
O Sociólogo Francês François Dubet em sua recente obra “O tempo das
paixões tristes”, descreve as razões do crescimento do populismo fascista
na atualidade, encontra essas razões no aumento das desigualdades, mas
sobretudo pela transformação de sua natureza. O sofrimento social não é
mais experimentado como uma provação que exige lutas coletivas, mas
como uma série de injustiças pessoais, discriminações, experiências de
desprezo, questionamentos da autoestima. O mundo de múltiplas
desigualdades gera uma sociedade raivosa. Já tivemos esta experiência
histórica no passado, sobretudo na Europa do final dos anos 1920 e na
década de 30 do século passado, e este é terreno fértil para o surgimento
de movimentos e regimes fascistas. Assim como no passado este é o
momento de maior provação das democracias liberais em toda sua
história.

Nós nunca em toda a nossa história tivemos uma situação como a que
vivemos hoje, existe no ar no Brasil, um culto a morte, o encantamento
com a morte. A morte metafórica, a destruição da Amazônia, a luta por
destruir a cultura indígena, a luta por destruir quase tudo que chamamos
de cultura brasileiras, é a destruição da ciência brasileira. Só um fetiche
alucinado pode sobrar, só o pior do que nós somos, sobra. A brutalidade e
a violência nunca nos resumiu, nunca resumiu o nosso povo. Estamos
regredindo a um ponto que um rapaz negro pode ser imobilizado,
amarrado e açoitado até a morte. Isso lamentavelmente diz muito da
nossa formação enquanto Estado e sociedade, fizemos isso durante
séculos na nossa formação, mas isso é o pior, do pior, do pior do que
somos, isso é o fundo do poço de nossa brasilidade.

Há 10 anos os amapaenses me designaram para a maior e mais honrosa
tarefa da MINHA VIDA, representa-los aqui nestes tapetes azuis, fui
conduzido até aqui aos 36 anos idade, ladeando a honrosa galeria entre os
mais jovens a ocupar assento na casa de Ruy Barbosa. Tive mais do que
pedi, cheguei mais longe do que mereço. A cada dia aqui procuro retribuir
a confiança e o bem que os meus concidadãos me fizeram.

Ao longo deste tempo, aprovamos duas emendas constitucionais (a 79 e
a 98) reconhecendo direitos de pioneiros na transição de território para
Estado a ingressarem no quadro da União, hoje mais de 3500 amapaenses
são servidores federais, isto representou um acréscimo de mais de 50%
em suas rendas e uma economia de mais de R$ 400 milhões/ano aos
cofres do Estado e dos municípios, resolvemos históricos e crônicos



problemas como o da reinserção e resgate daqueles que foram excluídos
pelas portaria 4481 de 1995. (os grupos dos chamados 992 e 1050). Não
satisfeito, porque a luta e o tempo não param, apresentei a Proposta de
Emenda Constitucional número 07, ampliando os direitos de transferência
para União até o ano de 1998, estabelecendo dez anos, tal qual ocorreu
com os nossos irmãos amazônidas de Rondônia.

Instalamos a Zona Franca Verde de Macapá e Santana, engavetada desde
2009 e que se tornou uma importante opção de desenvolvimento
industrial sustentável para o Amapá e para a Amazônia.

Resgatamos a memória e a paisagem urbana de Macapá, com a
reconstrução das praças Floriano Peixoto e Veiga Cabral, restauramos o
Mercado Central, símbolo de uma Belle Époque da nossa formação
enquanto território federal. Ampliamos e construímos unidades de saúde
do Oiapoque ao Jari. Pavimentamos vias, trouxemos o Amapá para dentro
do Senado lembrando frequentemente a sua data de fundação, o 13 de
setembro.

Nestes períodos a relação do Governo Federal com o Amapá pode ser
dividida em duas etapas, nas quais o tratamento e o cuidado com o meu
Estado foram bem distintos: a primeira entre os anos de 2011 e 2018, e a
atual de 2019 até a presente data.

No primeiro período, nosso mandato contribuiu para a conclusão do novo
e moderno Aeroporto Internacional de Macapá (cuja obra se arrastava há
décadas); foram construídos e entregues cinco conjuntos habitacionais,
com aproximadamente 5 mil unidades, e praticamente concluído o
Hospital Universitário, que cumpriu importantíssimo papel na pandemia
da covid-19. Além disso, na BR 156, rodovia federal em obras desde 1950,
coluna vertebral do Amapá, se pavimentou entre os anos de 2006 e 2014,
246 Km e nos últimos quatro anos apenas 10.

Na educação. A Universidade Federal do Amapá dobrou de tamanho,
passado de 13 para 26 cursos de graduação, inclusive com novos cursos
como Medicina, Engenharia Civil e Ciências Ambientais. De apenas um
campus em Macapá, expandiu-se para mais três, aí incluído o campus
Binacional do Oiapoque. De nenhum curso de pós-graduação strictu sensu,
a UNIFAP hoje oferta cinco mestrados e três doutorados regulares,
contando com mais de seis mil acadêmicos.



