
os Partidos Políticos, as Coligações, os 
candidatos registrados e o Ministério Pú-
blico Eleitoral. O eleitor, aqui, não possui 
legitimidade ad causam.

Nas quatro hipóteses de cabimento do 
Recurso (Ação) contra Diplomação, elen-
cadas no art. 262 do Código Eleitoral, a 
do inciso IV, “concessão ou denegação do 
diploma, em manifesta contradição com a 
prova dos autos, na hipótese do art. 222”, 
é a que vai interessar para nós aqui, pois, 
quando o Código Eleitoral assim se pro-

nunciou, estava ofertando a arma possível 
de ser utilizada no combate do abuso em 
questão, na época em que previu este ins-
trumento processual.

A competência para conhecer esta ação 
é da autoridade superior àquela que expe-
diu o diploma. Como se percebe, há uma 
supressão da cognição do juízo natural.

Mas, a falta de objetividade do elabo-
rador do Código, que em três dispositivos 
dessincronizados, os arts. 222, 237 e 262, 
CE, estabeleceu a repreensão ao abuso, 
fez com que o trâmite da ação se tornasse 
complexo, dificultando sua atuação (Ver  
BE-TSE n. 434/508).

Na prática, atualmente existem ações 
muito mais eficazes no combate à cor-
rupção no Brasil. Esta ação hoje está bem 
obsoleta para a realidade atual. Além do 
mais, ressalte-se que o prazo legal estabe-
lecido para a interposição da ação foi bas-
tante curto, ou seja, 3 (três) dias (CE, art. 
265 ss.); a prova necessariamente tinha/
tem que ser pré-constituída e o rito ordi-
nário. Tudo isso contribuiu para que esse 
instrumento de defesa do processo eleito-
ral não funcionasse a contento, tornando-
-se inócuo.

O COMBATE JURÍDICO À CORRUPÇÃO NO BRASIL – II 
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Até a última sexta-feira, menos da 
metade dos estados estavam prepa-
rados ou já emitindo o documento 

digital. CNH em papel continua valendo.
O Ministério das Cidades e o Denatran 

anunciaram nesta terça-feira (30) um novo 
prazo que todos os estados sejam obrigados a 
oferecer a CNH digital: 1º de julho.

O prazo anterior era 1º de fevereiro, mas 
até a última sexta-feira (26) menos da metade 
dos estados estavam preparados ou já emitindo 
a carteira de habilitação eletrônica, que tem o 
mesmo valor da versão impressa. São Paulo e 
Rio de Janeiro, por exemplo, ainda não ofere-
cem essa opção aos motoristas.

“Alguns órgãos e entidades de trânsito pre-
cisam realizar ajustes técnicos”, afirmou o De-
natran.

Além disso, houve um pedido da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) para adequar 
a CNH Eletrônica nos procedimentos de em-
barque de passageiros. O documento virtual 
deve valer como comprovação de identidade 
nos casos em que a CNH é aceita.

De acordo com o Denatran, o novo prazo 
de 1º de julho de 2018 “será improrrogável”.17 
mil CNH-e já foram emitidas

Pelo menos 12 estados e o Distrito Federal 
já aderiram à CNH digital e alguns deles já es-
tão emitindo o documento. Goiás foi o primei-
ro estado a oferecer a versão no celular, em um 
projeto piloto, desde outubro.

Acre, Alagoas, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Per-
nambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul e To-
cantins aderiram nos meses seguintes.

Pernambuco e Minas Gerais também estão 
aptos, afirmou o Denatran. Cerca de 17 mil 
motoristas já usam as carteiras digitais no país 
inteiro.

Saiba como será a CNH digital
Como obter a CNH?
Quando ela estiver valendo no seu estado, o 

primeiro passo é cadastrar-se no Portal de Ser-
viços do Denatran; ir ao Detran onde foi emiti-
da a CNH impressa para confirmar seus dados 
(quem optar por usar um certificado digital, 
que é pago, pode fazer todo o processo online); 
caberá a cada Detran cobrar ou não pela via di-
gital, e determinar um valor; baixar o aplicativo 
gratuito da CNH digital, que estará nas lojas 
oficiais da Apple e do Google (para aparelhos 

Obrigatoriedade de emissão da CNH digi-
tal em todo Brasil é adiada para 1º de julho
Reinaldo Coelho

Android); acessar o aplicativo por meio de um 
código de ativação que o Denatran enviará por 
e-mail aos usuários inscritos, quando o estado 
disponibilizar a CNH digital; criar uma senha 
de 4 dígitos para acessar o documento no ce-
lular.

Ela vai valer tanto quanto a CNH física?
Sim. Segundo o Ministério das Cidades, a 

CNH digital será uma versão do documento 
com o mesmo valor jurídico da CNH impressa.

Qualquer motorista poderá tirar?
A CNH digital só poderá ser emitida para 

quem tem a nova CNH, com QR Code, um có-
digo específico para ser lido por aparelhos ele-
trônicos. Ele existe na parte interna das cartei-
ras de habilitação emitidas desde maio último. 
Quem tem a versão antiga, precisará renovar a 
impressa para, então, solicitar a digital.

Quanto custará? Quem já tem a CNH im-
pressa terá de pagar para ter a digital?

O Denatran diz que a cobrança de possíveis 
taxas para emissão da CNH digital ficará a car-
go dos Departamentos Estaduais de Trânsito 
(Detrans). São eles que determinam atualmen-
te os valores das taxas da CNH impressa, que 
variam de estado para estado.

Em alguns estados, o documento é gratuito, 
pelo menos por enquanto. No entanto, se o mo-
torista não tiver a última versão da CNH com 
QR-Code e quiser a CNH-e, ele deverá pedir 
uma segunda via da carteira, que é cobrada.

É preciso ter certificado digital?
Não é obrigatório, diz o Denatran. O certi-

ficado digital, que é uma assinatura eletrônica 
com a mesma validade da assinatura física, e 
possibilita realizar operações pela internet, vai 
permitir que todo o processo de obtenção da 
CNH digital seja feito onde o motorista estiver.

Caso contrário, ele terá de ir até o Detran 
para confirmar seus dados.

O certificado di-
gital é pago e ofere-
cido por entidades 
credenciadas, como 
os Correios e a Sera-
sa. Em ambos, o pa-
cote de 1 ano do cer-
tificado digital custa 
R$ 164. Os Correios 
também oferecem o 
serviço por 36 meses 
por R$ 267.

O Serviço Federal de Processamento de 
Dados (Serpro), empresa pública que desenvol-
ve o sistema da CNH digital, também oferece 
certificados digitais. Com válidade de 1 ano, o 
preço é de R$ 145, enquanto para 36 meses é 
de R$ 220.

“Para a maioria das pessoas, eu duvido que 
vai valer a pena comprar um certificado digital 
por R$ 200 ou mais (incluindo custo do cartão 
e leitor) só para fazer o pedido dessa CNH. Tal-
vez a melhor maneira de tratar desse assunto é: 
quem já precisa de e-CPF para suas atividades 
(como alguns empresários, advogados, con-
tadores) vai ter a opção de emitir e bloquear a 
CNH digital sem ir ao Detran”, aponta Altieres 
Rohr.

Qual é o aplicativo da CNH digital?
Ele pode ser encontrado pela busca por 

CNH digital nas lojas da Apple e do Google 
(para aparelhos Android). Cuidado com falsos 
aplicativos: este é gratuito para baixar e nele está 
escrito o nome do Serpro (Serviço Federal de 
Processamento de Dados), 
que desenvolveu o sistema.

Aplicativo da CNH tem 
o nome do Serpro, que de-
senvolveu o sistema (Foto: 
Reprodução) Aplicativo da 
CNH tem o nome do Serpro, 
que desenvolveu o sistema 
(Foto: Reprodução)

Aplicativo da CNH tem 
o nome do Serpro, que de-
senvolveu o sistema (Foto: 
Reprodução)

Além de abrigar a CNH, o aplicativo terá 
outras funções?

Sim. A previsão é que, pelo aplicativo da 
CNH Digital, seja possível também consultar 
a pontuação e ser avisado da proximidade do 
vencimento da carteira. Ele também permitirá 
exportar “exportar” e compartilhar o arquivo 
da CNH (por e-mail e até whatsapp) para usar 
em situações que exigem um documento au-
tenticado.

A CNH digital é segura? E se roubarem 
meu celular?

O Ministério das Cidades afirma que há um 
conjunto de padrões técnicos para suportar um 
sistema criptográfico que assegura a validade 
do documento.

A autenticidade da CNH digital poderá ser 

comprovada pela assinatura com certificado 
digital do emissor (Detrans) ou com a leitura 
de um QRCode, mas isso não quer dizer que 
será preciso ter sinal de internet para acessar o 
documento.

Para visualizar a CNH digital, sempre será 
necessária uma senha de 4 dígitos para abrir 
CNH digital, diz o Serpro.

Caso o smartphone com a CNH digital seja 
roubado, o usuário deverá bloquear o docu-
mento. Se tiver o certificado digital, ele poderá 
entrar no Portal de Serviços do Denatran e so-
licitar o bloqueio remoto. Caso contrário, terá 
que ir até algum posto do Detran.

“É positivo. Se eles baixam demais a segu-
rança no bloqueio, por exemplo, alguém que 
rouba sua senha poderia invalidar sua CNH di-
gital enquanto você está numa viagem e te cau-
sar uma série de problemas. Então, faz sentido 
que esse tipo de solicitação exija uma segurança 
adicional”, diz Altieres, especialista em defesas 
contra ataques cibernéticos.

E se não tiver sinal de internet ou wi-fi onde 
o guarda pedir minha CNH?

Não há problema. De acordo com o Dena-
tran, será necessária conexão com a internet 
somente no primeiro acesso, depois, a CNH 
estará disponível off-line. O acesso é feito com 
uma senha de 4 dígitos, afirma o Serpro.

E se eu quiser a CNH impressa?
A CNH digital será opcional, para quem ti-

ver interesse em ter o documento no smartpho-
ne. A carteira impressa continuará a ser emitida 
normalmente, nos padrões atuais.

Qual a multa para quem esquece a CNH?
Quem tem habilitação, mas não está com 

o documento ao dirigir, comete infração leve, 
com multa no valor de R$ 88,38, mais 3 pontos 
na carteira. O veículo fica retido até a apresen-

tação do documento.
Multa para quem esquecer a CNH vai aca-

bar?
Existe um projeto que extingue a multa 

para quem esquecer a CNH, mas ele ainda está 
tramitando no Congresso.

