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ELEIÇÕES 2020
Rubens Jr fala a
O Imparcial da
estratégia de
alianças para
montar maior
coligação na corrida
para prefeitura
de São Luís
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PSDB confirma apoio
a Eduardo Braide
Durante uma reunião na sede do
PSDB, o presidente municipal do partido Roberto Rocha Jr, confirmou o apoio
a pré-candidatura de Eduardo Braide na
disputa das eleições para prefeitura de
São Luís. Ainda na ocasião, Roberto Rocha
lamentou a ausência do deputado estadual Wellington do Curso na reunião.
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PROCURAM-SE IMORTAIS
Academia Maranhense de Letras tem quatro cadeiras
vagas. Presidente fala com exclusivade a O Imparcial
do processo de escolha para novos membros
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A Ambev lança
competição para
universitárias criarem
sua própria cerveja
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Desfigurado pelo
coronavírus,
Sampaio encara
a Ponte Preta

Em 10 anos Tabagismo já matou mais de 4 mil no Maranhão
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Prova de fogo

Prefeito Edivaldo
leva asfalto para os
bairros de Inhaúma
e Mangue Seco

Pode até acontecer o contrário, pois o
futebol é uma “caixinha de surpresas”,
mas pelo que tem mostrado em campo até aqui nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta será um
dos adversários mais difíceis que terá
o Sampaio Corrêa nestas rodadas iniciais. PÁGINA 10

O asfalto chegou ao bairro Inhaúma, no Distrito de Pedrinhas, zona
rural da capital. Para vistoriar os serviços, o prefeito Edivaldo Holanda Junior visitou a comunidade que recebe
asfalto novo em ruas e avenidas que
nunca haviam sido pavimentadas.
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Transparentes
A pandemia do coronavírus virou de cabeça para baixo todo o sistema de ensino no planeta. Tem
coisa mais estranha do que alunos e alunas diante de um AirPad, devidamente fardados, assistindo aula
em casa, com o professor falando-lhes a quilômetros de distância? Com as aulas remotas sendo mitigadas, o ensino em geral terá resultado totalmente desconhecido quando for preciso mudar de série.
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180 DIAS

STJ afasta governador
do Rio, Wilson Witzel

PSDB confirma apoio
a Eduardo Braide

A ação autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito
Gonçalves inclui o afastamento do governador Wilson Witzel por 180 dias

F

oi deﬂagrada na manhã de hoje (28) a Operação Tris in
Idem, um desdobramento da
Operação Placebo, que investiga atos de corrupção em contratos
públicos do governo do Rio de Janeiro. A ação autorizada pelo ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves inclui o afastamento do governador Wilson Witzel por
180 dias.
Participam da operação procuradores do Ministério Público Federal
(MPF), policiais federais e auditores
da Receita Federal, para cumprir 17
mandados de prisão, sendo seis preventivas e 11 temporárias, e 72 de busca e apreensão em endereços ligados
à cúpula do governo ﬂuminense.
Além do governador, estão entre os
investigados o vice-governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), André Ceciliano.

no estadual a partir da eleição de Witzel se divide em três grupos, para o
pagamento de vantagens indevidas a
agentes públicos liderados por empresários. Os grupos teriam loteado as
principais secretarias para beneﬁciar
essas empresas.
Em outro inquérito, o ministro do
STJ Jorge Mussi autorizou 12 mandados de busca e apreensão no estado
do Piauí, relativos a um suposto esquema de funcionários fantasmas no
governo ﬂuminense.
Propina

Segundo o MPF, o principal mecanismo dos grupos era o direcionamento de licitações de organizações
sociais e a cobrança de um percentual
sobre pagamentos das empresas fornecedoras do estado, feito mensalmente a agentes políticos e servidores
públicos da Secretaria de Saúde. Entre
as operações suspeitas está a contraEstão sendo cumpridos mandados tação da organização social Iabas pano Palácio Laranjeiras, no Palácio ra gerir os hospitais de campanha
Guanabara, na residência do vice-go- montados para atender pacientes da
vernador, na Alerj e em outros endere- covid-19.
Foi apurado também que alguns
ços nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de São Paulo, Alagoas, deputados estaduais podem ter se beSergipe e Minas Gerais e no Distrito neﬁciado de desvios de dinheiro de
Federal. Há, ainda, um endereço no sobras dos duodécimos do Poder LeUruguai, local onde estaria um dos in- gislativo. Os valores eram depositados
vestigados que teve prisão preventiva na conta do Fundo Estadual de Saúde,
de onde eram repassado para os funfoi decretada.
dos municipais de Saúde de localidaA investigação aponta que a orga- des indicadas pelos deputados, de onnização criminosa instalada no gover- de recebiam de volta parte dos valo-

res.
O MPF apura também suspeitas do
uso do Poder Judiciário para beneﬁciar os agentes públicos, por meio de
um esquema montado por um desembargador do Trabalho que beneﬁciaria organizações sociais do grupo
por meio do pagamento de dívidas
trabalhistas judicializadas.
A Procuradoria-Geral da República
ofereceu hoje denúncia no caso de
pagamentos feitos por empresas ligadas a Mário Peixoto e da família de
Gothardo Lopes Netto ao escritório de
advocacia da primeira-dama Helena
Witzel. Segundo a acusação, o esquema transferia recursos indiretamente
desses empresários para o governador.
Foram denunciados o governador
Wilson Witzel, a primeira-dama Helena Witzel, Lucas Tristão, Mário Peixoto, Alessandro Duarte, Cassiano Luiz,
Juan Elias Neves de Paula, João Marcos Borges Mattos e Gothardo Lopes
Netto.
Governo
Em nota, a defesa do governador
Wilson Witzel informou que “recebe
com grande surpresa a decisão de
afastamento do cargo, tomada de forma monocrática e com tamanha gravidade”. Os advogados estão aguardando para ter acesso ao conteúdo da
decisão “para tomar as medidas cabíveis”.

EDUARDO BRAIDE RECEBEU APOIO DE ROBERTO ROCHA
Na manhã desta sexta-feira (28), durante uma reunião na sede do PSDB, o presidente municipal do partido Roberto Rocha Jr, conﬁrmou o apoio a pré-candidatura de Eduardo Braide na disputa das eleições para prefeitura de São Luís.
Ainda na ocasião, Roberto Rocha lamentou a ausência do deputado estadual Wellington do Curso na reunião.
“Pelo seu favoritismo, liderança nas pesquisas, margem de crescimento, resultados positivos nas qualitativas e por aglomerar outros partidos do campo da oposição, a gente anuncia, portanto, a decisão da nossa comissão e da direção nacional do PSDB que andaremos
juntos e apoiaremos incondicionalmente o Braide que
será o próximo prefeito de São Luís. Lamentamos a ausência nessa reunião do Wellington do Curso”, aﬁrmou.
O deputado estadual Wellington do Curso está fora da
corrida para prefeitura de São Luís já que pela legislação
eleitoral não pode mais mudar de partido.
O deputado federal Eduardo Braide, comemorou a
conﬁrmação de apoio do PSDB a pré-candidatura.
Também na manhã desta sexta (28), Wellington do
Curso utilizou uma de suas redes sociais para falar sobre
sua conﬁança em Braide, relembrando o último pronunciamento que fez na Assembleia Legislativa.
Até o momento ainda não se tem informação de
quem será o vice de Eduardo Braide, isso deve ser decidido em uma próxima reunião.

GOVERNO

ELETRÔNICA

Witzel se defende de afastamento

Presidente do TSE
garante a inviolabilidade
da urna

TSE ANUNCIOU A AMPLIAÇÃO DA VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES

GOVERNADOR WILSON WITZEL CLASSIFICOU A AÇÃO COMO BUSCA E DECEPÇÃO
Witzel disse que ação de hoje do
Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal e Receita Federal foi uma
“busca e decepção”, por não ter sido
encontrado “um real, uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado”. De acordo com ele, a procuradora Lindôra Araújo, que apresentou
a acusação contra o governador,
apontado como chefe da organização
criminosa que desvia recursos públicos, “está se especializando em perseguir governadores e desestabilizar os
estados da federação com investigações rasas, buscas e apreensões preocupantes”.
O governador aﬁrmou que investiu
R$ 7 bilhões na saúde do estado antes
da pandemia e ajudou os municípios
a se equiparem. Disse também que a
questão jurídica que embasa seu afastamento é “delicada”, já que ele nega
ter praticado qualquer ato para interferir nas investigações.
“Eu exonerei o secretário de Saúde,
eu exonerei o Gabriel Neves, eu determinei o banimento das OSs [Organizações Sociais] do estado, porque entendi que elas, infelizmente, não

atendem ao interesse público. Eu determinei a auditoria de todos os contratos e a suspensão dos pagamentos,
só pague depois da auditoria. Implantei aqui no estado o sistema eletrônico de informação, um sistema transparente”.
Witzel garantiu que todas as medidas que tem tomado desde a Operação Placebo, deﬂagrada no dia 26 de
maio, são “absolutamente contrárias”
a qualquer decisão de afastamento.
“Não há nenhum ato praticado por
mim nos últimos meses que possa caracterizar que eu, em algum momento, atrapalhei as investigações”.
Sobre os contratos ﬁrmados entre
empresas que prestam serviços ao governo com o escritório da primeiradama Helena Witzel, o governador
aﬁrmou que está tudo dentro da legalidade e declarado no imposto de renda. “Estão criminalizando a advocacia”, disse ele.
O governador vai continuar morando na residência oﬁcial e disse que
vai apresentar recurso ao STJ contra o
afastamento, assim que analisar todo
o processo.

“Espero que o afastamento seja
breve. Nós temos prazo para isso, temos que avaliar não só a decisão, mas
o conteúdo que serviu de substrato
para a decisão. Eu não posso fazer um
recurso sem analisar o conteúdo em
que o ministro se baseou para fazer
tais aﬁrmações. Em relação ao meu
afastamento, há apenas especulações, que poderia fazer isso ou aquilo.
A primeira busca e apreensão que foi
feita aqui foi [justiﬁcada porque] eu,
que fui juiz federal, poderia destruir
provas. Esse tipo de presunção é inaceitável, a decisão tem que ser pautada em elementos de convicções que
constem nos autos, e não de presunções”. Witzel acusou o uso político da
instituição. “O STJ possui vários subprocuradores, porque não se faz em
qualquer outro Ministério Público a
distribuição e não o direcionamento
para um determinado procurador, no
caso a doutora Lindôra”.
O vice-governador Cláudio Castro
vai assumir o cargo, apesar de também estar sendo investigado e ter sido
um dos alvos dos mandados de busca
e apreensão de hoje.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, reaﬁrmou hoje (28) que jamais foi constatada qualquer fraude nas eleições realizadas por meio de votação na urna eletrônica. A declaração foi dada após a divulgação do resultado do teste
público de segurança do equipamento.
De acordo com o tribunal, dos 13 planos de ataque
feitos pelas entidades que participaram dos testes, apenas dois conseguiram obter sucesso parcial. Peritos da
Polícia Federal (PF) conseguiram romper uma das diversas barreiras de proteção, mas não conseguiram alterar os dados de eleitores e de candidatos. Dessa forma,
foi conﬁrmada a inviolabilidade dos dados principais,
disse o TSE.
Para o presidente do TSE, a sociedade pode ter certeza que o candidato mais votado nas urnas foi legitimamente escolhido pelos eleitores. Barroso lembrou que
no tempo da votação manual eram registradas muitas
fraudes. Mas nunca foi registrada nenhuma irregularidade com a votação eletrônica, disse o ministro.
“A votação por meio da urnas eletrônicas, que já vigora no Brasil há mais de duas décadas, já passou por diversas auditorias nos últimos anos, e jamais foi constatada qualquer fraude. Tudo que é humano está sujeito à
aperfeiçoamento, mas nunca se documentou nenhum
tipo de fraude relevante que pudesse comprometer o resultado das eleições”, disse.
Hoje (28), o TSE anunciou a ampliação da votação nas
eleições municipais deste ano, cujo primeiro turno está
marcado para 15 de novembro. As urnas serão abertas
mais cedo e ﬁcarão aptas a receber votos das 7h às 17h,
sempre no horário local.
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RubensJrespera formar
Aprendendo no
amaiorcoligação
escuro
Pré-candidato do PCdoB afirma que sua candidatura deve contar com seis partidos e
espera ter pelo menos dois minutos de tempo de TV
RAIMUNDO BORGES

A

o visitar a Redação de O Imparcial esta semana, o deputado federal do PCdoB e précandidato à prefeitura de São
Luís, Rubens Júnior disse que terá o
apoio do PT em sua aliança e mais
cinco partidos. Será a maior coligação
na disputa municipal de novembro na
capital. Brincando, ele conta as apostas erradas dos adversários sobre sua
pré-candidatura

“Disseram que eu não
sairia da Secretaria das
Cidades; que não me
desincompatibilizaria;
que não teria o apoio do

niﬁca que a nossa pré-candidatura esteja absolutamente enraizada em toda a cidade. Eu defendo que a política
é a arte do coletivo, e o nosso coletivo
é muito forte. Ser o candidato do partido do governador Flávio Dino, tendo
o apoio do ex-presidente Lula e da senadora Eliziane é um atrativo político
diferenciado que os outros não vão
ter”.
O Imparcial – Qual é a diferença desta
pré-campanha, em plena pandemia,
das eleições de deputado estadual e
federal?
Rubens Jr – Só muda a dimensão,
aﬁnal de contas, agora é majoritária.
Só que eu acompanho o Flávio Dino
desde sempre. Desde 2006 na eleição
para deputado, acompanhei a campanha de 2008, para prefeito, a de
2010 de governador e a de Edivaldo
em 2012 e 2016. Quanto a de Flávio, o
acompanhei em 2014 e também em
2018. Então, eu já estou ambientado
nessas disputas.

deputado federal André

Em 2020, a legislação eleitoral foi alterada em razão da crise e antes dela.
Fufuca (PP) e da
Nem coligação na eleição proporcional haverá. Quais as estratégias para
senadora Eliziane
enfrentar tantas mudanças de uma
vez só?
(Cidadania)”
Iremos buscar novos mecanismos,
inclusive fazer debates públicos. Para
isso criamos o movimento “Diálogos
Com seis partidos na coligação, Ru- por São Luís”, nos quais ﬁzemos reubens Jr terá mais de dois minutos de niões virtuais enquanto estávamos no
tempo de TV, fator que considera im- pico da pandemia. Agora com a dimiportante para a campanha eletrônica, nuição da pandemia, a gente começa
além de o maior número de candida- a fazer as reuniões presenciais. Então,
tos a vereador – entre 150 a 200. “Sig- termina que a pandemia vai acelerar a

entrada da gente no século XXI. Aquela política tradicional, de muito contato, vai ter que diminuir. Teremos
uma campanha virtualizada e mais
propositiva.
O forte então será o debate na televisão e às redes sociais?
E o coletivo porque é possível multiplicar a campanha. Não pode mais
ser a campanha em função do candidato. Eu por exemplo, tenho uma
grande militância da cidade de São
Luís, no PCdoB. Ainda mais junto com
o PT, por exemplo, ter mais militância,
ter o apoio do movimento social, do
movimento sindical, que é campanha
sem a presença do candidato, também será um diferencial, sobretudo
em tempo de pandemia.
Já é possível vislumbrar os caminhos
de levar a eleição para o segundo turno?
Na verdade, não tivemos uma
construção natural da sucessão do
prefeito Edivaldo Jr. Se tivéssemos um
nome que uniﬁcasse todo mundo, teria sido outra a estratégia. Por exemplo, a senadora Eliziane e o senador
Weverton Rocha dissessem: sou candidato (a) a prefeito (a), mudaria o jogo de todo mundo. Como não temos
um candidato nato, qual foi a consequência? Vários partidos lançaram
suas candidaturas, numa tendência
que provoca o segundo turno. As pesquisas sinalizam isso. Está em aberto
quem serão os participantes dele. Isso
porque o jogo ainda não começou. E o
jogo será decidido em São Luís dentro
da campanha.

