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APARTE       Transparentes    Aprendendo no escuro BASTIDORES
DOM 18/07/2020

03H41 ................ 1.0M

09H26 ................ 5.4M

16H08 ................ 1.0M

22H15 ................ 5.2M

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 miti-
gadas, o ensino em geral terá resultado totalmente desconhecido quando for preciso mudar de série.
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Em 10 anos Tabagismo já matou mais de 4 mil  no Maranhão  
 PÁGINA  7

Desfigurado pelo 
coronavírus, 

Sampaio encara 
a Ponte Preta

PÁGINA  10

PÁGINA 9

PROCURAM-SE IMORTAIS

20 tendências para 
inovação pós-coronavírus

EMPREENDEDORISMO

MARCELO PIMENTA 
É MESTRE EM DESIGN, PALESTRANTE E PROFESSOR

 
A nova política 
contra a realidade  

PÁGINA  12

Academia Maranhense de Letras tem quatro cadeiras 
vagas. Presidente fala com exclusivade a O Imparcial 

do processo de escolha para novos membros 

HESAÚ RÔMULO 
É CIENTISTA POLÍTICO E PROFESSOR.

Um diagnóstico da 
educação maranhense
FELIPE CAMARÃO 
 PROFESSOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ARTIGO OPINIÃO

PÁGINA 4 PÁGINA 4PÁGINA 11

A Ambev lança 
competição para 

universitárias criarem 
sua própria cerveja 

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 cam-
po até aqui nesta Série B do Campeo-
nato Brasileiro, a Ponte Preta será um 
dos adversários mais difíceis que terá 
o Sampaio Corrêa nestas rodadas ini-
ciais.   PÁGINA 10

Prova de fogo 

ELEIÇÕES  2020

PÁGINA  12

O asfalto chegou ao bairro Inhaú-
ma, no Distrito de Pedrinhas, zona 

rural da capital. Para vistoriar os ser-
viços, o prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior visitou a comunidade que recebe 
asfalto novo em ruas e avenidas que 
nunca haviam sido pavimentadas.  

Durante uma reunião na sede do 
PSDB, o presidente municipal do parti-
do 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 estadu-

al Wellington do Curso na reunião. 
PÁGINA 2

PSDB confirma apoio 
a Eduardo Braide

Rubens Jr  fala a 
O Imparcial   da 
estratégia de 
alianças  para  
montar maior 
coligação  na corrida 
para prefeitura 
de São Luís

       PÁGINA 3
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A ação autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito
Gonçalves inclui o afastamento do governador Wilson Witzel por 180 dias

Pro pi na

Go ver no

180 DIAS

STJ afasta governador
do Rio, Wilson Witzel

F
oi de fla gra da na ma nhã de ho- 
je (28) a Ope ra ção Tris in
Idem, um des do bra men to da
Ope ra ção Pla ce bo, que in ves- 

ti ga atos de cor rup ção em con tra tos
pú bli cos do go ver no do Rio de Ja nei- 
ro. A ação au to ri za da pe lo mi nis tro do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) Be- 
ne di to Gon çal ves in clui o afas ta men- 
to do go ver na dor Wil son Wit zel por
180 di as.

Par ti ci pam da ope ra ção pro cu ra- 
do res do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
(MPF), po li ci ais fe de rais e au di to res
da Re cei ta Fe de ral, pa ra cum prir 17
man da dos de pri são, sen do seis pre- 
ven ti vas e 11 tem po rá ri as, e 72 de bus- 
ca e apre en são em en de re ços li ga dos
à cú pu la do go ver no flu mi nen se.
Além do go ver na dor, es tão en tre os
in ves ti ga dos o vi ce-go ver na dor Cláu- 
dio Cas tro e o pre si den te da As sem- 
bleia Le gis la ti va do Rio de Ja nei ro
(Alerj), An dré Ce ci li a no.

Es tão sen do cum pri dos man da dos
no Pa lá cio La ran jei ras, no Pa lá cio
Gua na ba ra, na re si dên cia do vi ce-go- 
ver na dor, na Alerj e em ou tros en de re- 
ços nos es ta dos do Rio de Ja nei ro, Es- 
pí ri to San to, de São Pau lo, Ala go as,
Ser gi pe e Mi nas Ge rais e no Dis tri to
Fe de ral. Há, ain da, um en de re ço no
Uru guai, lo cal on de es ta ria um dos in- 
ves ti ga dos que te ve pri são pre ven ti va
foi de cre ta da.

A in ves ti ga ção apon ta que a or ga- 
ni za ção cri mi no sa ins ta la da no go ver- 

no es ta du al a par tir da elei ção de Wit- 
zel se di vi de em três gru pos, pa ra o
pa ga men to de van ta gens in de vi das a
agen tes pú bli cos li de ra dos por em- 
pre sá ri os. Os gru pos te ri am lo te a do as
prin ci pais se cre ta ri as pa ra be ne fi ci ar
es sas em pre sas.

Em ou tro inqué ri to, o mi nis tro do
STJ Jor ge Mus si au to ri zou 12 man da- 
dos de bus ca e apre en são no es ta do
do Pi auí, re la ti vos a um su pos to es- 
que ma de fun ci o ná ri os fan tas mas no
go ver no flu mi nen se.

Se gun do o MPF, o prin ci pal me ca- 
nis mo dos gru pos era o di re ci o na- 
men to de li ci ta ções de or ga ni za ções
so ci ais e a co bran ça de um per cen tu al
so bre pa ga men tos das em pre sas for- 
ne ce do ras do es ta do, fei to men sal- 
men te a agen tes po lí ti cos e ser vi do res
pú bli cos da Se cre ta ria de Saú de. En tre
as ope ra ções sus pei tas es tá a con tra- 
ta ção da or ga ni za ção so ci al Ia bas pa- 
ra ge rir os hos pi tais de cam pa nha
mon ta dos pa ra aten der pa ci en tes da
co vid-19.

Foi apu ra do tam bém que al guns
de pu ta dos es ta du ais po dem ter se be- 
ne fi ci a do de des vi os de di nhei ro de
so bras dos du o dé ci mos do Po der Le- 
gis la ti vo. Os va lo res eram de po si ta dos
na con ta do Fun do Es ta du al de Saú de,
de on de eram re pas sa do pa ra os fun- 
dos mu ni ci pais de Saú de de lo ca li da- 
des in di ca das pe los de pu ta dos, de on- 
de re ce bi am de vol ta par te dos va lo- 

res.

O MPF apu ra tam bém sus pei tas do
uso do Po der Ju di ciá rio pa ra be ne fi ci- 
ar os agen tes pú bli cos, por meio de
um es que ma mon ta do por um de-
sem bar ga dor do Tra ba lho que be ne fi- 
ci a ria or ga ni za ções so ci ais do gru po
por meio do pa ga men to de dí vi das
tra ba lhis tas ju di ci a li za das.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca
ofe re ceu ho je de nún cia no ca so de
pa ga men tos fei tos por em pre sas li ga- 
das a Má rio Pei xo to e da fa mí lia de
Gothar do Lo pes Net to ao es cri tó rio de
ad vo ca cia da pri mei ra-da ma He le na
Wit zel. Se gun do a acu sa ção, o es que-
ma trans fe ria re cur sos in di re ta men te
des ses em pre sá ri os pa ra o go ver na-
dor.

Fo ram de nun ci a dos o go ver na dor
Wil son Wit zel, a pri mei ra-da ma He le- 
na Wit zel, Lu cas Tris tão, Má rio Pei xo- 
to, Ales san dro Du ar te, Cas si a no Luiz,
Ju an Eli as Ne ves de Pau la, João Mar- 
cos Bor ges Mat tos e Gothar do Lo pes
Net to.

Em no ta, a de fe sa do go ver na dor
Wil son Wit zel in for mou que “re ce be
com gran de sur pre sa a de ci são de
afas ta men to do car go, to ma da de for- 
ma mo no crá ti ca e com ta ma nha gra- 
vi da de”. Os ad vo ga dos es tão aguar- 
dan do pa ra ter aces so ao con teú do da
de ci são “pa ra to mar as me di das ca bí- 
veis”.

GOVERNO

Witzel se defende de afastamento

GOVERNADOR WILSON WITZEL CLASSIFICOU A AÇÃO COMO BUSCA E DECEPÇÃO

Wit zel dis se que ação de ho je do
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF), Po- 
lí cia Fe de ral e Re cei ta Fe de ral foi uma
“bus ca e de cep ção”, por não ter si do
en con tra do “um re al, uma joia, sim- 
ples men te mais um cir co sen do re a li- 
za do”. De acor do com ele, a pro cu ra- 
do ra Lindô ra Araú jo, que apre sen tou
a acu sa ção con tra o go ver na dor,
apon ta do co mo che fe da or ga ni za ção
cri mi no sa que des via re cur sos pú bli- 
cos, “es tá se es pe ci a li zan do em per se- 
guir go ver na do res e de ses ta bi li zar os
es ta dos da fe de ra ção com in ves ti ga- 
ções ra sas, bus cas e apre en sões pre o- 
cu pan tes”.

O go ver na dor afir mou que in ves tiu
R$ 7 bi lhões na saú de do es ta do an tes
da pan de mia e aju dou os mu ni cí pi os
a se equi pa rem. Dis se tam bém que a
ques tão ju rí di ca que em ba sa seu afas- 
ta men to é “de li ca da”, já que ele ne ga
ter pra ti ca do qual quer ato pa ra in ter- 
fe rir nas in ves ti ga ções.

“Eu exo ne rei o se cre tá rio de Saú de,
eu exo ne rei o Ga bri el Ne ves, eu de ter- 
mi nei o ba ni men to das OSs [Or ga ni- 
za ções So ci ais] do es ta do, por que en- 
ten di que elas, in fe liz men te, não

aten dem ao in te res se pú bli co. Eu de- 
ter mi nei a au di to ria de to dos os con- 
tra tos e a sus pen são dos pa ga men tos,
só pa gue de pois da au di to ria. Im plan- 
tei aqui no es ta do o sis te ma ele trô ni- 
co de in for ma ção, um sis te ma trans- 
pa ren te”.

Wit zel ga ran tiu que to das as me di- 
das que tem to ma do des de a Ope ra- 
ção Pla ce bo, de fla gra da no dia 26 de
maio, são “ab so lu ta men te con trá ri as”
a qual quer de ci são de afas ta men to.
“Não há ne nhum ato pra ti ca do por
mim nos úl ti mos me ses que pos sa ca- 
rac te ri zar que eu, em al gum mo men- 
to, atra pa lhei as in ves ti ga ções”.

So bre os con tra tos fir ma dos en tre
em pre sas que pres tam ser vi ços ao go- 
ver no com o es cri tó rio da pri mei ra-
da ma He le na Wit zel, o go ver na dor
afir mou que es tá tu do den tro da le ga- 
li da de e de cla ra do no im pos to de ren- 
da. “Es tão cri mi na li zan do a ad vo ca- 
cia”, dis se ele.

O go ver na dor vai con ti nu ar mo- 
ran do na re si dên cia ofi ci al e dis se que
vai apre sen tar re cur so ao STJ con tra o
afas ta men to, as sim que ana li sar to do
o pro ces so.

“Es pe ro que o afas ta men to se ja
bre ve. Nós te mos pra zo pa ra is so, te- 
mos que ava li ar não só a de ci são, mas
o con teú do que ser viu de subs tra to
pa ra a de ci são. Eu não pos so fa zer um
re cur so sem ana li sar o con teú do em
que o mi nis tro se ba se ou pa ra fa zer
tais afir ma ções. Em re la ção ao meu
afas ta men to, há ape nas es pe cu la-
ções, que po de ria fa zer is so ou aqui lo.
A pri mei ra bus ca e apre en são que foi
fei ta aqui foi [jus ti fi ca da por que] eu,
que fui juiz fe de ral, po de ria des truir
pro vas. Es se ti po de pre sun ção é ina-
cei tá vel, a de ci são tem que ser pau ta- 
da em ele men tos de con vic ções que
cons tem nos au tos, e não de pre sun- 
ções”. Wit zel acu sou o uso po lí ti co da
ins ti tui ção. “O STJ pos sui vá ri os sub-
pro cu ra do res, por que não se faz em
qual quer ou tro Mi nis té rio Pú bli co a
dis tri bui ção e não o di re ci o na men to
pa ra um de ter mi na do pro cu ra dor, no
ca so a dou to ra Lindô ra”.

O vi ce-go ver na dor Cláu dio Cas tro
vai as su mir o car go, ape sar de tam- 
bém es tar sen do in ves ti ga do e ter si do
um dos al vos dos man da dos de bus ca
e apre en são de ho je.

ELEIÇÕES 2020

PSDB confirma apoio
a Eduardo Braide

EDUARDO BRAIDE RECEBEU APOIO DE ROBERTO ROCHA

Na ma nhã des ta sex ta-fei ra (28), du ran te uma reu- 
nião na se de do PSDB, o pre si den te mu ni ci pal do par ti- 
do Ro ber to Ro cha Jr, con fir mou o apoio a pré-can di da- 
tu ra de Edu ar do Brai de na dis pu ta das elei ções pa ra pre- 
fei tu ra de São Luís.

Ain da na oca sião, Ro ber to Ro cha la men tou a au sên- 
cia do de pu ta do es ta du al Wel ling ton do Cur so na reu- 
nião.

“Pe lo seu fa vo ri tis mo, li de ran ça nas pes qui sas, mar- 
gem de cres ci men to, re sul ta dos po si ti vos nas qua li ta ti- 
vas e por aglo me rar ou tros par ti dos do cam po da opo si- 
ção, a gen te anun cia, por tan to, a de ci são da nos sa co- 
mis são e da di re ção na ci o nal do PSDB que an da re mos
jun tos e apoi a re mos in con di ci o nal men te o Brai de que
se rá o pró xi mo pre fei to de São Luís. La men ta mos a au- 
sên cia nes sa reu nião do Wel ling ton do Cur so”, afir mou.

O de pu ta do es ta du al Wel ling ton do Cur so es tá fo ra da
cor ri da pa ra pre fei tu ra de São Luís já que pe la le gis la ção
elei to ral não po de mais mu dar de par ti do.

O de pu ta do fe de ral Edu ar do Brai de, co me mo rou a
con fir ma ção de apoio do PSDB a pré-can di da tu ra.

Tam bém na ma nhã des ta sex ta (28), Wel ling ton do
Cur so uti li zou uma de su as re des so ci ais pa ra fa lar so bre
sua con fi an ça em Brai de, re lem bran do o úl ti mo pro- 
nun ci a men to que fez na As sem bleia Le gis la ti va.

Até o mo men to ain da não se tem in for ma ção de
quem se rá o vi ce de Edu ar do Brai de, is so de ve ser de ci- 
di do em uma pró xi ma reu nião.

ELETRÔNICA

Presidente do TSE
garante a inviolabilidade
da urna

 TSE ANUNCIOU A AMPLIAÇÃO DA VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES 

O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), mi- 
nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, re a fir mou ho je (28) que ja- 
mais foi cons ta ta da qual quer frau de nas elei ções re a li- 
za das por meio de vo ta ção na ur na ele trô ni ca. A de cla- 
ra ção foi da da após a di vul ga ção do re sul ta do do tes te
pú bli co de se gu ran ça do equi pa men to.

De acor do com o tri bu nal, dos 13 pla nos de ata que
fei tos pe las en ti da des que par ti ci pa ram dos tes tes, ape- 
nas dois con se gui ram ob ter su ces so par ci al. Pe ri tos da
Po lí cia Fe de ral (PF) con se gui ram rom per uma das di- 
ver sas bar rei ras de pro te ção, mas não con se gui ram al te- 
rar os da dos de elei to res e de can di da tos. Des sa for ma,
foi con fir ma da a in vi o la bi li da de dos da dos prin ci pais,
dis se o TSE.

Pa ra o pre si den te do TSE, a so ci e da de po de ter cer te- 
za que o can di da to mais vo ta do nas ur nas foi le gi ti ma- 
men te es co lhi do pe los elei to res. Bar ro so lem brou que
no tem po da vo ta ção ma nu al eram re gis tra das mui tas
frau des. Mas nun ca foi re gis tra da ne nhu ma ir re gu la ri- 
da de com a vo ta ção ele trô ni ca, dis se o mi nis tro.

“A vo ta ção por meio da ur nas ele trô ni cas, que já vi go- 
ra no Bra sil há mais de du as dé ca das, já pas sou por di- 
ver sas au di to ri as nos úl ti mos anos, e ja mais foi cons ta- 
ta da qual quer frau de. Tu do que é hu ma no es tá su jei to à
aper fei ço a men to, mas nun ca se do cu men tou ne nhum
ti po de frau de re le van te que pu des se com pro me ter o re- 
sul ta do das elei ções”, dis se.

Ho je (28), o TSE anun ci ou a am pli a ção da vo ta ção nas
elei ções mu ni ci pais des te ano, cu jo pri mei ro tur no es tá
mar ca do pa ra 15 de no vem bro. As ur nas se rão aber tas
mais ce do e fi ca rão ap tas a re ce ber vo tos das 7h às 17h,
sem pre no ho rá rio lo cal.

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pré-candidato do PCdoB afirma que sua candidatura deve contar com seis partidos e
espera ter pelo menos dois minutos de tempo de TV

RAI MUN DO BOR GES

O Im par ci al –  Qual é a di fe ren ça des ta
pré-cam pa nha, em ple na pan de mia,
das elei ções de de pu ta do es ta du al e
fe de ral?

Em 2020,  a le gis la ção elei to ral foi al -
te ra da em ra zão da cri se e an tes de la.
Nem co li ga ção na elei ção pro por ci o -
nal ha ve rá. Quais as es tra té gi as pa ra
en fren tar tan tas mu dan ças de uma
vez só?

O for te en tão se rá o de ba te na te le vi -
são e às re des so ci ais?

Já é pos sí vel vis lum brar os ca mi nhos
de le var a elei ção pa ra o se gun do tur -
no?

Até ago ra o go ver na dor Flá vio Di no e
o pre fei to Edi val do Jú ni or não se ma -
ni fes ta ram so bre o apoio em são Luís.
Vo cê acre di ta que eles vão mu dar
mais à fren te?

Co mo vai ser uma ad mi nis tra ção mu -
ni ci pal em uma ca pi tal da di men são
de São Luís, com mais de um mi lhão

de ha bi tan tes, em uma si tu a ção pós-
pan de mia, com as re cei tas so fren do
im pac tos ne ga ti vos?

O PT no va men te en trou num fa se de

dis cus são e bri gas in ter nas, que o im -
pe dem de to mar uma de ci são so bre
ali an ça na ca pi tal ma ra nhen se. Vo cê
acha que es tá fal tan do o quê?

ELEIÇÕES 2020

Rubens Jr espera  formar
a maior coligação

A
o vi si tar a Re da ção de O Im- 
par ci al es ta se ma na, o de pu- 
ta do fe de ral do PC doB e pré-
can di da to à pre fei tu ra de São

Luís, Ru bens Jú ni or dis se que te rá o
apoio do PT em sua ali an ça e mais
cin co par ti dos. Se rá a mai or co li ga ção
na dis pu ta mu ni ci pal de no vem bro na
ca pi tal. Brin can do, ele con ta as apos- 
tas er ra das dos ad ver sá ri os so bre sua
pré-can di da tu ra

“Dis se ram que eu não

sai ria da Se cre ta ria das

Ci da des; que não me

de sin com pa ti bi li za ria;

que não te ria o apoio do

de pu ta do fe de ral An dré

Fu fu ca (PP) e da

se na do ra Eli zi a ne

(Ci da da nia)”

Com seis par ti dos na co li ga ção, Ru- 
bens Jr te rá mais de dois mi nu tos de
tem po de TV, fa tor que con si de ra im- 
por tan te pa ra a cam pa nha ele trô ni ca,
além de o mai or nú me ro de can di da- 
tos a ve re a dor – en tre 150 a 200. “Sig- 

ni fi ca que a nos sa pré-can di da tu ra es- 
te ja ab so lu ta men te en rai za da em to- 
da a ci da de. Eu de fen do que a po lí ti ca
é a ar te do co le ti vo, e o nos so co le ti vo
é mui to for te. Ser o can di da to do par- 
ti do do go ver na dor Flá vio Di no, ten do
o apoio do ex-pre si den te Lu la e da se- 
na do ra Eli zi a ne é um atra ti vo po lí ti co
di fe ren ci a do que os ou tros não vão
ter”.