Ele foi aprovado na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e da Cidadania (CCJ) da Câmara 
dos Deputados em junho passado, em caráter 
conclusivo, e deveria seguir para o Senado. 
Mas foi apresentado um recurso, pedindo que 
a proposta seja analisada no plenário. Até a úl-
tima atualização desta reportagem, esse recurso 
ainda estava na Mesa Diretora da Câmara, para 
ser apreciado.

Além de passar na Câmara e no Senado, o 
projeto precisará também da sanção do presi-
dente Michel Temer para valer.
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Reinaldo Coelho

Em 2018 comemora-se 260 anos 
da fundação da Vila de São José 
de Macapá, fato ocorrido em 4 

de fevereiro de 1758, sob o reinado de D. 
José I, Rei de Portugal naquele período, e 
sob o governo do Estado do Maranhão e 
Grão-Pará, por Francisco Xavier de Men-
donça Furtado, que em 24 de setembro de 
1751, ficou incumbido de implementar o 
povoamento da região Amazônica e já em 
dezembro organizava uma expedição a 
Macapá, sob o comando do sargento-mor 
João Batista do Livramento, constituída 
de soldados, e, principalmente, de colo-
nos da Ilha dos Açores. 

Instalado e com a chegada dos novos 
moradores os açorianos, o povoado rapi-
damente progredia, mas a insalubridade 
do local tornava-se um grave problema 
a ser enfrentado pelos colonos. Em 1752 
uma epidemia de cólera grassou em Ma-
capá. A notícia chegou a Belém, e em 7 de 
março desse mesmo ano, inesperadamen-

te, Mendonça Furtado aportou na povoa-
ção, trazendo o único remédio que havia 
na Capitania e medicamentos, conseguin-
do controlar a moléstia.

PERÍODO COLONIAL 
A cidade de Macapá surge no contexto 

das Políticas Pombalinas para a Amazô-
nia, destacadamente com o objetivo de 
assegurar o povoamento e a defesa militar 
da região em favor do domínio português. 

A Vila São José de Macapá, hoje cida-
de de Macapá, capital do Estado do Ama-
pá, sempre uma cidade ambicionada por 
muitos, mas com único interesse de sub-
trair do seu seio suas riquezas. Localizada 
geograficamente na região norte do Bra-
sil, ficou conhecida e foi nomeada “Capi-
tania do Cabo do Norte”, ou “O Macapá” 
pela posição geofísica que ocupou, e por 
estar situada no delta do rio Amazonas, 
nos séculos da colonização e do Império. 

Antes de se chamar Macapá o local 
tinha o nome o de Adelantado de Nueva 
Andaluzia, uma concessão dada a 1544 
ao navegador Francisco de Orellana pelo 
rei espanhol Carlos V. “Guiana Brasileira” 

para diferenciá-la da Guiana Francesa e 
“Província ou Território dos Tucujus”, por 
essas terras terem sido área de ocupação 
dos “índios” tucujus. Politicamente ficou 
conhecida como “território do contesta-
do” em razão de sua disputa franco-lusi-
tana e, posteriormente, franco-brasileira. 

No decorrer de uma solenidade, no dia 
4 de fevereiro, Mendonça Furtado mudou 
a categoria administrativa do povoado de 
Macapá, elevando-o à condição de vila 
com a denominação de Vila de São José 
de Macapá.

Nesta data, na Praça São Sebastião 
(atual praça Veiga Cabral), foi erguido o 
Pelourinho, diante do Capitão General do 
Estado do Grão-Pará, Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, fato que sacramentou 
a fundação da Vila de São José de Macapá. 

Entre os primeiros figuraram a sede 
do Senado da Câmara, a Cadeia Públi-
ca, a Escola São José, a Casa Paroquial e 
o templo religioso cujo patrono é o santo 
carpinteiro. Os imóveis em questão ocu-
param terrenos à Rua São José, a única via 
pública de Macapá, que manteve sua de-
signação original. Casas de comércio, ofi-

cinas e portas de prestadores de serviços 
contornaram o referido largo. Os princi-
pais acontecimentos ocorriam no centro 
da vila e depois cidade de Macapá. 

O Largo de São Sebastião foi o pon-
to vital da Vila de Macapá, que tinha no 
Senado da Câmara o órgão encarregado 
da gestão administrativa, da Justiça e de 
Polícia. O pelourinho, símbolo das fran-
quias municipais, ficava próximo ao pró-
prio Senado da Câmara. Em frente ao 
pelourinho eram lidas as proclamações 
e alvarás da edilidade macapaense e as 
oriundas do Grão-Pará e de Lisboa. As 
correções disciplinares principalmente as 
que se destinavam aos escravos também 
ali aconteciam. O Largo da Matriz não era 
dividido por caminho ou passarela. Por 
ocasião das festas de devoção, notada-
mente as consagradas a São José. (Fonte: 
Nilson Montoril)

Mais tarde Macapá se firmou como 
uma fortificação das fronteiras do Brasil 
colonial, assim que foi criado por ali um 
destacamento militar, em 1738. Mais de 
um século depois, a região do Amapá foi 
contestada pela França, dando início a 

MACAPÁ: 260 ANOS

De uma vila importante para Portugal a uma Capital de um Estado promissor.
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uma disputa diplomática que só se encer-
rou em 1o. de dezembro de 1900.

Macapá também nasceu do embate 
pelo poder temporal entre a igreja ca-
tólica (Jesuítas) e o Marques de Pombal 
que estabeleceu por resolução regia de 
que deveria ser ocupadas por militares as 
missões missionárias e MACAPÁ tinha 
uma dessas missões. “...Do gabinete do 
ministro Pombal, desse lugar que se dava 
como definido, de poder da metrópole, 
se decidia pela criação da vila de Macapá, 
que seria instituída na região do Cabo do 
Norte, especificamente na localidade de 
uma aldeia missionária denominada de 
Macapá...”  

Macapá recebeu desde seu início no-
vos habitantes de origens diversas. A Vila 
de Macapá tornou-se região de gente nati-
va e de fugitivos africanos constantemen-
te assediados pela França.    Nesse espaço 
de religiosos, de indígenas e de europeus, 
chegaram os Açorianos, que devido a 
superpopulação da Ilhas de Madeira e 
Açores, trazendo problema do controle 
da densidade populacional do arquipéla-
go açoriano. A medida que solucionava 
o crescimento da densidade humana nos 
açores, resolvia a falta de presença huma-
na na Amazônia.

E dos 700 enviados para o Grão Pará, 
50 vieram para Macapá, que no discurso 
de Mendonça Furtado estavam bem insta-
lados e um lugar salubre, mas a realidade 
dizia o contrário: os colonos transladados 
das Ilhas dos Açores, colônias de Portu-
gal, fixou-se em condições extremamente 
precárias, sem as mínimas condições, sem 
nenhuma infraestrutura para acolhê-los. 

Seus sítios foram entregue no entorno 
do forte Santo Antônio e passaram a cul-
tivar, mandioca, milho, melancia, procu-

rando melhorar as condições de pobreza 
em que se encontravam, mas o pior veio 
com epidemia o que assustou a popula-
ção e trouxe Mendonça Furtado de volta 
a Macapá e como providencia, “...mandar 
fazer uma vala de despejo ao lago junto à 
vila da parte do Norte que é um manan-
cial de moléstias porque secando no verão 
infecciona os ares o seu podre lodaçal de 
que originam malignas e sezões” – (BA-
ENA, 1969, p 160). Aqui, o construir de 
uma vala foi um solução paliativa encon-
trada há 250 anos por um governante e 
que orienta até hoje nossos gestores mu-
nicipais.  Verifica-se que o Saneamento 
Básico, foi, é e sempre será o problema de 
saúde pública dos Macapaenses.  O que 
Mendonça Furtado queria era manter o 
projeto de seu irmão Marques de Pombal, 
de habitar as vilas amazônicas de qual-
quer maneira.  

PERÍODO REPUBLICANO 
Quando Getúlio Vargas assumiu o 

poder ele decidiu criar o Território do 
Amapá, e a cidade de Macapá foi nome-
ada a capital. Foi no primeiro governo 
territorial de Janary Nunes que a cidade 
começou a ser planejada, com ajuda da 
mão-de-obra de pessoas vindas de ou-
tros estados, principalmente de Belém 
do Pará.

Em 1943, quando foi criado o Terri-
tório Federal do Amapá, a decadência 
de Macapá era preocupante. A contar de 
janeiro de 1944, mudanças expressivas 
começaram a mudar o panorama deso-
lador do burgo. Velhos casarões passa-
ram por reformas bem interessantes. As 
chamadas casas de taipa, feitas de barro 
foram reparadas com o mesmo material 
e apresentaram ótimo aspecto. Elas ser-

viram para abrigar órgãos da adminis-
tração territorial. 

No antigo casarão do Senado da Câ-
mara foi instalada a Unidade Mista de 
Saúde e esse uso se estendeu até a Inau-
guração do Hospital Geral de Macapá. 
Posteriormente serviu pra o funciona-
mento do Palácio do Governo. Em 1970, 
o prédio estava seriamente avariado 
e sem condições de ser reformado ou 
adaptado. Na área despontou a Bibliote-
ca Pública de Macapá, cujo aspecto era 
mais modesto do que vemos atualmen-
te. Na Travessa Floriano Peixoto, onde o 
Padre Júlio Maria de Lombarde fez fun-
cionar o Colégio das Irmãs do Sagrado 
Coração de Maria passou a funcionar 
a Divisão de Segurança e Guarda. Mais 
adiante, na esquina da travessa em epi-
grafe, com a Rua Barão do Rio Branco 
(Cândido Mendes), o Fórum foi revitali-
zado. Entre a Travessa Siqueira Campos 
(Av. Mário Cruz e o Beco do Sambariri 
(Passagem Abraham Peres), o governo 
montou o Serviço de Geografia e Esta-
tística. 

Os demais órgãos dividira espaço 
com a Prefeitura de Macapá, onde hoje 
está funcionando o Museu Joaquim Ca-
etano da Silva. Pequenas casas comer-

ciais e residenciais prontificavam nas 
demais áreas.

PERÍODO CONTEMPORÂNEO
Uma Cidade-Estado
Macapá é considerada uma Cidade-

-Estado devido concentrar o maior nú-
mero populacional do Estado do Ama-
pá. 362,5 % é a taxa de crescimento da 
população macapaense nos últimos 40 
anos. Sua população é bastante miscige-
nada, com pessoas provenientes de vá-
rias regiões do Brasil.