“A gente respeita o tempo próprio do PT”

A pandemia do coronavírus virou de cabeça para baixo todo o sistema de ensino no planeta. Tem coisa mais
estranha do que alunos e alunas diante de um AirPod,
devidamente fardados, assistindo aula em casa, com o
professor falando-lhes a quilômetros de distância? Com
as aulas remotas sendo mitigadas, o ensino em geral terá resultado totalmente desconhecido quando for preciso mudar de série. Os meios acadêmicos e pedagógicos
estão tentando decifrar as situações inusitadas, com as
quais nem todos sabem transmitir as aulas e serem
compreendidas via internet.
A farda exigida por alguns colégios de São Luís tem o
sentido simbólico e psicológico de o aluno “se sentir”
numa verdadeira sala presencial. Porém, está provado
que o ensino remoto não substitui o presencial. Tem o
sentido maior de manter algum vinculo entre as escolas
e os estudantes. “O fato de a gente não reprovar todo
mundo não signiﬁca que não houve um grande prejuízo. Vão se criar lacunas de aprendizagens”, disse a pesquisadora Érika Andreassy, há quase cinco meses trabalhando em casa, com a presença de dois ﬁlhos.
Ela é incisiva quando aﬁrma categórica que, se o ﬁlho
perder um ano na escola, isso não vai fazer diferença para ele lá na frente. “Portanto preﬁro perder um ano a perder um ﬁlho”. O que a professora Erika disse em São
Paulo vale para qualquer lugar. No Maranhão é a mesma
coisa. Estado planeja quarto ano no ensino médio para
mitigar perdas. Alunos e professores apontam precariedade na periferia enquanto sindicatos da categoria acenam com greve em caso de reabertura em qualquer estado. Nem a eventual presença dos pais pertos dos ﬁlhos
em casa ajuda na aula remota, estranha para todos. O
Instituto Datafolha pesquisou o tema e apurou que 79%
dos brasileiros dizem que a reabertura das escolas vai
agravar a pandemia do coronavírus e que por isso as escolas devem permanecer fechadas nos próximos dois
meses. A discussão sobre o retorno das aulas presenciais
em meio a índices ainda altos de contaminação vem
ocorrendo no mundo inteiro. Envolve pais sobrecarregados, escolas particulares falindo, professores apreensivos, estudantes ansiosos e governos que vão e voltam
nas decisões sobre o que fazer nesse delicado debate,
cheio de complexidade e de inovações ainda por serem
feitas.

Sem público
Como a pandemia não deu trégua, o prefeito de São
Luís, Edivaldo Júnior resolveu marcar para o dia 5 de setembro, a inauguração do Estádio Nhozinho Santos, novinho em folha, mas com arquibancadas vazias. Ele preferiria num clássico entre Sampaio Corrêa e Moto Clube.

Dia da Amazônia
Coincidência: 5 de setembro é comemorado o Dia da
Amazônia, uma data de chamar a atenção de todos para
o maior bioma reserva ﬂorestal do planeta. Essa data
coincide com a criação da província do Amazonas, em
1850, por D. Pedro II.

“Não é aposentadoria, pô”
Do presidente Jair Bolsonaro, respondendo a reclamações de pessoas sobre a redução do valor do auxílio emergencial de R$ 600 para talvez R$ 300. “Sei que é pouco,
mas ajuda, pô”.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
vedou, por unanimidade, a apresentação de
artistas tipo cantores e atores, sejam estes remunerados ou não, em transmissões ao vivo
pela internet (lives), feitas por candidatos.
O TSE decidiu em resposta a uma consulta do
Psol. O partido indagou se, levando em conta o
contexto da pandemia de covid-19, seria permitida a “realização de apresentação dos candidatos em lives cantores e outros artistas”.
Os bancões Bradesco e Itaú registram lucros de
R$ 13, 7 bilhões no primeiro semestre. Encabeçam o ranking das empresas de capital
aberto mais lucrativas do período em toda a
América Latina. O Bradesco lucrou R$ 6,888 bilhões e o do Itaú, R$ 6,825 bilhões.
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RUBENS JR É PRÉ-CANDIDATO PELO PCDOB E DEVE POSSUIR MAIS CINCO PARTIDOS EM SUA COLIGAÇÃO
Até agora o governador Flávio Dino e
o prefeito Edivaldo Júnior não se manifestaram sobre o apoio em são Luís.
Você acredita que eles vão mudar
mais à frente?
Vai acontecer mais lá na frente,
muito provavelmente no segundo
turno. O Flávio respeita muito a autonomia dos partidos e cada partido pode apresentar sua visão para a cidade,
e é legítimo que o PCdoB também
apresente. Flávio Dino já fez isso em
2016; aquela eleição foi disputada em
especial por Edivaldo e Eliziane, o governador não se envolveu no primeiro
turno e só declarou voto na última semana do segundo turno. Não tenho
dúvidas que dentre todos os pré-candidatos, eu sou aquele que tem a maior proximidade com o Flávio e maior
condição de fazer um governo mais
parecido com o dele.
Como vai ser uma administração municipal em uma capital da dimensão
de São Luís, com mais de um milhão

de habitantes, em uma situação póspandemia, com as receitas sofrendo
impactos negativos?
Aumentam os desaﬁos. Aﬁnal de
contas a gente tem problemas graves,
especialmente em três áreas: a pandemia deixa claro que a saúde tem que
ser uma prioridade; a questão dos
empregos. Neste momento estamos
combatendo para salvar vidas, mas
daqui a pouco temos que salvar empregos e empresas. O governador tem
dito isso, e merece uma atenção especial. A terceira é a educação: em 16
meses daqui para o ﬁnal do ano que
vem, teremos que dar dois anos letivos. Portanto, precisa muito planejamento. E isso faz com que não possamos permitir um aventureiro na prefeitura de São Luís, alguém sem essa
solidez política e administrativa. A
pandemia torna ainda mais necessária a nossa pré-candidatura, para superar os desaﬁos da capital.
O PT novamente entrou num fase de

discussão e brigas internas, que o impedem de tomar uma decisão sobre
aliança na capital maranhense. Você
acha que está faltando o quê?
A gente respeita o tempo próprio
do PT, não é uma decisão fácil. É o
maior partido de esquerda da América Latina, que nós respeitamos o desejo de ter o Partido dos Trabalhadores na nossa chapa – na chapa majoritária. Mas respeitamos a soberania do
partido e a aliança com PT, no meu caso, não é uma aliança para uma eleição. A vida inteira eu estive “deste lado
do rio”. Eu combati com muita intensidade o impeachment da presidenta
Dilma. Combati a pauta que maltrata
os trabalhadores na Câmara. Aqui no
Maranhão eu sempre estive deste lado do rio, então tenho a convicção
que toda essa trajetória vai desaguar
no apoio lá na frente. Tenho tranquilidade que nós estaremos juntos. Mas a
decisão ﬁnal é da direção nacional,
aﬁnal de contas, São Luís é uma capital.
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Wellington sobrou (1)
O presidente do diretório municipal do PSDB em São
Luís, Roberto Rocha Júnior, comunicou ontem que o
partido irá apoiar Eduardo Braide na eleição da capital.
Já o deputado Wellington do Curso viu seu projeto de
candidatura naufragar.

Wellington sobrou (2)
Roberto Rocha Júnior, explicou que Wellington do
Curso é sabedor de toda articulação, construída entre
PSDB e Podemos, desde 2018. “Não há traição”. Para entender melhor: o jovem tucano pode ser vice de Braide.
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A nova política
contra a realidade
HESAÚ RÔMULO
É cientista político e professor.
Mais uma vez venho incomodá-los com um assunto velho,
mas que insiste em reverberar entre nós: a “nova política”, pregada por uns e outros país afora, não existe. Parece simples e eu poderia parar por aqui, mas alguns comentários são pertinentes para compreender a insistência tão grande no assunto.
Ainda vivemos sob o signo da antipolítica, em que a dita renovação do executivo e do legislativo foi conduzida, nas eleições de
2016 e de 2018, por neóﬁtos, gestores, empreendedores da política, youtubers, aventureiros, militares, e lideranças religiosas das
mais diversas e desconhecidas denominações. Esta composição
ganhou destaque levantando a bandeira do combate à corrupção,
negando as instituições políticas e, de forma mais grave ainda, negando o exercício da política como mecanismo de resolução de
conﬂitos.

Um diagnóstico da educação maranhense
não presenciais, a suspensão das aulas deverá gerar certa deﬁciência na
aprendizagem dos alunos. Entre esses
estudos, cabe citar a Nota Técnica elaborada pela organização Todos Pela
Educação, intitulada “O retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da Covid-19” que, inclusive, cita o
Estado do Maranhão como exemplo,
Uma das preocupações pela parceria ﬁrmada com o Centro
de Políticas Públicas e Avaliação da
do governo do
Educação da Universidade Federal de
Juiz de Fora (CAed/UFJF), para aplicaMaranhão, durante a
ção de uma avaliação diagnóstica a
todos os estudantes da rede pública –
pandemia, é o déﬁcit de estadual e municipais – no retorno às
aulas presenciais.
aprendizagem dos
O documento do Todos Pela Educação justiﬁca a necessidade da avaliaalunos causado pela
ção diagnóstica, em virtude das implicações decorrentes desse momento
suspensão das aulas,
de crise, enfrentado pela educação escolar. “[…]. Somam-se a isso os efeitos
não somente na rede
adversos da crise em outras dimensões da vida dos alunos, tais como a
pública estadual, mas
social, emocional e econômica, que,
também, afetam os níveis de aprendiem todas as outras
zagem dos estudantes. Análises mostram, por exemplo, que alunos que
redes, sobretudo dos
passam por situações traumáticas
têm, posteriormente, maior diﬁculdaestudantes que estão
de em desenvolver competências numéricas e de leitura, além de demonsem idade de
trarem menor desempenho em disciplinas que exigem maior concentraalfabetização.
ção”.
O Conselho Nacional da Educação
(CNE), também, emitiu parecer no
Diante disso, o governador Flávio mês de julho com orientações acerca
Dino estabeleceu, em Decreto Esta- da avaliação diagnóstica e formativa
dual, a obrigatoriedade da realização dos alunos, no retorno às aulas prede uma avaliação diagnóstica, no re- senciais “para avaliar o que o aluno
torno às aulas presenciais, inclusive, aprendeu e quais as lacunas de aprencom a participação das redes munici- dizagem” e, em relação à “avaliação
pais, em Regime de Colaboração com formativa para identiﬁcar quais comas 217 prefeituras. Mas por que se faz petências e habilidades foram desenvolvidas pelos alunos durante o períonecessária uma avaliação?
Estudos e pesquisas sobre a apren- do de isolamento; como os alunos lidizagem, notadamente as realizadas daram com as atividades não presennesse tempo de pandemia, apontam ciais; quais as diﬁculdades encontraque, mesmo com o ensino remoto das”, realça o parecer.
No Maranhão, mesmo sem data
adequado, incluindo as múltiplas ferramentas e estratégias pedagógicas prevista para o retorno das aulas, nas
FELIPE CAMARÃO
Felipe Camarão Professor Secretário de
Estado da Educação e Reitor do IEMA
Membro da Academia Ludovicense de
Letras e Sócio do Instituto Histórico e
Geográﬁco do Maranhão

escolas da rede estadual, por orientação do governador Flávio Dino, decidimos pela realização da avaliação diagnóstica, porque entendemos ser esse o momento oportuno e necessário,
uma vez que essa ação, em rede, subsidiará nosso planejamento e as intervenções pedagógicas e necessárias
para garantir a aprendizagem mínima
a todos os estudantes da rede.
A avaliação ocorrerá de 14 a 20 de
setembro, em parceria com o CAed,
calibrada na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do
INEP/MEC. Os testes serão aplicados
de forma online para os estudantes do
Ensino Médio que integram a rede estadual de ensino do Maranhão. Nossa
estimativa é que cerca de 250 mil estudantes participem. Vale lembrar que o
estudante poderá realizar a avaliação,
em qualquer horário, conforme as suas possibilidades. Além disso, nesse
período, poderá acessar quantas vezes quiser a avaliação. Posteriormente, será deﬁnida uma data especíﬁca
para o Ensino Fundamental. No retorno das aulas presenciais, ainda sem
data deﬁnida para ocorrer, será realizada novamente uma avaliação diagnóstica.
Cabe ressaltar que, concomitante
ao processo de avaliação na rede estadual, estamos em diálogo avançado
com a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIMEMA) para aplicar a avaliação diagnóstica, também, a todos os estudantes
das redes municipais, sem custos às
prefeituras.
Mesmo diante desse cenário de
pandemia, este governo colocou em
curso várias medidas importantes, a
exemplo da avaliação diagnóstica, para tentar minimizar os impactos negativos na vida escolar dos nossos
meninos e meninas. Com esse instrumento, poderemos identiﬁcar as diﬁculdades de cada estudante, atenuadas nesse período de suspensão de
aulas presenciais, e agir para mitigálas. Vamos em frente!

E se fosse no Brasil?
do, sem público —, a paralisação não
faz sentido. Já uma grande parcela
saiu em defesa dos jogadores. Veem
Os jogadores de basquete da liga uma causa justa, que somente atitumais famosa do mundo estão fazendo des mais severas poderão promover
história. Em meio à onda de protestos mudanças na sociedade.
nos Estados Unidos por conta dos sete
Fico ao lado dessa segunda turma.
tiros disparados pela polícia contra as
costas de Jacob Blake, um homem ne- É exatamente por isso que os atletas
gro de 29 anos, os atletas paralisaram resolveram parar. Eles sabem a força
as partidas do playoff da NBA. Exem- que têm e pensam no todo em vez de
plo que acabou seguido pela liga fe- apenas no microcosmo do basquete.
minina da modalidade e, também, Um engajamento que começou na
pela de beisebol masculina. É, sem época do assassinato de George
dúvida, uma decisão drástica, que jo- Floyd, em maio deste ano, e se ampliga o foco sobre a situação centenária ﬁcou agora. Os playoffs não serão
cancelados, a liga movimenta bilhões
dos negros norte-americanos.
de dólares, mas só de interromper as
Como não poderia deixar de ser, o disputas por um tempo para dar o grimovimento dividiu opiniões. Alguns to social já merece todos os aplausos.
Atletas como Muhammad Ali, John
criticaram. Levantaram a bandeira de
que, depois de tanto esforço para o re- Carlos e Tommie Smith tornaram-se
torno dos jogos da NBA — por conta heróis nacionais pelas posturas e
da pandemia do novo coronavírus as ações, ao mesmo tempo que acabapartidas foram interrompidas por ram vilipendiados e odiados à época
mais de quatro meses e passaram a por se posicionarem contra temas que
ser disputadas numa bolha em Orlan- eram considerados tabus. Sem dúviROBERTO FONSECA
robertofonseca.df@dabr.com.br

da, o racismo estrutural será um dos
assuntos principais da campanha
eleitoral norte-americana, que, após a
realização das convenções republicana e democrata, a partir de agora começará para valer. Mas, os jogadores
da NBA adiantaram-se e o colocaram
no centro das discussões.
Ao mesmo tempo que acompanho
o movimento lá fora, ﬁco pensando
como seria se algo semelhante fosse
realizado no Brasil. Jogadores de futebol, por exemplo, lançaram nesta década o Bom Senso F.C., mas o foco era
por mudanças no calendário, mais
tempo de pré-temporada e fair play ﬁnanceiro.
Seria possível interromper partidas
do Campeonato Brasileiro em nome
do combate ao racismo? Improvável,
não é? Vejo os atletas da NBA em um
outro patamar de atuação social. Sem
contar que a polarização existente por
aqui levaria a discussão para outros
rumos, não é verdade?