Ru bens Jr – Só mu da a di men são,
afi nal de con tas, ago ra é ma jo ri tá ria.
Só que eu acom pa nho o Flá vio Di no
des de sem pre. Des de 2006 na elei ção
pa ra de pu ta do, acom pa nhei a cam- 
pa nha de 2008, pa ra pre fei to, a de
2010 de go ver na dor e a de Edi val do
em 2012 e 2016. Quan to a de Flá vio, o
acom pa nhei em 2014 e tam bém em
2018. En tão, eu já es tou am bi en ta do
nes sas dis pu tas.

Ire mos bus car no vos me ca nis mos,
in clu si ve fa zer de ba tes pú bli cos. Pa ra
is so cri a mos o mo vi men to “Diá lo gos
por São Luís”, nos quais fi ze mos reu- 
niões vir tu ais en quan to es tá va mos no
pi co da pan de mia. Ago ra com a di mi- 
nui ção da pan de mia, a gen te co me ça
a fa zer as reu niões pre sen ci ais. En tão,
ter mi na que a pan de mia vai ace le rar a

en tra da da gen te no sé cu lo XXI. Aque-
la po lí ti ca tra di ci o nal, de mui to con-
ta to, vai ter que di mi nuir. Te re mos
uma cam pa nha vir tu a li za da e mais
pro po si ti va.

E o co le ti vo por que é pos sí vel mul-
ti pli car a cam pa nha. Não po de mais
ser a cam pa nha em fun ção do can di- 
da to. Eu por exem plo, te nho uma
gran de mi li tân cia da ci da de de São
Luís, no PC doB. Ain da mais jun to com
o PT, por exem plo, ter mais mi li tân cia,
ter o apoio do mo vi men to so ci al, do
mo vi men to sin di cal, que é cam pa nha
sem a pre sen ça do can di da to, tam-
bém se rá um di fe ren ci al, so bre tu do
em tem po de pan de mia.

Na ver da de, não ti ve mos uma
cons tru ção na tu ral da su ces são do
pre fei to Edi val do Jr. Se ti vés se mos um
no me que uni fi cas se to do mun do, te-
ria si do ou tra a es tra té gia. Por exem- 
plo, a se na do ra Eli zi a ne e o se na dor
We ver ton Ro cha dis ses sem: sou can- 
di da to (a) a pre fei to (a), mu da ria o jo-
go de to do mun do. Co mo não te mos
um can di da to na to, qual foi a con-
sequên cia? Vá ri os par ti dos lan ça ram
su as can di da tu ras, nu ma ten dên cia
que pro vo ca o se gun do tur no. As pes- 
qui sas si na li zam is so. Es tá em aber to
quem se rão os par ti ci pan tes de le. Is so
por que o jo go ain da não co me çou. E o
jo go se rá de ci di do em São Luís den tro
da cam pa nha.

“A gente respeita o tempo próprio do PT”

RUBENS JR É PRÉ-CANDIDATO PELO PCDOB E DEVE POSSUIR MAIS CINCO PARTIDOS EM SUA COLIGAÇÃO

Vai acon te cer mais lá na fren te,
mui to pro va vel men te no se gun do
tur no. O Flá vio res pei ta mui to a au to- 
no mia dos par ti dos e ca da par ti do po- 
de apre sen tar sua vi são pa ra a ci da de,
e é le gí ti mo que o PC doB tam bém
apre sen te. Flá vio Di no já fez is so em
2016; aque la elei ção foi dis pu ta da em
es pe ci al por Edi val do e Eli zi a ne, o go- 
ver na dor não se en vol veu no pri mei ro
tur no e só de cla rou vo to na úl ti ma se- 
ma na do se gun do tur no. Não te nho
dú vi das que den tre to dos os pré-can- 
di da tos, eu sou aque le que tem a mai- 
or pro xi mi da de com o Flá vio e mai or
con di ção de fa zer um go ver no mais
pa re ci do com o de le.

Au men tam os de sa fi os. Afi nal de
con tas a gen te tem pro ble mas gra ves,
es pe ci al men te em três áre as: a pan de- 
mia dei xa cla ro que a saú de tem que
ser uma pri o ri da de; a ques tão dos
em pre gos. Nes te mo men to es ta mos
com ba ten do pa ra sal var vi das, mas
da qui a pou co te mos que sal var em- 
pre gos e em pre sas. O go ver na dor tem
di to is so, e me re ce uma aten ção es pe- 
ci al. A ter cei ra é a edu ca ção: em 16
me ses da qui pa ra o fi nal do ano que
vem, te re mos que dar dois anos le ti- 
vos. Por tan to, pre ci sa mui to pla ne ja- 
men to. E is so faz com que não pos sa- 
mos per mi tir um aven tu rei ro na pre- 
fei tu ra de São Luís, al guém sem es sa
so li dez po lí ti ca e ad mi nis tra ti va. A
pan de mia tor na ain da mais ne ces sá- 
ria a nos sa pré-can di da tu ra, pa ra su- 
pe rar os de sa fi os da ca pi tal.

A gen te res pei ta o tem po pró prio
do PT, não é uma de ci são fá cil. É o
mai or par ti do de es quer da da Amé ri- 
ca La ti na, que nós res pei ta mos o de-
se jo de ter o Par ti do dos Tra ba lha do- 
res na nos sa cha pa – na cha pa ma jo ri-
tá ria. Mas res pei ta mos a so be ra nia do
par ti do e a ali an ça com PT, no meu ca-
so, não é uma ali an ça pa ra uma elei- 
ção. A vi da in tei ra eu es ti ve “des te la do
do rio”. Eu com ba ti com mui ta in ten- 
si da de o im pe a ch ment da pre si den ta
Dil ma. Com ba ti a pau ta que mal tra ta
os tra ba lha do res na Câ ma ra. Aqui no
Ma ra nhão eu sem pre es ti ve des te la- 
do do rio, en tão te nho a con vic ção
que to da es sa tra je tó ria vai de sa guar
no apoio lá na fren te. Te nho tran qui li-
da de que nós es ta re mos jun tos. Mas a
de ci são fi nal é da di re ção na ci o nal,
afi nal de con tas, São Luís é uma ca pi- 
tal.
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Sem pú bli co

Dia da Amazô nia

“Não é apo sen ta do ria, pô”

Wel ling ton so brou (1)

Wel ling ton so brou (2)

Apren den do no
es cu ro

A pan de mia do co ro na ví rus vi rou de ca be ça pa ra bai- 
xo to do o sis te ma de en si no no pla ne ta. Tem coi sa mais
es tra nha do que alu nos e alu nas di an te de um Air Pod,
de vi da men te far da dos, as sis tin do au la em ca sa, com o
pro fes sor fa lan do-lhes a quilô me tros de dis tân cia? Com
as au las re mo tas sen do mi ti ga das, o en si no em ge ral te- 
rá re sul ta do to tal men te des co nhe ci do quan do for pre ci- 
so mu dar de sé rie. Os mei os aca dê mi cos e pe da gó gi cos
es tão ten tan do de ci frar as si tu a ções inu si ta das, com as
quais nem to dos sa bem trans mi tir as au las e se rem
com pre en di das via in ter net.

A far da exi gi da por al guns co lé gi os de São Luís tem o
sen ti do sim bó li co e psi co ló gi co de o alu no “se sen tir”
nu ma ver da dei ra sa la pre sen ci al. Po rém, es tá pro va do
que o en si no re mo to não subs ti tui o pre sen ci al. Tem o
sen ti do mai or de man ter al gum vin cu lo en tre as es co las
e os es tu dan tes. “O fa to de a gen te não re pro var to do
mun do não sig ni fi ca que não hou ve um gran de pre juí- 
zo. Vão se cri ar la cu nas de apren di za gens”, dis se a pes- 
qui sa do ra Éri ka Andreassy, há qua se cin co me ses tra ba- 
lhan do em ca sa, com a pre sen ça de dois fi lhos.

Ela é in ci si va quan do afir ma ca te gó ri ca que, se o fi lho
per der um ano na es co la, is so não vai fa zer di fe ren ça pa- 
ra ele lá na fren te. “Por tan to pre fi ro per der um ano a per- 
der um fi lho”. O que a pro fes so ra Eri ka dis se em São
Pau lo va le pa ra qual quer lu gar. No Ma ra nhão é a mes ma
coi sa. Es ta do pla ne ja quar to ano no en si no mé dio pa ra
mi ti gar per das. Alu nos e pro fes so res apon tam pre ca ri e- 
da de na pe ri fe ria en quan to sin di ca tos da ca te go ria ace- 
nam com gre ve em ca so de re a ber tu ra em qual quer es- 
ta do. Nem a even tu al pre sen ça dos pais per tos dos fi lhos
em ca sa aju da na au la re mo ta, es tra nha pa ra to dos. O
Ins ti tu to Da ta fo lha pes qui sou o te ma e apu rou que 79%
dos bra si lei ros di zem que a re a ber tu ra das es co las vai
agra var a pan de mia do co ro na ví rus e que por is so as es- 
co las de vem per ma ne cer fe cha das nos pró xi mos dois
me ses. A dis cus são so bre o re tor no das au las pre sen ci ais
em meio a ín di ces ain da al tos de con ta mi na ção vem
ocor ren do no mun do in tei ro. En vol ve pais so bre car re- 
ga dos, es co las par ti cu la res fa lin do, pro fes so res apre en- 
si vos, es tu dan tes an si o sos e go ver nos que vão e vol tam
nas de ci sões so bre o que fa zer nes se de li ca do de ba te,
cheio de com ple xi da de e de ino va ções ain da por se rem
fei tas.

 
Co mo a pan de mia não deu tré gua, o pre fei to de São

Luís, Edi val do Jú ni or re sol veu mar car pa ra o dia 5 de se- 
tem bro, a inau gu ra ção do Es tá dio Nho zi nho San tos, no- 
vi nho em fo lha, mas com ar qui ban ca das va zi as. Ele pre- 
fe ri ria num clás si co en tre Sam paio Cor rêa e Mo to Clu be.

 
Coin ci dên cia: 5 de se tem bro é co me mo ra do o Dia da

Amazô nia, uma da ta de cha mar a aten ção de to dos pa ra
o mai or bi o ma re ser va flo res tal do pla ne ta. Es sa da ta
coin ci de com a cri a ção da pro vín cia do Ama zo nas, em
1850, por D. Pe dro II.

 

 
Do pre si den te Jair Bol so na ro, res pon den do a re cla ma- 

ções de pes so as so bre a re du ção do va lor do au xí lio emer- 
gen ci al de R$ 600 pa ra tal vez R$ 300. “Sei que é pou co,
mas aju da, pô”.

O ple ná rio do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE)
ve dou, por una ni mi da de, a apre sen ta ção de
ar tis tas ti po can to res e ato res, se jam es tes re- 
mu ne ra dos ou não, em trans mis sões ao vi vo

pe la in ter net (li ves), fei tas por can di da tos.
O TSE de ci diu em res pos ta a uma con sul ta do

Psol. O par ti do in da gou se, le van do em con ta o
con tex to da pan de mia de co vid-19, se ria per- 
mi ti da a “re a li za ção de apre sen ta ção dos can- 

di da tos em li ves can to res e ou tros ar tis tas”.
Os ban cões Bra des co e Itaú re gis tram lu cros de

R$ 13, 7 bi lhões no pri mei ro se mes tre. En ca- 
be çam o ran king das em pre sas de ca pi tal
aber to mais lu cra ti vas do pe río do em to da a

Amé ri ca La ti na. O Bra des co lu crou R$ 6,888 bi- 
lhões e o do Itaú, R$ 6,825 bi lhões.

 
O pre si den te do di re tó rio mu ni ci pal do PSDB em São

Luís, Ro ber to Ro cha Jú ni or, co mu ni cou on tem que o
par ti do irá apoi ar Edu ar do Brai de na elei ção da ca pi tal.
Já o de pu ta do Wel ling ton do Cur so viu seu pro je to de
can di da tu ra nau fra gar.

 
Ro ber to Ro cha Jú ni or, ex pli cou que Wel ling ton do

Cur so é sa be dor de to da ar ti cu la ção, cons truí da en tre
PSDB e Po de mos, des de 2018. “Não há trai ção”. Pa ra en- 
ten der me lhor: o jo vem tu ca no po de ser vi ce de Brai de.

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto

https://banca.oimparcial.com.br/
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FE LI PE CA MA RÃO
Fe li pe Ca ma rão Pro fes sor Se cre tá rio de
Es ta do da Edu ca ção e Rei tor do IE MA
Mem bro da Aca de mia Lu do vi cen se de
Le tras e Só cio do Ins ti tu to His tó ri co e
Ge o grá fi co do Ma ra nhão

RO BER TO FON SE CA
ro ber to fon se ca.df@da br.com.br

Um diagnóstico da educação maranhense

Uma das pre o cu pa ções

do go ver no do

Ma ra nhão, du ran te a

pan de mia, é o dé fi cit de

apren di za gem dos

alu nos cau sa do pe la

sus pen são das au las,

não so men te na re de

pú bli ca es ta du al, mas

em to das as ou tras

re des, so bre tu do dos

es tu dan tes que es tão

em ida de de

al fa be ti za ção. 

Di an te dis so, o go ver na dor Flá vio
Di no es ta be le ceu, em De cre to Es ta- 
du al, a obri ga to ri e da de da re a li za ção
de uma ava li a ção di ag nós ti ca, no re- 
tor no às au las pre sen ci ais, in clu si ve,
com a par ti ci pa ção das re des mu ni ci- 
pais, em Re gi me de Co la bo ra ção com
as 217 pre fei tu ras. Mas por que se faz
ne ces sá ria uma ava li a ção?

Es tu dos e pes qui sas so bre a apren- 
di za gem, no ta da men te as re a li za das
nes se tem po de pan de mia, apon tam
que, mes mo com o en si no re mo to
ade qua do, in cluin do as múl ti plas fer- 
ra men tas e es tra té gi as pe da gó gi cas

não pre sen ci ais, a sus pen são das au- 
las de ve rá ge rar cer ta de fi ci ên cia na
apren di za gem dos alu nos. En tre es ses
es tu dos, ca be ci tar a No ta Téc ni ca ela- 
bo ra da pe la or ga ni za ção To dos Pe la
Edu ca ção, in ti tu la da “O re tor no às au- 
las pre sen ci ais no con tex to da pan de- 
mia da Co vid-19” que, in clu si ve, ci ta o
Es ta do do Ma ra nhão co mo exem plo,
pe la par ce ria fir ma da com o Cen tro
de Po lí ti cas Pú bli cas e Ava li a ção da
Edu ca ção da Uni ver si da de Fe de ral de
Juiz de Fo ra (CA ed/UFJF), pa ra apli ca- 
ção de uma ava li a ção di ag nós ti ca a
to dos os es tu dan tes da re de pú bli ca –
es ta du al e mu ni ci pais – no re tor no às
au las pre sen ci ais.

O do cu men to do To dos Pe la Edu ca- 
ção jus ti fi ca a ne ces si da de da ava li a- 
ção di ag nós ti ca, em vir tu de das im pli- 
ca ções de cor ren tes des se mo men to
de cri se, en fren ta do pe la edu ca ção es- 
co lar. “[…]. So mam-se a is so os efei tos
ad ver sos da cri se em ou tras di men- 
sões da vi da dos alu nos, tais co mo a
so ci al, emo ci o nal e econô mi ca, que,
tam bém, afe tam os ní veis de apren di- 
za gem dos es tu dan tes. Aná li ses mos- 
tram, por exem plo, que alu nos que
pas sam por si tu a ções trau má ti cas
têm, pos te ri or men te, mai or di fi cul da- 
de em de sen vol ver com pe tên ci as nu- 
mé ri cas e de lei tu ra, além de de mons- 
tra rem me nor de sem pe nho em dis ci- 
pli nas que exi gem mai or con cen tra- 
ção”.

O Con se lho Na ci o nal da Edu ca ção
(CNE), tam bém, emi tiu pa re cer no
mês de ju lho com ori en ta ções acer ca
da ava li a ção di ag nós ti ca e for ma ti va
dos alu nos, no re tor no às au las pre- 
sen ci ais “pa ra ava li ar o que o alu no
apren deu e quais as la cu nas de apren- 
di za gem” e, em re la ção à “ava li a ção
for ma ti va pa ra iden ti fi car quais com- 
pe tên ci as e ha bi li da des fo ram de sen- 
vol vi das pe los alu nos du ran te o pe río- 
do de iso la men to; co mo os alu nos li- 
da ram com as ati vi da des não pre sen- 
ci ais; quais as di fi cul da des en con tra- 
das”, re al ça o pa re cer.

No Ma ra nhão, mes mo sem da ta
pre vis ta pa ra o re tor no das au las, nas

es co las da re de es ta du al, por ori en ta-
ção do go ver na dor Flá vio Di no, de ci- 
di mos pe la re a li za ção da ava li a ção di- 
ag nós ti ca, por que en ten de mos ser es-
se o mo men to opor tu no e ne ces sá rio,
uma vez que es sa ação, em re de, sub- 
si di a rá nos so pla ne ja men to e as in ter- 
ven ções pe da gó gi cas e ne ces sá ri as
pa ra ga ran tir a apren di za gem mí ni ma
a to dos os es tu dan tes da re de.

A ava li a ção ocor re rá de 14 a 20 de
se tem bro, em par ce ria com o CA ed,
ca li bra da na es ca la do Sis te ma de Ava- 
li a ção da Edu ca ção Bá si ca (Sa eb), do
INEP/MEC. Os tes tes se rão apli ca dos
de for ma on li ne pa ra os es tu dan tes do
En si no Mé dio que in te gram a re de es-
ta du al de en si no do Ma ra nhão. Nos sa
es ti ma ti va é que cer ca de 250 mil es tu- 
dan tes par ti ci pem. Va le lem brar que o
es tu dan te po de rá re a li zar a ava li a ção,
em qual quer ho rá rio, con for me as su- 
as pos si bi li da des. Além dis so, nes se
pe río do, po de rá aces sar quan tas ve-
zes qui ser a ava li a ção. Pos te ri or men-
te, se rá de fi ni da uma da ta es pe cí fi ca
pa ra o En si no Fun da men tal. No re tor-
no das au las pre sen ci ais, ain da sem
da ta de fi ni da pa ra ocor rer, se rá re a li- 
za da no va men te uma ava li a ção di ag- 
nós ti ca.

Ca be res sal tar que, con co mi tan te
ao pro ces so de ava li a ção na re de es ta-
du al, es ta mos em diá lo go avan ça do
com a União Na ci o nal dos Di ri gen tes
Mu ni ci pais de Edu ca ção (UN DI ME-
MA) pa ra apli car a ava li a ção di ag nós- 
ti ca, tam bém, a to dos os es tu dan tes
das re des mu ni ci pais, sem cus tos às
pre fei tu ras.