O mesmo ocorreu com o Instituto Federal do Amapá, implantado em
2010, estando atualmente presente em seis municípios do Estado, com
aproximadamente 8 mil alunos matriculados em cursos técnicos,
graduações, pós-graduações e formação continuada.

Na atualidade a Universidade Federal do Amapá não teve nenhuma
experiência de expansão, assim como o Instituto Federal de Educação,
deixando nossa juventude desalentada e sem esperança, obrigando 35%
de nossos jovens a não estudarem e a não trabalharem.

Em março de 2017, inauguramos a ponte binacional unindo o Amapá à
Guiana Francesa, o Brasil à França. Este seria um passo decisivo para a
nossa integração, meus irmãos do município do Oiapoque sabem o quanto
a relação com os franceses movimenta a economia da fronteira e gera
oportunidades, lamentavelmente nos dias atuais ao invés de
aprofundarmos esta relação virtuosa e cordial com os franceses, o
Presidente da República optou por agredir e ofender, suscitando ainda
uma excêntrica teoria da conspiração de anexação, aviso daqui desta
tribuna aos que desconhecem nossos conflitos fronteiriços foram
resolvidos no século XIX pela coragem e pelas foices e espadas dos
Brasileiros que ocuparam as terras à margem direita do Rio Araguari e
proclamaram em alto e bom som que o Brasil se estenderia até o Rio
Oiapoque, nós junto com o Acre, somos Brasil, porque lutamos para ser
Brasil, o governo Bolsonaro está atrasado em um século sobre a vida e a
realidade do Amapá.

Nenhum conjunto habitacional foi entregue nesses três anos e os que
estavam em construção tiveram suas obras paralisadas; a pavimentação da
BR-156, patina abandonada, sem manutenção e intrafegável no período
chuvoso. Implementou-se a política de arrocho salarial aos servidores, que
tem impactado fortemente o Amapá, dependente que é da movimentação
decorrente da remuneração pública. Outro exemplo: o atual governo,
capitaneado pelo ministro Paulo Guedes, tem feito de tudo para impedir a
tramitação da PEC 07/2018, que estende aos servidores concursados até o
ano de 1998 os benefícios da transposição aos quadros da União.

O Amapá, Estado mais preservado do Brasil, poderia ter sido demonstrado
com exemplo para o mundo neste momento de esforço planetário contra
o aquecimento global, atraindo investimentos em créditos de carbono, em
exploração de madeira certificada e investindo em indústrias que
explorem o modelo de desenvolvimento sustentável preconizado pela



Zona Franca Verde de Macapá e Santana, que estabelece a predominância
de matéria-prima regional para fazer jus aos benefícios fiscais. Poderíamos
atrair investimentos externos, gerar emprego e renda em harmonia com o
meio ambiente. Mas também essa oportunidade foi perdida.

Até o agronegócio de grãos, que se introduziu no cerrado amapaense e
chegou a experimentar uma expansão até o ano de 2019, tornou-se
inviável pelos obstáculos institucionais e jurídicos e retrocedeu a apenas
uma fração de área plantada em relação a 2018. Ora, que produtor se
arriscaria a investir se não consegue nem o título fundiário e nem a licença
ambiental, por pura incompetência dos governantes?

Se não fosse a mobilização da bancada federal para conseguir recursos de
emendas para obras pontuais, a situação estaria bem pior. Esse panorama
desastroso mostra que o governo Bolsonaro representou um enorme
retrocesso para o Amapá e para o Brasil.

Em novembro de 2020. Ficamos praticamente um mês entre blecaute total
e racionamento de energia, em plena pandemia da covid-19, por culpa de
inaceitáveis falhas do Governo Federal.

O apagão de Bolsonaro provocou enormes prejuízos para as famílias e para
os empresários, chegando a afetar a dignidade humana ao deixar 90% da
população sem energia, sem água, sem telefonia, sem internet, sem
combustível, sem conseguir sacar dinheiro em caixas eletrônicos, vendo
apodrecer os alimentos armazenados, entre outras mazelas que uma
situação dramática como esta provoca – e continua provocando, já que,
desde novembro de 2020, não foram feitos os investimentos devidos na
rede elétrica.

Mas este é somente um dos apagões que vivemos, hoje o Amapá é
destaque negativo no cenário nacional, ostentando os piores indicadores
socioeconômicos do Brasil. Cito apenas alguns deles: a taxa de
desocupação no Amapá é de 15,4%, uma das maiores do país, o que
corresponde a quase 60 mil pessoas sem trabalho e em situação de
vulnerabilidade social. Ao somar com os 33 mil amapaenses desalentados
(pessoas que desistiram de procurar emprego), são quase 100 mil
amapaenses nesse estado de abandono.