Foram então eleitos com um apelo antipetista gigantesco e iniciaram o mandato, no afã de cumprir parte das promessas de
campanha. E como fazer isso? Sem a expertise necessária, os novos representantes se viram diante de narrativas ferozes, celulares
ligados, lives e memes e pouca produção legislativa. Nos bastidores, quase ou nenhum poder de articulação.
Desprovida de qualquer sentido ou direcionamento político a
nova política é um verniz de baixa adesão, porque só cumpre um
papel de denúncia. A todo tempo, a todo momento injustiças e incoerências estão sendo denunciadas. E o que sobra no lugar?
Bem, resta uma práxis atabalhoada, que vive de polêmicas e mira
no bolsonarismo como tábua de salvação.
Os escândalos recentes de corrupção envolvendo o núcleo familiar mais íntimo do presidente da república mostram, uma vez
mais, que estamos longe de um patamar aceitável de fazer mudanças na condução do poder. Se concordamos que funcionáriofantasma e rachadinhas de salários são modalidades consagradas
de desvio de dinheiro, nem mesmo neste aspecto a “nova política”
traz algo de inovador.
Na vida real, longe do mundo da fantasia onde reinam os tuítes
intermináveis e indecifráveis de Carlos Bolsonaro, a política segue
sendo apenas uma, cruel com os ingênuos, impiedosa com os de
pouca visão, avassaladora com aqueles que não fazem os cálculos
a médio e longo prazo. A conjuntura em eleições municipais tem
mostrado que tanto o arcabouço como o conteúdo das articulações partidárias tem girado em torno das mesmas agendas de antes, óbvio que com o componente da pandemia do coronavírus
atravessando o cenário. De qualquer forma, pautas estruturantes
comuns às cidades de médio e grande porte permanecem: saneamento básico, mobilidade urbana, educação, segurança pública.
Pesa então sobre as lideranças políticas a habilidade de construir plataformas comuns entre os diferentes atores que compõem à cidade e, das vezes em que estas habilidades se ausentam,
o preço a ser pago é altíssimo. Se tomarmos como exemplo o que
aconteceu na última semana com a pré-candidatura do deputado
estadual Wellington do Curso, ﬁca mais fácil ainda de compreender como o fôlego de um projeto político pode acabar antes mesmo da campanha propriamente dita.
Ora, é injusto que uma liderança razoavelmente colocada em
intenções de voto ﬁque de fora da disputa? A seara da negociação
política não contempla justiças ou rancores, ainda mais se tratando de alianças momentâneas, ou de ocasião. No caso especíﬁco
da corrida pela prefeitura de São Luís, Roberto Rocha, senador pelo PSDB (mesmo partido de Wellington) atravessou os planos do
deputado em busca de uma aliança consistente com o candidato
que hoje lidera as pesquisas.
Por outro lado, Eduardo Braide (PODE) vai precisar ajustar o
tom de campanha, para acomodar um aliado que reverbera cotidianamente as narrativas bolsonaristas em oposição ao governador Flávio Dino. Adepto da moderação e da fuga de rótulos ideológicos, Braide tem agora pela frente a manutenção de uma vantagem, mas com um discurso diferente: não é mais o candidato desconhecido, não é mais o candidato independente e vai ser o alvo
das principais candidaturas que desejam disputar com ele o segundo turno da eleição.
Não é tão difícil de concluir que os elementos de articulação e
desarticulação de amigos e inimigos permanece na sua vibração
de costume, seja aqui na Ilha ou mesmo no Palácio da Guanabara,
onde Wilson Witzel foi colocado de escanteio por um antigo aliado em 2018. O castigo é muito grande para aqueles que subestimam a política, ou para aqueles que tentam fazer dela seu
playground privado.
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CIDADANIA E RESPEITO
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de
São Luís. Membro das Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.
Não tem milheiro de tijolos, carrada de areia, saco de cimento, algumas
dezenas de telhas, dinheiro ou qualquer outra forma de agrado, independente de valor, capaz de me fazer negociar meu voto. Ele é único, mas seus
efeitos são potencializados e alcançam toda a coletividade.
No jogo de representação democrática, enquanto cidadãos conscientes, também precisamos marcar posição e adotar uma postura responsável
perante essa prática abominável.
E a presença desse crime ainda
marca a cena eleitoral brasileira a cada novo pleito. Pesquisa publicada
pelo Tribunal Superior Eleitoral, em
2015, revelou que pelo menos 28%
dos entrevistados aﬁrmaram ter conhecimento da prática criminosa de
compra e venda de votos nas duas
eleições anteriores.
Um levantamento mais recente
(2019), da organização Transparência
Internacional, revelou um quadro

ainda mais preocupante. Segundo a
pesquisa, 40% das pessoas ouvidas
disseram já terem tido oferta de dinheiro em troca do apoio a determinado/a candidato/a nos cinco anos
anteriores.

tanto prejudica a si como prejudica o
cidadão/eleitor que já está sendo enganado.

Convém lembrar que o dinheiro
que compra o voto advém de meios
escusos e será cobrado quando aqueA compra de votos é crime, tipiﬁca- le(a)candidato(a) estiver no poder.
do no art. 41-A da Lei Nº 9.504/97 (Lei Como consequência disso, para o podas Eleições). Apesar disso, está na es- vo, menos educação, menos saúde,
sência de um modelo de politicagem menos estrada, menos infraestrutura,
baseado nas trocas de favores, de um menos esporte, menos lazer, menos
clientelismo que a justiça luta diaria- fomento ao emprego e geração de
mente para extirpar de nosso sistema renda, menos oportunidade, menos
eleitoral, mas que ainda teima em re- qualidade de vida.
sistir em nosso país.
Conforme dispositivo supracitado,
Mas do que nunca o poder está nas
é crime o ato de “doar, oferecer, pro- mãos do(a) eleitor(a) que precisa agir
meter, ou entregar, ao eleitor, com o de forma cada vez mais consciente.
ﬁm de obter-lhe o voto, bem ou vanta- Ao negociar o seu voto, poderá estar
gem pessoal de qualquer natureza, in- contribuindo para a eleição de uma
clusive emprego ou função públi- pessoa que, uma vez diplomado, não
ca…..”
terá compromisso algum com a sociedade e continuará a exercitar suas
Se comprovada a ocorrência do cri- práticas espúrias e a negociar os direime, poderá haver dupla implicação, tos do cidadão que lhe garantiriam
para o candidato e para o eleitor, pois uma vida mais digna.
ambos responderão com base na lei.
Aquele que compra pode ter o registro
Desculpe, candidato/a. Apresente
da candidatura ou o diploma cassado, propostas, sua vida, sua história, porﬁcar inelegível segundo critérios da que o futuro da minha cidade, da miLei da Ficha Limpa, além da pena de nha nação, não está sobre uma mesa
prisão de até quatro anos e multa, de negociatas. Quero saúde, educação
mesma pena a que ﬁca sujeito o elei- , esteada, esporte, laser, emprego e
tor. Então, o candidato ou candidata, renda, moradia digna, oportunidades.

Suicídio, mitos e verdades – III
RUY PALHANO
Psiquiatra
Esse artigo se insere nas atividades
comemorativas do Setembro Amarelo, que se aproxima. Desde 2014, essa
data vem se notabilizando a cada ano,
como um marco histórico na prevenção ao suicídio. Os números de suicídio praticados no mundo e em nosso
país são relevantes. Um milhão de
pessoas se matam anualmente no
mundo, correspondendo a um suicídio a ada 4 segundos e no Brasil, atingimos a taxa de mais de cem mil mortes anuais. Apresento-lhes, nesse artigo, alguns mitos sobre o suicídio, recomendações e esclarecimentos para
facilitar o manejo dessa questão.

tar, este é um importante sinal de alerta que deve chamar sua atenção. É frequente termos altos taxas de suicídio
entre os portadores de graves problemas mentais, mas isso nem sempre é
assim, pois algumas outras circunstâncias também podem, de certa forma, inﬂuenciar essa situação, todavia,
os estudos recentes demonstram que
os portadores de transtornos psiquiátricos, são os mais propensos a praticá-lo.

5. Perguntar se a pessoa está pensando em se matar, pode induzi-la ao
suicídio.
Outro mito. Muito pelo contrário,
ao se perceber sinais de que a pessoa
está pensando em suicídio, essa situação deve ser abordada abertamente e
1. Quem ameaça se matar, nunca o de forma criteriosa, porém com a defaz!
vida cautela e com uma atitude de
Esse é um dos principais mitos so- acolhimento, onde sua atitude debre o suicídio. O comportamento sui- monstre que você está pronta para
cida é uma ação extrema de uma pes- ajudar essa pessoa. Proporcionar um
soa em grande sofrimento, que pode espaço para falar sobre seu sofrimenter diferentes origens, que não vê ou- to, de forma segura, respeitosa e comtra saída a não ser a morte. O mito é preensiva, favorece o vínculo e por
mais forte ainda em relação ao jovem, sua vez dá mais conﬁança para a pesquando a tentativa é vista como uma soa abrir seu coração e falar de seus
forma de chamar a atenção. O fato de intensões.
alguém dizer que quer morrer, já é um
alerta importante de que alguma coi6. Se alguém quiser se suicidar, nasa vai muito mal com a pessoa. Mais da vai impedi-lo.
de dois terços (BOTEGA et al, 2006, p.
Outra falácia. É importante enten14) das pessoas que cometeram suicí- dermos que a pessoa que fala em acadio manifestaram previamente sua bar com sua vida está, muitas das veintenção, que não foi percebida ou zes, submetidas a um forte stress psinão deram o devido valor.
coemocional, está passando por um
grave problema ﬁnanceiro, moral, de
2. Tentar suicídio é uma forma de saúde ou outros, dentro de uma conchamar a atenção.
dição insuportável que o leva a pensar
A tentativa de suicídio deve sempre ou agir dessa forma. Mas isso, muitas
ser levada a sério, independentemen- vezes, é produto daquelas circunstânte de suas motivações. Não se deve cias, e não de forma deﬁnitiva. As tenduvidar nunca da pessoa que diz que- tativas de suicídio são pedidos de ajurer por ﬁm a sua vida. A verbalização da, de socorro, que devem ser entendesse pensamento de morte é um im- didos como tal. Acreditar que quem
portante sinal de alerta de que a pes- quer se matar acaba se matando messoa está em grande sofrimento e que mo, é uma crença falsa e preconceitupor isso mesmo, precisa muito de osa, pois, não é isso que se veriﬁca no
nossa ajuda.
dia a dia no manejo dessas pessoas. O
suicídio é uma condição que pode ser
3. Quem quer se matar não fala so- evitada, tratada e prevenível e as pesbre o assunto, simplesmente se ma- soas se livrarem deﬁnitivamente desta.
sas ideias.
A possibilidade de alguém tentar
contra a própria vida tem níveis de
7. Quando uma pessoa tenta suicigravidade. A maior parte das pessoas dar-se, tentará novamente pelo resto
que se suicidam dão pistas sobre os da vida.
seus intentos e sinalizam pedindo
Isso é outra falácia. A pessoa que
ajuda. Frequentemente, esses sinais quer se suicidar se sente assim por um
não são percebidos ou compreendi- determinado tempo, e por determinados e na maioria das vezes subestima- da circunstância e quando isso muda,
dos em seu propósito e em sua gravi- a apreciação que fara da vida será oudade. Muitos, entre eles, falam sim so- tra. Ninguém está fadado ou determibre o assunto e as vezes com total con- nado a se matar. É nisso que o proﬁsvicção.
sional deve apostar, envolvendo a
pessoa nessa busca de novas possibi4. Quem comete suicídio é doente lidades. Pensamentos suicidas pomental.
dem ser recorrentes, mas não são perIndependentemente do estado manentes e podem desaparecer commental da pessoa que fala em se ma- pletamente da vida de alguém. Se, por

ventura, for uma doença mental que
há trás desses pensamentos ou atitudes, uma vez diagnosticada e tratada,
nunca mais surgem tais pensamentos, da mesma forma para outras situações.
8. Uma pessoa que tenta se matar
uma vez, dificilmente tentará novamente.
A tentativa de suicídio é o fator de
risco mais importante a ser considerado na prevenção do suicídio. As estatísticas mostram que, para cada suicídio consumado, ocorreram 10 a 20
tentativas, e que a pessoa pode tentar
mais de uma vez, especialmente se essa pessoa não receber os cuidados necessários que deveriam receber ante a
situação que está passando. Isso
aponta para a necessidade de se ter
um sistema ou um proﬁssional preparado e capacitado que possa prestar
auxílio imediato e efetivo.
9. Após uma tentativa de suicídio,
uma melhora rápida significa que o
perigo já passou.
Quando a pessoa se mostra mais
calma, não signiﬁca necessariamente
que o problema se resolveu. Ela pode
estar mais calma justamente por já ter
se decidido pelo suicídio como forma
de terminar com seu sofrimento,
aguardando apenas uma oportunidade. Por outro lado, em casos de suicídios por depressão esses ocorrem
mais quando a pessoa começa a melhorar desse quadro, ou seja, quando
tem a energia e maior de disposição
de transformar pensamentos em ação
autodestrutiva. A maioria absoluta
das crises depressivas são tratáveis e
evitáveis.
10. Quem planeja o suicídio quer
morrer.
A ambivalência é uma característica importante no comportamento
suicida. A pessoa muitas vezes não
deseja a morte, mas uma vida diferente, uma saída para seu sofrimento. O
fato de dizer que quer morrer já representa um grave sinal que deve sempre
ser considerado como alerta.
11. Quem se mata é fraco.
Não se deve fazer julgamento moral da pessoa que busca no suicídio
para a solução do seu sofrimento. A
pessoa muitas vezes sofre de um
transtorno que altera sua percepção
dos fatos, o que a leva a buscar na
morte a sua saída. Em lugar de julgamento, o que se deve oferecer é compreensão e acolhimento, tanto para a
pessoa como para seus familiares.
Portanto, suicídio não é um ato de
fraqueza ou de coragem, como dizem,
e sim, uma atitude tomada, em um
determinado momento, sem avaliação e julgamento rigoroso que esteja
em consonância com a saúde mental.

APONTAMENTOS
SOBRE A PRAIA
GRANDE LXXIX
CARLOS GASPAR
Nos setenta e oito capítulos, que chamei de Apontamentos, escritos por mime publicados, um a cada semana, neste jornal, relatei o que me ocorreu a respeito da
Praia Grande, bairro comercial de São Luís, onde vivi o
resto da minha infância até boa parte da idade adulta.
Deixei que tudo ﬂuísse da minha memória, cuidando
em evitar pequenas distorções e fantasias próprias das
evocações, em especial se elas remontam a um passado
longínquo. Às vezes eu me pergunto se essa destinação
que me foi traçada correspondeu à minha ansiedade de
moço e à minha realização de homem, já experimentando hoje oitenta anos de idade. Termino por considerar
que são inquietações naturais, logo vencidas pela aceitação do fato concreto, do irreversível.
Vou continuar com esta abordagem no próximo capítulo, que certamente deverá ser o último. Mas, agora,
ainda preciso dar continuidade a esse meu longo depoimento, que já se arrasta por dois anos ou mais, e o espaço que aqui disponho é limitado, embora suﬁciente para
a minha crônica habitual. Entretanto, de logo vou pedindo desculpas ao meu imaginário leitor se fui repetitivo ou se a minha maneira de escrever não o agradou.
Mas, sigo adiante.
Poucas pessoas, hoje em dia, sabem o que foi a Praia
Grande. Atualmente fala-se muito em Projeto Reviver e
a maioria da população também desconhece o signiﬁcado desta outra denominação. O espaço físico é um só
e os frequentadores locais não se dão conta disso. Para
eles aquele conjunto de bares, restaurantes, casas de
shows e de lojinhas de artesanatos agora ali existentes,
chama-se tão somente Projeto Reviver, e pronto. Ninguém analisa nada ou busca a mínima explicação. E, assim, a memória da cidade vai se perdendo. Apenas os estudiosos se interessam ou se preocupam com a importância desse bairro de São Luís, outrora omaior centro
comercial de todos os tempos já existente no Maranhão.
A cidade de São Luís está situada na antiga Ilha do
Maranhão. É bom que assim se entenda, porquanto já
foram criados outros municípios na mesma ilha. O que
a distingue é o fato de ser ela a capital do Estado do Maranhão. Como namaioria das cidades litorâneas, o primitivo bairro comercial de São Luís também surgiu no
porto, no caso especíﬁco, na Praia Grande. Esta ﬁcava do
lado sul, do lado direito do Bacanga, entre o Fortim de
São Cosme e o Convento das Mercês, para bem simpliﬁcar e delimitar a parte que agora interessa. Na verdade,
um imenso lodaçal, produzido pelas oscilações das marés era chamado de praia, o que diﬁcultava o acesso à
ilha. Só aos poucos, por iniciativa da Coroa e de vários
governadores foi se dando a drenagem, o escoamento
das águas e a construção da praça onde se levantariam
as barracas do Terreiro Público. Daí em diante a paisagem foi mudando e naquele lugar aparentemente inóspito foram surgindo os sobradões azulejados, grandeza
que os portugueses comerciantes legaram a São Luís,
para torná-la Patrimônio Cultural da Humanidade.
Isolada do Brasil, embora a ele pertencendo, salvo
quando fez parte do Estado Colonial do Maranhão e
Grão Pará, mantinha com o mundo de então, representado basicamente pela Europa, intensa atividade comercial, em face de sua grande e especial produção agrícola. Isolada do mundo, São Luís se tornou um importantíssimo centro de negócios, circunscrito que ﬁcou na
cidade baixa, na Praia Grande, que se fez mundialmente
conhecida.
Conheci a Praia Grande na fase ﬁnal do seu apogeu, já
prenunciando inevitável decadência. Claro que, em razão da minha pouca idade e, depois, da minha falta de
experiência e conhecimento, não me dei conta de que
aquele complexo estava declinando, descendo a ladeira.
Entretanto, ainda vi e ouvi episódios rotineiros e falas
apropriadas à época, que não se escutam e nem se pronunciam nos tempos atuais. Nas mesas dos bares e dos
cafés discutia-se tudo. Do preço de um paneiro de farinha d’água ao valor internacional de uma tonelada de
algodão. Do custo de um quilo de mamona ou carrapato
á cotação do açúcar nas bolsas mundiais. Dos navios a
vapor, das lanchas e dos barcos à vela vencendo as águas
do Itapecuru, do Pindaré ou do Mearim aos paquetes da
Ita que enfrentavam o Atlântico de Norte a Sul. Titulares
de ﬁrmas grandes e pequenas se encontrando nesses
cafés e pelo menos se cumprimentando, ainda que nem
sempre mantivessem um diálogo prolongado.
Feliz porque tive o privilégio de assistir, em companhia do meu pai, no todo ou em parte, algumas reuniões
da Campanha da Produção, realizadas no prédio da Rua
da Estrela ou, talvez melhor denominando, da Praça
Fran Paxeco, esquina com o Beco da Alfândega, ainda
hoje pertencente à Associação Comercial do Maranhão
e que integra o conjunto da Casa das Tulhas ou Feira da
Praia Grande, construído pela Companhia Conﬁança
Maranhense. Os assuntos eram variados e iam desde
aqueles especíﬁcos da entidade, como recuperação de
estradas, distribuição de sementes, equipamentos agrícolas, etc., a discussões às vezes acirradas sobre os mercados de babaçu e arroz, cada participante defendendo
o seu interesse.
A Praia Grande, assim, durante muitos anos, mais de
um século, foi o acolhimento de várias levas de imigrantes que para aqui vieram em busca de trabalho, muitos
deles fugindo das diﬁculdades do seu país, vivenciando
as guerras, as misérias, os sofrimentos econômicas e sociais. A todos São Luís é agradecida. E, buscando um remate para o que aqui foi relatado, no próximo capítulo
procuraremos encerrar esta série de recordações sobre a
Praia Grande.
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RENDA BRASIL

Bolsonaro vai ouvir
líderes do Congresso

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
AVISO DE RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-AGEM/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044994/2020 – AGEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras
de reparo da ponte Bandeira Tribuzzi, bairro Jaracaty, na cidade de São Luís/MA.
A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua Comissão Setorial de Licitação-CSL/AGEM,
torna público o RESULTADO FINAL da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-AGEM, que teve como
VENCEDORA do certame a empresa CONSTEC CONSTRUTORA TECNICA LTDA-ME, CNPJ nº
26.775.160/0001-04, no valor total de R$ 260.710,70. (duzentos e sessenta mil, setecentos e dez reais e
setenta centavos).
São Luís (MA), 27 de agosto de 2020.
Cícero Eugênio Oliveira Sousa.
Presidente-CSL/AGEM.