Mes mo di an te des se ce ná rio de
pan de mia, es te go ver no co lo cou em
cur so vá ri as me di das im por tan tes, a
exem plo da ava li a ção di ag nós ti ca, pa- 
ra ten tar mi ni mi zar os im pac tos ne- 
ga ti vos na vi da es co lar dos nos sos
me ni nos e me ni nas. Com es se ins tru- 
men to, po de re mos iden ti fi car as di fi- 
cul da des de ca da es tu dan te, ate nu a-
das nes se pe río do de sus pen são de
au las pre sen ci ais, e agir pa ra mi ti gá-
las. Va mos em fren te!

E se fosse no Brasil?

Os jo ga do res de bas que te da li ga
mais fa mo sa do mun do es tão fa zen do
his tó ria. Em meio à on da de pro tes tos
nos Es ta dos Uni dos por con ta dos se te
ti ros dis pa ra dos pe la po lí cia con tra as
cos tas de Ja cob Bla ke, um ho mem ne- 
gro de 29 anos, os atle tas pa ra li sa ram
as par ti das do playoff da NBA. Exem- 
plo que aca bou se gui do pe la li ga fe- 
mi ni na da mo da li da de e, tam bém,
pe la de bei se bol mas cu li na. É, sem
dú vi da, uma de ci são drás ti ca, que jo- 
ga o fo co so bre a si tu a ção cen te ná ria
dos ne gros nor te-ame ri ca nos.

Co mo não po de ria dei xar de ser, o
mo vi men to di vi diu opi niões. Al guns
cri ti ca ram. Le van ta ram a ban dei ra de
que, de pois de tan to es for ço pa ra o re- 
tor no dos jo gos da NBA — por con ta
da pan de mia do no vo co ro na ví rus as
par ti das fo ram in ter rom pi das por
mais de qua tro me ses e pas sa ram a
ser dis pu ta das nu ma bo lha em Or lan- 

do, sem pú bli co —, a pa ra li sa ção não
faz sen ti do. Já uma gran de par ce la
saiu em de fe sa dos jo ga do res. Ve em
uma cau sa jus ta, que so men te ati tu- 
des mais se ve ras po de rão pro mo ver
mu dan ças na so ci e da de.

Fi co ao la do des sa se gun da tur ma.
É exa ta men te por is so que os atle tas
re sol ve ram pa rar. Eles sa bem a for ça
que têm e pen sam no to do em vez de
ape nas no mi cro cos mo do bas que te.
Um en ga ja men to que co me çou na
épo ca do as sas si na to de Ge or ge
Floyd, em maio des te ano, e se am pli- 
fi cou ago ra. Os playoffs não se rão
can ce la dos, a li ga mo vi men ta bi lhões
de dó la res, mas só de in ter rom per as
dis pu tas por um tem po pa ra dar o gri- 
to so ci al já me re ce to dos os aplau sos.

Atle tas co mo Muham mad Ali, John
Car los e Tom mie Smith tor na ram-se
he róis na ci o nais pe las pos tu ras e
ações, ao mes mo tem po que aca ba- 
ram vi li pen di a dos e odi a dos à épo ca
por se po si ci o na rem con tra te mas que
eram con si de ra dos ta bus. Sem dú vi- 

da, o ra cis mo es tru tu ral se rá um dos
as sun tos prin ci pais da cam pa nha
elei to ral nor te-ame ri ca na, que, após a
re a li za ção das con ven ções re pu bli ca-
na e de mo cra ta, a par tir de ago ra co- 
me ça rá pa ra va ler. Mas, os jo ga do res
da NBA adi an ta ram-se e o co lo ca ram
no cen tro das dis cus sões.

Ao mes mo tem po que acom pa nho
o mo vi men to lá fo ra, fi co pen san do
co mo se ria se al go se me lhan te fos se
re a li za do no Bra sil. Jo ga do res de fu te- 
bol, por exem plo, lan ça ram nes ta dé-
ca da o Bom Sen so F.C., mas o fo co era
por mu dan ças no ca len dá rio, mais
tem po de pré-tem po ra da e fair play fi- 
nan cei ro. 

Se ria pos sí vel in ter rom per par ti das
do Cam pe o na to Bra si lei ro em no me
do com ba te ao ra cis mo? Im pro vá vel,
não é? Ve jo os atle tas da NBA em um
ou tro pa ta mar de atu a ção so ci al. Sem
con tar que a po la ri za ção exis ten te por
aqui le va ria a dis cus são pa ra ou tros
ru mos, não é ver da de?

HE SAÚ RÔ MU LO
É ci en tis ta po lí ti co e pro fes sor.

A no va po lí ti ca
con tra a re a li da de

Mais uma vez ve nho in co mo dá-los com um as sun to ve lho,
mas que in sis te em re ver be rar en tre nós: a “no va po lí ti ca”, pre ga- 
da por uns e ou tros país afo ra, não exis te. Pa re ce sim ples e eu po- 
de ria pa rar por aqui, mas al guns co men tá ri os são per ti nen tes pa- 
ra com pre en der a in sis tên cia tão gran de no as sun to.

Ain da vi ve mos sob o sig no da an ti po lí ti ca, em que a di ta re no- 
va ção do exe cu ti vo e do le gis la ti vo foi con du zi da, nas elei ções de
2016 e de 2018, por neó fi tos, ges to res, em pre en de do res da po lí ti- 
ca, youtubers, aven tu rei ros, mi li ta res, e li de ran ças re li gi o sas das
mais di ver sas e des co nhe ci das de no mi na ções. Es ta com po si ção
ga nhou des ta que le van tan do a ban dei ra do com ba te à cor rup ção,
ne gan do as ins ti tui ções po lí ti cas e, de for ma mais gra ve ain da, ne- 
gan do o exer cí cio da po lí ti ca co mo me ca nis mo de re so lu ção de
con fli tos.

 
Fo ram en tão elei tos com um ape lo an ti pe tis ta gi gan tes co e ini- 

ci a ram o man da to, no afã de cum prir par te das pro mes sas de
cam pa nha. E co mo fa zer is so? Sem a ex per ti se ne ces sá ria, os no- 
vos re pre sen tan tes se vi ram di an te de nar ra ti vas fe ro zes, ce lu la res
li ga dos, li ves e me mes e pou ca pro du ção le gis la ti va. Nos bas ti do- 
res, qua se ou ne nhum po der de ar ti cu la ção.

Des pro vi da de qual quer sen ti do ou di re ci o na men to po lí ti co a
no va po lí ti ca é um ver niz de bai xa ade são, por que só cum pre um
pa pel de de nún cia. A to do tem po, a to do mo men to in jus ti ças e in- 
co e rên ci as es tão sen do de nun ci a das. E o que so bra no lu gar?
Bem, res ta uma prá xis ata ba lho a da, que vi ve de po lê mi cas e mi ra
no bol so na ris mo co mo tá bua de sal va ção.

 
Os es cân da los re cen tes de cor rup ção en vol ven do o nú cleo fa- 

mi li ar mais ín ti mo do pre si den te da re pú bli ca mos tram, uma vez
mais, que es ta mos lon ge de um pa ta mar acei tá vel de fa zer mu- 
dan ças na con du ção do po der. Se con cor da mos que fun ci o ná rio-
fan tas ma e ra cha di nhas de sa lá ri os são mo da li da des con sa gra das
de des vio de di nhei ro, nem mes mo nes te as pec to a “no va po lí ti ca”
traz al go de ino va dor.

Na vi da re al, lon ge do mun do da fan ta sia on de rei nam os tuí tes
in ter mi ná veis e in de ci frá veis de Car los Bol so na ro, a po lí ti ca se gue
sen do ape nas uma, cru el com os in gê nu os, im pi e do sa com os de
pou ca vi são, avas sa la do ra com aque les que não fa zem os cál cu los
a mé dio e lon go pra zo. A con jun tu ra em elei ções mu ni ci pais tem
mos tra do que tan to o ar ca bou ço co mo o con teú do das ar ti cu la- 
ções par ti dá ri as tem gi ra do em tor no das mes mas agen das de an- 
tes, ób vio que com o com po nen te da pan de mia do co ro na ví rus
atra ves san do o ce ná rio. De qual quer for ma, pau tas es tru tu ran tes
co muns às ci da des de mé dio e gran de por te per ma ne cem: sa ne a- 
men to bá si co, mo bi li da de ur ba na, edu ca ção, se gu ran ça pú bli ca.

 
Pe sa en tão so bre as li de ran ças po lí ti cas a ha bi li da de de cons- 

truir pla ta for mas co muns en tre os di fe ren tes ato res que com- 
põem à ci da de e, das ve zes em que es tas ha bi li da des se au sen tam,
o pre ço a ser pa go é al tís si mo. Se to mar mos co mo exem plo o que
acon te ceu na úl ti ma se ma na com a pré-can di da tu ra do de pu ta do
es ta du al Wel ling ton do Cur so, fi ca mais fá cil ain da de com pre en- 
der co mo o fô le go de um pro je to po lí ti co po de aca bar an tes mes- 
mo da cam pa nha pro pri a men te di ta.

Ora, é in jus to que uma li de ran ça ra zo a vel men te co lo ca da em
in ten ções de vo to fi que de fo ra da dis pu ta? A se a ra da ne go ci a ção
po lí ti ca não con tem pla jus ti ças ou ran co res, ain da mais se tra tan- 
do de ali an ças mo men tâ ne as, ou de oca sião. No ca so es pe cí fi co
da cor ri da pe la pre fei tu ra de São Luís, Ro ber to Ro cha, se na dor pe- 
lo PSDB (mes mo par ti do de Wel ling ton) atra ves sou os pla nos do
de pu ta do em bus ca de uma ali an ça con sis ten te com o can di da to
que ho je li de ra as pes qui sas.

 
Por ou tro la do, Edu ar do Brai de (PO DE) vai pre ci sar ajus tar o

tom de cam pa nha, pa ra aco mo dar um ali a do que re ver be ra co ti- 
di a na men te as nar ra ti vas bol so na ris tas em opo si ção ao go ver na- 
dor Flá vio Di no. Adep to da mo de ra ção e da fu ga de ró tu los ide o ló- 
gi cos, Brai de tem ago ra pe la fren te a ma nu ten ção de uma van ta- 
gem, mas com um dis cur so di fe ren te: não é mais o can di da to des- 
co nhe ci do, não é mais o can di da to in de pen den te e vai ser o al vo
das prin ci pais can di da tu ras que de se jam dis pu tar com ele o se- 
gun do tur no da elei ção.

Não é tão di fí cil de con cluir que os ele men tos de ar ti cu la ção e
de sar ti cu la ção de ami gos e ini mi gos per ma ne ce na sua vi bra ção
de cos tu me, se ja aqui na Ilha ou mes mo no Pa lá cio da Gua na ba ra,
on de Wil son Wit zel foi co lo ca do de es can teio por um an ti go ali a- 
do em 2018. O cas ti go é mui to gran de pa ra aque les que su bes ti- 
mam a po lí ti ca, ou pa ra aque les que ten tam fa zer de la seu
playground pri va do.

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de
São Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do -
vi cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras.

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

CIDADANIA E RESPEITO

Não tem mi lhei ro de ti jo los, car ra- 
da de areia, sa co de ci men to, al gu mas
de ze nas de te lhas, di nhei ro ou qual- 
quer ou tra for ma de agra do, in de pen- 
den te de va lor, ca paz de me fa zer ne- 
go ci ar meu vo to. Ele é úni co, mas seus
efei tos são po ten ci a li za dos e al can- 
çam to da a co le ti vi da de.

No jo go de re pre sen ta ção de mo- 
crá ti ca, en quan to ci da dãos cons ci en- 
tes, tam bém pre ci sa mos mar car po si- 
ção e ado tar uma pos tu ra res pon sá vel
pe ran te es sa prá ti ca abo mi ná vel.

E a pre sen ça des se cri me ain da
mar ca a ce na elei to ral bra si lei ra a ca- 
da no vo plei to. Pes qui sa pu bli ca da
pe lo Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral, em
2015, re ve lou que pe lo me nos 28%
dos en tre vis ta dos afir ma ram ter co- 
nhe ci men to da prá ti ca cri mi no sa de
com pra e ven da de vo tos nas du as
elei ções an te ri o res.

Um le van ta men to mais re cen te
(2019), da or ga ni za ção Trans pa rên cia
In ter na ci o nal, re ve lou um qua dro

ain da mais pre o cu pan te. Se gun do a
pes qui sa, 40% das pes so as ou vi das
dis se ram já te rem ti do ofer ta de di- 
nhei ro em tro ca do apoio a de ter mi- 
na do/a can di da to/a nos cin co anos
an te ri o res.

A com pra de vo tos é cri me, ti pi fi ca- 
do no art. 41-A da Lei Nº 9.504/97 (Lei
das Elei ções). Ape sar dis so, es tá na es- 
sên cia de um mo de lo de po li ti ca gem
ba se a do nas tro cas de fa vo res, de um
cli en te lis mo que a jus ti ça lu ta di a ri a- 
men te pa ra ex tir par de nos so sis te ma
elei to ral, mas que ain da tei ma em re- 
sis tir em nos so país.

Con for me dis po si ti vo su pra ci ta do,
é cri me o ato de “do ar, ofe re cer, pro- 
me ter, ou en tre gar, ao elei tor, com o
fim de ob ter-lhe o vo to, bem ou van ta- 
gem pes so al de qual quer na tu re za, in- 
clu si ve em pre go ou fun ção pú bli- 
ca…..”

Se com pro va da a ocor rên cia do cri- 
me, po de rá ha ver du pla im pli ca ção,
pa ra o can di da to e pa ra o elei tor, pois
am bos res pon de rão com ba se na lei.
Aque le que com pra po de ter o re gis tro
da can di da tu ra ou o di plo ma cas sa do,
fi car ine le gí vel se gun do cri té ri os da
Lei da Fi cha Lim pa, além da pe na de
pri são de até qua tro anos e mul ta,
mes ma pe na a que fi ca su jei to o elei- 
tor. En tão, o can di da to ou can di da ta,

tan to pre ju di ca a si co mo pre ju di ca o
ci da dão/elei tor que já es tá sen do en- 
ga na do.

Con vém lem brar que o di nhei ro
que com pra o vo to ad vém de mei os
es cu sos e se rá co bra do quan do aque-
le(a)can di da to(a) es ti ver  no po der.
Co mo con sequên cia dis so, pa ra o po- 
vo, me nos edu ca ção, me nos saú de,
me nos es tra da, me nos in fra es tru tu ra,
me nos es por te, me nos la zer, me nos
fo men to ao em pre go e ge ra ção de
ren da, me nos opor tu ni da de, me nos
qua li da de de vi da.

Mas do que nun ca o po der es tá nas
mãos do(a) elei tor(a) que pre ci sa agir
de for ma ca da vez mais cons ci en te.
Ao ne go ci ar o seu vo to, po de rá es tar
con tri buin do pa ra a elei ção de uma
pes soa que, uma vez di plo ma do, não
te rá com pro mis so al gum com a so ci e- 
da de e con ti nu a rá a exer ci tar su as
prá ti cas es pú ri as e a ne go ci ar os di rei- 
tos do ci da dão que lhe ga ran ti ri am
uma vi da mais dig na.

Des cul pe, can di da to/a. Apre sen te
pro pos tas, sua vi da, sua his tó ria, por- 
que o fu tu ro da mi nha ci da de, da mi- 
nha na ção, não es tá so bre uma me sa
de ne go ci a tas. Que ro saú de, edu ca ção
, es te a da, es por te, la ser, em pre go e
ren da, mo ra dia dig na, opor tu ni da des.

Suicídio, mitos e verdades – III

Es se ar ti go se in se re nas ati vi da des
co me mo ra ti vas do Se tem bro Ama re- 
lo, que se apro xi ma. Des de 2014, es sa
da ta vem se no ta bi li zan do a ca da ano,
co mo um mar co his tó ri co na pre ven- 
ção ao sui cí dio. Os nú me ros de sui cí- 
dio pra ti ca dos no mun do e em nos so
país são re le van tes. Um mi lhão de
pes so as se ma tam anu al men te no
mun do, cor res pon den do a um sui cí- 
dio a ada 4 se gun dos e no Bra sil, atin- 
gi mos a ta xa de mais de cem mil mor- 
tes anu ais. Apre sen to-lhes, nes se ar ti- 
go, al guns mi tos so bre o sui cí dio, re- 
co men da ções e es cla re ci men tos pa ra
fa ci li tar o ma ne jo des sa ques tão.

1. Quem ame a ça se ma tar, nun ca o
faz!

Es se é um dos prin ci pais mi tos so- 
bre o sui cí dio. O com por ta men to sui- 
ci da é uma ação ex tre ma de uma pes- 
soa em gran de so fri men to, que po de
ter di fe ren tes ori gens, que não vê ou- 
tra saí da a não ser a mor te. O mi to é
mais for te ain da em re la ção ao jo vem,
quan do a ten ta ti va é vis ta co mo uma
for ma de cha mar a aten ção. O fa to de
al guém di zer que quer mor rer, já é um
aler ta im por tan te de que al gu ma coi- 
sa vai mui to mal com a pes soa. Mais
de dois ter ços (BO TE GA et al, 2006, p.
14) das pes so as que co me te ram sui cí- 
dio ma ni fes ta ram pre vi a men te sua
in ten ção, que não foi per ce bi da ou
não de ram o de vi do va lor.

2. Ten tar sui cí dio é uma for ma de
cha mar a aten ção.

A ten ta ti va de sui cí dio de ve sem pre
ser le va da a sé rio, in de pen den te men- 
te de su as mo ti va ções. Não se de ve
du vi dar nun ca da pes soa que diz que- 
rer por fim a sua vi da. A ver ba li za ção
des se pen sa men to de mor te é um im- 
por tan te si nal de aler ta de que a pes- 
soa es tá em gran de so fri men to e que
por is so mes mo, pre ci sa mui to de
nos sa aju da.

3. Quem quer se ma tar não fa la so- 
bre o as sun to, sim ples men te se ma- 
ta.

A pos si bi li da de de al guém ten tar
con tra a pró pria vi da tem ní veis de
gra vi da de. A mai or par te das pes so as
que se sui ci dam dão pis tas so bre os
seus in ten tos e si na li zam pe din do
aju da. Fre quen te men te, es ses si nais
não são per ce bi dos ou com pre en di- 
dos e na mai o ria das ve zes su bes ti ma- 
dos em seu pro pó si to e em sua gra vi- 
da de. Mui tos, en tre eles, fa lam sim so- 
bre o as sun to e as ve zes com to tal con- 
vic ção.

4. Quem co me te sui cí dio é do en te
men tal.

In de pen den te men te do es ta do
men tal da pes soa que fa la em se ma- 

tar, es te é um im por tan te si nal de aler- 
ta que de ve cha mar sua aten ção. É fre- 
quen te ter mos al tos ta xas de sui cí dio
en tre os por ta do res de gra ves pro ble- 
mas men tais, mas is so nem sem pre é
as sim, pois al gu mas ou tras cir cuns- 
tân ci as tam bém po dem, de cer ta for- 
ma, in flu en ci ar es sa si tu a ção, to da via,
os es tu dos re cen tes de mons tram que
os por ta do res de trans tor nos psi quiá- 
tri cos, são os mais pro pen sos a pra ti- 
cá-lo.

5. Per gun tar se a pes soa es tá pen- 
san do em se ma tar, po de in du zi-la ao
sui cí dio.

Ou tro mi to. Mui to pe lo con trá rio,
ao se per ce ber si nais de que a pes soa
es tá pen san do em sui cí dio, es sa si tu a- 
ção de ve ser abor da da aber ta men te e
de for ma cri te ri o sa, po rém com a de- 
vi da cau te la e com uma ati tu de de
aco lhi men to, on de sua ati tu de de- 
mons tre que vo cê es tá pron ta pa ra
aju dar es sa pes soa. Pro por ci o nar um
es pa ço pa ra fa lar so bre seu so fri men- 
to, de for ma se gu ra, res pei to sa e com- 
pre en si va, fa vo re ce o vín cu lo e por
sua vez dá mais con fi an ça pa ra a pes- 
soa abrir seu co ra ção e fa lar de seus
in ten sões.