Na instalação de Macapá em 1758 a 
vila tinha 500 habitantes. Hoje, de acor-
do com o IBGE, o número passou de 
80 mil em 1978 para 474.706 habitantes 
em 2018, um dos maiores crescimentos 
entre as cidades brasileiras nos últimos 
anos. Houve um fluxo muito grande da 
população para cá e uma coisa muito la-
tente é o fluxo de paraenses. 

Macapá é a 53ª cidade mais populosa 
do país e das maiores na Região Norte. A 
cidade cresce, atrai novos investimentos 
e cada vez mais pessoas.

A cidade possui várias curiosidades, 
entre elas vale destacar que parte do 
seu território cruza a linha do Equador, 

abrigando o famoso monumento Marco 
Zero. Além disso, Macapá é a única ca-
pital do Brasil que não possui ligação ro-
doviária com nenhuma outra capital. A 
cidade possui belos cenários e um deles, 
sem dúvida, é observar a grandeza do 
rio Amazonas, que se perde na vista de 
quem o observa. 

Em 260 anos Macapá já evoluiu bas-
tante. As ruas desertas, sem asfalto e co-
bertas de mato deram espaço para gran-
des construções, contribuindo para o 
crescimento econômico e populacional. 

Para se ter uma ideia dos mais de 8 
bilhões de reais da soma de todas as ri-
quezas geradas no estado durante o ano 
(o PIB) 5 milhões são somente para Ma-
capá. 

“O PIB do Amapá é aproximadamen-
te 8,2 bilhões de reais. Só em Macapá 
você tem 5 bilhões de reais. Hoje a prin-
cipal carência é a infraestrutura urbana, 
a cidade não tem ruas boas, os postos de 
saúde estão abaixo do que a população 
espera, o saneamento básico é ruim, há 
poluição ambiental nos canais, áreas de 
ressacas ocupadas desordenadamente e 
tudo isso demanda recursos, fundamen-
tais para Macapá hoje atrair empresas, 
investimentos e proporcionar condições 

de crescimento, trazendo melhores con-
dições de vida para quem mora na cida-
de”. (Antônio Teles – Economista) 

Mesmo ainda com falta de infraes-
trutura, Macapá, com florestas preserva-
das e o espetacular Rio Amazonas, ainda 
é uma cidade que serve de refúgio para 
muitas pessoas por causa da vida levada 
ao ritmos dos rios, das matas e dos tam-
bores de marabaixo, além das belezas 
naturais e tradições culturais únicas.

Atualmente a cidade vive uma épo-
ca de crescimento populacional, com 
sua economia baseada no comércio, 
indústria, extrativismo e pecuária. Po-
rém, ainda falta muito para considerar 
Macapá uma cidade economicamente 
desenvolvida. A cidade está crescendo 
naturalmente, forçada pelo crescimento 
habitacional e falta planejamento do mu-
nicípio para que esse crescimento seja 
ordenado e que acompanhe o número 
de habitantes. Os bairros periféricos de 
Macapá estão desestruturados, sem ruas 
asfaltadas, iluminação pública precária, 
o ordenamento urbanístico inexistente 
e principalmente, um desordenamento 
de construções sem uma padronização 
própria de Macapá.
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Você ainda vai escutar mui-
to esse nome no ciclismo 
brasileiro.

Esta temporada do ciclismo com-
petitivo amapaense, está trazendo 
novos nomes para o pódio estadual. 
Esta semana a editoria de esporte 
do Tribuna Amapaense, encontrou 
nos quadros de campeões de 2017 o 
nome de Ruan Guilherme, 14 anos, 
que já tem os títulos de Campeão Es-
tadual Infanto Juvenil, Macapá verão 
e Campeão Serapio Hyacinth.

Encontramos nas redes sociais 
uma referência a esse jovem atleta 
muito inusitada. Uma das mais novas 
equipes federada do Amapá, que está 
implantando com sucesso o ciclismo 
profissional no Estado, contratou o 
jovem atleta e através de nota espe-
cificou a qualidade dessa revelação, 
que tem apenas um ano na pratica 
desse esporte do pedal. “É com mui-
ta honra e orgulho que apresentamos 
nosso representante na categoria Ju-
venil. Trata-se de Ruan Guilherme. O 
Menino-homem e o homem-meni-
no. Aguerrido, determinado e com-

bativo!
Começou a competir no ano pas-

sado e já deixou sua marca. Foi im-
batível em todas as competições que 
participou em 2017.

É responsável, focado e sabe onde 
quer chegar. Com apenas 14 anos de 
idade, nosso atleta é um filho papa-
ricado por sua mãe, assumidamente 

mãe-coruja e cobrado como gente 
grande por seu pai. 

Da criação dada a este menino, 
surge um atleta inconteste! Rua Gui-
lherme vai alçar voos fenomenais. 
Temos absoluta certeza que vamos 
ouvir muito ainda falar de Ruan. 
Ele é o brilhante futuro do Ciclismo 

Amapaense já des-
filando nas pistas 
de competição.

Seja mui-
to bem-vindo 
Ruan Guilherme, 
ao TOPAZZA 
TEAM. Sua carrei-
ra no ciclismo está 
sendo escrita com 
as letras douradas, 
da cor das meda-
lhas de ouro que 

você vai conquistar junto com nosso 
time!

Conheça um dos melhores ciclis-
tas da nova geração que vem encan-
tando o ciclismo amapaense.

 Nome completo: 
✅Ruan Guilherme Furtado Pican-

ço
✅Data de nascimento: 
✅06/08/2003
✅Local de nascimento: 
✅ Macapá/AP
✅Altura: 
✅1.72
✅Peso: 
✅67 kilos
✅Fraqueza: 
✅ Perder minha família 
✅Mania: 
✅ acordar de madrugada pra to-

mar água 
✅Tem Coleção: 
✅ Não 
✅Leitura favorita
✅ Diário de um Banana

✅Pratica outros esportes, quais?: 
✅ Natação
✅Ciclista mais respeitado: 
✅ Peter Sagan 
✅Outros atletas que respeite no 

Amapá
Bicicleta preferida (Marca)
✅ Daniel Sousa, Alex Fábio, kaike, 

Lucas, André Gomes, Fredy Reis, Ro-
bson Pereira 

✅Locais preferidos para 
pedalar: 

✅ Rodovia AP70
✅Bike pra mim é:?
✅Meu estilo de vida
✅Nome do pai e da mãe, 

profissão deles, quantos ir-
mãos.

✅ Pai - Luiz Guilherme 
Castro Picanço - Motorista

✅ Mãe - Katielly da Silva 
furtado - Pedagoga

✅ Irmã - Keteryn furtado 
Picanço

✅Onde estuda e que série 
está cursando?

✅Escola estadual Jesus de 
Nazaré 1° ano do ensino mé-
dio.

✅A idade que começou a praticar o 
ciclismo e porquê?

✅13 anos
Por incentivo dos meus país pois 

tinha que praticar esportes, pois es-
tava com problema de saúde, glicose 
muito alta.

✅Títulos já conquistados desde 
que começou a competir.

✅Campeão estadual infanto juve-
nil, Macapá verão e Campeão Sera-
pio Hyacinth.

✅Nomes das equipes que repre-
sentou nos campeonatos.

✅ CCPL Clube de ciclismo pedal 
leve.

✅Atual equipe que atua e quais são 
as expectativas para 2018.

✅ Topazza team

A expectativa é participar de todas 
as competições e mostrar meu me-
lhor.

 ✅nde você mora, bairro. Os ami-
gos e familiares lhe apoiam nas com-
petições?

✅ Bairro Jesus de Nazaré.
Meus amigos e familiares me 

apoiam sempre, meus pais são pre-
sentes nas minhas competições e eles 

são meu amuleto da sorte.
✅Quais as dificuldades que você 

encontrou para participar de compe-
tições ciclistas.

✅ Material pessoal como uniforme 
sapatilha e uma bicicleta de ponta

 ✅Qual foi sua primeira bike?
✅ Caloi 10
Uma mensagem do maior incen-

tivador e fã: “Você pode dar teu má-
ximo, sacrificar teu tempo, acorda 
5:00 da manhã passar a tarde toda 
correndo a traz dos teus objetivos e 
no fim eu te digo mesmo: “Na boca 
de quem não presta quem é bom não 
vale nada eu sempre te falei que vou 
estar com você até o fim, e que atire a 
primeira pedra quem nunca errou, te 
amo filho sou seu fã número 1” - Luiz 
Guilherme Castro Picanço

Ruan Guilherme : O menino-homem
Da Editoria



O time da casa saiu na 
frente, sofreu a virada 
e foi buscar a vitória no 

final
Em jogo bem movimentado na 

Arena da Floresta, em Rio Branco, 
capital do Acre, o Atlético-AC bateu 
o Santos-AP por 3 a 2 na partida de 
ida da primeira fase da Copa Verde.

As equipes disputam uma vaga 
nas quartas de final e o time amapa-
ense precisa de uma vitória por 1 a 
0, 2 a 1 ou por dois gols de diferença 
na partida de volta. Qualquer outro 
resultado classifica os acreanos.

Quem se classificar enfrenta Pay-
sandu ou Interporto na próxima 
fase. Os dois ainda não se enfrenta-
ram e começam a decidir a classifi-
cação na sexta-feira, dia 9 de feve-
reiro, no General Sampaio, em Porto 
Nacional, no Tocantins.

O JOGO
Jogando em casa, o Atlético co-

meçou melhor e criou as principais 
chances do primeiro tempo. De tan-
to insistir, a equipe acreana abriu o 
placar aos 39 minutos, em cobrança 
de pênalti.

Batata derrubou Ancelmo dentro 
da área e a penalidade foi marcada. 
Rafael Barros cobrou com categoria, 
deslocando o goleiro e marcou o pri-
meiro.

O Santos só respondeu na segun-
da etapa, quando voltou com pos-
tura mais ofensiva. Logo aos quatro 
minutos, Cleucio recebeu de Lean-
dro e empatou a partida. Dez minu-
tos mais tarde, o atacante Jean Ma-
rabaixo marcou o segundo e virou a 
partida para o Peixe da Amazônia.

Apesar da virada, o Atlético foi 
buscar a vitória novamente. O time 
da casa conseguiu chegar ao empate 
aos 31 minutos com Kássio.

Copa Verde - Atlético-AC 3 x 2 Santos-AP  
Duas viradas, vitória suada e vaga em aberto
Da Editoria

Aos 40 minutos, Ancelmo sofreu 
mais um pênalti, dessa vez sendo 
derrubado por Jeferson. Rafael Bar-
ros cobrou novamente e marcou o 
gol da vitória por 3 a 2.