O presidente Jair Bolsonaro vai consultar os líderes partidários sobre os valores e as
fontes de recursos do Renda Brasil na próxima terça-feira (01)

O

presidente Jair Bolsonaro
vai consultar os líderes partidários sobre os valores e as
fontes de recursos do Renda
Brasil na próxima terça-feira (01). O
encontro foi convocado na tarde desta sexta-feira (28), logo depois de o
presidente se reunir com a cúpula do
governo e o ministro da Economia,
Paulo Guedes, para tratar do assunto.
A intenção de Bolsonaro é apresentar a proposta estudada para o Renda
Brasil para 17 líderes da base do governo na Câmara dos Deputados, em
reunião no Palácio do Alvorada, na
manhã de terça-feira. Líderes do Senado, que ultimamente têm mostrado
desconforto com o trato político do
ministro Paulo Guedes, também devem ser convidados.
Mas, por enquanto, os convites estão sendo disparados pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PPPR), que foi designado líder do governo recentemente, em meio à aproximação de Bolsonaro com o Centrão.
Barros não está em Brasília, mas recebeu a missão de Bolsonaro nesta
sexta, depois que o presidente ouviu
as novas propostas de Guedes para o
ﬁnanciamento do Renda Brasil, bem
como as considerações dos ministros
palacianos e do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, sobre o assunto.
A reunião desta sexta-feira foi convocada depois que Bolsonaro rejeitou
publicamente a proposta de Guedes
de bancar o Renda Brasil com os recursos que hoje garantem o pagamento do abono salarial. O presidente
disse que a proposta estava suspensa
porque não podia “tirar dos pobres

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES
DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa,
abaixo, as condições de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana
de São Luís, resultante dos laudos laboratoriais emitidos pelo Laboratório de
Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de
31/07/2020 a 24/08/2020, integrando a série de acompanhamento semanal das
condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e
dois) pontos distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa. o monitoramento obedece os padrões estabelecidos na
Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os
seguintes:
PONTOS
P01
P1.1
P02
P2.1
P2.2

JAIR BOLSONARO ANUNCIOU A SUSPENSÃO DO PROGRAMA RENDA BRASIL
para dar aos paupérrimos”. Por isso,
cobrou do ministro da Economia outras opções de ﬁnanciamento para o
programa que deve substituir o Bolsa
Família, instituindo-se como a marca
do governo Bolsonaro na área social,
em 2021.
Entre as opções estudadas nos últimos dias pela equipe econômica para
desatar esse impasse, estão o ﬁm das
deduções de saúde e educação do Imposto de Renda Pessoa Física; a desindexação de uma série de despesas do
Orçamento; e uma revisão do abono
salarial, que garanta o benefício apenas para os trabalhadores de baixa
renda. Bolsonaro, contudo, ainda não
se manifestou publicamente sobre essas opções.
O presidente também não anunciou os valores que devem ser pagos pe-

lo auxílio emergencial nos próximos
meses. O intuito é pagar o auxílio até
pelo menos o ﬁm do ano, mas com
um valor inferior aos atuais R$ 600 e
superior aos R$ 200 defendidos inicialmente pela equipe econômica. O
objetivo é fazer uma transição do auxílio emergencial para o Renda Brasil.
Se depender de Bolsonaro, o Renda
Brasil vai pagar R$ 300 para os 19 milhões de brasileiros que recebem o
Bolsa Família e para mais cerca de 8
milhões de invisíveis encontrados pelo auxílio emergencial. Inicialmente,
contudo, Guedes defendia um valor
de R$ 247. Por isso, o governo está tentando fazer esse valor caber no Orçamento de 2021 e deve ouvir os líderes
sobre o assunto, pois as medidas que
podem liberar essas recursos necessitam de aprovação do Congresso.

P03
P3.1
P3.2
P04
P4.1
P4.2
P05
P06
P6.1
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14

COORDENADAS
02º30’01.08”S
44º19’11.3”O
02º29’51.40”S
44º18’44.30”O
02º29’39.50”S
44º18’28.10”O
02º29’11.0”S
44º18’07.20”O
02º29’12.10”S
44º17’32.30”O
02º29’12.50”S
44º17’05.60”O
02º29’11.40”S
44º16’32.20”O
02º28’59.90”S
44º16’01.90”O
02º28’52.70”S
44º15’40.30”O
02º28’53.70”S
44º15’12.60”O
02º28’53.40”S
44º14’19.60”O
02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O
02º28’30.0”S
44º13’14.90”O
02º28’13.40”S
44º12’41.80”O
02º28’05.20”S
44º12’22.70”O
02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O
02º27’33.50”S
44º10’32.20”O
02º27’33.50”S
44º10’32.20”O
02º27’22.70”S
44º10’22.20”O
02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

LOCALIZAÇÃO

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Praia da Ponta D’ Areia

Ao lado do Espigão Ponta D’ Areia

IMPRÓPRIO

Praia da Ponta D’ Areia
Praia da Ponta D’ Areia
Praia Ponta do Farol
Praia de São Marcos
Praia de São Marcos

Em frente ao Cond. Jardins de
Bordaux
Em frente à Praça de Apoio ao
Banhista
Em frente ao Farol
Em frente aos Bares do Chefe e
Desfrute
Em frente ao Agrup. Batalhão do
Mar

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

Praia de São Marcos

Em frente ao Heliporto

IMPRÓPRIO

Praia de São Marcos

Em frente à Banca de Jornal

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Elevatória da CAEMA

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Pousada Vela Mar

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Pousada Suíça

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Em frente à descida da rua São
Geraldo

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Á direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Em frente à casa com pirâmides no
teto, antes da falésia

IMPRÓPRIO

Praia do Meio

Em frente ao Kactus Bar

IMPRÓPRIO

Praia do Meio

Em frente ao Bar do Capiau 2

Praia do Araçagy

Em frente à descida principal do
Araçagy

Praia do Araçagy

Em frente ao Bar da Atalaia

Praia Olho de Porco

Em frente ao Bar Rainha

Praia Olho de Porco

Em frente ao Las Vegas Bar

Praia do Mangue Seco

Última Barraca antes do Mangue

Praia do Mangue Seco

Entre a Barraca da Val e Barraca do
Sr. Pedro

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

SÃO LUÍS (MA), 26 DE AGOSTO DE 2020
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
Av. dos Holandeses, n° 04, Quadra 06, Ed. Manhattan, Calhau.
São Luís – MA CEP 65.071-38

Mais de R$ 500 milhões com leilões de terminais

EMPRESAS VENCEDORAS VÃO ADMINISTRAR AS ÁREAS DOS TERMINAIS DE CELULOSE NO PORTO DE SANTOS POR 25 ANOS.
No primeiro leilão de ativos de infraestrutura incluído no Pró-Brasil, o
governo federal conseguiu arrecadar
R$ 505 milhões em outorgas com as
concessões dos terminais de celulose
no Porto de Santos/SP, STS14 e
STS14A. O grupo Eldorado Brasil Celulose arrematou o terminal STS14
com o lance de R$ 250 milhões. Já o
terminal STS14A foi arrematado pelo
grupo Bracell SP Celulosa Ltda por R$
R$ 255 milhões. As empresas vencedoras ofereceram maior valor de outorga e ganharam direito de administrar as áreas por 25 anos.
A Eldorado Brasil Celulose, representada pela corretora Bradesco, chegou a oferecer maiores valores de outorga para as duas áreas. Mas, como as
regras do edital são claras em não permitir que um mesmo grupo opere as
duas áreas, a ﬁm de garantir a concorrência do certame, a empresa optou
pelo terminal STS14. Os leilões foram
realizados por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e marcam a retomada do programa de concessões do governo após a
pandemia.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou o
sucesso do leilão. “Estamos dando
passos ﬁrmes para transformar o se-

tor portuário e melhorar a navegação
no Brasil. Somos um país que está vocacionado para crescer. A mudança
não é feita pelo governo. É feita por
quem move a máquina e por quem
tem vontade de transformar o país.
Nós vamos ser grandes”, disse, após a
sessão, realizada na Bolsa de Valores
de São Paulo (B3).
Os leilões consolidam uma nova lógica de otimização do uso de áreas no
Porto de Santos. Dessa maneira, a movimentação das cargas se dará de forma mais setorizada e efetiva, conforme o novo Plano de Zoneamento e
Desenvolvimento (PDZ) do porto.
Com os próximos acessos ferroviários
que serão construídos em Santos, que
vão permitir integração com as linhas
da Rumo Malha Paulista e da Ferrovia
Norte-Sul, o transporte da celulose,
assim como de outras cargas, será feito com base na multimodalidade,
uma das grandes premissas do setor
de transportes.
Juntos, os terminais terão investimentos previstos da ordem de R$ 420
milhões, incluindo acessos rodoferroviários, e vão render R$ 110,9 milhões
para a Santos Port Authority (SPA), autoridade portuária que administra o
porto, ao longo de todo o período da
concessão. Os dois terminais vão ge-

rar mais de 7,6 mil empregos, entre diretos, indiretos e efeito-renda.
O terminal STS14, que tem área de
44,5 mil metros quadrados, será atendido por dois berços localizados no
cais público do Macuco, com extensão total de cerca de 1 mil metros. A
Eldorado Brasil Celulose deverá realizar investimentos, como construção
de novo armazém e aquisição de pontes rolantes, para propiciar o descarregamento ferroviário de uma composição de 67 vagões com 88 toneladas cada em, no máximo, 8,5 horas,
por exemplo. Já Bracell SP Celulosa
Ltda, vencedora do STS14A, com área
de 45,1 mil metros quadrados, além
de construir um novo armazém e realizar investimentos que permitam o
mesmo descarregamento ferroviário
do outro terminal, também deverá
custear equipamentos que possibilitem remessa de embarque, do armazém para o cais de, no mínimo, 25 mil
toneladas por dia.
O Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo, sendo esse
o produto com maior taxa de crescimento anual no Porto de Santos. Após
os investimentos nos terminais, a movimentação desse tipo de carga deve
saltar para cinco milhões de toneladas por ano.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1° LEILÃO: 14 de Setembro de 2020, às 08h45min *. 2° LEILÃO: 21 de Setembro de 2020, às 15h00min *. *(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP n° 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, n° 105,
4° andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei n° 9.514/97, artigo
27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos
termos do instrumento particular com eficácia de escritura pública, alienação fiduciária de imóvel em garantia, com força de escritura
pública, n° 073313230012496, datado em 29/12/2015, firmado com o Fiduciante Luiz Silva Gonçalves, RG n° 462979-SSP/DF
e CPF n° 080.050.283-34, residente e domiciliado em Santa Inês/MA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance
mínimo igual ou superior a R$ 302.058,42 (Trezentos e dois mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos - atualizado
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo Uma casa residencial, Rua 15, lote 10, Quadra 27, do loteamento Central
Park & Altos do Jaguarema, situado no lugar Jaguarema, no Distrito de São João Batista dos Vinhais, Santa Rosa do Gangan,
neste município de São José de Ribamar/MA, área construída total de 93,00m2 e área terreno de 200,00m2, melhor descrito
na matrícula n° 36270 da Serventia Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São Luis/MA. Cadastrado na Prefeitura
sob o n° 1.0002.042.01.0030.0001.7, sequencial 10146083. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 146.886,42 (Cento e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e
seis reais e quarenta e dois centavos - nos termos do art. 27, §2° da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do
Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16261 - Dossiê).
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CESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS
OFICIAL REGISTRADORA
ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2045
MATRICULA
0300070155 2020 6 00007 245 0002045 98
OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SABER A QUEM
INTERESSA QUE DIEGO LIMA FONTENELLE, NACIONALIDADE BRASILEIRO,
NATURAL DE SÃO LUIS - MA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO DE SANDRA HELENA LIMA
FONTENELLE E DE MARCELO LIMA FONTENELLE.CARLA THALITA TRINDADE
SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, PROFISSÃO
ADVOGADA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHA DE
PRISCILA ABREU TRINDADE E DE CARLOS FREDERIO DE CASTRO SANTOS.REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM
IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E SEGUINTES DO CÓDIGO
CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.
DADO E PASSADO ESTE, EM 27 DE 07 DE 2020.
São Luís – MA, 27 DE 08 DE 2020.
Jacqueline Costa Ribeiro
Escrevente Autorizada
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Maranhão

Tabagismo já matou
mais de 4 mil

PATRÍCIA CUNHA

N

este an, o Dia Nacional de Combate ao Fumo,
29 de agosto, vai trabalhar o tema “Tabagismo
e coronavírus (Covid-19) ”. O tabagismo também é considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e tem papel de destaque no agravamento da pandemia de Covid-19, já que é
fator de risco para transmissão do vírus e para o desenvolvimento de formas mais graves de Covid-19.
No estado, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) lançou ontem, sexta-feira (28), a campanha virtual contra o
tabagismo, que será voltada para a cessação e implantação dos consultórios do fumante em todo o Maranhão.
Segundo a SES, o objetivo da é conscientizar a população sobre os agravos de saúde causados pelo tabagismo
e sua relação com o novo coronavírus, as doenças crônicas e os cânceres que podem ser adquiridos.

Mais de 4 mil óbitos no Maranhão

Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o tabagismo aumenta o risco de complicações
de dezenas de doenças, em especial, as cardiovasculares
isquêmicas infarto do miocárdio e derrame cerebral,
doenças respiratórias (bronquite e enﬁsema) e diversos
tipos de câncer.
O câncer de brônquios e pulmão matou, entre 2008 e
2018, 4.189 pessoas no Maranhão. Pelos dados do INCA
(Instituto Nacional do Câncer), em 2008 foram 270 óbitos e em 2018 foram 566. A estimativa do Instituto para o
estado (no biênio 2020-2022) é de 270 novos casos entre
homens e na capital, 70. Entre as mulheres a estimativa
é de 200 novos casos no estado, e 60 na capital, São Luís.
Entre os homens no estado, a doença ocupa a segunda colocação, e entre as mulheres, a terceira.

benefícios imediatos, incluindo a redução dos riscos de
desenvolver complicações pela doença causada pelo vírus.
Dados apontam que a combinação entre a doença e a
nicotina é extremamente prejudicial para os fumantes.
Os riscos de infecções respiratórias e de doenças pulmonares e cardiovasculares se tornam mais acentuados. Os
fumantes são acometidos com maior frequência de infecções como sinusites, traqueobronquites, pneumonias e tuberculose. Devido a um possível comprometimento da capacidade pulmonar, o fumante possui mais
chances de desenvolver sintomas graves da doença.
Para além da situação de pandemia, Estudo do Vigitel
(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico), realizado em 2019,
nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, com um
universo de 52.443 entrevistas, apontou 9,8% de fumantes. O índice é 0,5% mais alto que o apurado em 2018.
Se por um lado os tabagistas têm seu sistema respiratório prejudicado pelo fumo, e, portanto, se infectados
pelo coronavírus, podem ter sua saúde ainda mais ameaçada, por outro lado, ao deixar de fumar, os benefícios à
saúde são imediatos, pois após 12 a 24 horas sem fumar
os pulmões dos fumantes já funcionarão melhor. Parar
de fumar pode reduzir o risco de desenvolver a forma
mais severa da Covid-19.