6. Se al guém qui ser se sui ci dar, na- 
da vai im pe di-lo.

Ou tra fa lá cia. É im por tan te en ten- 
der mos que a pes soa que fa la em aca- 
bar com sua vi da es tá, mui tas das ve- 
zes, sub me ti das a um for te stress psi- 
co e mo ci o nal, es tá pas san do por um
gra ve pro ble ma fi nan cei ro, mo ral, de
saú de ou ou tros, den tro de uma con- 
di ção in su por tá vel que o le va a pen sar
ou agir des sa for ma. Mas is so, mui tas
ve zes, é pro du to da que las cir cuns tân- 
ci as, e não de for ma de fi ni ti va. As ten- 
ta ti vas de sui cí dio são pe di dos de aju- 
da, de so cor ro, que de vem ser en ten- 
di dos co mo tal. Acre di tar que quem
quer se ma tar aca ba se ma tan do mes- 
mo, é uma cren ça fal sa e pre con cei tu- 
o sa, pois, não é is so que se ve ri fi ca no
dia a dia no ma ne jo des sas pes so as. O
sui cí dio é uma con di ção que po de ser
evi ta da, tra ta da e pre ve ní vel e as pes- 
so as se li vra rem de fi ni ti va men te des- 
sas idei as.

7. Quan do uma pes soa ten ta sui ci- 
dar-se, ten ta rá no va men te pe lo res to
da vi da.

Is so é ou tra fa lá cia. A pes soa que
quer se sui ci dar se sen te as sim por um
de ter mi na do tem po, e por de ter mi na- 
da cir cuns tân cia e quan do is so mu da,
a apre ci a ção que fa ra da vi da se rá ou- 
tra. Nin guém es tá fa da do ou de ter mi- 
na do a se ma tar. É nis so que o pro fis- 
si o nal de ve apos tar, en vol ven do a
pes soa nes sa bus ca de no vas pos si bi- 
li da des. Pen sa men tos sui ci das po- 
dem ser re cor ren tes, mas não são per- 
ma nen tes e po dem de sa pa re cer com- 
ple ta men te da vi da de al guém. Se, por

ven tu ra, for uma do en ça men tal que
há trás des ses pen sa men tos ou ati tu-
des, uma vez di ag nos ti ca da e tra ta da,
nun ca mais sur gem tais pen sa men- 
tos, da mes ma for ma pa ra ou tras si tu-
a ções.

8. Uma pes soa que ten ta se ma tar
uma vez, di fi cil men te ten ta rá no va-
men te.

A ten ta ti va de sui cí dio é o fa tor de
ris co mais im por tan te a ser con si de- 
ra do na pre ven ção do sui cí dio. As es-
ta tís ti cas mos tram que, pa ra ca da sui-
cí dio con su ma do, ocor re ram 10 a 20
ten ta ti vas, e que a pes soa po de ten tar
mais de uma vez, es pe ci al men te se es- 
sa pes soa não re ce ber os cui da dos ne-
ces sá ri os que de ve ri am re ce ber an te a
si tu a ção que es tá pas san do. Is so
apon ta pa ra a ne ces si da de de se ter
um sis te ma ou um pro fis si o nal pre pa-
ra do e ca pa ci ta do que pos sa pres tar
au xí lio ime di a to e efe ti vo.

9. Após uma ten ta ti va de sui cí dio,
uma me lho ra rá pi da sig ni fi ca que o
pe ri go já pas sou.

Quan do a pes soa se mos tra mais
cal ma, não sig ni fi ca ne ces sa ri a men te
que o pro ble ma se re sol veu. Ela po de
es tar mais cal ma jus ta men te por já ter
se de ci di do pe lo sui cí dio co mo for ma
de ter mi nar com seu so fri men to,
aguar dan do ape nas uma opor tu ni da- 
de. Por ou tro la do, em ca sos de sui cí- 
di os por de pres são es ses ocor rem
mais quan do a pes soa co me ça a me-
lho rar des se qua dro, ou se ja, quan do
tem a ener gia e mai or de dis po si ção
de trans for mar pen sa men tos em ação
au to des tru ti va. A mai o ria ab so lu ta
das cri ses de pres si vas são tra tá veis e
evi tá veis.

10. Quem pla ne ja o sui cí dio quer
mor rer.

A am bi va lên cia é uma ca rac te rís ti- 
ca im por tan te no com por ta men to
sui ci da. A pes soa mui tas ve zes não
de se ja a mor te, mas uma vi da di fe ren- 
te, uma saí da pa ra seu so fri men to. O
fa to de di zer que quer mor rer já re pre- 
sen ta um gra ve si nal que de ve sem pre
ser con si de ra do co mo aler ta.

11. Quem se ma ta é fra co.
Não se de ve fa zer jul ga men to mo- 

ral da pes soa que bus ca no sui cí dio
pa ra a so lu ção do seu so fri men to. A
pes soa mui tas ve zes so fre de um
trans tor no que al te ra sua per cep ção
dos fa tos, o que a le va a bus car na
mor te a sua saí da. Em lu gar de jul ga-
men to, o que se de ve ofe re cer é com-
pre en são e aco lhi men to, tan to pa ra a
pes soa co mo pa ra seus fa mi li a res.

Por tan to, sui cí dio não é um ato de
fra que za ou de co ra gem, co mo di zem,
e sim, uma ati tu de to ma da, em um
de ter mi na do mo men to, sem ava li a- 
ção e jul ga men to ri go ro so que es te ja
em con so nân cia com a saú de men tal.

CAR LOS GAS PAR

APON TA MEN TOS
SO BRE A PRAIA
GRAN DE LX XIX

Nos se ten ta e oi to ca pí tu los, que cha mei de Apon ta- 
men tos, es cri tos por mi me pu bli ca dos, um a ca da se ma- 
na, nes te jor nal, re la tei o que me ocor reu a res pei to da
Praia Gran de, bair ro co mer ci al de São Luís, on de vi vi o
res to da mi nha in fân cia até boa par te da ida de adul ta.
Dei xei que tu do fluís se da mi nha me mó ria, cui dan do
em evi tar pe que nas dis tor ções e fan ta si as pró pri as das
evo ca ções, em es pe ci al se elas re mon tam a um pas sa do
lon gín quo. Às ve zes eu me per gun to se es sa des ti na ção
que me foi tra ça da cor res pon deu à mi nha an si e da de de
mo ço e à mi nha re a li za ção de ho mem, já ex pe ri men tan- 
do ho je oi ten ta anos de ida de. Ter mi no por con si de rar
que são in qui e ta ções na tu rais, lo go ven ci das pe la acei- 
ta ção do fa to con cre to, do ir re ver sí vel.

Vou con ti nu ar com es ta abor da gem no pró xi mo ca pí- 
tu lo, que cer ta men te de ve rá ser o úl ti mo. Mas, ago ra,
ain da pre ci so dar con ti nui da de a es se meu lon go de poi- 
men to, que já se ar ras ta por dois anos ou mais, e o es pa- 
ço que aqui dis po nho é li mi ta do, em bo ra su fi ci en te pa ra
a mi nha crô ni ca ha bi tu al. En tre tan to, de lo go vou pe- 
din do des cul pas ao meu ima gi ná rio lei tor se fui re pe ti ti- 
vo ou se a mi nha ma nei ra de es cre ver não o agra dou.
Mas, si go adi an te.

Pou cas pes so as, ho je em dia, sa bem o que foi a Praia
Gran de. Atu al men te fa la-se mui to em Pro je to Re vi ver e
a mai o ria da po pu la ção tam bém des co nhe ce o sig ni fi- 
ca do des ta ou tra de no mi na ção. O es pa ço fí si co é um só
e os fre quen ta do res lo cais não se dão con ta dis so. Pa ra
eles aque le con jun to de ba res, res tau ran tes, ca sas de
shows e de lo ji nhas de ar te sa na tos ago ra ali exis ten tes,
cha ma-se tão so men te Pro je to Re vi ver, e pron to. Nin- 
guém ana li sa na da ou bus ca a mí ni ma ex pli ca ção. E, as- 
sim, a me mó ria da ci da de vai se per den do. Ape nas os es- 
tu di o sos se in te res sam ou se pre o cu pam com a im por- 
tân cia des se bair ro de São Luís, ou tro ra omai or cen tro
co mer ci al de to dos os tem pos já exis ten te no Ma ra nhão.

A ci da de de São Luís es tá si tu a da na an ti ga Ilha do
Ma ra nhão. É bom que as sim se en ten da, por quan to já
fo ram cri a dos ou tros mu ni cí pi os na mes ma ilha. O que
a dis tin gue é o fa to de ser ela a ca pi tal do Es ta do do Ma- 
ra nhão. Co mo na mai o ria das ci da des li to râ ne as, o pri- 
mi ti vo bair ro co mer ci al de São Luís tam bém sur giu no
por to, no ca so es pe cí fi co, na Praia Gran de. Es ta fi ca va do
la do sul, do la do di rei to do Ba can ga, en tre o For tim de
São Cos me e o Con ven to das Mer cês, pa ra bem sim pli fi- 
car e de li mi tar a par te que ago ra in te res sa. Na ver da de,
um imen so lo da çal, pro du zi do pe las os ci la ções das ma- 
rés era cha ma do de praia, o que di fi cul ta va o aces so à
ilha. Só aos pou cos, por ini ci a ti va da Co roa e de vá ri os
go ver na do res foi se dan do a dre na gem, o es co a men to
das águas e a cons tru ção da pra ça on de se le van ta ri am
as bar ra cas do Ter rei ro Pú bli co. Daí em di an te a pai sa- 
gem foi mu dan do e na que le lu gar apa ren te men te inós- 
pi to fo ram sur gin do os so bra dões azu le ja dos, gran de za
que os por tu gue ses co mer ci an tes le ga ram a São Luís,
pa ra tor ná-la Pa trimô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de.

Iso la da do Bra sil, em bo ra a ele per ten cen do, sal vo
quan do fez par te do Es ta do Co lo ni al do Ma ra nhão e
Grão Pa rá, man ti nha com o mun do de en tão, re pre sen- 
ta do ba si ca men te pe la Eu ro pa, in ten sa ati vi da de co- 
mer ci al, em fa ce de sua gran de e es pe ci al pro du ção agrí- 
co la. Iso la da do mun do, São Luís se tor nou um im por- 
tan tís si mo cen tro de ne gó ci os, cir cuns cri to que fi cou na
ci da de bai xa, na Praia Gran de, que se fez mun di al men te
co nhe ci da.

Co nhe ci a Praia Gran de na fa se fi nal do seu apo geu, já
pre nun ci an do ine vi tá vel de ca dên cia. Cla ro que, em ra- 
zão da mi nha pou ca ida de e, de pois, da mi nha fal ta de
ex pe ri ên cia e co nhe ci men to, não me dei con ta de que
aque le com ple xo es ta va de cli nan do, des cen do a la dei ra.
En tre tan to, ain da vi e ou vi epi só di os ro ti nei ros e fa las
apro pri a das à épo ca, que não se es cu tam e nem se pro- 
nun ci am nos tem pos atu ais. Nas me sas dos ba res e dos
ca fés dis cu tia-se tu do. Do pre ço de um pa nei ro de fa ri- 
nha d’água ao va lor in ter na ci o nal de uma to ne la da de
al go dão. Do cus to de um qui lo de ma mo na ou car ra pa to
á co ta ção do açú car nas bol sas mun di ais. Dos na vi os a
va por, das lan chas e dos bar cos à ve la ven cen do as águas
do Ita pe cu ru, do Pin da ré ou do Me a rim aos pa que tes da
Ita que en fren ta vam o Atlân ti co de Nor te a Sul. Ti tu la res
de fir mas gran des e pe que nas se en con tran do nes ses
ca fés e pe lo me nos se cum pri men tan do, ain da que nem
sem pre man ti ves sem um diá lo go pro lon ga do.

Fe liz por que ti ve o pri vi lé gio de as sis tir, em com pa- 
nhia do meu pai, no to do ou em par te, al gu mas reu niões
da Cam pa nha da Pro du ção, re a li za das no pré dio da Rua
da Es tre la ou, tal vez me lhor de no mi nan do, da Pra ça
Fran Pa xe co, es qui na com o Be co da Al fân de ga, ain da
ho je per ten cen te à As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão
e que in te gra o con jun to da Ca sa das Tu lhas ou Fei ra da
Praia Gran de, cons truí do pe la Com pa nhia Con fi an ça
Ma ra nhen se. Os as sun tos eram va ri a dos e iam des de
aque les es pe cí fi cos da en ti da de, co mo re cu pe ra ção de
es tra das, dis tri bui ção de se men tes, equi pa men tos agrí- 
co las, etc., a dis cus sões às ve zes acir ra das so bre os mer- 
ca dos de ba ba çu e ar roz, ca da par ti ci pan te de fen den do
o seu in te res se.

A Praia Gran de, as sim, du ran te mui tos anos, mais de
um sé cu lo, foi o aco lhi men to de vá ri as le vas de imi gran- 
tes que pa ra aqui vi e ram em bus ca de tra ba lho, mui tos
de les fu gin do das di fi cul da des do seu país, vi ven ci an do
as guer ras, as mi sé ri as, os so fri men tos econô mi cas e so- 
ci ais. A to dos São Luís é agra de ci da. E, bus can do um re- 
ma te pa ra o que aqui foi re la ta do, no pró xi mo ca pí tu lo
pro cu ra re mos en cer rar es ta sé rie de re cor da ções so bre a
Praia Gran de.

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto
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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)

RENDA BRASIL

Bolsonaro vai ouvir
líderes do Congresso

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
vai con sul tar os lí de res par- 
ti dá ri os so bre os va lo res e as 
fon tes de re cur sos do Ren da 

Bra sil na pró xi ma ter ça-fei ra (01). O 
en con tro foi con vo ca do na tar de des- 
ta sex ta-fei ra (28), lo go de pois de o 
pre si den te se reu nir com a cú pu la do 
go ver no e o mi nis tro da Eco no mia, 
Pau lo Gue des, pa ra tra tar do as sun to.

A in ten ção de Bol so na ro é apre sen- 
tar a pro pos ta es tu da da pa ra o Ren da 
Bra sil pa ra 17 lí de res da ba se do go- 
ver no na Câ ma ra dos De pu ta dos, em 
reu nião no Pa lá cio do Al vo ra da, na 
ma nhã de ter ça-fei ra. Lí de res do Se- 
na do, que ul ti ma men te têm mos tra do 
des con for to com o tra to po lí ti co do 
mi nis tro Pau lo Gue des, tam bém de- 
vem ser con vi da dos.

Mas, por en quan to, os con vi tes es- 
tão sen do dis pa ra dos pe lo lí der do go- 
ver no na Câ ma ra, Ri car do Bar ros (PP-
PR), que foi de sig na do lí der do go ver- 
no re cen te men te, em meio à apro xi- 
ma ção de Bol so na ro com o Cen trão.

Bar ros não es tá em Bra sí lia, mas re- 
ce beu a mis são de Bol so na ro nes ta 
sex ta, de pois que o pre si den te ou viu 
as no vas pro pos tas de Gue des pa ra o 
fi nan ci a men to do Ren da Bra sil, bem 
co mo as con si de ra ções dos mi nis tros 
pa la ci a nos e do mi nis tro da Ci da da- 
nia, Onyx Lo ren zo ni, so bre o as sun to.

A reu nião des ta sex ta-fei ra foi con- 
vo ca da de pois que Bol so na ro re jei tou 
pu bli ca men te a pro pos ta de Gue des 
de ban car o Ren da Bra sil com os re- 
cur sos que ho je ga ran tem o pa ga- 
men to do abo no sa la ri al. O pre si den te 
dis se que a pro pos ta es ta va sus pen sa 
por que não po dia “ti rar dos po bres

JAIR BOLSONARO ANUNCIOU A SUSPENSÃO DO PROGRAMA RENDA BRASIL

pa ra dar aos pau pér ri mos”. Por is so, 
co brou do mi nis tro da Eco no mia ou- 
tras op ções de fi nan ci a men to pa ra o 
pro gra ma que de ve subs ti tuir o Bol sa 
Fa mí lia, ins ti tuin do-se co mo a mar ca 
do go ver no Bol so na ro na área so ci al, 
em 2021.

En tre as op ções es tu da das nos úl ti- 
mos di as pe la equi pe econô mi ca pa ra 
de sa tar es se im pas se, es tão o fim das 
de du ções de saú de e edu ca ção do Im- 
pos to de Ren da Pes soa Fí si ca; a de sin- 
de xa ção de uma sé rie de des pe sas do 
Or ça men to; e uma re vi são do abo no 
sa la ri al, que ga ran ta o be ne fí cio ape- 
nas pa ra os tra ba lha do res de bai xa 
ren da. Bol so na ro, con tu do, ain da não 
se ma ni fes tou pu bli ca men te so bre es- 
sas op ções.

O pre si den te tam bém não anun ci- 
ou os va lo res que de vem ser pa gos pe- 

lo au xí lio emer gen ci al nos pró xi mos 
me ses. O in tui to é pa gar o au xí lio até 
pe lo me nos o fim do ano, mas com 
um va lor in fe ri or aos atu ais R$ 600 e 
su pe ri or aos R$ 200 de fen di dos ini ci-
al men te pe la equi pe econô mi ca. O 
ob je ti vo é fa zer uma tran si ção do au- 
xí lio emer gen ci al pa ra o Ren da Bra sil.

Se de pen der de Bol so na ro, o Ren da 
Bra sil vai pa gar R$ 300 pa ra os 19 mi- 
lhões de bra si lei ros que re ce bem o 
Bol sa Fa mí lia e pa ra mais cer ca de 8 
mi lhões de in vi sí veis en con tra dos pe- 
lo au xí lio emer gen ci al. Ini ci al men te, 
con tu do, Gue des de fen dia um va lor 
de R$ 247. Por is so, o go ver no es tá ten-
tan do fa zer es se va lor ca ber no Or ça-
men to de 2021 e de ve ou vir os lí de res 
so bre o as sun to, pois as me di das que 
po dem li be rar es sas re cur sos ne ces si- 
tam de apro va ção do Con gres so.

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 pri mei ro lei lão de ati vos de in- 
fra es tru tu ra in cluí do no Pró-Bra sil, o
go ver no fe de ral con se guiu ar re ca dar
R$ 505 mi lhões em ou tor gas com as
con ces sões dos ter mi nais de ce lu lo se
no Por to de San tos/SP, STS14 e
STS14A. O gru po El do ra do Bra sil Ce- 
lu lo se ar re ma tou o ter mi nal STS14
com o lan ce de R$ 250 mi lhões. Já o
ter mi nal STS14A foi ar re ma ta do pe lo
gru po Bra cell SP Ce lu lo sa Lt da por R$
R$ 255 mi lhões. As em pre sas ven ce- 
do ras ofe re ce ram mai or va lor de ou- 
tor ga e ga nha ram di rei to de ad mi nis- 
trar as áre as por 25 anos.

A El do ra do Bra sil Ce lu lo se, re pre- 
sen ta da pe la cor re to ra Bra des co, che- 
gou a ofe re cer mai o res va lo res de ou- 
tor ga pa ra as du as áre as. Mas, co mo as
re gras do edi tal são cla ras em não per- 
mi tir que um mes mo gru po ope re as
du as áre as, a fim de ga ran tir a con cor- 
rên cia do cer ta me, a em pre sa op tou
pe lo ter mi nal STS14. Os lei lões fo ram
re a li za dos por meio da Agên cia Na ci- 
o nal de Trans por tes Aqua viá ri os (An- 
taq) e mar cam a re to ma da do pro gra- 
ma de con ces sões do go ver no após a
pan de mia.