PRÓXIMO ENCONTRO
Com este resultado, o Galo Carijó 

tem a vantagem do empate no jogo 
de volta. O confronto ainda não foi 
definido e pode ocorrer no dia 14 ou 
21 de fevereiro, no estádio Zerão, na 
cidade de Macapá (AP)

Participação do Peixe da Ama-
zônia 

A temporada 2018 para o San-
tos-AP que começa nesta quarta-
-feira,31, mesmo com a derrota, o 
Peixe da Amazônia volta a capital 
amapaense com a intensão de rever-
ter o resultado sofrido frente a equi-
pe acreana.. A competição traz boas 
lembranças ao Peixe da Amazônia 
que, ano passado, conquistou o ter-
ceiro lugar e conseguiu desbancar 

times tradicionais como Fast-AM e 
Clube do Remo-PA.

A delegação amapaense desem-
barcou na capital acreana na tarde 
de segunda-feira, 29, e ainda conse-
guiu realizar dois treinamentos an-
tes do confronto com o Galo Carijó, 
no centro de treinamentos do Rio 
Branco. Para o primeiro jogo oficial 
deste ano a preparação foi de apenas 
29 dias.

O técnico Édson Porto não pode 
contar com dois meias para o jogo 

de estreia do Santos-AP na Copa 
Verde contra o Atlético Acreano. Os 
meio-campistas Denílson e Dhonata 
se lesionaram nos treinos em Ma-
capá e nem viajaram com a delega-
ção santista.

Tanto Denílson quanto Dhonata 
não eram titulares absolutos na tem-
porada passada, mas eram as pri-
meiras opções no banco de reserva 
para Porto.

O treinador santista colocou no 
primeiro jogo da temporada com a 
seguinte formação: Axel; Daelson, 

Jeferson, Diney e Eduardo; Lessan-
dro, Diego, Cleucio (Erick) e Jean; 
Thiago Marabaixo e Batata.

Aposta no ataque
Calma, torcedor. Nem tudo foi 

trágico na noite do Santos-AP. O 
duelo contra a equipe acreana mos-
trou que o atacante Riquelme pode 
dar muitas alegrias aos alvinegros. 
No lance do gol, o jogador mostrou 
rapidez, inteligência, tomando a bola 
do adversário, e precisão para chutar 

rasteiro tirando do goleiro.

Os primeiros 90 minutos do San-
tos-AP no ano mostraram que o téc-
nico Edson Porto terá trabalho em 
reajustar o time para o jogo de vol-
ta contra o Atlético-AC, ainda sem 
data definida. Uma vitória simples 
por 1 a 0 coloca o Peixe na próxima 
fase do torneio. Mas, antes, o time 
amapaense vai encarar o Sport, pela 
Copa do Brasil, no dia 7 deste mês. 
(Fonte: por Agência Futebol Inte-
rior)
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Macapá 260 anos

É festejado com shows musicais, missas, homenagens a personagens 
da história local e esporte.
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HOMENAGEM AOS 260 ANOS DE MACAPÁ
Reinaldo Coelho

A editoria do pioneirismo re-
solveu nesta semana que se 
comemora os 260 anos de 

Macapá, homenagear todos os pionei-
ros macapaenses, com uma crônica tí-
pica de um moleque criado no Bairro 
da Favela e que em seus escritos nos 
remetes a retornar a Macapá antiga, 
onde os moleques brincavam e tinham 
felicidade. Sapiranga Milton Barbosa, 
o nosso “Sapiranga” é uma lenda viva 
de Macapá. Pense num tucuju que co-
nhece bem sua terra natal. Falou da 
Macapá antiga, Sapiranga conhece to-
dos os personagens. Principalmente os 
moradores da Favela, Laguinho, Trem, 
Centro, Bairro Alto, baixada da Ola-
ria, ele sabe tudo, conhece a história de 
cada um. Sobre o esporte, nem se fala, 
é autoridade no assunto. Pois é, este é o 
nosso Sapiranga! – João Lázaro.

Leia a crônica abaixo:
Crônica do Sapiranga
Publicado em 10 de Abril de 2011 às 

5:16 p.m., por Alcinéa Cavalcante.
Rala-rala ou raspa-raspa? Tanto faz

Milton Sapiranga Barbosa
No dia 

05/12/2010, um 
domingo no 
mundo, o Ge-
raldo Galvão, “o 
Galo”, completou 
60 anos de vida, e 
para comemorar 

a data, 
Geraldo, o Galo, convidou vários 

amigos de infância da Favela e outros 
conquistados em  seu ambiente de tra-
balho e pela vida afora, tendo a feliz 
ideia de solicitar de presente dois quilos 
de alimentos não perecíveis, para doar 
para famílias carentes, que por ele  e sua 
esposa foram previamente  seleciona-

das.
Entre os 

convidados 
da Favela 
comparece-
ram, além 
deste cronis-
ta, os amigos 
Alcione Ca-
valcante e es-
posa, Carlos 

e Cláudio Brito, 
Moacir Simões 
Tavares e outros 
tantos.

Papo corria 
solto, regado a 

cerveja, feijoada e churrasco, logica-
mente versando sobre nossas peripé-
cias de moleques e adolescentes muito 
danados.

De repente a esposa do Geraldo me 
chamou à parte e mostrou uns litros 
contendo sucos de taperebá, coco e 
cupuaçu. Não entendi o porquê ela ter 
me chamado para ver os litros com su-
cos, até que ela levantou um guardana-
po que estava sobre uma pedra (barra) 
de gelo e me entregou um ralador di-
zendo: “faz uns copos de rala–rala pra 
nós”. Vocês não imaginam a intensida-
de da minha emoção e a da minha sau-
dade naquele momento. Tive que fazer 
muito esforço para não chorar. Me pa-
receu ver o Seu Nélson, o Seu Jarino, o 
Seu Biló, empurrando seus carrinhos e 

vendendo rala-rala, que por alguns era 
chamado de raspa- raspa. Mas seja lá 
qual for o nome, era gostoso pra “de-
déu” e, moleques, jovens e adultos se 
deliciavam com os sucos que eles ofer-
tavam com gelo ralado, ou seria raspa-
do, na hora?

Ao ver aqueles produtos fiz uma via-
gem no tempo, lembrando das gulosei-
mas que os meninos do meu tempo po-
diam apreciar. Vi claramente e lembrei 
com saudade do Tio Adelino (o Marva-
do), descendo ou subindo a Mendonça 
Furtado tocando um triângulo, com um 
grande cilindro nas costas cheio de cas-
calho (umas folhas finas de uma massa 
adocicada e crocante, que nós adoráva-
mos). A molecada torcia pelas folgas do 
Tio Adelino do seu plantão na Guarda 
Territorial a fim de poder comer cas-
calho. Me pareceu também ver o Ari-
naldo segurando um cabo de vassoura 

com uma tábua cheia de furos presa 
em uma das extremidades e os furos 
repletos de deliciosos “pirulitos”, talvez 
20 ou 30, geralmente de maracujá. Tão 
logo à tabua ficava vazia ele se juntava 
aos demais moleques no bate bola no 
campinho onde hoje está a Escola Gua-
nabara, que era reservado para turma 
da Favela e do Centro (Já o campinho 
da frente do cemitério era dos garotos 
do Bairro Alto e da baixa da Olaria). 
Lembrei dos homens que carregavam 
um cavalete nas mãos e um tabuleiro 
na cabeça, de zinco ou de madeira, que 
percorriam a velha Macapá vendendo 
“quebra queixo”, que era cortado em 
porções generosas com uma espátula. 
E os mingaus de milho verde, banana, 
milho branco e farinha de tapioca que o 
seu Andrade (pai do meu amigo Vicen-
te Rocha, vendia no canto do Mercado 
Central, próximo ao Bar Du Pedro? Se 
misturados os quatros sabores na cuia, 
então era um manjar dos deuses. O seu 
Nélson e um outro senhor alto, magro 

e moreno (sempre vestido im-
pecavelmente de branco e um 
quepe na cabeça) cujo nome 
não me veio à mente, também 
vendiam deliciosos mingaus 
em frente ao frigorífico muni-
cipal. Ir ao Mercado Central e 
não tomar uma cuia de min-
gau, em qualquer dos pontos 
citados, nem pensar! Recor-
dei da Garapeira do Brotinho, 
onde adorava tomar garapa 
com donzela sempre que ia 

ao Elesbão comprar caranguejo! Deu 
água na boca ao lembrar como era bom 
tomar um Flip Guaraná com pão doce 
após um jogo de bola! Lembrei dos po-
tes com mel que se comprava na Doca 
da Fortaleza pra comer com farinha ou 
com pão quentinho da padaria do seu 
Osvaldo ou da padaria do Sandó. Após 
essas doces e gostosas lembranças, veio 
a tristeza e o lamento, por saber que 
meus filhos e netos não puderam e 
nunca poderão apreciar as guloseimas 
listadas acima (com exceção da garapa, 
donzela e pão doce, que ainda se 
encontra por aí).

Não posso excluir dessas lem-
branças as doceiras da época, em 
especial a minha querida e sau-
dosa vizinha Dona Margarida 
Lino Dias, que fazia como nin-
guém sonhos, pastéis, queijadi-
nhas, beijos de moça e cocadas 

(estas preparadas com sobra de calda 
do Flip Guaraná, que seu irmão, Tio 
Casemiro, trazia da fábrica). 

Aliás que ao lembrar da minha que-
rida vizinha, também  lembrei de  seu 
filho Arideu, que nas datas festivas era 
meu parceiro na venda dos doces e 
salgados que sua mãe fazia. Uma vez, 
num dia 13 de Setembro, fomos ven-
der doces na Fortaleza de Macapá, no 
tempo que aquele baluarte tinha em 
seu interior um mini zoológico, onde 
viviam onças, porcos do mato, quatis, 
urubus rei, gavião real, araras e maca-
cos, muitos macacos, que soltos, faziam 
mil travessuras com os frequentadores 
do local.