O tabagismo é devastador para a
saúde. Os fumantes têm 15 vezes
mais chances de desenvolver câncer
de pulmão do que as pessoas que
nunca fumaram
O oncologista alerta ainda para o narguilé, que tem sido utilizado com frequência pelos jovens: “Ele pode provocar o desenvolvimento de câncer de pulmão, doenças
respiratórias, além de câncer de boca, bexiga e leucemia. As recomendações são as mesmas para aquelas
que fazem uso do cigarro tradicional”.

Combate e controle

Desde 2017, quando foi implantado o Programa de
Controle do Tabagismo no Maranhão da Secretaria de
Estado da Saúde, havia 30 pessoas em tratamento. Em
2018, o primeiro quadrimestre registrou 141 pessoas no
programa; seguido de 282 e 414 pessoas, respectivamente, no segundo e terceiro quadrimestre. Em 2019,
segundo levantamento do Departamento de Educação
em Saúde da SES, 221 pessoas pararam de fumar.
Atualmente, mais de 90% dos municípios maranhenses oferecem atendimento a tabagistas. Em São Luís, o
tratamento para fumantes está disponível no Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD Estadual); Centro de Saúde AMAR; Centro de Saúde Salomão
Fiquene; Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa e
Centro de Saúde São Raimundo.
Desde o Dia Mundial sem Tabaco no Brasil, em maio,
a OMS vem fazendo uma série de orientações sobre o tabagismo em tempos de pandemia do novo Coronavírus.
As recomendações destacam que deixar de fumar traz

Óbitos causados pelo fumo

Pesquisa da OMS (Organização Mundial da Saúde)
aponta que a substância lidera as causas de mortes evitáveis em todo o planeta, respondendo por mais de 60%
dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Segundo especialistas, o hábito de
fumar é responsável por diversos tipos de doenças, entre elas, o câncer, considerado uma das mais graves.
Ramon Andrade de Mello, médico oncologista, lembra que 30% dessas mortes estão diretamente relacionadas a diversos tipos de câncer, como pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo do
útero, estômago e fígado. “O tabagismo é devastador para a saúde. Os fumantes têm 15 vezes mais chances de
desenvolver câncer de pulmão do que as pessoas que
nunca fumaram”.

Ele pode provocar o
desenvolvimento de câncer de
pulmão, doenças respiratórias, além
de câncer de boca, bexiga e leucemia
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AUXÍLIO EMERGENCIAL

CAIXA TEM

Crédito, seguro e cartão
para baixa renda
Aplicativo irá funcionar como banco digital para a menor renda. De acordo com a Caixa,
mais de 90 milhões de poupanças sociais digitais foram abertas durante a pandemia

N

ovidade! A Caixa Econômica Federal pretende ampliar
o Caixa Tem ao oferecer serviços de microcrédito, seguros e cartões. O intuito é transformar o
aplicativo no banco digital da menor
renda. De acordo com a Caixa, 91,7
milhões de poupanças sociais digitais
foram abertas gratuitamente durante
pandemia do novo coronavírus. Isso
porque os brasileiros recebem benefícios do governo nessas contas.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, aﬁrma que o banco pretende
manter essas contas abertas gratuitamente após a pandemia. “Todos os
produtos serão mantidos. Todos os
produtos gratuitos continuarão gratuitos. E faremos mais”, ressaltou o
presidente do banco.

Atualmente, o aplicativo é utilizado
pelos brasileiros para o recebimento
do auxílio emergencial, saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEM).

Caixa Tem

A ideia do banco, segundo Guimarães, é que o Caixa Tem seja o banco
digital para a menor renda, que é 80%
da base de clientes da Caixa. O aplicativo continuará oferecendo pagamento digital de benefícios sociais, inclusive do Bolsa Família, que hoje é pago
apenas de forma presencial.

ções. Atualmente o Caixa Tem já oferece um cartão de débito digital que
pode ser usado em compras online e
também em compras presenciais, por
meio da aproximação do celular das
maquininhas de cartão. Mais de 67
milhões desses cartões de débito virtuais já foram emitidos na pandemia.

Todos os produtos serão
mantidos. Todos os
produtos gratuitos
continuarão gratuitos. E
faremos mais

Empréstimos no Caixa Tem

O aplicativo deve ofertar em breve
novos serviços, como microcrédito,
seguros e cartões. O Caixa Tem vai
permitir, por exemplo, o empréstimo
de “R$ 100, R$ 200, R$ 300” para os
brasileiros de baixa renda e para os
trabalhadores informais que hoje recebem o auxílio emergencial, como
aﬁrma o presidente do banco.
Já em relação a oferta de seguros ou
cartões, Guimarães não deu informa-

A ampliação dos serviços oferecidos pelo Caixa Tem pode ser uma forma de o banco continuar com os beneﬁciários do auxílio emergencial na
sua base de clientes no pós-coronavírus, já que 40 milhões de cidadãos
abriram conta na Caixa para receber
os benefícios do governo na pandemia.

Prejuízos da Caixa

Guimarães aﬁrmou que o pagamento dos auxílios pode ter motivado
a redução do lucro da Caixa Econômica Federal no segundo trimestre deste
ano. Segundo o presidente, o banco
praticamente parou em abril e maio
para pagar os benefícios. Por isso, acabou reduzindo os contratos comerciais. Houve uma queda de 39,3% no lucro líquido e de 18,8% nas receitas
com prestação de serviços e tarifas de
bancárias.

PARA UNIVERSITÁRIOS

Competição para fazer a própria cerveja

R$ 600 até dezembro:
confira o calendário
O governo federal anunciou um novo calendário para
os pagamentos do auxílio emergencial até dezembro.
Como base, será utilizada a data de recebimento da primeira parcela (ou cadastro no auxílio) e a data de nascimento. Esse novo calendário não está dividido em lotes,
como anteriormente, mas em ciclo de pagamentos. Ao
todo, são quatro ciclos e em cada um existe um cronograma baseado no mês de aniversário do beneﬁciado.
Com o novo cronograma de pagamentos, o calendário divulgado anteriormente pelo Ministério da Cidadania é substituído. Vale destacar que a novidade só é válida para quem se inscreveu para receber o benefício, ou
seja, não vale para os beneﬁciados do Bolsa Família ou
Cadastro Único.

Novo calendário do auxílio emergencial

Com o novo calendário do auxílio emergencial, os pagamentos foram divididos em quatro ciclos, sendo:
• Quem recebeu a primeira parcela em abril: A 4ª e a 5ª
parcela serão pagas entre 22 de julho e 30 de setembro;
• Quem recebeu a primeira parcela em maio: A 3ª, a 4ª e
a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 13 de novembro;
• Quem recebeu a primeira parcela entre 1º de junho e 4
de julho: A 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22
de julho de 30 de novembro;
• Quem se cadastrou no auxílio entre 17 de junho e 2 de
julho: As cinco parcelas serão pagas entre 22 de julho e
30 de novembro.

Calendário do ciclo 1 – Auxílio

O ciclo 1 do auxílio emergencial funcionará da seguinte forma:
• 4ª parcela depositada – Para quem recebeu a 1ª parcela em abril;
• 3ª parcela depositada – Para quem recebeu a 1ª parcela em maio;
• 2ª parcela depositada – Para quem recebeu a 1ª parcela entre 1º de junho e 4 de julho;
• 1ª parcela depositada – Para quem se cadastrou no auxílio entre 17 de junho e 2 de julho.

Liberação de saque e retirada
•
•
•
•
•

1º de setembro – nascidos em agosto
5 de setembro – nascidos em setembro
12 de setembro – nascidos em outubro e novembro
17 de setembro – nascidos em dezembro
Calendário do ciclo 2 – Auxílio emergencial
Confira como funcionará o ciclo 2 do auxílio:
• 5ª e última parcela depositada – Para quem recebeu a
1ª parcela em abril;
• 4ª parcela depositada – Para quem recebeu a 1ª parcela em maio;
• 3ª parcela depositada – Para quem recebeu a 1ª parcela em junho;
• 2ª parcela depositada – Para quem recebeu a 1ª parcela em julho.

Depósito do dinheiro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 de setembro – nascidos em fevereiro
4 de setembro – nascidos em março
9 de setembro – nascidos em abril
11 de setembro – nascidos em maio
16 de setembro – nascidos em junho
18 de setembro – nascidos em julho
23 de setembro – nascidos em agosto
25 de setembro – nascidos em setembro
28 de setembro – nascidos em outubro e novembro
30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 de setembro – nascidos em janeiro
22 de setembro – nascidos em fevereiro
29 de setembro – nascidos em março
1º de outubro – nascidos em abril
3 de outubro – nascidos em maio
6 de outubro – nascidos em junho
8 de outubro – nascidos em julho
13 de outubro – nascidos em agosto
15 de outubro – nascidos em setembro
20 de outubro – nascidos em outubro
22 de outubro – nascidos em novembro
27 de outubro – nascidos em dezembro

Calendário do ciclo 3 – Auxílio
OS VENCEDORES DO DESAFIO VÃO GANHAR UM LOTE DO PRODUTO FABRICADO POR UMAS DAS CERVEJARIAS DA AMBEV
A Ambev lançou uma competição
para universitárias e universitários
que sonham em criar sua própria cerveja. Os vencedores do Desaﬁo Cervejeiro vão ganhar um lote do produto
que desenvolveram, que será fabricado em uma das mais de trinta cervejarias da companhia, espalhadas em todo o Brasil.
Além disso, eles também serão premiados com um curso cervejeiro, junto ao time de especialistas da própria
Ambev. Para isso, os grupos vão ter
que pensar em tudo: na receita, no
processo de produção, na embalagem
e até no rótulo da nova cerveja. “A gente é apaixonado por cerveja e queremos encontrar outras pessoas que
compartilhem dessa paixão! É nas

universidades que estão os nossos futuros talentos e, por isso, criamos uma
competição que vai ensiná-los sobre o
universo cervejeiro. É uma oportunidade para aprender, se arriscar e ter
novas experiências” explica Caio Zaio,
Gerente de Recrutamento e Seleção
da América do Sul da Ambev. “Essa é,
na verdade, a segunda edição do Beer
Champs. Na primeira vez, ﬁzemos
uma competição só com os nossos estagiários. Deu tão certo, que decidimos expandir e levar essa dinâmica,
que é tão rica, para dentro das universidades também.”
Na primeira edição, o grupo vencedor criou uma cerveja cheia de inovação: com estilo belga Saison, ela ganhou a adição mais do que brasileira

do guaraná, vindo direto da Amazônia. Participantes da segunda edição,
claro, não vão precisar saber tudo de
cerveja antes de se inscrever. Para ajudar os competidores, a Ambev vai fazer duas lives em seu canal Ambev Learning, ensinando sobre o plano comercial e de produção. Além disso, todos os grupos vão receber um guia
com orientações de como podem
apresentar suas ideias.
Podem ser inscrever grupos de duas a quatro pessoas, de todas as regiões do País, que estejam cursando
qualquer graduação, em qualquer
ano. As inscrições vão até 18 de setembro. Interessados podem acessar
o
link:
https://ambev.gupy.io/jobs/257183.

Saiba como funcionará o terceiro ciclo do auxílio
emergencial:
• 5ª e última parcela depositada – Quem recebeu 1ª parcela em maio;
• 4ª parcela depositada – Quem recebeu a 1ª parcela em
junho;
• 3ª parcela depositada – Quem recebeu a 1ª parcela em
julho.

Depósito do dinheiro
•
•
•
•
•
•

9 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro
16 de outubro – nascidos em março e abril
23 de outubro – nascidos em maio e junho
30 de outubro – nascidos em julho e agosto
6 de novembro – nascidos em setembro e outubro
13 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada
•
•
•
•
•
•

29 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro
3 de novembro – nascidos em março e abril
10 de novembro – nascidos em maio e junho
12 de novembro – nascidos em julho e agosto
17 de novembro – nascidos em setembro e outubro
19 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

VIDA
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Inhaúma e Mangue
Seco recebem asfalto
Serviços integram o programa São Luís em Obras, executado pelo prefeito Edivaldo que
tem levado frentes de trabalho para todas as áreas da capital

P

or meio do programa São Luís
em Obras, o asfalto chegou ao
bairro Inhaúma, no Distrito
de Pedrinhas, zona rural da
capital. Para vistoriar os serviços, o
prefeito Edivaldo Holanda Junior visitou a comunidade que recebe asfalto
novo em ruas e avenidas que nunca
haviam sido pavimentadas. Ainda em
Pedrinhas, o prefeito acompanhou o
andamento das obras de terraplanagem para pavimentação no bairro
Mangue Seco. Estas ações integram o
programa São Luís em Obras, que tem
impactado diversos pontos da cidade
com centenas de frentes de trabalho
em andamento, como reforma e construção de praças, mercados, além de
drenagem profunda e superﬁcial, entre outras. “Em nossa gestão, por meio
do programa São Luís em Obras, estamos realizando trabalhos de pavimentação em todas as regiões da cidade e, na zona rural, em bairros que
nunca tiveram melhorias de urbanização, como o Inhaúma e Mangue Seco, onde as comunidades conviviam
há muitos anos com a poeira e a lama,
ruas esburacadas e muitos transtornos. Estamos chegando a locais que
nunca o poder público tinha chegado
antes”, ressaltou o prefeito Edivaldo
que estava acompanhado do secretário da Semosp, Antonio Araújo.
O titular da Semosp falou sobre a
abrangência do programa São Luís
em Obras. “A gestão do prefeito Edivaldo está mudando a realidade de diversos bairros da zona rural. Hoje
acompanhamos o início das obras de
pavimentação no Inhaúma que está
recebendo asfalto pela primeira vez.

PREFEITO EDIVALDO VISITOU AS OBRAS NOS BAIRROS DO IHAÚMA E MANGUE SECO
Estamos alcançando regiões que nunca tinham recebido investido em infraestrutura, mas que agora estão sendo urbanizadas por programa São
Luis em Obras”, enfatizou o secretário
Antonio Araújo.
No bairro Inhaúma, os trabalhos de
terraplanagem da Avenida Principal, a
Rua São Raimundo e diversas vias
transversais tiveram início no último
dia 21 deste mês, isto é, há pouco mais
de uma semana. Todas as ruas e a Avenida Principal foram revolvidas e
aplainadas por tratores de arado e
motoniveladoras, que prepararam o
solo para receber o composto de brita,
que antecede o trabalho das máquinas compactadoras.
Na sexta-feira (28), o trabalho de
asfaltamento propriamente dito teve
início. Antes, porém, as ruas recebe-

ram uma camada de piche (asfalto líquido). “Era muita lama e poeira aqui.
A minha avó não podia nem sequer
sair de casa, que passava mal. Hoje,
estamos vendo esta obra acontecendo, com o asfalto chegando. Agora vamos poder transitar com mais tranquilidade pelas ruas”, comentou Inaldo Antônio Ferreira, que mora na localidade há mais de 13 anos. “Era um
sonho que toda a comunidade tinha,
de ver esses benefícios chegando
aqui, para que a gente pudesse andar
pelas ruas sem tropeçar nos buracos
ou se sujar na lama em tempos de
chuva, ou com a poeira, que era muita, na estiagem. Nós somos todos
muitos gratos por esta obra estar sendo feita aqui no nosso bairro”, comemorou Marina Alves de Mendonça, de
78 anos, avó de Inaldo Ferreira.

Mangue Seco não recebia obras há anos

No bairro Mangue Seco, localizado
no Distrito de Pedrinhas, zona rural
da cidade, a Prefeitura está implantando pavimentação em ruas e avenidas que estavam em situação muito
precária, repleta de buracos, poeira e
lama, além de trechos longos sem asfalto. “Estas ruas estavam precisando
de melhorias há muitos anos. A chegada deste serviço é muito bem recebido por toda a comunidade”, comemorou o pastor evangélico José Aires,
que possui uma residência no bairro
há mais de 30 anos. “Estão fazendo
um serviço bom. Essa rua tinha muita
lama e poeira e era difícil transitar,
sair de casa sem ter sujar as roupas,
com risco até de tropeçar em algum
buraco”, comentou Domingas Alves
dos Santos, de 58 anos, morando na
região há mais de 30 anos.
Na comunidade de Mangue Seco, a
Prefeitura está executando serviços de
preparação do solo para pavimentação, isto é, estão revolvendo o leito

das ruas e avenidas, retirando o que
sobrou da antiga pavimentação para,
em seguida, terraplanar e compactar,
a ﬁm de aplicar nova camada de asfalto. Algumas ruas já foram asfaltadas,
como a Rua 8, que ﬁca próximo ao
Centro de Ensino Médio Professor
Mário Meireles, que atende estudantes do bairro e de vários pontos do
Distrito Industrial.