O mi nis tro da In fra es tru tu ra, Tar cí- 
sio Go mes de Frei tas, co me mo rou o
su ces so do lei lão. “Es ta mos dan do
pas sos fir mes pa ra trans for mar o se- 

tor por tuá rio e me lho rar a na ve ga ção
no Bra sil. So mos um país que es tá vo- 
ca ci o na do pa ra cres cer. A mu dan ça
não é fei ta pe lo go ver no. É fei ta por
quem mo ve a má qui na e por quem
tem von ta de de trans for mar o país.
Nós va mos ser gran des”, dis se, após a
ses são, re a li za da na Bol sa de Va lo res
de São Pau lo (B3).

Os lei lões con so li dam uma no va ló- 
gi ca de oti mi za ção do uso de áre as no
Por to de San tos. Des sa ma nei ra, a mo- 
vi men ta ção das car gas se da rá de for- 
ma mais se to ri za da e efe ti va, con for- 
me o no vo Pla no de Zo ne a men to e
De sen vol vi men to (PDZ) do por to.
Com os pró xi mos aces sos fer ro viá ri os
que se rão cons truí dos em San tos, que
vão per mi tir in te gra ção com as li nhas
da Ru mo Ma lha Pau lis ta e da Fer ro via
Nor te-Sul, o trans por te da ce lu lo se,
as sim co mo de ou tras car gas, se rá fei- 
to com ba se na mul ti mo da li da de,
uma das gran des pre mis sas do se tor
de trans por tes.

Jun tos, os ter mi nais te rão in ves ti- 
men tos pre vis tos da or dem de R$ 420
mi lhões, in cluin do aces sos ro do fer ro- 
viá ri os, e vão ren der R$ 110,9 mi lhões
pa ra a San tos Port Authority (SPA), au- 
to ri da de por tuá ria que ad mi nis tra o
por to, ao lon go de to do o pe río do da
con ces são. Os dois ter mi nais vão ge- 

rar mais de 7,6 mil em pre gos, en tre di- 
re tos, in di re tos e efei to-ren da.

O ter mi nal STS14, que tem área de
44,5 mil me tros qua dra dos, se rá aten- 
di do por dois ber ços lo ca li za dos no
cais pú bli co do Ma cu co, com ex ten- 
são to tal de cer ca de 1 mil me tros. A
El do ra do Bra sil Ce lu lo se de ve rá re a li- 
zar in ves ti men tos, co mo cons tru ção
de no vo ar ma zém e aqui si ção de pon- 
tes ro lan tes, pa ra pro pi ci ar o des car-
re ga men to fer ro viá rio de uma com- 
po si ção de 67 va gões com 88 to ne la- 
das ca da em, no má xi mo, 8,5 ho ras,
por exem plo. Já Bra cell SP Ce lu lo sa
Lt da, ven ce do ra do STS14A, com área
de 45,1 mil me tros qua dra dos, além
de cons truir um no vo ar ma zém e re a- 
li zar in ves ti men tos que per mi tam o
mes mo des car re ga men to fer ro viá rio
do ou tro ter mi nal, tam bém de ve rá
cus te ar equi pa men tos que pos si bi li- 
tem re mes sa de em bar que, do ar ma- 
zém pa ra o cais de, no mí ni mo, 25 mil
to ne la das por dia.

O Bra sil é um dos mai o res pro du to-
res de ce lu lo se do mun do, sen do es se
o pro du to com mai or ta xa de cres ci- 
men to anu al no Por to de San tos. Após
os in ves ti men tos nos ter mi nais, a mo-
vi men ta ção des se ti po de car ga de ve
sal tar pa ra cin co mi lhões de to ne la-
das por ano.

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto

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.

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

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:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

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

P01 
02º30’01.08”S 

44º19’11.3”O   
Praia da Ponta D’ Ao lado do Espigão Ponta D’ Areia IMPRÓPRIO 

P1.1 
02º29’51.40”S 
44º18’44.30”O 

Praia da Ponta D’ 
Em frente ao Cond. Jardins de 

Bordaux  
IMPRÓPRIO 

P02 
02º29’39.50”S 
44º18’28.10”O  

Praia da Ponta D’ 
Em frente à Praça de Apoio ao 

Banhista 
IMPRÓPRIO 

P2.1 
02º29’11.0”S 

44º18’07.20”O 
Praia Ponta do Farol Em frente ao Farol  IMPRÓPRIO 

P2.2 
02º29’12.10”S 
44º17’32.30”O 

Praia de São Marcos  
Em frente aos Bares do Chefe e 

Desfrute 
IMPRÓPRIO 

P03 
02º29’12.50”S 
44º17’05.60”O  

Praia de São Marcos 
Em frente ao Agrup. Batalhão do 

Mar  
IMPRÓPRIO 

P3.1 
02º29’11.40”S 
44º16’32.20”O  

Praia de São Marcos Em frente ao Heliporto  IMPRÓPRIO 

P3.2 
02º28’59.90”S 
44º16’01.90”O 

Praia de São Marcos Em frente à Banca de Jornal  IMPRÓPRIO 

P04 
02º28’52.70”S 
44º15’40.30”O  

Praia do Calhau Em frente à Elevatória da CAEMA IMPRÓPRIO 

P4.1 
02º28’53.70”S 
44º15’12.60”O  

Praia do Calhau Em frente à Pousada Vela Mar IMPRÓPRIO 

P4.2 
02º28’53.40”S 
44º14’19.60”O  

Praia do Calhau Em frente à Pousada Suíça  IMPRÓPRIO 

P05 
02º28’46.20”S 
44º14’19.0”O  

Praia do Olho d’Água 
Em frente à descida da rua São 

Geraldo  
IMPRÓPRIO 

P06 
02º38’29.0”S 

44º13’33.60”O  
Praia do Olho d’Água Á direita da Elevatória Iemanjá II  IMPRÓPRIO 

P6.1 
02º28’30.0”S 

44º13’14.90”O  
Praia do Olho d’Água  

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

IMPRÓPRIO 

P07 
02º28’13.40”S 
44º12’41.80”O  

Praia do Meio Em frente ao Kactus Bar  IMPRÓPRIO 

P08 
02º28’05.20”S 
44º12’22.70”O  

Praia do Meio  Em frente ao Bar do Capiau 2 
IMPRÓPRIO 

P09 
02º27’50.80”S 
44º11’55.0”O  

Praia do Araçagy 
Em frente à descida principal do 

Araçagy  
IMPRÓPRIO 

P10 
02º27’47.90”S 
44º11’29.0”O  

Praia do Araçagy Em frente ao Bar da Atalaia  
IMPRÓPRIO 

 
P11 

02º27’33.50”S 
44º10’32.20”O  

  Em frente ao Bar Rainha  
IMPRÓPRIO 

P12 
02º27’33.50”S 
44º10’32.20”O  

Praia Olho de Porco  Em frente ao Las Vegas Bar  
IMPRÓPRIO 

P13 
02º27’22.70”S 
44º10’22.20”O  

Praia do Mangue Seco Última Barraca antes do Mangue  
IMPRÓPRIO 

P14 
02º27’00.4”S 

44º09’47.20”O  
Praia do Mangue Seco  

Entre a Barraca da Val e Barraca do 
Sr. Pedro 

IMPRÓPRIO 

Areia

Areia

Areia

Praia Olho de Porco

   PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

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). 

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.REQUE-
REM 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

oimparcial.com.br
92 ANOS DE CREDIBILIDADE
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PA TRÍ CIA CU NHA

Mais de 4 mil óbi tos no Ma ra nhão

Com ba te e con tro le

Óbi tos cau sa dos pe lo fu mo

Maranhão

Tabagismo já matou
mais de 4 mil 

N
es te an,  o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Fu mo,
29 de agos to, vai tra ba lhar o te ma “Ta ba gis mo
e co ro na ví rus (Co vid-19) ”. O ta ba gis mo tam- 
bém é con si de ra do uma pan de mia pe la Or ga- 

ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) e tem pa pel de des ta- 
que no agra va men to da pan de mia de Co vid-19, já que é
fa tor de ris co pa ra trans mis são do ví rus e pa ra o de sen- 
vol vi men to de for mas mais gra ves de Co vid-19.

No es ta do, a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) lan- 
çou on tem, sex ta-fei ra (28),  a cam pa nha vir tu al con tra o
ta ba gis mo, que se rá vol ta da pa ra a ces sa ção e im plan ta- 
ção dos con sul tó ri os do fu man te em to do o Ma ra nhão.
Se gun do a SES, o ob je ti vo da é cons ci en ti zar a po pu la- 
ção so bre os agra vos de saú de cau sa dos pe lo ta ba gis mo
e sua re la ção com o no vo co ro na ví rus, as do en ças crô ni- 
cas e os cân ce res que po dem ser ad qui ri dos.

Se gun do a So ci e da de Bra si lei ra de Pneu mo lo gia e Ti- 
si o lo gia, o ta ba gis mo au men ta o ris co de com pli ca ções
de de ze nas de do en ças, em es pe ci al, as car di o vas cu la res
isquê mi cas in far to do mi o cár dio e der ra me ce re bral,
do en ças res pi ra tó ri as (bron qui te e en fi se ma) e di ver sos
ti pos de cân cer.

O cân cer de brôn qui os e pul mão ma tou, en tre 2008 e
2018, 4.189 pes so as no Ma ra nhão. Pe los da dos do IN CA
(Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer), em 2008 fo ram 270 óbi- 
tos e em 2018 fo ram 566. A es ti ma ti va do Ins ti tu to pa ra o
es ta do (no bi ê nio 2020-2022)  é de 270 no vos ca sos en tre
ho mens e na ca pi tal, 70. En tre as mu lhe res a es ti ma ti va
é de 200 no vos ca sos no es ta do, e 60 na ca pi tal, São Luís.

En tre os ho mens no es ta do, a do en ça ocu pa a se gun- 
da co lo ca ção, e en tre as mu lhe res, a ter cei ra.

Des de 2017, quan do foi im plan ta do o Pro gra ma de
Con tro le do Ta ba gis mo no Ma ra nhão da Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de, ha via 30 pes so as em tra ta men to. Em
2018, o pri mei ro qua dri mes tre re gis trou 141 pes so as no
pro gra ma; se gui do de 282 e 414 pes so as, res pec ti va- 
men te, no se gun do e ter cei ro qua dri mes tre. Em 2019,
se gun do le van ta men to do De par ta men to de Edu ca ção
em Saú de da SES, 221 pes so as pa ra ram de fu mar.

Atu al men te, mais de 90% dos mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses ofe re cem aten di men to a ta ba gis tas. Em São Luís, o
tra ta men to pa ra fu man tes es tá dis po ní vel no Cen tros de
Aten ção Psi cos so ci al Ál co ol e Dro gas (Caps AD Es ta du- 
al); Cen tro de Saú de AMAR; Cen tro de Saú de Sa lo mão
Fi que ne; Cen tro de Saú de Clo do mir Pi nhei ro Cos ta e
Cen tro de Saú de São Rai mun do.

Des de o Dia Mun di al sem Ta ba co no Bra sil, em maio,
a OMS vem fa zen do uma sé rie de ori en ta ções so bre o ta- 
ba gis mo em tem pos de pan de mia do no vo Co ro na ví rus.
As re co men da ções des ta cam que dei xar de fu mar traz

be ne fí ci os ime di a tos, in cluin do a re du ção dos ris cos de
de sen vol ver com pli ca ções pe la do en ça cau sa da pe lo ví- 
rus.

Da dos apon tam que a com bi na ção en tre a do en ça e a
ni co ti na é ex tre ma men te pre ju di ci al pa ra os fu man tes.
Os ris cos de in fec ções res pi ra tó ri as e de do en ças pul mo- 
na res e car di o vas cu la res se tor nam mais acen tu a dos. Os
fu man tes são aco me ti dos com mai or frequên cia de in- 
fec ções co mo si nu si tes, tra que o bron qui tes, pneu mo ni- 
as e tu ber cu lo se. De vi do a um pos sí vel com pro me ti- 
men to da ca pa ci da de pul mo nar, o fu man te pos sui mais
chan ces de de sen vol ver sin to mas gra ves da do en ça.

Pa ra além da si tu a ção de pan de mia, Es tu do do Vi gi tel
(Vi gi lân cia de Fa to res de Ris co e Pro te ção pa ra Do en ças
Crô ni cas por Inqué ri to Te lefô ni co), re a li za do em 2019,
nas 26 ca pi tais bra si lei ras e no Dis tri to Fe de ral, com um
uni ver so de 52.443 en tre vis tas, apon tou 9,8% de fu man- 
tes. O ín di ce é 0,5% mais al to que o apu ra do em 2018.

Se por um la do os ta ba gis tas têm seu sis te ma res pi ra- 
tó rio pre ju di ca do pe lo fu mo, e, por tan to, se in fec ta dos
pe lo co ro na ví rus, po dem ter sua saú de ain da mais ame- 
a ça da, por ou tro la do, ao dei xar de fu mar, os be ne fí ci os à
saú de são ime di a tos, pois após 12 a 24 ho ras sem fu mar
os pul mões dos fu man tes já fun ci o na rão me lhor. Pa rar
de fu mar po de re du zir o ris co de de sen vol ver a for ma
mais se ve ra da Co vid-19.

Pes qui sa da OMS (Or ga ni za ção Mun di al da Saú de)
apon ta que a subs tân cia li de ra as cau sas de mor tes evi- 
tá veis em to do o pla ne ta, res pon den do por mais de 60%
dos óbi tos re la ci o na dos às do en ças crô ni cas não trans- 
mis sí veis (DCNT).  Se gun do es pe ci a lis tas, o há bi to de
fu mar é res pon sá vel por di ver sos ti pos de do en ças, en- 
tre elas, o cân cer, con si de ra do uma das mais gra ves.

Ra mon An dra de de Mel lo, mé di co on co lo gis ta, lem- 
bra que 30% des sas mor tes es tão di re ta men te re la ci o na- 
das a di ver sos ti pos de cân cer, co mo pul mão, bo ca, la- 
rin ge, fa rin ge, esô fa go, pân cre as, rim, be xi ga, co lo do
úte ro, estô ma go e fí ga do. “O ta ba gis mo é de vas ta dor pa- 
ra a saú de. Os fu man tes têm 15 ve zes mais chan ces de
de sen vol ver cân cer de pul mão do que as pes so as que
nun ca fu ma ram”.

O ta ba gis mo é de vas ta dor pa ra a

saú de. Os fu man tes têm 15 ve zes

mais chan ces de de sen vol ver cân cer

de pul mão do que as pes so as que

nun ca fu ma ram

O on co lo gis ta aler ta ain da pa ra o nar gui lé, que tem si- 
do uti li za do com frequên cia pe los jo vens: “Ele po de pro- 
vo car o de sen vol vi men to de cân cer de pul mão, do en ças
res pi ra tó ri as, além de cân cer de bo ca, be xi ga e leu ce- 
mia. As re co men da ções são as mes mas pa ra aque las
que fa zem uso do ci gar ro tra di ci o nal”.

Ele po de pro vo car o

de sen vol vi men to de cân cer de

pul mão, do en ças res pi ra tó ri as, além

de cân cer de bo ca, be xi ga e leu ce mia
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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

Cai xa Tem

Em prés ti mos no Cai xa Tem
Pre juí zos da Cai xa

CAIXA TEM

Crédito, seguro e cartão
para baixa renda

N
o vi da de! A Cai xa Econô mi- 
ca Fe de ral pre ten de am pli ar
o Cai xa Tem ao ofe re cer ser- 
vi ços de mi cro cré di to, se gu- 

ros e car tões. O in tui to é trans for mar o
apli ca ti vo no ban co di gi tal da me nor
ren da. De acor do com a Cai xa, 91,7
mi lhões de pou pan ças so ci ais di gi tais
fo ram aber tas gra tui ta men te du ran te
pan de mia do no vo co ro na ví rus. Is so
por que os bra si lei ros re ce bem be ne fí- 
ci os do go ver no nes sas con tas.

O pre si den te da Cai xa, Pe dro Gui- 
ma rães, afir ma que o ban co pre ten de
man ter es sas con tas aber tas gra tui ta- 
men te após a pan de mia. “To dos os
pro du tos se rão man ti dos. To dos os
pro du tos gra tui tos con ti nu a rão gra- 
tui tos. E fa re mos mais”, res sal tou o
pre si den te do ban co.

Atu al men te, o apli ca ti vo é uti li za do
pe los bra si lei ros pa ra o re ce bi men to
do au xí lio emer gen ci al, sa que emer- 
gen ci al do Fun do de Ga ran tia do Tem- 
po de Ser vi ço (FGTS) e o Be ne fí cio
Emer gen ci al de Ma nu ten ção do Em- 
pre go e da Ren da (BEM).

To dos os pro du tos se rão

man ti dos. To dos os

pro du tos gra tui tos

con ti nu a rão gra tui tos. E

fa re mos mais

A ideia do ban co, se gun do Gui ma- 
rães, é que o Cai xa Tem se ja o ban co
di gi tal pa ra a me nor ren da, que é 80%
da ba se de cli en tes da Cai xa. O apli ca- 
ti vo con ti nu a rá ofe re cen do pa ga men- 
to di gi tal de be ne fí ci os so ci ais, in clu- 
si ve do Bol sa Fa mí lia, que ho je é pa go
ape nas de for ma pre sen ci al.

O apli ca ti vo de ve ofer tar em bre ve
no vos ser vi ços, co mo mi cro cré di to,
se gu ros e car tões. O Cai xa Tem vai
per mi tir, por exem plo, o em prés ti mo
de “R$ 100, R$ 200, R$ 300” pa ra os
bra si lei ros de bai xa ren da e pa ra os
tra ba lha do res in for mais que ho je re- 
ce bem o au xí lio emer gen ci al, co mo
afir ma o pre si den te do ban co.

Já em re la ção a ofer ta de se gu ros ou
car tões, Gui ma rães não deu in for ma- 

ções. Atu al men te o Cai xa Tem já ofe- 
re ce um car tão de dé bi to di gi tal que
po de ser usa do em com pras on li ne e
tam bém em com pras pre sen ci ais, por
meio da apro xi ma ção do ce lu lar das
ma qui ni nhas de car tão. Mais de 67
mi lhões des ses car tões de dé bi to vir- 
tu ais já fo ram emi ti dos na pan de mia.

A am pli a ção dos ser vi ços ofe re ci- 
dos pe lo Cai xa Tem po de ser uma for- 
ma de o ban co con ti nu ar com os be- 
ne fi ciá ri os do au xí lio emer gen ci al na
sua ba se de cli en tes no pós-co ro na ví- 
rus, já que 40 mi lhões de ci da dãos
abri ram con ta na Cai xa pa ra re ce ber
os be ne fí ci os do go ver no na pan de-
mia.

Gui ma rães afir mou que o pa ga-
men to dos au xí li os po de ter mo ti va do
a re du ção do lu cro da Cai xa Econô mi- 
ca Fe de ral no se gun do tri mes tre des te
ano. Se gun do o pre si den te, o ban co
pra ti ca men te pa rou em abril e maio
pa ra pa gar os be ne fí ci os. Por is so, aca- 
bou re du zin do os con tra tos co mer ci- 
ais. Hou ve uma que da de 39,3% no lu- 
cro lí qui do e de 18,8% nas re cei tas
com pres ta ção de ser vi ços e ta ri fas de
ban cá ri as.