O Arideu com seu tabuleiro na ca-
beça, cheio de doces e salgados até à 
boca, achou de passar embaixo dos 
galhos de um pé de “mutamba” (assim 
chamávamos a árvore que fornece uma 
frutinha doce e que ainda hoje tem um 
pé na área do Barão do Rio Branco), e 
aí deu-se a desgraça. Um macaco pre-
go atrevido, sentindo o aroma daquelas 
delícias, não se fez de rogado e pulou 
sobre o tabuleiro do Arideu. Foi pastel, 
queijadinha, cocada, beijos de moça e 
sonho pra tudo quanto é lado. A maca-
cada fez a festa. Coitado do meu amigo, 
que com medo da bronca da Tia Mar-
garida, sentou-se à sombra da grande 
árvore e chorou. Depois que terminei 
minha venda, voltamos para a Favela 
e ele veio chorando até chegar em sua 
casa. Só não rodou no galho de cuieira, 
devido ao meu testemunho, afirmando 
a Tia Margarida que ele não tivera cul-
pa do acontecido.

Eu e ele, voltamos muitas vezes a 
vender doces na Fortaleza, mas o “De-
deu” (como era chamado por sua avó, 
Dona Juliana), queria distância das ár-
vores ali existentes.

Parei! Desculpem, mas não posso 
continuar. Estou chorando de sauda-
des da minha infância feliz na Favela da 
Macapá de antigamente, com suas gu-
loseimas deliciosas.
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Susani Silveira Lemos França

Violências contra as 
mulheres e os homens
Viva o dissenso! A boa sur-

presa veio da França! De-
pois de termos assistido, 

nos últimos anos, a um processo de 
nivelamento de diferentes mulheres 
sob o rótulo de “vítimas de uma so-
ciedade falocrática”, vimos algum si-
nal, vindo do lado de lá do Atlântico, 
de que podemos levar nossas vidas de 
professoras, autoras, funcionárias de 
repartições, domésticas, arquitetas, 
engenheiras, donas de casas, atrizes 
ou quaisquer outras vidas, sem lem-
brarmos, o tempo todo, de que somos 
mulheres e devemos estar atentas aos 
menores gestos do sexo oposto que 
possam exalar um qualquer desejo de 
dominação.

O que o manifesto das artistas e in-
telectuais francesas veio trazer à tona 
semana passada, sob a feliz síntese do 
“direito a importunar”, foi, no meu en-
tender, uma porta aberta para refletir 
sobre uma opressão da qual pouco se 
fala: aquela de que são vítimas os que 
não tomam as agendas da moda como 
razão de suas existências. O manifes-
to permite perceber uma tentativa de 
resgate das nuances das boas relações 
entre os sexos opostos, mas, acima de 
tudo, é uma reação à onda de simpli-
ficações em curso, por lembrar que 
as relações, quaisquer que sejam, não 
estão desprovidas de jogos de poder, 
e que estas não estão necessariamente 
pontuadas pela opressão. 

O novo feminismo ou “feminis-
mo vitimista”, como tem sido chama-
do, assumiu, sobretudo nos últimos 
anos, o papel messiânico de vingador 
das violências contra a mulher, a de 
hoje e a de ontem. Paradoxalmente, 
essa guerra justa contra a violência 

de gênero, potencializada pelo po-
der de reprodução das redes sociais, 
pela necessidade de visibilidade das 
celebridades e subcelebridades e pela 
banalização das mensagens rápidas e 
axiomáticas, estimulou execuções vio-
lentas e sumárias no mundo virtual, 
com graves consequências no mundo 
real dos supostos algozes. 

Nesse mundo das ideias feitas e fa-
cilmente compreensíveis, bem como 
de destinatários pouco afeitos aos tex-
tos longos e analíticos, a discordância, 
sem dúvida, ofende. Os discordantes 
são, em geral, como se tem visto no 
âmbito até das universidades – talvez 
principalmente aí –, atacados não por 
suas ideias, mas por seu sexo, sua reli-
gião, sua cor, sua proveniência ou seu 
estatuto social. A onda da vitimiza-
ção, que se estende muito para além 
da relação homem e mulher, fabrica 
opressores da mais diversa ordem. 
Só do ano passado para este, vimos 

um galã nacional, que por décadas 
se manteve em moda, entrar na mira; 
um jornalista, de qualidade inquestio-
nável, receber uma condenação sem 
grande direito ao contraditório e um 
ator de série de sucesso internacional 
ser afastado de suas atividades, para 
mencionar uns poucos casos. Mas foi 
o dedo acusatório das divas da indús-
tria cinematográfica americana que 
veio quebrar o silêncio daqueles que 
se incomodam em ver o comporta-
mento oportunista e sensacionalista 
de alguns transformar exceções em 
regra e, de tanto generalizar e aplainar 
diferenças, pôr em risco uma causa le-
gítima, o combate à violência contra a 
mulher; ou seja, ações menos graves, 
denunciadas todo o tempo, fazem as 
mais graves parecerem banais. Valerá 
a pena conferir a assediadores, galan-
tes, conquistadores, chatos ou incon-
venientes, a todos eles, estatuto seme-
lhante ao do estuprador? Para o bem 
de quem? De quais mulheres? Não de 
todas certamente, afinal, não quere-
mos nós nos identificar como cate-
goria una e indivisível, como algumas 
querem fazer crer. Entre as mulheres, 
a propósito, as bandeiras podem ser 
tantas quanto os rótulos que quere-
mos dar aos nossos amigos ou inimi-
gos do sexo oposto.

No discurso que ganhou forma 
atualmente, respaldado na comisera-
ção pelos fracos e silenciosos e sus-
tentado por esquemas interpretativos 
que não escondem o seu maniqueís-
mo, as conquistas das mulheres desde 

o século XX são insignificantes, dado 
que a “violência simbólica” – tornada 
familiar nos estudos de Bourdieu – 
ainda seria reiterada em instituições e 
saberes que reproduzem a “visão an-
drocêntrica” do mundo: a família, a 
escola, o estado, a igreja, a língua, a 
biologia, a história, e por aí vai. Para 
aqueles que julgam que esta é a for-
ma por excelência da desigualdade e 
o maior problema da sociedade con-
temporânea, devendo ser o foco maior 
de toda denúncia, a solução parece ser 
começar do zero. Mas quais seriam 
os novos parâmetros? A igualdade? A 
diversidade? A inversão de papéis? A 
suspensão utópica de quaisquer pa-
râmetros organizativos prévios? Ou 
importa, por hora, apenas denunciar 
e condenar?

Se a violência contra a mulher é 
hoje, parafraseando Simão Bacamarte, 
um continente e não uma ilha, como 
querem nos fazer crer as que aderiram 
ao #metoo ou ao #mexeucomuma-
mexeucomtodas, ainda assim, para o 
bem comum, de homens e mulheres, é 
importante não perdermos de vista as 
balizas, as nuances e as sutis diferen-
ças das formas de relacionamento, sob 
o risco de, por força da banalidade e 
da incapacidade de se propor formas 
viáveis de convivência entre os huma-
nos, o combate se restringir ao limbo 
das redes sociais.

Susani Silveira Lemos França é 
Professora Livre-Docente em História 
Medieval da Unesp/Franca.



Reinaldo Coelho
Aniversário de Macapá – 260 anos

Para comemorar os 260 anos 
de Macapá, uma programação 
cultural e esportiva está sendo 

realizada desde o dia 26 de janeiro. Serão 
quatro dias de festejos. A administração 
da capital amapaense começou as soleni-
dades com um almoço, na sexta-feira (26), 
para homenagear ex-prefeitos e vices, com 
a entrega da comenda Janary Nunes como 
forma de reconhecimento àqueles que 
assumiram a titularidade do cargo e con-
duziram o poder Executivo municipal em 
parte da trajetória dos 260 anos da cidade.

O evento ocorreu no Macapá Hotel. Na 
oportunidade, foi apresentada a platafor-
ma Macapá 300 anos. A Comenda do Mé-
rito Janary Nunes, instituída pelo Decreto 
n° 099/2018-PMM, para homenagear per-
sonalidades ou instituições que prestaram 
relevantes serviços à causa pública. 

Confira a lista dos homenageados: 
– Cláudio Carvalho do Nascimento 

(01/01/55 a 03/55)
– Rubens Antônio Albuquerque 

(01/08/72 a 31/12/72)
– Jacy Jansen Costa (01/74 a 12/80)
– Cleiton Figueiredo de Azevedo 

(01/08/74 a 31/10/78)
– Murilo Agostinho Pinheiro (08/80 a 

07/85)
– Jonas Pinheiro Borges (07/85 a 

31/12/85)
– Raimundo de Azevedo Costa 

(01/01/86 a 31/12/88)
– Raquel Capiberibe (01/01/86 a 

31/12/88)
– João Alberto Capiberibe (01/01/89 a 

31/12/ 92)
– Antônio Cabral de Castro (01/01/89 

a 31/12/92)
– João Bosco Papaléo Paes (01/01/93 a 

31/12/96)
– Cláudio Pinho (01/01/93 a 31/12/96)
– João Henrique Pimentel (01/01/2001 

a 31/12/2008)
– Eury Salles Farias, vice do João 

Henrique no 2° mandato (01/01/2005 a 

31/12/2008)
– Roberto Rodrigues Góes (01/01/2009 

a 31/12/2012)
– Helena Guerra, vice do Roberto Góes 

(01/01/2009 a 31/12/2012)
– Telma Nery (01/01/2017…)

No dia 30 de janeiro (terça-feira) o 
prefeito de Macapá prestou homenagem 
a tradicionais dançarinas de marabaixo, 
maior manifestação cultural do Amapá. 
Os nomes delas vão batizar ruas do Resi-
dencial Jardim Açucena, que será lança-
do no evento. As mulheres farão um tour 
no conjunto, para conhecerem de perto a 
obra e as vias do habitacional.

2 de fevereiro (sexta-feira)
Neste dia o prefeito realizou o lança-

mento do Residencial Jardim Açucena 
também faz parte da programação de 
aniversário da cidade organizado pela 
prefeitura. O residencial será lar de 1,5 
mil famílias e foi erguido com recursos do 
programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, do 

Governo Federal, 
com contrapartida 
do município.

No mesmo dia 
o Instituto Muni-
cipal de Políticas 
de Promoção da 
Igualdade Racial 
(IMPROIR) rea-
lizou a tradicional 
Festa de Iemanjá, 
a partir das 16h, ao 
lado do Trapiche 

Eliezer Levy, na orla da capital.

Já às 17h a festa foi com samba, com 
shows de grupos musicais no Mercado 
Central, localizado em frente à Fortaleza 
de São José, no Centro.

3 de fevereiro (sábado)
Este sábado, véspera do dia do ani-

versário, será marcado por esporte e pelo 
sorteio da loteria federal do Caminhão da 
Sorte, às 16h, em frente ao Trapiche Eliezer 
Levy.