Outras obras

Na zona rural de São Luís, além do
Inhaúma e do Mangue Seco, a Prefeitura tem executado pavimentação e,
em alguns casos, drenagem profunda
e superﬁcial, em localidades como as
vilas Esperança e Shalom. Obras também na Vila Industrial, Vila Sarney e
Residencial Primavera, também no
Tiribi, Tibirizinho e Rio do Meio, além
de obras de drenagem, beneﬁciando
mais de 8 mil famílias.
Vale lembrar que a Prefeitura está
construindo uma ponte de concreto

ligando a Vila Itamar ao Recanto Verde, no trecho que transpõe um riacho
aﬂuente do Rio da Prata, com 36 metros de extensão e 10,5 metros de largura, com passeio para pedestre nos
dois sentidos e drenagem pluvial.
Ainda em relação a obras de asfaltamento, a Prefeitura deu início recentemente à pavimentação de ruas a
avenidas da Vila Maranhão e Sitinho,
localizados na BR-135, nas adjacências do distrito industrial e portuário.
São bairros em que o asfalto está chegando pela primeira vez em muitas
das vias, algumas sinuosas, estreitas e
de terra batida, cercadas por moradias simples e também pequenos sítios.
A Prefeitura está ainda com obras
de asfaltamento na Estrada do Maracujá, na zona rural (polo Maracanã),
que serve de acesso a diversos bairros
como Residencial 2000, Magnólia I e
II, Vila Maracujá e Alto Paraíso, que vai
beneﬁciar cerca de 10 mil pessoas na
região.

Por que quem bebe,
dirige e mata no trânsito
não é preso no Brasil?
Em matéria do dia 08 de agosto de 2020, o site “Metrópoles” publicou a manchete: “Motorista embriagado
que atropelou e matou garis é solto pela justiça”. E é justamente nesse contexto que surge a seguinte celeuma:
por que quem bebe, dirige e mata no trânsito não é preso? E mais: o que signiﬁca “Lei Seca” no Brasil?
As operações “Lei Seca”, como são conhecidos os comandos com o ﬁm precípuo de identiﬁcar e punir os
que fazem uso de álcool enquanto dirigem, têm-se intensiﬁcado nos últimos anos, principalmente após a publicação da Lei 11.705/2008, cuja alcunha emprestou às
operações.
Porém, ainda assim, a sensação de impunidade permeia o ambiente social, na exata medida em que não se
vê aquele que ceifou uma vida no trânsito, imediatamente, atrás das grades.
Embora haja um desejo latente no seio da sociedade,
notadamente para aqueles que tenham sido identiﬁcados como causadores de uma morte no trânsito, no que
tange ao início do cumprimento da pena de forma automática, essa sede de justiça não se coaduna com o devido processo legal.
Considerado como uma garantia constitucional e
que deve balizar todo e qualquer ato jurisdicional, na
busca efetiva de responsabilização dos atos cometidos.
Ainda que todas as evidências estejam presentes e que
não haja dúvidas quanto à autoria do crime, a condenação só produz todos os seus efeitos após o trânsito em
julgado. Ainda mais se considerarmos a recente decisão
do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em 2ª instância, nos termos do art. 283 do Código de Processo Penal.
O atual tratamento, dispensado para aqueles que praticam um homicídio no trânsito estando sob inﬂuência
de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência, é disciplinado pela Lei
13.546/2017. Com esse diploma, o Código de Trânsito
Brasileiro passa a prever pena de reclusão, de 5 a 8 anos,
constituindo uma forma qualiﬁcada do crime previsto
no art. 302 do CTB.
Não que o crime tenha se tornado inaﬁançável, mas
deve-se aguardar a audiência de custódia, nos casos de
prisão em ﬂagrante. Só então, o juiz, decidirá pela concessão de liberdade provisória, com ou sem ﬁança (CPP,
art. 322).
Manter o autor do delito preso preventivamente
(consequentemente, sem uma condenação criminal
transitada em julgado), por mais que cause revolta e
sentimento de impunidade, afronta princípios constitucionais, se as circunstâncias pessoais do autuado forem
favoráveis para a decretação de liberdade provisória. O
efetivo cumprimento da pena deve aguardar o pronunciamento judicial e seu devido processo legal. Na prática, se não houver perigo gerado pelo estado de liberdade do autor, não há que se falar em decretação da prisão
preventiva (CPP, art. 312), haja vista constituir medida a
ser utilizada somente a título de exceção e não como antecipação de cumprimento de pena.
Em face dessas razões, não é forçoso concluir o
porquê do motorista bêbado que mata no trânsito não
ser preso.
Fonte: https://portaldotransito.com.br ( trechos de
um artigo elaborado por Daniel Menezes, Kelber Fernande e Marcelo Pereira)
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB (Lei nº
9.503/97)
Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de
forma compatível com a segurança do trânsito:
I – quando se aproximar de passeatas, aglomerações,
cortejos, préstitos e desﬁles:
Infração – gravíssima; Penalidade – multa
Mortes no trânsito em São Luís em 2019: motociclistas, garupas e pedestres chegam a quase 85% do total
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NO CASTELÃO

Desfigurado, Sampaio
encara a Ponte Preta
Tricolor, apesar de mais quatro casos diagnosticados de covid-19, não pede adiamento e
vai encarar a Ponte Preta-SP neste sábado, às 21h, no Castelão, pela Série B
LUCAS ALMEIDA

NERES PINTO

A

pesar dos quatro novo casos
de coronavírus registrados
nas últimas horas, o Sampaio
Corrêa não pediu adiamento
de seu jogo desta noite e vai encarar a
Ponte Preta no Castelão, a partir das
21h, em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tinha até
ontem apenas 15 atletas liberados para entrar em campo, mas sendo monitorados, pois estavam em contato
com outros quatro últimos que testaram positivo. A lista dos atletas em
condições de jogo pode ser aumentada para 17, dependendo das condições físicas de cada um.
O Sampaio tem um grupo de 29 jogadores inscritos na Segundona, sendo que 19 foram diagnosticados com
a Covid-19, outros 14 casos ativos e
cinco já curados. “Estávamos com um
planejamento, mas tudo mudou com
esses novos casos. Vamos aguardar
uma possível liberação da CBF de alguns atletas que já passaram pelo processo de infecção, e então saber o grupo de fato que poderemos contar para
o jogo. A expectativa é de ter pelo menos 17 jogadores à disposição”, disse
ontem técnico Léo Condé, bastante
chateado com a situação.
É certo que Condé deverá fazer algumas alterações em todos os setores,
pois já pode contar com os atletas que
foram liberados após contrair a covid19. Foram eles, o zagueiro Lucão, o lateral-direito Luís Gustavo, o volante
André Luís, o meia Daniel Penha e o
atacante Diego Tavares.

SAMPAIO CORRÊA TEM APENAS 17 ATLETAS PARA ENTRAR EM CAMPO CONTRA A PONTE

O jogo

Um duelo dos mais importantes
para determinar uma nova fase do
Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro. É esta a expectativa dos torcedores tricolores.O representante maranhense na Segundona realiza até o
momento uma campanha ruim. Em
três jogos, perdeu todos por 1 a 0 e não
marcou nenhum gol. Por isso, necessita conquistar os primeiros três pontos para mudar a escrita.
O time de Campinas-SP, enquanto
isso, ocupa a quinta colocação com
oito pontos em cinco jogos disputados, duas vitórias, dois empates, apenas uma derrota.Dirigida pelo ex-técnico boliviano João Brigatti, a Ponte
vem de um resultado positivo na Copa

do Brasil, quando eliminou o Afogados-SP em seus próprios domínios na
última quarta-feira.
A Ponte Preta deve mandar a campo Ivan, Apodi, Luizão, Wellington
Carvalho e Guilherme Lazaroni; Luís
Oyama, Neto Moura e Camilo; João
Paulo, Zé Roberto e Matheus Peixoto.

Arbitragem

A CBF, por meio da Conaf, escalou
para a partida de hoje Tiago Nascimento dos Santos (PE) arbitro, tendo
como assistentes Bruno Cesar Chaves
Vieira eJosé Daniel Torres de Araujo,
todos de Pernambuco. O quarto árbitro, Raimundo José Chagas Araújo
(MA).

SÉRIE C

Imperatriz encara o líder Santa Cruz no Arruda

O IMPERATRIZ ESTREOU NA COMPETIÇÃO CONTRA O REMO-PA, NO FREI EPIFÂNIO. A PARTIDA TERMINOU EMPATADA SEM GOLS
Com apenas um jogo disputado até
agora na Série C do Campeonato Brasileiro, devido aos problemas surgidos com vários jogadores infectados
pelo coronavírus, o Imperatriz faz,
neste sábado, sua segunda apresentação no Campeonato Brasileiro. O Cavalo de Aço entra em campo às 17h,
no Estádio do Arruda, em Recife, para
enfrentar o Santa Cruz, quando vai
buscar a primeira vitória para sair das
últimas colocações.
O representante maranhense vai
encarar o líder da competição, que
ainda está invicto e vem de um resultado positivo, fora de casa, quando
derrotou o Botafogo-PB por 2 a 1 na
rodada anterior. O Imperatriz, por sua
vez, estreou com um empate por 0 a 0
com o Clube do Remo, jogando no Estádio Frei Epifânio.
A delegação cavalinha deixou a re-

gião Tocantina desde quinta-feira,
quando seguiu para Belém por via rodoviária. Na capital paraense ﬁcou até
ontem, quando viajou por via aérea
para a capital de Pernambuco.
O técnico Luís Reis, que gostou da
atuação diante dos remistas, vai mandar a campo a mesma formação: Henal; Hudson, Ramon Baiano, Xandão
e Lorran; Daniel Peixoto, Nonato e Vinícius; Lucas Campos, Anderson Cavalo e Cesinha. O grande desfalque
do Imperatriz continua sendo o atacante Giva, lesionado, e já fora dos
planos para esta temporada.
O Santa Cruz ocupa a liderança do
grupo A com sete pontos ganhos, duas vitórias e um empate, nenhuma
derrota. Marcou cinco gols e sofreu
três, tem saldo positivo de dois. Seu
aproveitamento técnico é de 77%. A
equipe comandada pelo técnico Ita-

mar Schulle vai começar jogando com
Maycon; Toty, Danny Morais, William
Alves, André, Paulinho, Júnior, Chiquinho e Didira; Jaderson e Victor
Rangel. O Grupo A é composto por
Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Imperatriz-MA, Jacuipense-BA, Manaus-AM,
Paysandu-PA, Remo-PA, Santa CruzPE, Treze-PB e Vila Nova-GO.
O mais novo reforço do Santa Cruz,
o zagueiro Elivelton foi apresentado
pelo Ticolor na tarde de quinta-feira,
no Arruda por indicação do técnico
Itamar. Ele atuou no Fluminense, CSA
e Vila Nova-GO em 2019.
Por sua vez, o Imperatriz vai tentar
a contratação de um substituto para
Giva no comando do ataque, e de
mais um zagueiro para ocupar a vaga
de Odair Lucas, também fora de cogitação por estar seriamente lesionado.
(NP)

Prova de fogo
Pode até acontecer o contrário, pois o futebol é uma
“caixinha de surpresas”, mas pelo que tem mostrado em
campo até aqui nesta Série B do Campeonato Brasileiro,
a Ponte Preta será um dos adversários mais difíceis que
terá o Sampaio Corrêa nestas rodadas iniciais.
A equipe campineira não tem realizado um primor de
apresentações, porém, individualmente, quando precisa decidir, sabe usar muito bem suas peças. Tem atletas
de qualidade em todos os setores. Se o adversário deixa
jogar, apresenta uma variedade de opções. E se o assunto é cobrança de faltas a coisa não muda de ﬁgura.
Nos últimos jogos, o ataque da Macaca tem sido o
ponto mais forte. Foram nove gols marcados em cinco
partidas, uma média de quase dois em cada confronto.
Sua defesa é que não anda bem. Já foi vazada sete vezes,
mesmo tendo um goleiro de alto nível (Ivan) da Seleção
Olímpica do Brasil.
Alguém pode, em princípio, entender que o Sampaio
pode tirar proveito da vulnerabilidade do setor defensivo pontepretano para, ﬁnalmente, marcar seu primeiro
gol na Segundona. O difícil, porém, é saber quem vai fazer. Até aqui, um dos pontos mais fracos do time comandado por Léo Condé é exatamente o setor ofensivo, que
não se desloca, não tem velocidade, não tabela, chuta
muito pouco a gol, e quando isso ocorre, quase sempre
oferece chances para o goleiro. Ninguém chuta rasteiro
ou colocado.
Os atacantes tricolores tentam justiﬁcar que a culpa
dessa inofensividade é do meio-campo, porque a bola
nunca chega em boas condições para o arremate ﬁnal.
Ora, nem vai chegar nunca se eles não fugirem da marcação, buscando possíveis espaços vazios.
Dizem que até neste momento, o grande culpado de
tudo tem sido o zagueiro Paulo Sérgio. O Tricolor, entretanto, tem uma série de defeitos a serem corrigidos e seu
técnico é consciente disso. Não adianta detalhar aqui
para não dar munição ao time visitante.
O Sampaio pode sim ganhar da Ponte Preta, desde
que mude “da água para o vinho”. Tem que melhorar
muito, caso contrário, mesmo estando a competição
ainda no seu início, esse time ainda vai sofrer para sair
da parte de baixo da tabela.
A vitória será importante porque também pode signiﬁcar uma grande arrancada visando apagar uma imagem que até agora tem sido bastante ruim não apenas
para os bolivianos, mas para o futebol maranhense como um todo.
A pedido
A marcação do primeiro jogo da Semiﬁnal do Campeonato Maranhense, entre Moto e São José, para o dia 5
de setembro teve dois objetivos. Atender a prefeitura de
São Luís, que vai reinaugurar o Estádio Nhozinho Santos, e ao São José, dono do mando de campo. O Peixe Pedra pretende recuperar alguns atletas que estão lesionados. Pediu e teve seu pedido deferido.
A pedido (2)
A data da primeira partida entre Juventude e Sampaio
Corrêa foi para atender ao pedido do clube da cidade de
São Mateus, também dono do mando de campo. Além
disso, o Tricolor estava com vários atletas em recuperação da Covid-19. Bom para os dois lados. O Moto, enquanto isso, faz dois jogos em 30 dias. Por isso, reclamou.
Coisa chata
Até quando vai continuar essa picuínha entre Moto e
Federação Maranhense de Futebol? Está dando para
perceber que o maior divisor de águas é a falta de humildade e diálogo entre as partes. Ou seja, há erros de ambos os lados e ninguém demonstra interesse em acabar
com essa coisa feia, que só prejudica o nosso futebol.
De quem é a culpa?
Certos dirigentes têm problemas pessoais, alguns esnobam vaidades, colocam o futebol em descrédito ao
enfatizar discussões desnecessárias, mas ainda assim
têm a coragem de tentar transferir suas responsabilidades para a imprensa que, a seu ver, tem que de se fazer
de muda, surda e cega. A culpa da desvalorização do futebol é da crônica esportiva, ou de vocês? Paciência!
Normal
O futebol sempre teve seus momentos de polêmica,
principalmente no Brasil. Faz muito tempo que se ouve
reclamações quando o assunto é tabela e distribuição
das datas dos jogos em qualquer parte deste país. Por isso mesmo, trata-se de um assunto que exige muita cautela e, principalmente, compreensão das partes envolvidas.
Valorizou
Finalmente, acabou a novela. Depois de muita badalação, o volante Amaral já está na Ilha para voltar a vestir
a camisa do Moto. Há quase um mês ele ﬁgurou no noticiário rubro-negro, adiando o dia que iria chegar. É bom
jogador, mas sua indeﬁnção já estava começando a irritar a torcida rubro-negra.
Dois matadores
A defesa do Sampaio Corrêa que se cuide na fase semiﬁnal do Campeonato Maranhense. O Juventude tem
dois atacantes com presença de área e muito senso de
oportunismo: Índio Potiguar – artilheiro da competição
com 5 gols -, e Rafael Gladiador, que já mostrou serviço
quando entrou no time.
Só em 2021
Fim de linha para o bom zagueiro Odair Lucas e o atacante Giva. As duas melhores contratações feitas pelo
Imperatriz sofreram graves lesões e não voltam a jogar
nesta temporada. É muita falta de sorte do Imperatriz.