PARA UNIVERSITÁRIOS

Competição para fazer a própria cerveja

OS VENCEDORES DO DESAFIO VÃO GANHAR UM LOTE DO PRODUTO FABRICADO POR UMAS DAS CERVEJARIAS DA AMBEV

A Am bev lan çou uma com pe ti ção
pa ra uni ver si tá ri as e uni ver si tá ri os
que so nham em cri ar sua pró pria cer- 
ve ja. Os ven ce do res do De sa fio Cer ve- 
jei ro vão ga nhar um lo te do pro du to
que de sen vol ve ram, que se rá fa bri ca- 
do em uma das mais de trin ta cer ve ja- 
ri as da com pa nhia, es pa lha das em to- 
do o Bra sil.

Além dis so, eles tam bém se rão pre- 
mi a dos com um cur so cer ve jei ro, jun- 
to ao ti me de es pe ci a lis tas da pró pria
Am bev. Pa ra is so, os gru pos vão ter
que pen sar em tu do: na re cei ta, no
pro ces so de pro du ção, na em ba la gem
e até no ró tu lo da no va cer ve ja. “A gen- 
te é apai xo na do por cer ve ja e que re- 
mos en con trar ou tras pes so as que
com par ti lhem des sa pai xão! É nas

uni ver si da des que es tão os nos sos fu- 
tu ros ta len tos e, por is so, cri a mos uma
com pe ti ção que vai en si ná-los so bre o
uni ver so cer ve jei ro. É uma opor tu ni- 
da de pa ra apren der, se ar ris car e ter
no vas ex pe ri ên ci as” ex pli ca Caio Zaio,
Ge ren te de Re cru ta men to e Se le ção
da Amé ri ca do Sul da Am bev. “Es sa é,
na ver da de, a se gun da edi ção do Be er
Champs. Na pri mei ra vez, fi ze mos
uma com pe ti ção só com os nos sos es- 
ta giá ri os. Deu tão cer to, que de ci di- 
mos ex pan dir e le var es sa di nâ mi ca,
que é tão ri ca, pa ra den tro das uni ver- 
si da des tam bém.”

Na pri mei ra edi ção, o gru po ven ce- 
dor cri ou uma cer ve ja cheia de ino va- 
ção: com es ti lo bel ga Sai son, ela ga- 
nhou a adi ção mais do que bra si lei ra

do gua ra ná, vin do di re to da Amazô- 
nia. Par ti ci pan tes da se gun da edi ção,
cla ro, não vão pre ci sar sa ber tu do de
cer ve ja an tes de se ins cre ver. Pa ra aju- 
dar os com pe ti do res, a Am bev vai fa- 
zer du as li ves em seu ca nal Am bev Le- 
ar ning, en si nan do so bre o pla no co- 
mer ci al e de pro du ção. Além dis so, to- 
dos os gru pos vão re ce ber um guia
com ori en ta ções de co mo po dem
apre sen tar su as idei as.

Po dem ser ins cre ver gru pos de du- 
as a qua tro pes so as, de to das as re- 
giões do País, que es te jam cur san do
qual quer gra du a ção, em qual quer
ano. As ins cri ções vão até 18 de se- 
tem bro. In te res sa dos po dem aces sar
o link: https://am-
bev.gupy.io/jobs/257183.

No vo ca len dá rio do au xí lio emer gen ci al

• Quem re ce beu a pri mei ra par ce la em abril: A 4ª e a 5ª
par ce la se rão pa gas en tre 22 de ju lho e 30 de se tem bro;
• Quem re ce beu a pri mei ra par ce la em maio: A 3ª, a 4ª e
a 5ª par ce la se rão pa gas en tre 22 de ju lho e 13 de no vem -
bro;
• Quem re ce beu a pri mei ra par ce la en tre 1º de ju nho e 4
de ju lho: A 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª par ce la se rão pa gas en tre 22
de ju lho de 30 de no vem bro;
• Quem se ca das trou no au xí lio en tre 17 de ju nho e 2 de
ju lho: As cin co par ce las se rão pa gas en tre 22 de ju lho e
30 de no vem bro.

Ca len dá rio do ci clo 1 – Au xí lio 

• 4ª par ce la de po si ta da – Pa ra quem re ce beu a 1ª par ce -
la em abril;
• 3ª par ce la de po si ta da – Pa ra quem re ce beu a 1ª par ce -
la em maio;
• 2ª par ce la de po si ta da – Pa ra quem re ce beu a 1ª par ce -
la en tre 1º de ju nho e 4 de ju lho;
• 1ª par ce la de po si ta da – Pa ra quem se ca das trou no au -
xí lio en tre 17 de ju nho e 2 de ju lho.

Li be ra ção de sa que e re ti ra da
• 1º de se tem bro – nas ci dos em agos to
• 5 de se tem bro – nas ci dos em se tem bro
• 12 de se tem bro – nas ci dos em ou tu bro e no vem bro
• 17 de se tem bro – nas ci dos em de zem bro
• Ca len dá rio do ci clo 2 – Au xí lio emer gen ci al

• 5ª e úl ti ma par ce la de po si ta da – Pa ra quem re ce beu a
1ª par ce la em abril;
• 4ª par ce la de po si ta da – Pa ra quem re ce beu a 1ª par ce -
la em maio;
• 3ª par ce la de po si ta da – Pa ra quem re ce beu a 1ª par ce -
la em ju nho;
• 2ª par ce la de po si ta da – Pa ra quem re ce beu a 1ª par ce -
la em ju lho.

De pó si to do di nhei ro 
• 2 de se tem bro – nas ci dos em fe ve rei ro
• 4 de se tem bro – nas ci dos em mar ço
• 9 de se tem bro – nas ci dos em abril
• 11 de se tem bro – nas ci dos em maio
• 16 de se tem bro – nas ci dos em ju nho
• 18 de se tem bro – nas ci dos em ju lho
• 23 de se tem bro – nas ci dos em agos to
• 25 de se tem bro – nas ci dos em se tem bro
• 28 de se tem bro – nas ci dos em ou tu bro e no vem bro
• 30 de se tem bro – nas ci dos em de zem bro

Li be ra ção de sa que e trans fe rên cia
• 19 de se tem bro – nas ci dos em ja nei ro
• 22 de se tem bro – nas ci dos em fe ve rei ro
• 29 de se tem bro – nas ci dos em mar ço
• 1º de ou tu bro – nas ci dos em abril
• 3 de ou tu bro – nas ci dos em maio
• 6 de ou tu bro – nas ci dos em ju nho
• 8 de ou tu bro – nas ci dos em ju lho
• 13 de ou tu bro – nas ci dos em agos to
• 15 de ou tu bro – nas ci dos em se tem bro
• 20 de ou tu bro – nas ci dos em ou tu bro
• 22 de ou tu bro – nas ci dos em no vem bro
• 27 de ou tu bro – nas ci dos em de zem bro

Ca len dá rio do ci clo 3 – Au xí lio 

• 5ª e úl ti ma par ce la de po si ta da – Quem re ce beu 1ª par -
ce la em maio;
• 4ª par ce la de po si ta da – Quem re ce beu a 1ª par ce la em
ju nho;
• 3ª par ce la de po si ta da – Quem re ce beu a 1ª par ce la em
ju lho.

De pó si to do di nhei ro
• 9 de ou tu bro – nas ci dos em ja nei ro e fe ve rei ro
• 16 de ou tu bro – nas ci dos em mar ço e abril
• 23 de ou tu bro – nas ci dos em maio e ju nho
• 30 de ou tu bro – nas ci dos em ju lho e agos to
• 6 de no vem bro – nas ci dos em se tem bro e ou tu bro
• 13 de no vem bro – nas ci dos em no vem bro e de zem bro

Li be ra ção de sa que e re ti ra da
• 29 de ou tu bro – nas ci dos em ja nei ro e fe ve rei ro
• 3 de no vem bro – nas ci dos em mar ço e abril
• 10 de no vem bro – nas ci dos em maio e ju nho
• 12 de no vem bro – nas ci dos em ju lho e agos to
• 17 de no vem bro – nas ci dos em se tem bro e ou tu bro
• 19 de no vem bro – nas ci dos em no vem bro e de zem bro

AU XÍ LIO EMER GEN CI AL

R$ 600 até de zem bro:
con fi ra o ca len dá rio

O go ver no fe de ral anun ci ou um no vo ca len dá rio pa ra
os pa ga men tos do au xí lio emer gen ci al até de zem bro.
Co mo ba se, se rá uti li za da a da ta de re ce bi men to da pri- 
mei ra par ce la (ou ca das tro no au xí lio) e a da ta de nas ci- 
men to. Es se no vo ca len dá rio não es tá di vi di do em lo tes,
co mo an te ri or men te, mas em ci clo de pa ga men tos. Ao
to do, são qua tro ci clos e em ca da um exis te um cro no- 
gra ma ba se a do no mês de ani ver sá rio do be ne fi ci a do.

Com o no vo cro no gra ma de pa ga men tos, o ca len dá- 
rio di vul ga do an te ri or men te pe lo Mi nis té rio da Ci da da- 
nia é subs ti tuí do. Va le des ta car que a no vi da de só é vá li- 
da pa ra quem se ins cre veu pa ra re ce ber o be ne fí cio, ou
se ja, não va le pa ra os be ne fi ci a dos do Bol sa Fa mí lia ou
Ca das tro Úni co.

Com o no vo ca len dá rio do au xí lio emer gen ci al, os pa- 
ga men tos fo ram di vi di dos em qua tro ci clos, sen do:

O ci clo 1 do au xí lio emer gen ci al fun ci o na rá da se- 
guin te for ma:

Con fi ra co mo fun ci o na rá o ci clo 2 do au xí lio:

Sai ba co mo fun ci o na rá o ter cei ro ci clo do au xí lio
emer gen ci al:

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto
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Serviços integram o programa São Luís em Obras, executado pelo prefeito Edivaldo que
tem levado frentes de trabalho para todas as áreas da capital

Ou tras obras

SÃO LUÍS

Inhaúma e Mangue
Seco recebem asfalto

P
or meio do pro gra ma São Luís 
em Obras, o as fal to che gou ao 
bair ro Inhaú ma, no Dis tri to 
de Pe dri nhas, zo na ru ral da 

ca pi tal. Pa ra vis to ri ar os ser vi ços, o 
pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or vi si- 
tou a co mu ni da de que re ce be as fal to 
no vo em ru as e ave ni das que nun ca 
ha vi am si do pa vi men ta das. Ain da em 
Pe dri nhas, o pre fei to acom pa nhou o 
an da men to das obras de ter ra pla na- 
gem pa ra pa vi men ta ção no bair ro 
Man gue Se co. Es tas ações in te gram o 
pro gra ma São Luís em Obras, que tem 
im pac ta do di ver sos pon tos da ci da de 
com cen te nas de fren tes de tra ba lho 
em an da men to, co mo re for ma e cons- 
tru ção de pra ças, mer ca dos, além de 
dre na gem pro fun da e su per fi ci al, en- 
tre ou tras. “Em nos sa ges tão, por meio 
do pro gra ma São Luís em Obras, es ta- 
mos re a li zan do tra ba lhos de pa vi- 
men ta ção em to das as re giões da ci- 
da de e, na zo na ru ral, em bair ros que 
nun ca ti ve ram me lho ri as de ur ba ni- 
za ção, co mo o Inhaú ma e Man gue Se- 
co, on de as co mu ni da des con vi vi am 
há mui tos anos com a po ei ra e a la ma, 
ru as es bu ra ca das e mui tos trans tor- 
nos. Es ta mos che gan do a lo cais que 
nun ca o po der pú bli co ti nha che ga do 
an tes”, res sal tou o pre fei to Edi val do 
que es ta va acom pa nha do do se cre tá- 
rio da Se mosp, An to nio Araú jo.

O ti tu lar da Se mosp fa lou so bre a 
abran gên cia do pro gra ma São Luís 
em Obras. “A ges tão do pre fei to Edi- 
val do es tá mu dan do a re a li da de de di- 
ver sos bair ros da zo na ru ral. Ho je 
acom pa nha mos o iní cio das obras de 
pa vi men ta ção no Inhaú ma que es tá 
re ce ben do as fal to pe la pri mei ra vez.

PREFEITO EDIVALDO VISITOU AS OBRAS NOS BAIRROS DO IHAÚMA E MANGUE SECO

Es ta mos al can çan do re giões que nun- 
ca ti nham re ce bi do in ves ti do em in- 
fra es tru tu ra, mas que ago ra es tão sen- 
do ur ba ni za das por pro gra ma São 
Luis em Obras”, en fa ti zou o se cre tá rio 
An to nio Araú jo.

No bair ro Inhaú ma, os tra ba lhos de 
ter ra pla na gem da Ave ni da Prin ci pal, a 
Rua São Rai mun do e di ver sas vi as 
trans ver sais ti ve ram iní cio no úl ti mo 
dia 21 des te mês, is to é, há pou co mais 
de uma se ma na. To das as ru as e a Ave- 
ni da Prin ci pal fo ram re vol vi das e 
aplai na das por tra to res de ara do e 
mo to ni ve la do ras, que pre pa ra ram o 
so lo pa ra re ce ber o com pos to de bri ta, 
que an te ce de o tra ba lho das má qui- 
nas com pac ta do ras.

Na sex ta-fei ra (28), o tra ba lho de 
as fal ta men to pro pri a men te di to te ve 
iní cio. An tes, po rém, as ru as re ce be- 

ram uma ca ma da de pi che (as fal to lí-
qui do). “Era mui ta la ma e po ei ra aqui. 
A mi nha avó não po dia nem se quer 
sair de ca sa, que pas sa va mal. Ho je, 
es ta mos ven do es ta obra acon te cen- 
do, com o as fal to che gan do. Ago ra va- 
mos po der tran si tar com mais tran- 
qui li da de pe las ru as”, co men tou Inal- 
do Antô nio Fer rei ra, que mo ra na lo- 
ca li da de há mais de 13 anos. “Era um 
so nho que to da a co mu ni da de ti nha, 
de ver es ses be ne fí ci os che gan do 
aqui, pa ra que a gen te pu des se an dar 
pe las ru as sem tro pe çar nos bu ra cos 
ou se su jar na la ma em tem pos de 
chu va, ou com a po ei ra, que era mui- 
ta, na es ti a gem. Nós so mos to dos 
mui tos gra tos por es ta obra es tar sen- 
do fei ta aqui no nos so bair ro”, co me-
mo rou Ma ri na Al ves de Men don ça, de 
78 anos, avó de Inal do Fer rei ra.

Mangue Seco não recebia obras há anos

No bair ro Man gue Se co, lo ca li za do
no Dis tri to de Pe dri nhas, zo na ru ral
da ci da de, a Pre fei tu ra es tá im plan- 
tan do pa vi men ta ção em ru as e ave ni- 
das que es ta vam em si tu a ção mui to
pre cá ria, re ple ta de bu ra cos, po ei ra e
la ma, além de tre chos lon gos sem as- 
fal to. “Es tas ru as es ta vam pre ci san do
de me lho ri as há mui tos anos. A che- 
ga da des te ser vi ço é mui to bem re ce- 
bi do por to da a co mu ni da de”, co me- 
mo rou o pas tor evan gé li co Jo sé Ai res,
que pos sui uma re si dên cia no bair ro
há mais de 30 anos. “Es tão fa zen do
um ser vi ço bom. Es sa rua ti nha mui ta
la ma e po ei ra e era di fí cil tran si tar,
sair de ca sa sem ter su jar as rou pas,
com ris co até de tro pe çar em al gum
bu ra co”, co men tou Do min gas Al ves
dos San tos, de 58 anos, mo ran do na
re gião há mais de 30 anos.

Na co mu ni da de de Man gue Se co, a
Pre fei tu ra es tá exe cu tan do ser vi ços de
pre pa ra ção do so lo pa ra pa vi men ta- 
ção, is to é, es tão re vol ven do o lei to

das ru as e ave ni das, re ti ran do o que
so brou da an ti ga pa vi men ta ção pa ra,
em se gui da, ter ra pla nar e com pac tar,
a fim de apli car no va ca ma da de as fal- 
to. Al gu mas ru as já fo ram as fal ta das,
co mo a Rua 8, que fi ca pró xi mo ao
Cen tro de En si no Mé dio Pro fes sor
Má rio Mei re les, que aten de es tu dan- 
tes do bair ro e de vá ri os pon tos do
Dis tri to In dus tri al.

Na zo na ru ral de São Luís, além do
Inhaú ma e do Man gue Se co, a Pre fei- 
tu ra tem exe cu ta do pa vi men ta ção e,
em al guns ca sos, dre na gem pro fun da
e su per fi ci al, em lo ca li da des co mo as
vi las Es pe ran ça e Sha lom. Obras tam- 
bém na Vi la In dus tri al, Vi la Sarney e
Re si den ci al Pri ma ve ra, tam bém no
Ti ri bi, Ti bi ri zi nho e Rio do Meio, além
de obras de dre na gem, be ne fi ci an do
mais de 8 mil fa mí li as.

Va le lem brar que a Pre fei tu ra es tá
cons truin do uma pon te de con cre to

li gan do a Vi la Ita mar ao Re can to Ver- 
de, no tre cho que trans põe um ri a cho
aflu en te do Rio da Pra ta, com 36 me- 
tros de ex ten são e 10,5 me tros de lar-
gu ra, com pas seio pa ra pe des tre nos
dois sen ti dos e dre na gem plu vi al.

Ain da em re la ção a obras de as fal- 
ta men to, a Pre fei tu ra deu iní cio re- 
cen te men te à pa vi men ta ção de ru as a
ave ni das da Vi la Ma ra nhão e Si ti nho,
lo ca li za dos na BR-135, nas ad ja cên ci- 
as do dis tri to in dus tri al e por tuá rio.
São bair ros em que o as fal to es tá che-
gan do pe la pri mei ra vez em mui tas
das vi as, al gu mas si nu o sas, es trei tas e
de ter ra ba ti da, cer ca das por mo ra di- 
as sim ples e tam bém pe que nos sí ti os.

A Pre fei tu ra es tá ain da com obras
de as fal ta men to na Es tra da do Ma ra- 
cu já, na zo na ru ral (po lo Ma ra ca nã),
que ser ve de aces so a di ver sos bair ros
co mo Re si den ci al 2000, Mag nó lia I e
II, Vi la Ma ra cu já e Al to Pa raí so, que vai
be ne fi ci ar cer ca de 10 mil pes so as na
re gião.

Por que quem be be,
di ri ge e ma ta no trân si to
não é pre so no Bra sil?

Em ma té ria do dia 08 de agos to de 2020, o si te “Me tró- 
po les” pu bli cou a man che te: “Mo to ris ta em bri a ga do
que atro pe lou e ma tou ga ris é sol to pe la jus ti ça”. E é jus- 
ta men te nes se con tex to que sur ge a se guin te ce leu ma:
por que quem be be, di ri ge e ma ta no trân si to não é pre- 
so? E mais: o que sig ni fi ca “Lei Se ca” no Bra sil?

As ope ra ções “Lei Se ca”, co mo são co nhe ci dos os co- 
man dos com o fim pre cí puo de iden ti fi car e pu nir os
que fa zem uso de ál co ol en quan to di ri gem, têm-se in- 
ten si fi ca do nos úl ti mos anos, prin ci pal men te após a pu- 
bli ca ção da Lei 11.705/2008, cu ja al cu nha em pres tou às
ope ra ções.

Po rém, ain da as sim, a sen sa ção de im pu ni da de per- 
meia o am bi en te so ci al, na exa ta me di da em que não se
vê aque le que cei fou uma vi da no trân si to, ime di a ta- 
men te, atrás das gra des. 

Em bo ra ha ja um de se jo la ten te no seio da so ci e da de,
no ta da men te pa ra aque les que te nham si do iden ti fi ca- 
dos co mo cau sa do res de uma mor te no trân si to, no que
tan ge ao iní cio do cum pri men to da pe na de for ma au to- 
má ti ca, es sa se de de jus ti ça não se co a du na com o de vi- 
do pro ces so le gal.