No mesmo horário acontecerá também 
a 1ª Remada Cidade de Macapá, com con-
centração e largada no Canal do Jandiá, no 
bairro Cidade Nova, Zona Leste. Às 17h 
inicia a “Corrida Macapá 260 Anos”, com 
largada da Praça Floriano Peixoto.

4 de fevereiro (domingo)
A missa em ação de graças é o primei-

ro momento do aniversário e está prevista 
para começar às 7h, na bicentenária Igreja 
São José, localizado na Rua São José, no 
Centro. Após isso o tradicional Encontro 
das Bandeiras (Divino Espírito Santo e 
Trindade) dará prosseguimento à progra-
mação em frente ao templo.

O evento religioso simboliza o reen-
contro dos primeiros moradores negros 
da capital, depois de serem remanejados 
do Centro para os bairros Laguinho e Fa-
vela (hoje Santa Rita), na década de 1940, 
pelo então governador Janary Nunes, em 
função do crescimento urbano.

Após a missa e o Encontro das Bandei-
ras o Banzeiro do Brilho de Fogo vai sair 
em cortejo pelas ruas da frente da igreja 
em direção à praça Floriano Peixoto. Lá, 
diversas atrações culturais vão se apresen-
tar entre as 11h e 21h. A programação cul-
tural detalhada ainda será divulgada pela 
prefeitura.

É festejado com shows musicais, missas, homenagens a personagens da história local e esporte
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Quem sou eu, de onde vim e para onde vou.
Por Roberto Gato / Roberto Junior

Somos feitos a imagem e semelhan-
ça de Deus (Genesis 1:26) Deter-
minou então que o homem domi-
nasse tudo que se movesse sobre a 

terra. E domina, mas a forma como domina, 
me inquieta e me deixa a questionar: Deus é 
assim tão mau? Pois o homem é mau, incon-
formado, insano.

Aristóteles afirma que o homem é um ser 
social dizendo que a união entre os homens é 
natural, porque o homem é um ser natural-
mente carente, que necessita de outras coisas 
e de outras pessoas para alcançar sua pleni-
tude.

José Carlos Alcântara afirma que a teoria 
política de Aristóteles é construída em torno 
da ideia de que o homem é um animal políti-
co por natureza, que a cidade é natural e que o 
fim do homem é a felicidade. Essa felicidade, 
contudo, só se atinge plenamente na cidade 
(pólis). O homem é um animal político por 
viver conjuntamente com o seu semelhante, 
ainda que dele não necessite. 

Nós poderíamos encher o texto de con-
ceitos filosóficos, psicológicos e teológicos 
com relação ao homem, mas na realidade 
ninguém sabe verdadeiramente a natureza 
do homem. Sua crueldade, sua brutalidade 

e a insensibilidade que constatamos cotidia-
namente nas ruas e as guerras que dizimam 
milhões de pessoas. E no mesmo diapasão 
nos deparamos com pessoas cândidas, bon-
dosas, solidárias que se preocupam com seus 
semelhantes. Aí está o grande conflito. Pode-
mos encontrar respostas até nas ciências so-
ciais, como na antropologia que afirma que 
a sociologia não vê o homem sozinho como 
homem, por definir este como um ser estrita-
mente social. A psicologia vê o homem como 
um ser autoconsciente enquanto a filosofia o 
define como um ser moral e racional como 
defendia Hegel18. Para a teologia, o fato de 
ser espiritual o distingue de toda a criação. 
(Pós-graduação Latu Sensu em antropologia 
intercultural)

Cara, o homem é uma ‘merda’. Somos to-
dos uma grande ‘merda’. O homem prende 
o homem, mata o homem, rouba o homem. 
Não existe explicação para esse inconfor-
mismo tão latente no qual estamos todos 
metidos. A Torre de Babel continua sendo 
construída por figuras estranhas, que não se 
entendem e não conseguem construir nada, 
pois a ganância e a mesquinhez não permi-
tem que ninguém faça nada em prol do ou-
tro. Liberalismo, socialismo, comunismo, 
anarquismo e qualquer ideologia são mesmo 
só ideias dispares para mostrar o quão so-

mos estranhos uns para os outros, pois você 
morre se não pensar como eles pensam, mas 
morre também por pensar como eles.

Então do que adianta? Se por qualquer 
caminho que se pense em seguir chegamos 
sempre a mesma pergunta, somos angustia-
dos por essa busca insaciável de conhecer as 
nossas origens, de tentar entender as atitudes 
do próximo ou mesmo julgá-las. Talvez tudo 
faça parte da mesma coisa, quando se trata 
do homem como um animal racional, não 
podemos atribuir sentido moral a essa colo-
cação. O fato de sermos seres racionais não 
nos torna superior aos outros seres, talvez, 
por usarmos nossa capacidade de raciocínio 
de maneira tão ruim, poderíamos até consi-
derar que somos piores que os animais sel-
vagens. 

Muitos filósofos passaram suas vidas es-
crevendo teorias, buscando explicações sobre 
nossa origem e nos ajudaram muito a enten-
der a ciência humana. Porém, em um mun-
do caótico e desordenado, onde qualquer 
coisa pode acontecer a qualquer momento, 
onde não se pode confiar em nada nem em 
ninguém, as pessoas que se sentem em paz 
são justamente aquelas que mais buscam a 
felicidade interior, que buscam isolamento 
intrapessoal. Parece egoísmo certo? Mas se 
pararmos para pensar por que a depressão é 

considerada o “mal do século” é justamente 
porque as pessoas do mundo moderno vivem 
sufocadas pelo mundo que as rodeiam, tanto 
que chegam a pensar que suas vidas não fa-
zem o menor sentido. Mas por que? Por que 
acordar de manhã? Olhar para cara daquele 
patrão chato, trabalhar a manhã inteira lon-
ge da esposa e dos filhos, chegar em casa no 
final do mês com o bolso cheio de dinheiro e 
pagar todas as dívidas, pra quando seu filho 
te pedir pra ir no parque você virar pra ele e 
dizer que não tem tempo, que está cansado, 
que não se sente bem... que sentido isso faz? 
Será que esse é o caminho da felicidade? To-
dos sabemos que não, mas inconscientemen-
te todos buscam esse caminho, crescemos 
ouvindo que temos que ir para a escola, estu-
dar, ser o melhor, para crescer e ter um bom 
trabalho, e ganhar dinheiro. Para quando 
você finalmente chegar aonde você queria e 
perceber que nada faz sentido pra você. Bem 
amigos, talvez isso aconteça simplesmente 
porque você passou a vida fazendo o que as 
pessoas diziam, e agora não sabe o que fazer, 
abre os olhos de manhã e não sabe seguir um 
caminho diferente. 

Se conhecer é o caminho determinante 
pra conhecer o restante do mundo, e assim 
descobri-lo com a convicção de que o univer-
so dentro de você está totalmente descoberto. 

No emblemático ano de 1968 ocor-
reram diversos fatos que, ainda que 
por si sós não tenham desencadea-

do reviravoltas ou mudanças bruscas no desen-
volvimento dos respectivos campos de interação 
humana, constituíram-se em marcos simbóli-
cos na trajetória das lutas que diversos grupos 
sociais travavam contra a opressão e a negação 
do exercício de seus direitos. Dentre tais acon-
tecimentos, um dos que mais insta à reflexão é 
o assassinato do ativista pelos direitos civis, em 
especial, pela luta visando à igualdade racial nos 
Estados Unidos, Martin Luther King Jr. O crime, 
ocorrido no dia 4 de abril de 1968 em Memphis, 
estado do Tennesse, um dia após King ter parti-
cipado de um movimento de apoio à greve dos 
sanitaristas daquela cidade, foi atribuído a James 
Earl Ray, que, embora negasse a autoria do crime, 
foi condenado a noventa e nove anos de prisão, 
onde morreu em 23 de abril de 1998 aos 70 anos. 
Quando estava em liberdade, Ray tinha ligações 
com entidades racistas. O assassinato desenca-
deou episódios de violência racial em diversas 
cidades do país.

Os anos 1960 foram palco de uma luta pela 
igualdade racial nos Estados Unidos que nas duas 
décadas anteriores chegou às altas instâncias da 
justiça norte-americana e resultou em decisões 
que declaravam a inconstitucionalidade de leis 
discriminatórias. Apesar de tais conquistas, a atu-
ação de Martin Luther King Jr., pautada pela ação 

pacífica, inspirada em Mahatma Ghandi, foi con-
testada por parte de diversos militantes negros 
que pregavam ações violentas, como os Panteras 
Negras. No Brasil da década de 1960, a militância 
negra foi enfraquecida pelo regime militar, que a 
considerava nociva à unidade nacional. Apenas 
nas décadas de 1970 e 1980 o movimento de de-
fesa dos direitos dos negros brasileiros retomou 
suas atividades de maneira mais incisiva. 

É inegável que nos últimos cinquenta anos 
as relações inter-raciais tornaram-se menos 
conflituosas nos Estados Unidos, haja vista, por 
exemplo, a diminuição de concentrações popu-
lacionais de pessoas de cor branca ou de locais 
habitados exclusivamente por negros. Também o 
acesso por uma crescente parcela da população 
negra aos bens e serviços públicos essenciais a 
uma vida digna e a maior possibilidade de ascen-
são social dessa população indicam a melhoria 
da qualidade de vida dos negros norte-america-
nos. Semelhantemente, no Brasil, onde historica-
mente se verifica um caldeamento multirracial 
mais intenso, nas últimas décadas tem ocorrido 
um desenvolvimento nas condições de vida da 
população afrodescendente, devido a diversos 
fatores, dentre os quais podem-se destacar o tra-
balho de conscientização e valorização da cultura 
negra por diversas entidades de apoio à causa e 
também algumas iniciativas de caráter público, 
como as denominadas ações afirmativas.

Porém, esse quadro, certamente animador 

em comparação com a situação de cinquenta 
anos atrás, não deve encobrir uma realidade 
social ainda muito desfavorável para os negros, 
tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. 
Basta consultar resultados de pesquisas referen-
tes aos mais diversos indicadores sociais, como 
emprego, salário, saúde e educação, e também 
daquelas relacionadas à esfera criminal. Lá 
como aqui, os negros, em comparação com os 
brancos, enfrentam mais dificuldades de ascen-
são social e têm um percentual maior entre os 
desempregados, os que ganham menos e com 
piores índices de escolaridade, entre outros. No 
campo da persecução penal, têm uma represen-
tação percentual maior dos que os brancos entre 
os indivíduos submetidos à abordagem policial, 
entre os condenados e na composição da po-
pulação carcerária, o que contribui para a per-
petuação do estereótipo dos negros como mais 
propensos à criminalidade.