EMPREENDEDORISMO
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20 tendências para inovação
nos negócios pós-coronavírus

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

É preciso virar a chave para a realidade do mundo VUCA
MARCELO PIMENTA
É mestre em Design,

palestrante e professor
da FGV e da Dom Cabral.
Mestre em Planejamento
Estratégico, palestrante
e professor da ESPM e
do Meu Sucesso.com.

O

s negócios inovadores já eram
aqueles que vinham ganhando espaço no Mundo VUCA.
Basta pensar nas startups e no
potencial que já desenvolviam e você
vai perceber isso. O que temos visto em
tempos de distanciamento social é que
elas se mostraram mais adequadas e
relevantes, já que podem trazer conveniência e praticidade – fatores tão relevantes na quarentena. Por isso são as
que estão dominando o cenário.

Se você ainda não sabia em que mundo
vivia, bem-vindo. Este é o Mundo VUCA!
Um Mundo Volátil, Incerto, Complexo
e Ambíguo e já está mais que na hora
de virarmos a chave para essa realidade escancarada bem na nossa frente.
Vale informar um ponto importante: Quando falamos em tendências você
pode até não concordar ou até mesmo
não ser afetado por elas, mas sua opinião não muda nada. Se é uma tendência, temos de acender a luz de alerta e

prestar atenção.
Pode-se dizer que coronavírus trouxe grandes impactos para os negócios
que deverão permanecer. Estamos vivendo a Economia Low Touch (Economia de baixo contato). Isso significa
que as empresas terão de se adequar
(se é que isso já não foi feito) para
manter o mesmo relacionamento com
seus clientes, mas com certos cuidados com o contato, para que ele seja
o mínimo possível.

Veja aqui as 20 principais tendências para Inovação nos negócios pós-coronavírus

1 – Desigualdade em camadas
O confinamento ao qual fomos sujeitados mostrou ainda mais a desigualdade existente no país e no
mundo. Por exemplo, uma família que vive em uma
mansão com sala de jogos e piscina não tem a mesma
experiência que uma com sete filhos em uma casa de
3 cômodos. A quarentena é separada por camadas.

2 – Do it yourself
Se você não tentou fazer algo por conta própria
nesta quarentena, há alguma coisa errada. Os resultados de busca do Google mostram um grande aumento de pesquisas por “como pintar a casa”, “como
cortar o próprio cabelo”, dentre outras coisas.
Passamos a rever a forma como podemos nós mesmos suprir as nossas necessidades.

3 – Encapsulamento 2.0
O termo encapsulamento se refere ao fato da pessoa se isolar por um tempo para descansar, refletir
estudar e/ou simplesmente ficar sozinho.
No entanto, atualmente este isolamento é feito
contanto que a pessoa tenha Wifi, comida por delivery, colchão, dentre outras comodidades. A isso damos o nome de Encapsulamento 2.0.

4 – Novo Humanismo Zen
A quarentena fez com que as pessoas ficassem mais
próximas de si mesmas, fazendo despertar algumas
dores e incômodos, fazendo com que elas buscassem
mais a espiritualidade, exercícios de yoga e meditação.

5 – Autodesenvolvimento
O Autodesenvolvimento também se mostrou presente nos lares. Com mais tempo livre, a busca por
novos aprendizados também se mostrou tendência
e tem relação direta com o próximo ponto.

6 – Lifelong Learning
Esta expressão significa aprendizagem ao longo da
vida. Quer dizer que as pessoas não devem imaginar
o estudo como algo seriado que em algum momento
finda, mas sim como um processo constante. E mais
do que isso, hoje o aprendizado se faz em qualquer
lugar de qualquer forma. O aprendizado, portanto
não ocorre somente quando você se matricula em
um curso, mas também quando lê um livro, assiste a
um documentário, escuta um podcast, acompanha
algum perfil do Instagram com conteúdo…

7 – Protagonismo Digital 2.0
No mercado de trabalho já vínhamos ouvindo e
falando sobre essa característica: ser protagonista e
agente das transformações. Hoje este perfil está ainda mais forte e necessário em mundo cada vez mais

dinâmico. Ao passo que ele precisa ser mais autônomo, proativo e criativo, ele também precisa ser Digital
2.0, ou seja, se capacitar, buscar novas tecnologias,
se familiarizar com o que há de novo na comunicação e na forma de aprender.

teúdo ou uma obra já criada, outras pessoas trazem
sua contribuição, fazendo com que a “obra final”, seja,
na verdade algo feito de forma colaborativa em que
várias pessoas colocaram um pouco de si e de seus
conhecimentos.

8 – Instantaneidade

15 – On Demand

Se antes, o instantâneo já era algo valoroso ao cliente, a partir de agora se torna ainda mais importante. Queremos rápido, agora, na palma da nossa mão.
Estamos cada vez mais ansiosos, em segundos podemos mudar de ideia ou encontrar outra solução.

O fato de você poder acessar seu filme, sua série
preferida ganha ainda mais força. O que muda são os
horários de pico, pois as rotinas mudaram. Mas ter o
conteúdo dentro da sua programação individual se
torna uma tendência ainda maior.

9 – Personalização

16 – Content Is The Real King

O contato um pra um vai além de chamar pelo novo.
Diz respeito ao fato de você conhecer o teu cliente,
conhecer as preferências e até mesmo antever necessidades em um processo de curadoria individual.

Conteúdo é o verdadeiro rei. Ou seja, se o conteúdo em si é bom, os demais fatores não são tão relevantes. Se você cria algo genuíno, que supra uma necessidade real do cliente, ele vai relevar outras coisas
não tão perfeitas.

10 – Digitalização

17 – A Busca pelo Uau Digital

O Mundo é digital. Isso nós já sabemos. Mas ele
ainda vai longe. Coisas inimagináveis podem ser feitas online e todo o negócio precisa ser digital de uma
maneira ou de outra. Isso não significa que você precisa vender pela internet, mas sim que você precisa
usar a internet para vender.

No livro “A Busca do Uau!”, Tom Peters já defendia o fato de que os negócios precisam oferecer mais
aos seus clientes. Precisa tirar deles um “Uau!”. Agora o Uau é Digital. Como surpreender seu cliente de
forma online?

11 – Novas formas de Carinho e Afeto

18 – Criatividade acima de tudo

Tivemos uma amostra disso na Páscoa e no Dia das
Mães. Mesmo com o isolamento, tivemos as nossas
mais variadas formas de carinho e afeto, por videoconferência, chamadas ou mesmo uma “visita à distância”. Aliás, o próprio distanciamento é uma forma de cuidado.

Em momentos desafiadores, os criativos se destacam, encontram soluções inusitadas, se reinventam.
Criatividade é chave para superar a crise. Neste texto
eu falo um pouco mais sobre isso.

12 – Glocalização
Este termo é a fusão das palavras global e local.
Refere-se à presença da dimensão local, mas também com influência global. A tecnologia nos permite isso: Ter um negócio pequeno, local, mas também
ter condições de expandir, tanto sua atuação quanto
sua influência globalmente, sem fronteiras.

13 – Multiplataformas
Hoje, com os diversos pontos de contato que o
cliente pode ter com sua empresa, é preciso remover
as barreiras, atender pelas múltiplas plataformas e
considerar o processo como algo integrado e fluido.
Por exemplo, um cliente pode fazer uma busca no
Google, entrar no seu site, mandar uma mensagem
no Whatsapp, voltar ao site para efetuar a compra, depois fazer uma reclamação ou elogio no facebook etc.

14 – Metacocriação
A metacocriação significa que a partir de um con-

19 – Customer Experience Póscoronavírus Enable
A experiência do cliente pós-coronavírus ativada. A experiência precisa ser percebida pelo cliente
e estar de acordo com suas necessidades. Tudo o que
seu negócio puder fazer para gerar uma experiência
única é bem-vindo.

20 – Digital Motion Control
Como controlar suas emoções nesse mundo digital? Existem muitos fatores que estão contaminando a cabeça das pessoas neste momento de pandemia. Fake news, instantaneidade, isolamento: tudo
isso nos deixa sobrecarregados. Por isso a busca pelo
controle é uma tendência certa.
A partir dessas tendências pós-coronavírus temos
condições de rever nossos negócios e nossas carreiras, nos preparar para as mudanças que ainda vão vir
e criar novas possibilidades. Fique de olho!!!
Acesse vídeos, podcasts e outros artigos em http://
marcelo.pimenta.com.br
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Quatro vagas abertas
para imortais na AML

Com o falecimento de quatro membros da Academia Maranhense de Letras, instituição
inicia seletivo de escolha dos novos integrantes para ocupar cadeiras deixadas por eles

SAMARTONY MARTINS

A

s perdas dos imortais da Academia Maranhense de Letras
(AML), Waldemiro Antônio
Bacelar Viana, Sálvio Dino Jesus de Castro e Costa, Mílson de Souza Coutinho e José Maria Cabral Marques abriu oportunidade para os maranhenses que querem pleitear a uma
das quatro cadeiras para se tornar
imortal da instituição que é uma referência para escritores e estudiosos das
letras dentro e fora do Brasil há 112
anos desde a sua fundação. Em entrevista exclusiva a O Imparcial, o presidente da AML, o escritor e empresário, Carlos Gaspar, que vai completar
em dezembro 81 anos e que tem a
missão de comandar o seu mandato,
que se estende até março de 2022. O
imortal revelou como se dará o processo de escolha dos candidatos que
vão ocupar as vagas que estão em
aberto por conta do falecimento recente de quatro membros. Conﬁra os
principais tópicos desta conversa.
PERDA DOS IMORTAIS
“Os acontecimentos recentes que
culminaram na perda dos quatro confrades foram os piores nos últimos
meses. Todos eram muitos amigos e
queridos pelos membros da academia. Infelizmente a vida é assim mesmo. Vamos prestar a última homenagem ao grande amigo Sálvio Dino na
sessão da saudade que academia pro-

CARLOS GASPAR CONTOU A O IMPARCIAL O QUE É NECESSÁRIO PARA SER UM IMORTAL
move quando um membro falece, que
vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro. As outras para
os demais membros já aconteceram.
Não existe ausência na academia. As
obras que foram deixadas estarão
sempre presentes em gerações após
gerações percorrendo entre elas. De
modo que a imortalidade é isso”
O PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO
“A tradição de todas as academias
de letras não só do Maranhão, mas de
todo mundo é a substituição. Que deve ser paulatina, criteriosa, organizada dos que já foram e dos outros que
ocuparam suas cadeiras. Para ser
imortal é necessário ter certas condições que constam no regimento interÉ

no da academia. É preciso que seja
uma pessoa voltada para as letras e
para as artes, por meio de suas produções. Às vezes questionam a escolha
dizendo: “fulano não tem um livro publicado”. Mas às vezes essa pessoa
não tem um livro publicado, mas é de
notável conhecimento, notável saber.
Uma pessoa admirada por todas essas
razões de talento com trabalhos voltados para a literatura, para a história e
outras áreas do conhecimento. É importante que seja uma pessoa de bom
caráter ilibado, ser uma pessoa séria,
correta. Quem não tiver o comportamento ético e adequado, não tem como fazer parte do quadro da academia”.

Conheça o que pesa
para ser imortal
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
“Nós temos uma comissão que vai analisar à luz do
regimento interno de nosso estatuto que vai analisar o
pleito de cada um. Não é porque que a pessoa se inscreve que ela vai ser eleita. As vezes ele se inscreve sozinho e
não ser candidato porque não passa no crivo da comissão que vai analisar se a pessoa tem condição de ser realmente um membro da academia”.
SOBRE AS VAGAS
“Para a vaga de Cabral Marques o processo de inscrição estamos em encerramento. A de Waldomiro Viana e
Milson Coutinho por vagas as cadeiras na sessão passada, no dia 20 de agosto. O processo está aberto e tem 60
dias para quem quiser pleitear a vaga. A de Sálvio Dino
ainda vamos ver quando acontecerá o processo”
O PAPEL DA ACADEMIA
“O papel da academia é produzir literatura, é homenagear as grandes personalidades, os grandes intelectuais do passado. É ser a intermediária para conhecimento
da juventude nos dias de hoje. Zelar pela nossa língua
portuguesa. Hoje a academia está muito voltada para a
juventude, com visitação de colégios, onde os alunos
são convidados a conhecerem a academia. Publicando
livros para as prefeituras repassarem para seus grupos
escolares. A academia tem um trabalho muito grande
nesse sentido. Não é um trabalho como uma repartição
publica. Não temos proﬁssionais. Não tem remuneração para ninguém. É uma pobreza franciscana. Cada um
contribui da forma que pode”
O FUTURO DA ACADEMIA
“A academia vai signiﬁcar aquilo que ela signiﬁca hoje
para nós e que os nossos antepassados nos deixaram.
Para as gerações que vierem nas gerações futuras vai signiﬁcar o ﬁm deixado por nós. A cultura vai passando. Vai
se disseminando. vai se cultivando. As pessoas vão produzindo. Essa convergência sobre a história, sobre a literatura, sobre a beleza da terra estão reunidas no perﬁl de
todos os membros da academia e que é atualizada pelos
que foram eleitos e substituídos”
IMORTALIDADE
“O que o homem deixa na área da literatura e das artes torná-se imortal e está registrado para a vida toda há
milênios. Aqui no perﬁl da academia está a informação
de todos os imortais, o Cabral, o de Ronaldo Costa Fernades e de todos os iutros e suas obras. Se alguém perguntar daqui a mil anos vai encontrar a informação sobre cada um de nós. A imortalidade é o que a gente faz e
o que a gente produz e o que a gente deixa”.

Elite
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Rosana
Mendes
À
fren
te
Conselheira Presidente do Conselho Regional de Psicologia , Dr.ª. Rosana Mendes Éleres
de Figueiredo - diz que a nova rotina, com a necessidade de novos hábitos, mudanças de
comportamento, dentre outros motivos, desencadearam a necessidade de buscar ajuda

O Imparcial - Dra. a pandemia
trouxe inovação para a Psicologia?

PATRICIA CUNHA

A

pandemia causada pela Covid-19
trouxe uma realidade nova para a
humanidade. Reinventar, desafiar,
ajustar, inovar, adaptar, adequar,
são alguns dos verbos que mais frequentemente tem se ouvido falar em várias áreas
da vida nos últimos 5 meses. Na Psicologia
não foi diferente. Com o distanciamento
tornou-se comum a terapia on-line, uma
adequação ano novo momento que pede
distanciamento por medida de segurança, e que tem dado um alento para pessoas que precisam da ajuda do profissional
da Psicologia.
A Conselheira Presidente do Conselho
Regional de Psicologia (MA), psicóloga e
professora doutora Rosana Mendes Éleres
de Figueiredo, falou com O Imparcial sobre
a profissão, que esta semana completou 58
anos de regulamentação, e de como essa
área da medicina tem atuado para acompanhar o acolhimento às pessoas que se
encontram em sofrimento. Algumas buscaram ajuda profissional pela primeira vez.
De acordo com Rosana Mendes, tem sido
possível identificar quatro grandes demandas neste contexto pandêmico que levou
algumas pessoas a buscar serviços psicológicos: ansiedade, luto, conflitos nos relacionamentos e estresse no gerenciamento
de atividades escolares das (os) filhas (os).
“As demandas relacionadas à ansiedade são referentes às queixas relacionadas à
ansiedade de contaminação por Covid-19
e ao acúmulo de demandas domésticas +
atividades profissionais (tanto trabalho remoto como presencial). As pessoas tiveram que conviver com a ameaça constante
da possibilidade de serem contaminadas;
adquirir novos hábitos de higiene; algumas passaram a assumir tarefas domésticas e o trabalho continuou, seja remoto
ou presencial. Portanto, novas aprendizagens foram impostas e tudo num curto espaço de tempo.
Outra grande demanda está relacionada às dificuldades em lidar com o luto em
função da falta dos ritos. A perda de ente
queridos na nossa sociedade ocidental
já é uma dificuldade cultural, associada
à impossibilidade de realização dos ritos
que nossa sociedade cultua aumenta de
forma exponencial esse sofrimento. Uma
das saídas no auxílio para o enfrentamento dessa dificuldade está nos consultórios
de psicólogos e psiquiatras. Uma terceira
grande demanda que podemos identificar
está relacionada aos conflitos nos relacionamentos produzidos a partir do estado
pandêmico que ora vivenciamos, em especial, os relacionamentos conjugais. Não
é somente a restrição social, mas a extensão espacial em que ela ocorre e também
com quem estamos ocupando esse espaço restrito, inclusive o número de pessoas
que moram no mesmo espaço. Finalmente, uma quarta demanda que se observa
diz respeito ao estresse produzido a partir
das dificuldades de gerenciamento escolar
junto às crianças. De uma hora para outra,
além de mãe e pai, tivemos que aprender a
ser professor de nossos filhos, isso em conjunto com os afazeres domésticos e as atividades profissionais”. Confira a entrevista.