Con si de ra do co mo uma ga ran tia cons ti tu ci o nal e
que de ve ba li zar to do e qual quer ato ju ris di ci o nal, na
bus ca efe ti va de res pon sa bi li za ção dos atos co me ti dos.
Ain da que to das as evi dên ci as es te jam pre sen tes e que
não ha ja dú vi das quan to à au to ria do cri me, a con de na- 
ção só pro duz to dos os seus efei tos após o trân si to em
jul ga do. Ain da mais se con si de rar mos a re cen te de ci são
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so bre a pri são em 2ª ins- 
tân cia, nos ter mos do art. 283 do Có di go de Pro ces so Pe- 
nal.

O atu al tra ta men to, dis pen sa do pa ra aque les que pra- 
ti cam um ho mi cí dio no trân si to es tan do sob in fluên cia
de ál co ol ou de qual quer subs tân cia psi co a ti va que de- 
ter mi ne de pen dên cia, é dis ci pli na do pe la Lei
13.546/2017. Com es se di plo ma, o Có di go de Trân si to
Bra si lei ro pas sa a pre ver pe na de re clu são, de 5 a 8 anos,
cons ti tuin do uma for ma qua li fi ca da do cri me pre vis to
no art. 302 do CTB.

Não que o cri me te nha se tor na do ina fi an çá vel, mas
de ve-se aguar dar a au di ên cia de cus tó dia, nos ca sos de
pri são em fla gran te. Só en tão, o juiz, de ci di rá pe la con- 
ces são de li ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça (CPP,
art. 322).

Man ter o au tor do de li to pre so pre ven ti va men te
(con se quen te men te, sem uma con de na ção cri mi nal
tran si ta da em jul ga do), por mais que cau se re vol ta e
sen ti men to de im pu ni da de, afron ta prin cí pi os cons ti tu- 
ci o nais, se as cir cuns tân ci as pes so ais do au tu a do fo rem
fa vo rá veis pa ra a de cre ta ção de li ber da de pro vi só ria. O
efe ti vo cum pri men to da pe na de ve aguar dar o pro nun- 
ci a men to ju di ci al e seu de vi do pro ces so le gal. Na prá ti- 
ca, se não hou ver pe ri go ge ra do pe lo es ta do de li ber da- 
de do au tor, não há que se fa lar em de cre ta ção da pri são
pre ven ti va (CPP, art. 312), ha ja vis ta cons ti tuir me di da a
ser uti li za da so men te a tí tu lo de ex ce ção e não co mo an- 
te ci pa ção de cum pri men to de pe na.

Em fa ce des sas ra zões, não é for ço so con cluir o
porquê do mo to ris ta bê ba do que ma ta no trân si to não
ser pre so.

Fon te: https://por tal do tran si to.com.br ( tre chos de
um ar ti go ela bo ra do por Da ni el Me ne zes, Kel ber Fer- 
nan de e Mar ce lo Pe rei ra)

CÓ DI GO DE TRÂN SI TO BRA SI LEI RO-CTB (Lei nº
9.503/97)

Art. 220. Dei xar de re du zir a ve lo ci da de do veí cu lo de
for ma com pa tí vel com a se gu ran ça do trân si to:

I – quan do se apro xi mar de pas se a tas, aglo me ra ções,
cor te jos, prés ti tos e des fi les:

In fra ção – gra vís si ma; Pe na li da de – mul ta
Mor tes no trân si to em São Luís em 2019: mo to ci clis- 

tas, ga ru pas e pe des tres che gam a qua se 85% do to tal

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto
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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 

NO CASTELÃO

Desfigurado, Sampaio
encara a Ponte Preta
NERES PINTO

A
pe sar dos qua tro no vo ca sos 
de co ro na ví rus re gis tra dos 
nas úl ti mas ho ras, o Sam paio 
Cor rêa não pe diu adi a men to 

de seu jo go des ta noi te e vai en ca rar a 
Pon te Pre ta no Cas te lão, a par tir das 
21h, em jo go da Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro. O Tri co lor ti nha até 
on tem ape nas 15 atle tas li be ra dos pa- 
ra en trar em cam po, mas sen do mo ni- 
to ra dos, pois es ta vam em con ta to 
com ou tros qua tro úl ti mos que tes ta- 
ram po si ti vo. A lis ta dos atle tas em 
con di ções de jo go po de ser au men ta- 
da pa ra 17, de pen den do das con di- 
ções fí si cas de ca da um.

O Sam paio tem um gru po de 29 jo- 
ga do res ins cri tos na Se gun do na, sen- 
do que 19 fo ram di ag nos ti ca dos com 
a Co vid-19, ou tros 14 ca sos ati vos e 
cin co já cu ra dos. “Es tá va mos com um 
pla ne ja men to, mas tu do mu dou com 
es ses no vos ca sos. Va mos aguar dar 
uma pos sí vel li be ra ção da CBF de al- 
guns atle tas que já pas sa ram pe lo pro- 
ces so de in fec ção, e en tão sa ber o gru- 
po de fa to que po de re mos con tar pa ra 
o jo go. A ex pec ta ti va é de ter pe lo me- 
nos 17 jo ga do res à dis po si ção”, dis se 
on tem téc ni co Léo Con dé, bas tan te 
cha te a do com a si tu a ção.

É cer to que Con dé de ve rá fa zer al- 
gu mas al te ra ções em to dos os se to res, 
pois já po de con tar com os atle tas que 
fo ram li be ra dos após con trair a co vid-
19. Fo ram eles, o za guei ro Lu cão, o la- 
te ral-di rei to Luís Gus ta vo, o vo lan te 
An dré Luís, o meia Da ni el Pe nha e o 
ata can te Di e go Ta va res.

O jo go

Ar bi tra gem

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

LUCAS ALMEIDA

Um du e lo dos mais im por tan tes 
pa ra de ter mi nar uma no va fa se do 
Sam paio Cor rêa no Cam pe o na to Bra- 
si lei ro. É es ta a ex pec ta ti va dos tor ce- 
do res tri co lo res.O re pre sen tan te ma- 
ra nhen se na Se gun do na re a li za até o 
mo men to uma cam pa nha ruim. Em 
três jo gos, per deu to dos por 1 a 0 e não 
mar cou ne nhum gol. Por is so, ne ces- 
si ta con quis tar os pri mei ros três pon- 
tos pa ra mu dar a es cri ta.

O ti me de Cam pi nas-SP, en quan to 
is so, ocu pa a quin ta co lo ca ção com 
oi to pon tos em cin co jo gos dis pu ta- 
dos, du as vi tó ri as, dois em pa tes, ape- 
nas uma der ro ta.Di ri gi da pe lo ex-téc- 
ni co bo li vi a no João Bri gat ti, a Pon te 
vem de um re sul ta do po si ti vo na Co pa 

do Bra sil, quan do eli mi nou o Afo ga- 
dos-SP em seus pró pri os do mí ni os na 
úl ti ma quar ta-fei ra.

A Pon te Pre ta de ve man dar a cam- 
po Ivan, Apo di, Lui zão, Wel ling ton 
Car va lho e Gui lher me La za ro ni; Luís 
Oyama, Ne to Mou ra e Ca mi lo; João 
Pau lo, Zé Ro ber to e Matheus Pei xo to.

A CBF, por meio da Co naf, es ca lou 
pa ra a par ti da de ho je Ti a go Nas ci- 
men to dos San tos (PE) ar bi tro, ten do 
co mo as sis ten tes Bru no Ce sar Cha ves 
Vi ei ra eJo sé Da ni el Tor res de Arau jo, 
to dos de Per nam bu co. O quar to ár bi- 
tro, Rai mun do Jo sé Cha gas Araú jo 
(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 ape nas um jo go dis pu ta do até
ago ra na Sé rie C do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro, de vi do aos pro ble mas sur gi- 
dos com vá ri os jo ga do res in fec ta dos
pe lo co ro na ví rus, o Im pe ra triz faz,
nes te sá ba do, sua se gun da apre sen ta- 
ção no Cam pe o na to Bra si lei ro. O Ca- 
va lo de Aço en tra em cam po às 17h,
no Es tá dio do Ar ru da, em Re ci fe, pa ra
en fren tar o San ta Cruz, quan do vai
bus car a pri mei ra vi tó ria pa ra sair das
úl ti mas co lo ca ções.

O re pre sen tan te ma ra nhen se vai
en ca rar o lí der da com pe ti ção,  que
ain da es tá in vic to e vem de um re sul- 
ta do po si ti vo, fo ra de ca sa, quan do
der ro tou o Bo ta fo go-PB por 2 a 1 na
ro da da an te ri or. O Im pe ra triz, por sua
vez, es tre ou com um em pa te por 0 a 0
com o Clu be do Re mo, jo gan do no Es- 
tá dio Frei Epi fâ nio.

A de le ga ção ca va li nha dei xou a re- 

gião To can ti na des de quin ta-fei ra,
quan do se guiu pa ra Be lém por via ro- 
do viá ria. Na ca pi tal pa ra en se fi cou até
on tem, quan do vi a jou por via aé rea
pa ra  a ca pi tal de Per nam bu co.

O téc ni co Luís Reis, que gos tou da
atu a ção di an te dos re mis tas,  vai man- 
dar a cam po a mes ma for ma ção: He- 
nal;  Hud son, Ra mon Bai a no, Xan dão
e Lor ran; Da ni el Pei xo to, No na to e Vi- 
ní cius; Lu cas Cam pos, An der son Ca- 
va lo e Ce si nha.   O gran de des fal que
do Im pe ra triz con ti nua sen do o ata- 
can te  Gi va, le si o na do, e já fo ra dos
pla nos pa ra es ta tem po ra da.

O San ta Cruz ocu pa a li de ran ça do
gru po A com se te pon tos ga nhos,  du- 
as vi tó ri as e um em pa te, ne nhu ma
der ro ta. Mar cou cin co gols e so freu
três,  tem sal do po si ti vo de dois. Seu
apro vei ta men to téc ni co é de 77%. A
equi pe co man da da pe lo téc ni co Ita- 

mar Schul le vai co me çar jo gan do com
Maycon; Toty, Danny Mo rais, Wil li am
Al ves, An dré, Pau li nho, Jú ni or, Chi- 
qui nho e Di di ra; Ja der son e Vic tor
Ran gel. O Gru po A é com pos to por
Bo ta fo go-PB, Fer ro viá rio-CE, Im pe ra-
triz-MA, Ja cui pen se-BA, Ma naus-AM,
Paysandu-PA, Re mo-PA, San ta Cruz-
PE, Tre ze-PB e Vi la No va-GO.

O mais no vo re for ço do San ta Cruz,
o za guei ro Eli vel ton foi apre sen ta do
pe lo Ti co lor na tar de de quin ta-fei ra,
no Ar ru da por in di ca ção do téc ni co
Ita mar. Ele atu ou no Flu mi nen se, CSA
e  Vi la No va-GO em 2019.

Por sua vez, o Im pe ra triz vai ten tar
a con tra ta ção de um subs ti tu to pa ra
Gi va no co man do do ata que, e de
mais um za guei ro pa ra ocu par a va ga
de Odair Lu cas, tam bém fo ra de co gi- 
ta ção por es tar se ri a men te le si o na do.
(NP)

Pro va de fo go
Po de até acon te cer o con trá rio, pois o fu te bol é uma

“cai xi nha de sur pre sas”, mas pe lo que tem mos tra do em
cam po até aqui nes ta Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro,
a Pon te Pre ta se rá um dos ad ver sá ri os mais di fí ceis que
te rá o Sam paio Cor rêa nes tas ro da das ini ci ais.

A equi pe cam pi nei ra não tem re a li za do um pri mor de
apre sen ta ções, po rém, in di vi du al men te, quan do pre ci- 
sa de ci dir, sa be usar mui to bem su as pe ças. Tem atle tas
de qua li da de em to dos os se to res. Se o ad ver sá rio dei xa
jo gar, apre sen ta uma va ri e da de de op ções. E se o as sun- 
to é co bran ça de fal tas a coi sa não mu da de fi gu ra.

Nos úl ti mos jo gos, o ata que da Ma ca ca tem si do o
pon to mais for te. Fo ram no ve gols mar ca dos em cin co
par ti das, uma mé dia de qua se dois em ca da con fron to.
Sua de fe sa é que não an da bem. Já foi va za da se te ve zes,
mes mo ten do um go lei ro de al to ní vel (Ivan) da Se le ção
Olím pi ca do Bra sil.

Al guém po de, em prin cí pio, en ten der que o Sam paio
po de ti rar pro vei to da vul ne ra bi li da de do se tor de fen si- 
vo pon te pre ta no pa ra, fi nal men te, mar car seu pri mei ro
gol na Se gun do na. O di fí cil, po rém, é sa ber quem vai fa- 
zer. Até aqui, um dos pon tos mais fra cos do ti me co man- 
da do por Léo Con dé é exa ta men te o se tor ofen si vo, que
não se des lo ca, não tem ve lo ci da de, não ta be la, chu ta
mui to pou co a gol, e quan do is so ocor re, qua se sem pre
ofe re ce chan ces pa ra o go lei ro. Nin guém chu ta ras tei ro
ou co lo ca do.

Os ata can tes tri co lo res ten tam jus ti fi car que a cul pa
des sa ino fen si vi da de é do meio-cam po, por que a bo la
nun ca che ga em bo as con di ções pa ra o ar re ma te fi nal.
Ora, nem vai che gar nun ca se eles não fu gi rem da mar- 
ca ção, bus can do pos sí veis es pa ços va zi os.

Di zem que até nes te mo men to, o gran de cul pa do de
tu do tem si do o za guei ro Pau lo Sér gio. O Tri co lor, en tre- 
tan to, tem uma sé rie de de fei tos a se rem cor ri gi dos e seu
téc ni co é cons ci en te dis so. Não adi an ta de ta lhar aqui
pa ra não dar mu ni ção ao ti me vi si tan te.

O Sam paio po de sim ga nhar da Pon te Pre ta, des de
que mu de “da água pa ra o vi nho”. Tem que me lho rar
mui to, ca so con trá rio, mes mo es tan do a com pe ti ção
ain da no seu iní cio, es se ti me ain da vai so frer pa ra sair
da par te de bai xo da ta be la.

A vi tó ria se rá im por tan te por que tam bém po de sig ni- 
fi car uma gran de ar ran ca da vi san do apa gar uma ima- 
gem que até ago ra tem si do bas tan te ruim não ape nas
pa ra os bo li vi a nos, mas pa ra o fu te bol ma ra nhen se co- 
mo um to do.

A pe di do
A mar ca ção do pri mei ro jo go da Se mi fi nal do Cam pe- 

o na to Ma ra nhen se, en tre Mo to e São Jo sé, pa ra o dia 5
de se tem bro te ve dois ob je ti vos. Aten der a pre fei tu ra de
São Luís, que vai rei nau gu rar o Es tá dio Nho zi nho San- 
tos, e ao São Jo sé, do no do man do de cam po. O Pei xe Pe- 
dra pre ten de re cu pe rar al guns atle tas que es tão le si o na- 
dos. Pe diu e te ve seu pe di do de fe ri do.

A pe di do (2)
A da ta da pri mei ra par ti da en tre Ju ven tu de e Sam paio

Cor rêa foi pa ra aten der ao pe di do do clu be da ci da de de
São Ma teus, tam bém do no do man do de cam po. Além
dis so, o Tri co lor es ta va com vá ri os atle tas em re cu pe ra- 
ção da Co vid-19. Bom pa ra os dois la dos. O Mo to, en- 
quan to is so, faz dois jo gos em 30 di as. Por is so, re cla- 
mou.

Coi sa cha ta
Até quan do vai con ti nu ar es sa pi cuí nha en tre Mo to e

Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol? Es tá dan do pa ra
per ce ber que o mai or di vi sor de águas é a fal ta de hu mil- 
da de e diá lo go en tre as par tes. Ou se ja, há er ros de am- 
bos os la dos e nin guém de mons tra in te res se em aca bar
com es sa coi sa feia, que só pre ju di ca o nos so fu te bol.

De quem é a cul pa?
Cer tos di ri gen tes têm pro ble mas pes so ais, al guns es- 

no bam vai da des, co lo cam o fu te bol em des cré di to ao
en fa ti zar dis cus sões des ne ces sá ri as, mas ain da as sim
têm a co ra gem de ten tar trans fe rir su as res pon sa bi li da- 
des pa ra a im pren sa que, a seu ver, tem que de se fa zer
de mu da, sur da e ce ga. A cul pa da des va lo ri za ção do fu- 
te bol é da crô ni ca es por ti va, ou de vo cês? Pa ci ên cia!

Nor mal
O fu te bol sem pre te ve seus mo men tos de po lê mi ca,

prin ci pal men te no Bra sil. Faz mui to tem po que se ou ve
re cla ma ções quan do o as sun to é ta be la e dis tri bui ção
das da tas dos jo gos em qual quer par te des te país. Por is- 
so mes mo, tra ta-se de um as sun to que exi ge mui ta cau- 
te la e, prin ci pal men te, com pre en são das par tes en vol vi- 
das.

Va lo ri zou
Fi nal men te, aca bou a no ve la. De pois de mui ta ba da- 

la ção, o vo lan te Ama ral já es tá na Ilha pa ra vol tar a ves tir
a ca mi sa do Mo to. Há qua se um mês ele fi gu rou no no ti- 
ciá rio ru bro-ne gro, adi an do o dia que iria che gar. É bom
jo ga dor, mas sua in de fin ção já es ta va co me çan do a ir ri- 
tar a tor ci da ru bro-ne gra.

Dois ma ta do res
A de fe sa do Sam paio Cor rêa que se cui de na fa se se- 

mi fi nal do Cam pe o na to Ma ra nhen se. O Ju ven tu de tem
dois ata can tes com pre sen ça de área e mui to sen so de
opor tu nis mo: Ín dio Po ti guar – ar ti lhei ro da com pe ti ção
com 5 gols -, e Ra fa el Gla di a dor, que já mos trou ser vi ço
quan do en trou no ti me.

Só em 2021
Fim de li nha pa ra o bom za guei ro Odair Lu cas e o ata- 

can te Gi va. As du as me lho res con tra ta ções fei tas pe lo
Im pe ra triz so fre ram gra ves le sões e não vol tam a jo gar
nes ta tem po ra da. É mui ta fal ta de sor te do Im pe ra triz.

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto
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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 ganhan-
do 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 conve-
niência e praticidade – fatores tão rele-
vantes 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 realida-
de escancarada bem na nossa frente.

 Vale informar um ponto importan-
te: Quando falamos em tendências você 
pode até não concordar ou até mesmo 
não ser afetado por elas, mas sua opi-
nião não muda nada. Se é uma tendên-
cia, temos de acender a luz de alerta e 

prestar atenção.
Pode-se dizer que coronavírus trou-

xe grandes impactos para os negócios 
que deverão permanecer. Estamos vi-
vendo a  Economia Low Touch (Econo-
mia 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 cuida-
dos 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 mos-
trou 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 resul-
tados de busca do Google mostram um grande au-
mento de pesquisas por “como pintar a casa”, “como 
cortar o próprio cabelo”, dentre outras coisas.

Passamos a rever a forma como podemos nós mes-
mos suprir as nossas necessidades.

3 – Encapsulamento 2.0

O termo encapsulamento se refere ao fato da pes-
soa 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 deli-
very, colchão, dentre outras comodidades. A isso da-
mos 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 pre-
sente 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 ain-
da mais forte e necessário em mundo cada vez mais 

dinâmico. Ao passo que ele precisa ser mais autôno-
mo, 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 comunica-
ção e na forma de aprender.

 8 – Instantaneidade

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

 9 – Personalização

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 ne-
cessidades em um processo de curadoria individual.

 10 – Digitalização

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

 11 – Novas formas de Carinho e Afeto

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 video-
conferência, chamadas ou mesmo uma “visita à dis-
tância”. Aliás, o próprio distanciamento é uma for-
ma de cuidado.