Mais preocupante ainda é fato de que, não 
obstante todo o progresso verificado nas últimas 
décadas com relação aos direitos humanos, não 
apenas em termo de ações afirmativas públicas 
e privadas, mas também de conscientização nos 
níveis acadêmico e cotidiano, ainda persistem 
ideais racistas e discriminatórios, tanto nos Es-
tados Unidos, cuja história em grande parte foi 
marcada por uma segregação racial institucio-
nal, quanto no Brasil, em que, após a escravidão, 
as práticas discriminatórias têm sido acoberta-

das por ideias como as veiculadas pelo mito da 
democracia racial. Em solo norte-americano 
constantemente ocorrem violentos episódios de 
distúrbios raciais, frequentemente ocasionados 
por atos discriminatórios contra os negros, prin-
cipalmente em estados do sul do país. No Brasil, 
embora não ocorram tais episódios, ainda são 
muitos frequentes os atos de discriminação ra-
cial contra os negros, especialmente por meio 
de manifestações verbais e expressões de ideias 
preconceituosas em relação a eles.

A lembrança do assassinato de Martin Lu-
ther King Jr. deve trazer à memória as dificul-
dades históricas de lutar contra um pensamento 
que se opõe ao reconhecimento de que todos os 
seres humanos são iguais em dignidade e em di-
reitos. Na noite anterior ao seu assassinato, King 
proferiu um discurso em que parecia profetizar a 
própria morte, decorrente de sua luta pelos direi-
tos civis. Nesse discurso ele utilizou a metáfora 
da terra prometida bíblica para se referir a uma 
sociedade justa que respeitasse os direitos dos ci-
dadãos. Cinquenta anos depois, vemos que para 
os negros, norte-americanos e brasileiros, e de 
maneira geral para todos oprimidos, a caminha-
da à terra prometida ainda é longa, e não se espe-
ra que a travessia do rio Jordão seja tão tranquila.

Walter de Oliveira Campos é graduado em 
Letras e Direito, mestre em Ciência do Direito e 
doutor pela História pela Unesp de Assis. Conta-
to: walterdeoliveiracampos@gmail.com

1968 e o legado de Martin Luther King Jr.
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

SUA EXCELÊNCIA O RÁDIO

Lembro com saudade o 
tempo que vovó, mamãe   
titia, ouviam novela que 

eram transmitidas pela Difuso-
ra, nos tempos do Ivo, Munhoz, e 
outros bambas da ribalta noveles-
ca. Algumas vezes perguntavam 
como era que se fazia o trovão na 
novela. Explicava que era balan-
çando uma folha de alumínio ou 
batendo tampa de panela. 

Lembro, também, de quando 
determinada Rádio, anunciava 
notícias extraordinárias, como, 
por exemplo, o Reporter  Esso, 
cuja vinheta destacava-se na 
anunciação da notícia. No espor-
te, Eduvaldo  Cosi, Mário Vianna 
e outros, transmitiam os jogos da 
Seleção Brasileira. Era uma fes-
ta cívico-desportiva. Vibrávamos 
como se, hoje, estivéssemos assis-
tindo pela televisão ou presentes 
no Estádio. 

Assim, passados anos, os meios 
de comunicação desenvolveram-
-se de forma surpreendente, tra-

zendo consigo acomodações e 
mudanças de hábitos, como a te-
levisão, os telefones pessoais de 
todas as formas, tipos e qualida-
des. Tudo isso é muito confortan-
te, útil como mensagem, mas dei-
xa um vazio muito grande dentro 
de nós, porque é passageiro e não 
deixa  emoções. Não há vibração e 
nem sentimento nos profissionais 
que as usam para comunicar-se. 

O rádio não. Esse pequeno 
ou grande aparelho elétrico ou 
eletrônico, a bateria, pilha ou a 
carvão ( não sei se existe ), traz 
consigo uma história de compar-
tilhamento, de comprometimen-
to, de nostalgia, de afetividade 
porque impregna os ouvintes. So-
mos, ouvintes e rádio, uma dupla 
inseparável porque estamos   sem-
pre juntos, agarradinhos, ouvidos 
colados ou através de fones, em 
baixa ou alta frequência.

A pergunta é : o rádio está ob-
soleto ? Não, não está, porque é 
um “ ser vivo “ imaterial, que ser-

ve á sociedade mais longínqua dos 
centros urbanos, nas grimpas dos 
rios, nas searas e planícies e rios  
da Amazônia, dos sertões nordes-
tinos, das pampas e dos pantanais. 
Há rádios instalados em ônibus, 
aviões, automóveis, bicicletas, .... 
Há rádios de bolso, pendurados 
nas paredes das cozinhas das do-
nas de casa ou nas canoas dos tra-
caieiros, barcos, navios, puc-pu-
cs;...

Poderíamos dizer “ esse é o cara 
“ que alegra nossos dias quando 
toca a música de nossa predileção; 
que nos traz a notícia fresquinha; 
que leva nossa vós através das 
mensagens que mandamos para 
nossos familiares no interior; que 
nos faz chorar quando noticia 
desgraças, desastres e mortes de 
nossos semelhantes. Esse é o cara 
que faz parte de nossa família, não 
importando quantos anos tem de 
existência, porque já ouvia meu 
tataravô falar das belezas e utili-
dades do rádio.

Leio na Veja nº 23,  deste mês 
(7/6/2017), e defronto-me com a 
manchete QUEM AINDA COLA 
O OUVIDO NO RADINHO ? 
de Luiza Bustamante. Perempto-
riamente respondo, EU, senhora 
jornalista. Sou daqueles que ouve 
rádio em casa, no carro, na roça, 
no campo, nos rios, sabe porque 
? Por que não posso levar comigo 
a televisão ou a internet. Só isso 
basta para responder-lhe, imagi-
no.

Sobre essa matéria ouso rebe-
lar-me de forma simples de que, 
como eu, há milhares de ouvintes, 
Brasil afora, que não acreditam 
que as emissoras de Rádio – AM, 
possam desligar-se dos anseios da 
sociedade. Somos unos e insepa-
ráveis, porque a sociedade “ vê “ e 
a Rádio “ fala por ela “, “ fala com 
ela “, “ luta por ela “. A Rádio, ou 
o rádio, é o único termômetro que 
mede a temperatura emotiva, sen-
sorial e afetiva do OUVINTE DE 
CARTEIRINHA DO RÁDIO.  

de cidade amazônida, com seus problemas de 
saúde, segurança e de falta de administração. 
Em 1943 Macapá passou a ser capital do ter-
ritório do Amapá, o qual só ganharia status de 
estado em 1988.

Quando chegou em Macapá, Janary Nu-
nes, o primeiro governador do recém criado 
Território Federal, encontrou uma Macapá 
semelhante a encontrada pelo governador 
Mendonça Furtado. As residências eram fei-
tas de barro e predominavam no entorno da 
Fortaleza de São José de Macapá, que encon-
trava-se abandonada, dominada pelo matagal 
e cercada pelo lamaçal despejado pelas águas 
barrentas do Rio Amazonas.

Arregaçando as mangas, Janary investiu 
pesado no urbanismo da recém promovida 
capital, pois Getúlio Vargas tinha decretado o 
município de Amapá, como capital, mas devi-
do à dificuldade logística Macapá foi premiada 
com o título.

Macapá recebeu injeções de ânimos em 
sua estrutura e urbanização, prédios públicos 
foram construídos, dando origem as primeiras 
obras de alvenaria, praças foram urbanizadas, 
residências foram construídas, energia elétrica 
implantada, mesmo com racionamento. Es-
colas foram construídas, dando oportunidade 
para que as juventude macapaense tivesse es-

Comemorar o aniversário da cidade 
nos leva a refletir como a sua his-
tória foi construída em torno das 

necessidades, dos saberes e fazeres do homem 
amazônida, originada da miscigenação do ha-
bitante típico (indígena), europeu e o negro 
escravizado. Em 1758 o sitio localizado do 
lado esquerdo do Rio Amazonas recebeu o 
olhar do Marques de Pombal, que para todos 
os efeitos governou Portugal de 1750 a 1777. 
As terras que viriam a ser o Estado do Amapá 
fora outrora visitado por Pizon e ambicionado 
pelos Franceses, foi escolhida por Pombal para 
se tornar uma Vila e receber açorianos e todos 
os poderes que lhe cabiam (senado, delegacia, 
aquartelamento militar). Ato semelhante ao 
que ainda se faz no Brasil, transformar um dis-
trito em município, cria-se os cargos de prefei-
to, vice, vereadores e todos os adereços e como 
sobreviver, vai sendo resolvido paulatinamen-
te e passa os anos e tudo continua o mesmo. 
E a meta de Pombal era tomar posse de fato e 
de direito das terras Tucujus e poder manter o 
poderio do então Império Português. 

Em 4 de fevereiro de 1758 foi criada a Vila 
de São José de Macapá. Após essa promoção 
Macapá começou a receber importantes ações 
para efetivar a dominação português. Concre-
tizado a posse, Macapá continuou sua vidinha 

perança em crescer. 
A Escola de 1º Grau Barão do Rio Branco 

foi a primeira escola em alvenaria de Macapá. 
Nesta escola também funcionou o 1º cinema 
de Macapá, o ex-Cine Territorial. Outros pré-
dios, como o Mercado Central, o Hospital de 
Especialidades e a Maternidade Mãe Luzia 
também fazem parte de antigas construções 
das décadas de 1940, 50 e 60. 

O desenvolvimento da cidade foi lento no 
início do século XX, porém a intensa migração 
trouxe pessoas de várias partes da nação em 
busca de melhorias de vida. Com o crescimen-
to intenso de sua população, foram projetados 
bairros e conjuntos habitacionais para impedir 
as ocupações irregulares. Mesmo assim, nos 
últimos anos houve aumento no número de 
invasões de áreas de ressaca, o que contribuiu 
para acentuar os impactos ambientais. Muitos 
conjunto residenciais com verbas federais e 
contrapartida estadual e municipal foram er-
guidos, mas não acompanha o crescimento da 
população amapaense.

Mas Macapá tinha vida, era boêmia e gos-
tava de brilhar. A Macapá antiga recebia seus 
jovens na boate do Macapá Hotel, que de sua 
calçada estilo Copacabana, tomavam seu sor-
vete olhando as ondas do rio mar chegar até a 
calçada da Rua da Praia. Tinha a Piscina Terri-

torial que promovia as domingueiras dançan-
tes, os desfiles das miss amapaense, onde os ga-
rotos paqueravam as gatinhas e lhes roubavam 
beijos e muitos se “amarraram” e geraram os 
macapaenses.