Rosana Mendes - A pandemia trouxe
para o mundo a necessidade, abrupta, de
nos reinventarmos. Tudo o que fazíamos
“normalmente” teve ser que repensado. As
relações sociais tiveram que ser, forçadamente, alteradas. A Psicologia, que é uma
área de conhecimento que trata da compreensão do comportamento humano e de suas
relações, necessariamente, teve que sair de
sua “zona de conforto”. Como uma das características de nossa ciência é a diversidade, diversas foram também as alternativas.
Tiveram os que “arregaçaram as mangas” e
foram para o front (brigando no seu espaço
da saúde na garantia dos EPI’s); tiveram os
que foram para o atendimento on-line (depois de se cadastrarem na Plataforma E-Psi
do CFP para tal atividade); tiveram os que
foram para lives fazer orientações gerais e
tiveram os que permaneceram “nos bastidores” na organização de uma nova rotina.
E teve quem fez tudo isso ao mesmo tempo.
A maior inovação foi a “tradução” de atividades presenciais para as atividades remotas.

OI - Todos tiveram que se
reinventar. Para o profissional da
Psicologia foi um desafio?

RM - Sem dúvida! Eu diria que foi mais
um desafio. A temática da Semana de Psicologia promovida pelo CRP-MA neste ano
foi justamente falando sobre isso, os 58 anos
de regulamentação da profissão no Brasil. O
subtema fala em “história e desafios”. Em todos esses anos de regulamentação, tivemos
vários desafios que foram enfrentados ao
longo da nossa história, mas este momento
que estamos vivenciando é de extrema delicadeza. Imagine que tivemos que ao mesmo
tempo compreender o fenômeno, interpretar e traduzir para todas, todos e todxs que
buscam os nossos serviços.

OI - Quanto às terapias on-line, o
que o Conselho recomenda?

RM - O Sistema Conselhos de Psicologia
vem discutindo há muitos anos outras formas de atendimento levando em consideração os meios tecnológicos de informação
e comunicação, no entendimento que esses
se referem a todas as mediações informacionais e comunicativas com acesso à Internet. Ressaltando que devemos garantir
a qualidade no atendimento e as condições
de trabalho dignas e apropriadas à natureza
desses serviços. Há uma série de critérios a
serem cumpridos, definidos por cada Conselho Regional de Psicologia, e a(o) profissional só estará liberado para atender nessa
modalidade após aprovação de seu cadastro. Contudo, com o estado pandêmico, o
CFP aprovou uma Resolução (004/2020) que
permite o início do atendimento dessa modalidade online após o simples cadastro na
Plataforma E-Psi, retirando a condicionalidade do início do mesmo somente após a
aprovação final. Porém, se o parecer final for
contrário, o atendimento deverá ser imediatamente suspenso. Em suma, a prestação de
serviços psicológicos, por meio de tecnologias de informação e comunicação, deverá
respeitar todos os critérios éticos e as especificidades de adequação de métodos e instrumentos utilizados no serviço presencial.

“Tem havido
aumento na
procura de
atendimento”
OI - Houve aumento de procura pelos
serviços durante a pandemia?

RM – Empiricamente digo que sim. E afirmo
isso por tudo que se tem vivido, visto, ouvido,
presenciado.... Muitas mazelas, muitos desamparos. Imagine não poder se despedir de um
amigo que parte? Não poder prestar as merecidas homenagens àqueles que nos são caros?
Não poder mais fazer as coisas mais simples
da vida, como por exemplo, dar as mãos a um
amigo? Tudo isso produz adoecimento. Grupos foram formados para fazer o acolhimento
às pessoas que se encontram em sofrimento,
alguns na modalidade de voluntariado. Quantificar de forma adequada somente através de
pesquisas. O Sistema Conselhos têm um Centro de Referências Técnicas (CREPOP) que vem
há alguns anos produzindo material técnicoprofissional de orientação para atuação de profissionais de Psicologia em diversos campos de
atuação. Coleta de informações sobre a atuação das (os) psicólogas (os) neste contexto de
pandemia já está circulando nas nossas caixas
de e-mails. Certamente, daqui a alguns meses,
essa temática será mais uma das nossas referências técnicas.

OI – Isso inclui a busca de
novas pessoas em busca de
acompanhamento?

RM – O relato que temos tido de colegas é de
um número expressivo de pessoas fazendo seu
primeiro atendimento. Alguns motivos podem
ser enumerados, entre eles, que a pandemia

produziu o isolamento e este produziu a intensificação de sentimentos e comportamentos,
alguns até orientados, só para citar um: lavar
as mãos com frequência. Uma série de hábitos de higiene passaram a ser recomendados
em sua intensificação e para algumas pessoas isso se tornou exacerbado precisando encontrar o equilíbrio com a ajuda de um profissional. Outra necessidade se refere ao fato de
buscar ajuda para aprender novos comportamentos, por exemplo, aprender a lidar com o
desconhecido, e o desconhecido aqui é o vírus;
aprender a lidar com a perda de pessoas queridas; aprender a lidar com novas restrições,
inclusive econômicas. Por outro lado, não podemos deixar de citar que a imprensa prestou
um grande serviço à categoria, uma vez que,
à medida que os meios de comunicação intensificaram a importância das intervenções
psicológicas nesse contexto pandêmico e passaram a divulgar também a possibilidade de
atendimento online, a procura pelos serviços
psicológicos aumentou.

OI - Muitos profissionais da área
médica se infectaram com o vírus.
Como está sendo essa realidade entre
os psicólogos?

RM - Os dados da Secretaria de Saúde (SES)
indicam que cerca de 40% da população maranhense está infectada, e há uma grande possibilidade de subnotificação. Nós, psicólogas e
psicólogos, estamos dentro desse percentual.
Não temos dados oficiais da Autarquia e ainda
temos que conviver com os casos assintomáticos, não testados, testados, mas com possibilidades de falsos positivos entre outros. A possibilidade de atendimento online, certamente,
protegeu grande parte da categoria, mais do
que a categoria dos médicos que, em sua maioria, tiveram que ir para o front. Lançamos duas
“Notas de Pesar”, mas a informação que chegou até nós não foi precisa em relação à causa
mortis, e o outro era relacionado a outra morbidade, que não Covid-19.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Devotos de São João vão
realizar live solidária

O escritor Daniel Blume e a sua mais nova obra “Delações”

Daniel Blume lança o livro “Delações”
em live para três países

O advogado, procurador geral do Estado e escritor Daniel Blume lançou seu quarto livro de poemas intitulado “Delações”. Em total sintonia com os tempos atuais, que pedem distanciamento social, o autor substituiu suas concorridas noites de autógrafos por um evento não menos importante: uma Live literária on-line que contou com mediação da publisher Jannini Rosa, da Editora Helvetia. O evento foi transmitido simultaneamente para três países: Brasil, Portugal e Suíça. E é claro, contou com uma legião de amigos e escritores, admiradores da obra e do estilo de Daniel Blume. O livro já está à venda na livraria do Advogado e na sede
da AMEI no São Luís Shopping; e nas plataformas digitais do Kindle / Amazon e no site da Editora Helvetia.

O autor com a esposa Priscila Blume

A mãe do escritor Sônia Almeida com o advogado Persio
Matos

Vem aí uma live beneﬁcente em prol dos grupos de Bumba – Meu – Boi
do Maranhão. Um verdadeiro presente cultural para o aniversário dos
408 anos de São Luís, cuja realização é da Fundação Sousândrade com o
patrocínio da Vale.
Trata-se da Live Cultural “Devotos de São João”, que vai reunir música,
folclore, artes plásticas e fotograﬁa, em um evento inédito que acontecerá dia 6 de setembro (domingo) às 17h com transmissão pelo YouTube
com apresentação de Meireles Jr. e das atrizes Áurea Maranhão e Nicole
Meireles. Em destaque toda a beleza e variados sotaques de diversos grupos de Bumba-Meu-Boi além de artistas maranhenses como Alcione, Zeca Baleiro, Rita Beneditto, Sandra Duailibe, Fernando de Carvalho e o pianista Wesley Souza, Flávia Bittencourt, Fauzi Beydoun entre outras grandes estrelas.
Idealizado pelo fotógrafo e designer Meireles Junior, em parceria com
os artistas Betto Pereira, César Nascimento e Chiquinho França, o projeto
tem como objetivo divulgar a rica cultura genuinamente maranhense, e
apoiar ﬁnanceiramente grupos folclóricos que esse ano não se apresentaram nas festas juninas em função da pandemia da Covid-19. O nome do
projeto é de autoria do compositor maranhense Josias Sobrinho.
E mais, exposição virtual de telas pintadas por Betto Pereira inspiradas
em fotos do São João do Maranhão de autoria de Meireles Junior. As telas,
assim como livros de Meireles Junior e DVDs de artistas, serão sorteados
ao longo da live e estarão expostas virtualmente no Instagram do projeto,
no perﬁl @devotosdesaojoao.

A cantora Alcione com o artista plástico, atração mais que especial com o músico
Betto Pereira, um dos idealizadores do projeto cultural “Devotos de São João”.

Grupo de assessores de São Luís, Natal e João Pessoa durante alinhamento da
atuação da empresa no Nordeste
Os advogados do Escritório Blume - Thales de Andrade, Mariana Heluy e Thiago Brhanner

Leoiza e o advogado Thiago Brhanner

As filhas do escritor, Beatriz e Valentina Blume

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Equipe de consultores da Impacto Outdoor que figuram na campanha: Paulo Lima,
Yago Vieira, Denilson Jr. e Marcelo Vieira (Fotos/Divulgação)

A homenagem da Impacto
Outdoor aos 408 anos da
cidade de São Luís

Em suas redes sociais nesta semana, o vice-governador Carlos Brandão (C) fez questão de recordar a criação e oficialização
da Semana Estadual da Juventude e a lei que de reorganização do Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão –
Conesp. Dois relevantes passos para melhor gestão desses segmentos no Maranhão.

Semana Estadual da Juventude chega
ao seu segundo ano de atividades

Agosto chega ao ﬁm e deixa como boa recordação as atividades realizadas por conta da Semana Estadual
da Juventude 2020, que aconteceu de 10 a 16 de agosto e foram transmitidas no canal Juventude Maranhão,
da Secretaria de Estado da Juventude (Seejuv). Entre os debates realizados destaque para as Políticas Públicas para a Juventude, como educação, tecnologia, cultura e outros. E para quem não sabe, a Semana Estadual da Juventude foi criada por meio da Lei nº 11. 082, de autoria da deputada Daniella Tema, sancionada no
dia 24 de julho de 2019, pelo Governo do Estado, que na ocasião tinha o vice Carlos Brandão, em exercício.
O evento visa ampliar o diálogo com a juventude maranhense, por meio da promoção de atividades diversas
de cultura, esportes e lazer, além do estímulo ao debate sobre educação, trabalho e sobre políticas públicas.
Em virtude da pandemia do novo coronavirus, a Semana Estadual da Juventude 2020
foi celebrada em sua totalidade de forma virtual. Em 2019, o evento realizou
atividades com a participação de mais de 10 mil jovens.

Enaltecendo alguns dos mais festejados símbolos da cultura maranhense, a Impacto Outdoor lança uma campanha em homenagem ao
408º aniversário de São Luís, a ser celebrado, de forma inusitada, no próximo dia 8 de setembro. Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus, não teremos programação cultural para evitar aglomerações, o que
não impede ninguém de oferecer a cidade presentes carinhosos e que expressam o orgulho de ser ludovicense.
Na campanha não só são destacados personagens usando algumas peças
do bumba-meu-boi maranhense e do reggae – que deu a cidade o apelido
de “Jamaica Brasileira”- ; como algumas expressões que relatam o jeito
maranhense de ser, por meio de seu vocabulário peculiar, que se estampam nas várias placas, ao lado da marca especialmente criada pela Impacto Outdoor para parabenizar os 408 anos da cidade, fundada pelos
franceses em 1612.

Os índices de suicídio no mundo podem baixar se as pessoas mudarem o
pensamento e buscarem atendimento profissional ao primeiro sinal de depressão

O artista maranhense, Rubem Robierb, está entre os brasileiros mais valorizados do mercado da arte no mundo
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ANINHO DE YUDI PEREIRA
A pandemia do Coronavírus pode ter reduzido o tamanho
e o número de convidados, mas longe de tirar o brilho de uma
festinha planejada desde o início do ano. Nesse clima de alegria
e gratidão, o pequeno Yudi recebeu o carinho de familiares e alguns poucos amiguinhos. Foi tudo maravilhoso e descontraído.
A casa onde reside o aniversariante foi toda decorada com
os personagens dos filmes da turma do “Toy Store” um dos seus
desenhos animados preferidos. Parabéns e uma vida sempre
abençoada ao Yudi e sua linda família.

YUDI NOS BRAÇOS DA MÃE,
IZIANNA PEREIRA E RODEADO PELA AVÓ, TIOS, TIAS,
PRIMOS E IRMÃO.
O ANIVERSARIANTE
COM A MÃE, IZIANNA
PEREIRA E O
EMPRESÁRIO, THIAGO
AUDIO MIX.

AO LADO DA PRIMA,
A BLOGUEIRINHA
MARIA VICTORIA
E DO IRMÃO,
MIGUEL PEREIRA, O
ANIVERSARIANTE
SOPRA SUA PRIMEIRA
VELINHA DE
ANIVERSÁRIO NO
COLO DA MÃE.

HELOÁ E HERBERT ALVES.
DUPLO ANIVERSÁRIO EM FAMÍLIA
Brasiliense de berço e maranhense de coração, o renomado fotógrafo, Herbert Alves festejou mais um ano de
vida, com sua bela família e o
local escolhido, foi o Restaurante Tasquinha Ferreiro. Um
detalhe especial e marcante.
No mesmo dia (25/08) também é comemorado o aniversário de Heloá, filha de Herbert com a esposa, Adelaide
da Conceição. Ambos eram
só alegria.
Acostumado com a cobertura de grandes eventos
sociais no Maranhão, o aniversariante está nos preparativos finais para a criação
de sua mais nova exposição
“Novos Olhares” que entra
em cartaz de 30 de setembro
a 01 de outubro no Rio Poty
Hotel – São Luis e vai passear entre os encantos naturais e os eventos assinados
pelo profissional. A proposta
é oferecer uma nova experiência visual, sensitiva e comemorar os seus 30 anos de
carreira, no mercado da fotografia.

DRA. MÁRCIA TEIXEIRA ABRE SEU NOVO ESPAÇO
COM NOVOS PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS AVANÇADAS.

DRA. MARCIA TEIXEIRA
INAUGURA NOVO ESPAÇO
Depois de vários cursos e especializações, a renomada médica esteta, Dra. Márcia Teixeira retoma
suas atividades, após a quarentena em novo consultório no prédio do Ilha Medical - Shopping da Ilha
e está com novas técnicas e procedimentos estéticos avançados.
Dra. Márcia Teixeira é uma das referências no
Maranhão em harmonização facial, que é um conjunto de procedimentos que dão equilíbrio ao rosto, sem cortes e através dessas consultas é possível,
entre outras melhorias, ter boca carnuda, testa sem
rugas, queixo protuberante e nariz empinado, sem
precisar passar por centro cirúrgico. Tudo com segurança, eficácia e resultados positivos. Instagram:
@dramarciateixeira

HERBERT AO LADO DA ESPOSA,
ADELAIDE E OS FILHOS,
HERBERT JÚNIOR, HERBERT
SHALOM E HELOÁ.

O MARANHÃO É
A NOSSA PRAIA

O APRESENTADOR DE TV, MARCOS DAVI IRÁ MOSTRAR OS ENCANTOS
DO MARANHÃO PARA TODO O BRASIL E EM MAIS DE 80 PAÍSES.

O verão, período de sol pelas bandas de cá é
a estação mais esperada do ano e o clima dessa
época, sempre vem carregado de muita alegria,
diversão e beleza. Pensando numa melhor forma
de interagir com o seu público e apoiar a cadeia
produtiva, nessa retomada da economia, o Programa de TV Mundo Passaporte está preparando
para os meses de setembro a dezembro, um plano
de mídia todo voltado aos encantos do Maranhão.
Com o tema “O MARANHÃO É A NOSSA PRAIA”,
o apresentador de TV, Marcos Davi irá circular por
diversas regiões do estado, para mostrar todos atrativos naturais, turismo, cultura, gastronomia, artesanato, talentos e marcas maranhenses. O cenário
para entrevistas e apresentações será a área externa da piscina (gazebo) do luxuoso Hotel Luzeiros
– São Luis, de frente para o mar, com uma visão
deslumbrante da Praia da Ponta do Farol e um Pôr
do Sol fascinante. Todo o conteúdo irá ao ar pela
REDETV São Luis e em rede nacional, pela AMAZONSAT, além das redes sociais, canal de YouTube
e Portal Blog. A estréia será no próximo sábado 05
de setembro. Imperdível!