Pior: mais da metade da população (55,9%) está abaixo da linha de
pobreza, a maior taxa do Brasil. E 35% dos jovens amapaenses não



estudam nem trabalham (fazem parte do segmento “nem-nem”), a
segunda pior marca dentre os estados brasileiros.

Tudo isso se reflete no aumento da violência e da criminalidade.
Proliferam facções criminosas e as mortes violentas no Amapá no ano
passado aumentaram quase 20% em relação a 2020; a segunda pior marca
do país.

Mais doloroso que os frios dados estatísticos é ver nas ruas, nos
cruzamentos e nas periferias essa situação de penúria, ou constatar que os
milhares de conterrâneos estão deixando a terra em que nasceram para
buscar melhor sorte em outras paragens do Brasil, onde tenham pelo
menos a capacidade de se sustentar.

A realidade do Amapá não mudará se também não mudarmos o Brasil,
desde a batalha de 15 de maio de 1895 e a criação do território federal em
13 de setembro de 1943, os nossos destinos estão umbilicalmente
cruzados.

Tal qual no passado, em outubro de 2022 os destinos do Amapá e do Brasil
se cruzam.  Desta feita apontando para o futuro.

Senhor Presidente, há um mês recebi o convite do Presidente Lula para
auxiliá-lo na coordenação de sua campanha e acompanhá-lo na mais
importante tarefa de nosso tempo resgatar o nosso país do horror em que
vive, reconstruir não somente a nossa nação destruída pelo ódio, mas
sobretudo recuperar as relações de uma sociedade desesperançada.

Nos últimos meses os meus concidadãos, homens, mulheres e sobretudo a
juventude, linda juventude deste tempo, página de um sonho bom, me
acariciou e animou para um dos maiores sonhos de qualquer político ao
seu tempo, GOVERNAR A SUA TERRA, que Deus retribua tamanha
demonstração de carinho, as palavras me faltam e as lágrimas me vêm
para reiterar a responsabilidade que sinto. Tudo que sempre acontece na
vida, tem o seu momento e o seu destino. Acredito que o tempo e o
destino me determinaram que serei mais útil a todos amapaenses daqui
de Brasília apoiando a reconstrução e resgatando a esperança. Nós não
escolhemos os tempos em que vivemos, a única escolha que fazemos é
como reagir a eles.

Afirmo que meu papel será muito mais útil nessa contenda em ajudar a
construir um novo tempo para o Brasil, aceitando a convocação do



presidente Lula, principalmente porque a superação desse atual tempo
triste será fundamental para que o Amapá volte a crescer. São centenas de
avanços que só se tornarão realidade após o fim do governo Bolsonaro.

Por exemplo, só assim a PEC-07 da transposição será destravada; a
pavimentação da BR será retomada e concluída; retornarão as entregas de
conjuntos habitacionais; serão destinados recursos e apoio para a
Universidade e para o Instituto Federal do Amapá; as nossas instalações
portuárias vão ser ampliadas; serão realizadas obras que garantam a
regularidade na oferta de energia; será implantada de forma efetiva a Zona
Franca Verde de Macapá e Santana; será assegurada a recuperação da
infraestrutura da mineração (reconstruindo o porto e a ferrovia,
criminosamente destruídos); chegaremos a uma solução para o impasse
fundiário e a consequente indução do setor produtivo; o apoio ao
agricultor familiar, ao extrativista e ao ribeirinho será garantido; a
construção civil será estimulada, assim como o aproveitamento dos
recursos da bioeconomia amapaense e das vantagens da nossa localização
privilegiada, entre tantos outros desafios cruciais para o nosso
desenvolvimento, hoje sabotado pelo Governo Federal.

Ao mesmo tempo os meus esforços serão também para manter a unidade
dos partidos do campo democrático na minha terra, para isso
humildemente oferecemos o nome e a juventude de Lucas Abrãao para a
candidatura ao Governo. Trabalharei e sem arrogância e imposição
procuraremos diálogos com o PSB, PT, PV, PC do B, Psol e MDB.

Diante de tudo isso, me perguntam: qual é o nosso objetivo? Posso
responder em uma palavra: é a vitória, a todo custo, a vitória, a despeito
de todo terror que vivemos, no Brasil e no Amapá, a Vitória mesmo que a
estrada seja longa e penosa, pois sem a vitória não haverá sobrevivência
para tudo aquilo que o Amapá e o Brasil representa no hemisfério das
nações livres, não há sobrevivência para os ímpetos e para os estímulos
daquelas épocas em que a humanidade se move para frente, em direção
aos seus objetivos. Assumo uma nova etapa de minhas tarefas com
ânimo e esperança.

Nossa tarefa é reconstruir a terra arrasada!

Sou um dos milhões que querem o Brasil de volta aos trilhos e, sobretudo,
um novo tempo para o Amapá voltar a crescer, voltar a sorrir!