Cine Macapá, Cine João XXIII, onde os 
rapazolas, hoje pré-adolescentes, levavam bra-
çadas de “gibis” para trocarem, figurinhas para 
completar os álbuns. Eu fiz muito isso, pois fo-
ram os gibis que me levaram a adorar a leitura. 
Ah! Competia com meu irmão Arnaldo nas 
trocas. Ele inventou a qualidade de suas revis-
tas, pois seus almanaques valiam duas revistas. 
Esperto esse meu irmão! 

Macapá cresceu desordenadamente, infe-
lizmente, os gestores, não conseguiram acom-
panhar essa cidade com ânsia de crescer, de 
receber seus filhos adotivos, que para aqui che-
gavam, com a vontade de crescer e de ajudar 
Macapá a crescer. Eles vinham atraídos pela 
ICOMI, pois nessa época Santana era distri-
to de Macapá. São mais de cinquenta bairros, 
com a população de mais de 470 mil habitan-
tes, uma cidade Estado, que está esperando 
mais ação pra crescer e poder dar conforto 
e tranquilidade a aqueles que a escolheram 
como local para viver.

Parabéns Macapá! Por seus 260 anos de 
luta.

Macapá, Capital do meio do mundo!
Reinaldo Coelho

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

Está terminando janeiro, o 
primeiro mês do ano de 
2018, e não terminam as 

expectativas da população, dos ser-
vidores estaduais, dos empreende-
dores e dos trabalhadores que exer-
cem suas atividades profissionais na 
iniciativa privada ou mesmo como 
profissional liberal.

O mês que termina é exigente, 
com despesas inadiáveis, entre elas 
aqueles que são elevadas, para qual-
quer um, no começo do ano como: o 
material escolar, a própria matrícula 
e as despesas delas decorrentes.

 Este ano a população está enfren-
tando aumento dos preços dos pres-
tadores de serviços que são controla-
dos pelo Governo. Nesta lista está a 
energia elétrica, uma vilã predadora 
do bolso do consumidor no primei-
ro mês do ano. Quem duvidou que a 
conta de energia viesse “salgada” não 
esperava tanto “sal”, mesmo sabendo 
dos erros, em decorrência dos “ne-

da população, ao contrário, em ano 
de eleição sempre sobe a temperatu-
ra das promessas irresponsáveis e a 
capacidade que têm de mentir para a 
população, mesmo sabendo que en-
tre todos tem uma grande parcela de 
eleitores.

O certo é que os 83 milhões men-
sais a mais no orçamento de 2018 
foram diluídos de forma a não ter 
qualquer novidade. E são 83 milhões 
a mais, ou pelo menos 60 milhões 
que ficariam à disposição do Go-
verno para serem gastos com servi-
ços de interesse do contribuinte que 
“rala”, todos os dias, para pagar os 
seus tributos, pelo menos na merce-
aria ou no supermercado.

Enquanto isso as reclamações in-
ternas no próprio Governo do Esta-
do, se multiplicam, com servidores 
querendo aumento, empresas que-
rendo receber, funcionários com sa-
lário atrasados ou parcelados.

O RETRONO DAS DOENÇAS 
MILENARES 

As florestas apesar de guardarem 
um potencial terapêutico estupen-
do para a humanidade, também nos 
reservam inúmeras surpresas. Na 
Amazônia em destaque, o desmata-
mento em velocidade crescente fará 
com que as surpresas possam ser 
mais iminentes do que imaginamos. 
As grandes epidemias que assolaram 
o mundo, a maioria delas veio das 
zonas florestais da África e da Ásia, 
chegando noutros continentes, cujos 
vetores foram trazidos nos navios e 
embarcações. Tivemos a epidemia da 
Febre Hemorrágica Ebola, há 4 nos 
atrás, no Zaire, Congo e Uganda, que 
matou centenas de africanos. 

Esses países são marcados pela po-
breza, a falta de saneamento e condi-
ções sanitárias precárias, que expõem 
os habitantes a condições insalubres e 
favoráveis aos vetores de doenças vi-
rais e diarreias.  Temos o retorno da 
Dengue, que  atinge todo o pais, além 
da Zica e da Chikungunya, que não 

possuem remédio e cuja vacinas ain-
da estão em fase de estudo.  

Além do ambiente propicio a alte-
ração e degradação do meio agrava a 
implantação e disseminação das do-
enças virais, como a Febre Amarela, 
que agora atinge áreas mais desenvol-
vidas do Sudeste brasileiro (MG, SP 
e RJ),  relacionadas a falta de medi-
das saneadoras e de vigilância, negli-
genciadas pelas autoridades, pois os 
primeiros casos de morte de macacos 
portadores do vírus datam de 2016. 
A doença estava radicada no Brasil 
desde 1942.

Os dados do último relatório de 
infestação da Dengue em Macapá, 
divulgados pela Vigilância, mostra 
altos índices em bairros centrais e 
bairros periféricos, como o Marabai-
xo. Entre os munícipios, Porto Gran-
de e Ferreira Gomes se destacam pela 
degradação ambiental, causada pela 
construção de barragens e três hi-
droelétricas, que mudaram o leito do 
Rio Araguari, provocando a morte de 
peixes e anfíbios, que se alimentavam 
das larvas dos mosquitos vetores.  

Esse assunto foi tratado em artigo no 
TA, em 23.11.2015.

Temos 2 tipos de Febre Amarela. A 
Amazônia é zona endêmica da forma 
rural, cuja transmissão se faz do ma-
caco infectado ao mosquito vetor sil-
vestre e, deste, para o macaco sadio. 
Quando o homem não imunizado 
entra nesse ambiente acidentalmen-
te, ele se transforma em hospedeiro e 
adquire a doença.  A forma urbana é 
transmitida pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, cujo homem infectado 
é picado e o mosquito transmite a ou-
tro homem sadio.  

A infecção aparece com 3 a 6 dias, 
com um quadro inicial semelhante 
a uma gripe, que pode evoluir para 
formas graves e fatais, com quadros 
hemorrágicos (digestiva, intestinal, 
nasal, hematúria), comprometimento 
renal (oligúria, albuminúria), hepá-
tico, culminando com obnubilação, 
torpor e coma, sendo de alta letalida-
de, por não ter tratamento específico. 
Mas a vacinação protege por um pe-
ríodo de 10 anos ou por toda a vida, 
tendo um forte impacto no controle 

da doença.
O controle e eliminação de cria-

douros dos vetores (mosquitos), tem 
imediato impacto na rede de trans-
missão. A melhora no sistema de es-
goto, evitando transmissão de germes 
por fezes e alimentos, melhorando 
não só as doenças de transmissão hí-
drica, mas também a erradicação do 
A. aegypti que transmite as doenças 
virais como a Dengue, Zica e Febre 
Amarela. 

Mas a natureza alterada e degrada-
da não perdoa “essas agressões sem 
um custo a pagar, e constantemen-
te vinga-se de nós com o retorno de 
muitas doenças que estavam contro-
ladas, ou mesmo apresentando novos 
agentes infecciosos que desconhece-
mos”. “Dos 534 vírus catalogados que 
habitam o organismo dos insetos, 134 
causam doença no homem”. Quanto 
mais negligenciarmos o ambiente, 
“desmatarmos as florestas e invadir-
mos seu habitat, mais rápido teremos 
o surgimento de doenças”. (Fonte: 
Guia de Doenças Infecciosas e Para-
sitárias, 2010; SC, Ujuvari,2004).

gócios mal feitos” que provocavam a 
voracidade da empresa e a vontade 
de obter o equilíbrio nem que tives-
se que matar a “galinha dos ovos de 
ouro”, exatamente o consumidor.

Pois bem, o ano de 2018 começou 
trazendo a esperança de que seria um 
bom ano, mas logo as notícias deram 
conta de que não houvera melhora e 
nem isso mudou o humor do contro-
lador da empresa que presta serviço 
para a Eletrobrás, ou seja, o Governo 
do Estado.

Nem mesmo o Orçamento Anu-
al do Estado, aprovado com mais de 
20% de aumento, serviu para alguma 
coisa a não ser distribuir a certeza 
de que este ano será mais um ano de 
aperto para os habitantes desta cida-
de que completa 260 anos no dia 4 
de fevereiro.

Não foi jogada luz sobre nenhuma 
novidade que mostre a possibilidade 
de melhoria para qualquer parcela 

Um ano que começa como termi-
nou todos os outros, com a novidade 
de que, daqui a oito meses serão rea-
lizadas as eleições e, nesse momento 
os candidatos, alguns deles estarão 
querendo renovar o mandato, muito 
embora tenha se declarado incom-
petente para vencer o momento, co-
locando a desculpa em uma situação 
“cheia de crises” e dificuldades, sem 
nada falar da incompetência que po-
voou a cabeça, os membros e o tron-
co de cada um dos dirigentes e seus 
auxiliares.

A nossa crise é de compromisso 
com as necessidades e as expecta-
tivas da população, substituindo-a 
por um grupo político, de amigos 
ou mesmo de familiares, que usam a 
administração para sugar as tetas do 
poder.

Isso precisa mudar, as pessoas 
precisam mudar, e o eleitor tem a 
oportunidade de dizer como quer no 
dia 7 de outubro de 2018. 

FEBRE AMARELA: NO AMBIENTE A CAUSA E NA VIGILANCIA A CURA

CRISE DE COMPROMISSO E COMPETÊNCIA

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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Um clic da 
princesa 
Alice Bezer-
ra para a 
coluna

Diretora da Assesso-
ria de Imprensa do 
TJAP, jornalista Ber-
nadeth Farias,  come-
morando passagem 
de seu aniversário, 
em meio a colegas de 
trabalho. Parabéns!

Ex-prefeitos Roberto 
Góes, João Pimentel, 
Papaleo Paes e  Aze-
vedo Costa recebem 
a Comenda Janary 

Nunes pelos 260 anos 
de MACAPÁ, MERE-

CIDO. PARABÉNS!
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Lançamento do Selo 
Amapá é comemorado 
pelo governador Wal-

dez Góes e empresariaos 
amapaenses.

Parabéns ao 
advogado e 
Consultor 
político, Car-
los Sérgio 
Monteiro 
pelo sucesso 
da CP3 nas 
produções de 
markenting.