 12 – Glocalização

Este termo é a fusão das palavras global e local. 
Refere-se à presença da dimensão local, mas tam-
bém com influência global. A tecnologia nos permi-
te 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, de-
pois fazer uma reclamação ou elogio no facebook etc.

 14 – Metacocriação

A metacocriação significa que a partir de um con-

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.

 

15 – On Demand

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.

16 – Content Is The Real King

Conteúdo é o verdadeiro rei. Ou seja, se o conte-
údo em si é bom, os demais fatores não são tão rele-
vantes. Se você cria algo genuíno, que supra uma ne-
cessidade real do cliente, ele vai relevar outras coisas 
não tão perfeitas.

 

17 – A Busca pelo Uau Digital

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

 

18 – Criatividade acima de tudo

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

19 – Customer Experience Pós-
coronavírus Enable

A experiência do cliente pós-coronavírus ativa-
da. 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 digi-
tal? Existem muitos fatores que estão contaminan-
do a cabeça das pessoas neste momento de pande-
mia. 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 carrei-
ras, 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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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  

Quatro vagas abertas 
para imortais na AML

SAMARTONY MARTINS

A
s per das dos imor tais da Aca- 
de mia Ma ra nhen se de Le tras 
(AML), Wal de mi ro Antô nio 
Ba ce lar Vi a na, Sál vio Di no Je- 

sus de Cas tro e Cos ta, Míl son de Sou- 
za Cou ti nho e Jo sé Ma ria Ca bral Mar- 
ques abriu opor tu ni da de pa ra os ma- 
ra nhen ses que que rem plei te ar a uma 
das qua tro ca dei ras pa ra se tor nar 
imor tal da ins ti tui ção que é uma re fe- 
rên cia pa ra es cri to res e es tu di o sos das 
le tras den tro e fo ra do Bra sil há 112 
anos des de a sua fun da ção. Em en tre- 
vis ta ex clu si va a O Im par ci al, o pre si- 
den te da AML, o es cri tor e em pre sá- 
rio, Car los Gas par, que vai com ple tar 
em de zem bro 81 anos e que tem a 
mis são de co man dar o seu man da to, 
que se es ten de até mar ço de 2022. O 
imor tal re ve lou co mo se da rá o pro- 
ces so de es co lha dos can di da tos que 
vão ocu par as va gas que es tão em 
aber to por con ta do fa le ci men to re- 
cen te de qua tro mem bros. Con fi ra os 
prin ci pais tó pi cos des ta con ver sa.

PER DA DOS IMOR TAIS
“Os acon te ci men tos re cen tes que 

cul mi na ram na per da dos qua tro con- 
fra des fo ram os pi o res nos úl ti mos 
me ses. To dos eram mui tos ami gos e 
que ri dos pe los mem bros da aca de- 
mia. In fe liz men te a vi da é as sim mes- 
mo. Va mos pres tar a úl ti ma ho me na- 
gem ao gran de ami go Sál vio Di no na 
ses são da sau da de que aca de mia pro-

CARLOS GASPAR CONTOU A O IMPARCIAL O QUE É NECESSÁRIO PARA SER UM IMORTAL

mo ve quan do um mem bro fa le ce, que 
vai acon te cer na pró xi ma quin ta-fei- 
ra, dia 3 de se tem bro. As ou tras pa ra 
os de mais mem bros já acon te ce ram. 
Não exis te au sên cia na aca de mia. As 
obras que fo ram dei xa das es ta rão 
sem pre pre sen tes em ge ra ções após 
ge ra ções per cor ren do en tre elas. De 
mo do que a imor ta li da de é is so”

O PRO CES SO DE SUBS TI TUI ÇÃO
“A tra di ção de to das as aca de mi as 

de le tras não só do Ma ra nhão, mas de 
to do mun do é a subs ti tui ção. Que de- 
ve ser pau la ti na, cri te ri o sa, or ga ni za- 
da dos que já fo ram e dos ou tros que 
ocu pa ram su as ca dei ras. Pa ra ser 
imor tal é ne ces sá rio ter cer tas con di- 
ções que cons tam no re gi men to in ter- 

É

no da aca de mia. É pre ci so que se ja 
uma pes soa vol ta da pa ra as le tras e 
pa ra as ar tes, por meio de su as pro du- 
ções. Às ve zes ques ti o nam a es co lha 
di zen do: “fu la no não tem um li vro pu-
bli ca do”. Mas às ve zes es sa pes soa 
não tem um li vro pu bli ca do, mas é de 
no tá vel co nhe ci men to, no tá vel sa ber. 
Uma pes soa ad mi ra da por to das es sas 
ra zões de ta len to com tra ba lhos vol ta- 
dos pa ra a li te ra tu ra, pa ra a his tó ria e 
ou tras áre as do co nhe ci men to.  É im- 
por tan te que se ja uma pes soa de bom 
ca rá ter ili ba do, ser uma pes soa sé ria, 
cor re ta. Quem não ti ver o com por ta- 
men to éti co e ade qua do, não tem co- 
mo fa zer par te do qua dro da aca de- 
mia”.

Conheça o que pesa
para ser imortal

O PRO CES SO DE AVA LI A ÇÃO
“Nós te mos uma co mis são que vai ana li sar à luz do

re gi men to in ter no de nos so es ta tu to que vai ana li sar o
plei to de ca da um. Não é por que que a pes soa se ins cre- 
ve que ela vai ser elei ta. As ve zes ele se ins cre ve so zi nho e
não ser can di da to por que não pas sa no cri vo da co mis- 
são que vai ana li sar se a pes soa tem con di ção  de ser re- 
al men te um mem bro da aca de mia”.

SO BRE AS VA GAS
“Pa ra a va ga de Ca bral Mar ques o pro ces so de ins cri- 

ção es ta mos em en cer ra men to. A de Wal do mi ro Vi a na e
Mil son Cou ti nho por va gas as ca dei ras na ses são pas sa- 
da, no dia 20 de agos to. O pro ces so es tá aber to e tem 60
di as pa ra quem qui ser plei te ar a va ga. A de Sál vio Di no
ain da va mos ver quan do acon te ce rá o pro ces so”

O PA PEL DA ACA DE MIA
“O pa pel da aca de mia é pro du zir li te ra tu ra, é ho me- 

na ge ar as gran des per so na li da des, os gran des in te lec tu- 
ais do pas sa do. É ser a in ter me diá ria pa ra co nhe ci men to
da ju ven tu de nos di as de ho je. Ze lar pe la nos sa lín gua
por tu gue sa. Ho je a aca de mia es tá mui to vol ta da pa ra a
ju ven tu de, com vi si ta ção de co lé gi os, on de os alu nos
são con vi da dos a co nhe ce rem a aca de mia. Pu bli can do
li vros pa ra as pre fei tu ras re pas sa rem pa ra seus gru pos
es co la res. A aca de mia tem um tra ba lho mui to gran de
nes se sen ti do. Não é um tra ba lho co mo uma re par ti ção
pu bli ca. Não te mos pro fis si o nais. Não tem re mu ne ra- 
ção pa ra nin guém. É uma po bre za fran cis ca na. Ca da um
con tri bui da for ma que po de”

O FU TU RO DA ACA DE MIA
“A aca de mia vai sig ni fi car aqui lo que ela sig ni fi ca ho je

pa ra nós e que os nos sos an te pas sa dos nos dei xa ram.
Pa ra as ge ra ções que vi e rem nas ge ra ções fu tu ras vai sig- 
ni fi car o fim dei xa do por nós. A cul tu ra vai pas san do. Vai
se dis se mi nan do. vai se cul ti van do. As pes so as vão pro- 
du zin do. Es sa con ver gên cia so bre a his tó ria, so bre a li te- 
ra tu ra, so bre a be le za da ter ra es tão reu ni das no per fil de
to dos os mem bros da aca de mia e que é atu a li za da pe los
que fo ram elei tos e subs ti tuí dos”

IMOR TA LI DA DE
“O que o ho mem dei xa na área da li te ra tu ra e das ar- 

tes tor ná-se imor tal e es tá re gis tra do pa ra a vi da to da há
mi lê ni os. Aqui no per fil da aca de mia es tá a in for ma ção
de to dos os imor tais, o Ca bral, o de Ro nal do Cos ta Fer- 
na des e de to dos os iu tros e su as obras. Se al guém per- 
gun tar da qui a mil anos vai en con trar a in for ma ção so- 
bre ca da um de nós. A imor ta li da de é o que a gen te faz e
o que a gen te pro duz e o que a gen te dei xa”.

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto
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São Luís, sábado e domingo 22 e 23 de agosto de 2020
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Rosana MendesÀ 
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 

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 frequente-
mente 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 seguran-
ça, e que tem dado um alento para pesso-
as 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 acom-
panhar o acolhimento às pessoas que se 
encontram em sofrimento. Algumas bus-
caram ajuda profissional pela primeira vez. 

De acordo com Rosana Mendes, tem sido 
possível identificar quatro grandes deman-
das neste contexto pandêmico que levou 
algumas pessoas a buscar serviços psico-
lógicos:  ansiedade, luto, conflitos nos rela-
cionamentos e estresse no gerenciamento 
de atividades escolares das (os) filhas (os). 

“As demandas relacionadas à ansieda-
de são referentes às queixas relacionadas à 
ansiedade de contaminação por Covid-19 
e ao acúmulo de demandas domésticas + 
atividades profissionais (tanto trabalho re-
moto como presencial). As pessoas tive-
ram que conviver com a ameaça constante 
da possibilidade de serem contaminadas; 
adquirir novos hábitos de higiene; algu-
mas passaram a assumir tarefas domés-
ticas e o trabalho continuou, seja remoto 
ou presencial. Portanto, novas aprendiza-
gens foram impostas e tudo num curto es-
paço de tempo. 

Outra grande demanda está relaciona-
da 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 enfrentamen-
to dessa dificuldade está nos consultórios 
de psicólogos e psiquiatras.  Uma terceira 
grande demanda que podemos identificar 
está relacionada aos conflitos nos relacio-
namentos produzidos a partir do estado 
pandêmico que ora vivenciamos, em es-
pecial, os relacionamentos conjugais. Não 
é somente a restrição social, mas a exten-
são espacial em que ela ocorre e também 
com quem estamos ocupando esse espa-
ço restrito, inclusive o número de pessoas 
que moram no mesmo espaço. Finalmen-
te, 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 con-
junto com os afazeres domésticos e as ati-
vidades profissionais”. Confira a entrevista.

produziu o isolamento e este produziu a inten-
sificação de sentimentos e comportamentos, 
alguns até orientados, só para citar um: lavar 
as mãos com frequência. Uma série de hábi-
tos de higiene passaram a ser recomendados 
em sua intensificação e para algumas pesso-
as isso se tornou exacerbado precisando en-
contrar o equilíbrio com a ajuda de um profis-
sional. Outra necessidade se refere ao fato de 
buscar ajuda para aprender novos comporta-
mentos, por exemplo, aprender a lidar com o 
desconhecido, e o desconhecido aqui é o vírus; 
aprender a lidar com a perda de pessoas que-
ridas; aprender a lidar com novas restrições, 
inclusive econômicas. Por outro lado, não po-
demos deixar de citar que a imprensa prestou 
um grande serviço à categoria, uma vez que, 
à medida que os meios de comunicação in-
tensificaram a importância das intervenções 
psicológicas nesse contexto pandêmico e pas-
saram 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 mara-
nhense está infectada, e há uma grande possi-
bilidade de subnotificação. Nós, psicólogas e 
psicólogos, estamos dentro desse percentual. 
Não temos dados oficiais da Autarquia e ainda 
temos que conviver com os casos assintomáti-
cos, não testados, testados, mas com possibi-
lidades de falsos positivos entre outros. A pos-
sibilidade de atendimento online, certamente, 
protegeu grande parte da categoria, mais do 
que a categoria dos médicos que, em sua maio-
ria, tiveram que ir para o front. Lançamos duas 
“Notas de Pesar”, mas a informação que che-
gou até nós não foi precisa em relação à causa 
mortis, e o outro era relacionado a outra mor-
bidade, que não Covid-19. 

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

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, forçada-
mente, alteradas. A Psicologia, que é uma 
área de conhecimento que trata da compre-
ensão do comportamento humano e de suas 
relações, necessariamente, teve que sair de 
sua “zona de conforto”. Como uma das ca-
racterísticas de nossa ciência é a diversida-
de, 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 (de-
pois 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 basti-
dores” na organização de uma nova rotina. 
E teve quem fez tudo isso ao mesmo tempo. 
A maior inovação foi a “tradução” de ativida-
des 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 Psi-
cologia 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 to-
dos esses anos de regulamentação, tivemos 
vários desafios que foram enfrentados ao 
longo da nossa história, mas este momento 
que estamos vivenciando é de extrema deli-
cadeza. Imagine que tivemos que ao mesmo 
tempo compreender o fenômeno, interpre-
tar 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 for-
mas de atendimento levando em conside-
ração os meios tecnológicos de informação 
e comunicação, no entendimento que esses 
se referem a todas as mediações informa-
cionais e comunicativas com acesso à In-
ternet. 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 Con-
selho Regional de Psicologia, e a(o) profis-
sional só estará liberado para atender nessa 
modalidade após aprovação de seu cadas-
tro. Contudo, com o estado pandêmico, o 
CFP aprovou uma Resolução (004/2020) que 
permite o início do atendimento dessa mo-
dalidade online após o simples cadastro na 
Plataforma E-Psi, retirando a condicionali-
dade do início do mesmo somente após a 
aprovação final. Porém, se o parecer final for 
contrário, o atendimento deverá ser imedia-
tamente suspenso. Em suma, a prestação de 
serviços psicológicos, por meio de tecnolo-
gias de informação e comunicação, deverá 
respeitar todos os critérios éticos e as espe-
cificidades de adequação de métodos e ins-
trumentos utilizados no serviço presencial. 

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 desam-
paros. Imagine não poder se despedir de um 
amigo que parte? Não poder prestar as mere-
cidas 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. Gru-
pos foram formados para fazer o acolhimento 
às pessoas que se encontram em sofrimento, 
alguns na modalidade de voluntariado. Quan-
tificar de forma adequada somente através de 
pesquisas. O Sistema Conselhos têm um Cen-
tro de Referências Técnicas (CREPOP) que vem 
há alguns anos produzindo material técnico-
profissional de orientação para atuação de pro-
fissionais de Psicologia em diversos campos de 
atuação. Coleta de informações sobre a atua-
ção 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 refe-
rências 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 

“Tem havido 
aumento na 
procura de 
atendimento”
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O escritor Daniel Blume e a sua mais nova obra “Delações”

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

O ad vo ga do, pro cu ra dor ge ral do Es ta do e es cri tor Da ni el Blu me lan çou seu quar to li vro de po e mas in ti- 
tu la do “De la ções”. Em to tal sin to nia com os tem pos atu ais, que pe dem dis tan ci a men to so ci al, o au tor subs- 
ti tuiu su as con cor ri das noi tes de au tó gra fos por um even to não me nos im por tan te: uma Li ve li te rá ria on-li- 

ne que con tou com me di a ção da pu blisher Jan ni ni Ro sa, da Edi to ra Hel ve tia. O even to foi trans mi ti do si mul- 
ta ne a men te pa ra três paí ses: Bra sil, Por tu gal e Suí ça. E é cla ro, con tou com uma le gião de ami gos e es cri to- 

res, ad mi ra do res da obra e do es ti lo de Da ni el Blu me. O li vro já es tá à ven da na li vra ria do Ad vo ga do e na se de
da AMEI no São Luís Shop ping; e nas pla ta for mas di gi tais do Kin dle / Ama zon e no si te da Edi to ra Hel ve tia.

O autor com a esposa Priscila Blume A mãe do escritor Sônia Almeida com o advogado Persio
Matos

 Os advogados do Escritório Blume - Thales de Andrade, Mariana Heluy e Thiago Brhanner

As filhas do escritor,  Beatriz e Valentina BlumeLeoiza e o advogado Thiago Brhanner

Devotos de São João vão
realizar live solidária

Vem aí uma li ve be ne fi cen te em prol dos gru pos de Bum ba – Meu – Boi
do Ma ra nhão. Um ver da dei ro pre sen te cul tu ral pa ra o ani ver sá rio dos

408 anos de São Luís, cu ja re a li za ção é da Fun da ção Sou sân dra de com o
pa tro cí nio da Va le.

Tra ta-se da Li ve Cul tu ral “De vo tos de São João”, que vai reu nir mú si ca,
fol clo re, ar tes plás ti cas e fo to gra fia, em um even to iné di to que acon te ce- 

rá dia 6 de se tem bro (do min go) às 17h com trans mis são pe lo YouTube
com apre sen ta ção de Mei re les Jr. e das atri zes Áu rea Ma ra nhão e Ni co le

Mei re les. Em des ta que to da a be le za e va ri a dos so ta ques de di ver sos gru- 
pos de Bum ba-Meu-Boi além de ar tis tas ma ra nhen ses co mo Al ci o ne, Ze- 
ca Ba lei ro, Ri ta Be ne dit to, San dra Du ai li be, Fer nan do de Car va lho e o pi a- 
nis ta Wesley Sou za, Flá via Bit ten court, Fau zi Beydoun en tre ou tras gran- 

des es tre las.
Ide a li za do pe lo fo tó gra fo e de sig ner Mei re les Ju ni or, em par ce ria com

os ar tis tas Bet to Pe rei ra, Cé sar Nas ci men to e Chi qui nho Fran ça, o pro je to
tem co mo ob je ti vo di vul gar a ri ca cul tu ra ge nui na men te ma ra nhen se, e
apoi ar fi nan cei ra men te gru pos fol cló ri cos que es se ano não se apre sen- 

ta ram nas fes tas ju ni nas em fun ção da pan de mia da Co vid-19. O no me do
pro je to é de au to ria do com po si tor ma ra nhen se Jo si as So bri nho.

E mais, ex po si ção vir tu al de te las pin ta das por Bet to Pe rei ra ins pi ra das
em fo tos do São João do Ma ra nhão de au to ria de Mei re les Ju ni or. As te las,
as sim co mo li vros de Mei re les Ju ni or e DVDs de ar tis tas, se rão sor te a dos

ao lon go da li ve e es ta rão ex pos tas vir tu al men te no Ins ta gram do pro je to,
no per fil @de vo tos de sa o jo ao.

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  

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto
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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

Agos to che ga ao fim e dei xa co mo boa re cor da ção as ati vi da des re a li za das por con ta da Se ma na Es ta du al
da Ju ven tu de 2020, que acon te ceu de 10 a 16 de agos to e fo ram trans mi ti das no ca nal Ju ven tu de Ma ra nhão,
da Se cre ta ria de Es ta do da Ju ven tu de (Se e juv). En tre os de ba tes re a li za dos des ta que pa ra as Po lí ti cas Pú bli- 

cas pa ra a Ju ven tu de, co mo edu ca ção, tec no lo gia, cul tu ra e ou tros. E pa ra quem não sa be, a Se ma na Es ta du- 
al da Ju ven tu de foi cri a da por meio da Lei nº 11. 082, de au to ria da de pu ta da Da ni el la Te ma, san ci o na da no
dia 24 de ju lho de 2019, pe lo Go ver no do Es ta do, que na oca sião ti nha o vi ce Car los Bran dão, em exer cí cio.

O even to vi sa am pli ar o diá lo go com a ju ven tu de ma ra nhen se, por meio da pro mo ção de ati vi da des di ver sas
de cul tu ra, es por tes e la zer, além do es tí mu lo ao de ba te so bre edu ca ção, tra ba lho e so bre po lí ti cas pú bli cas.

Em vir tu de da pan de mia do no vo co ro na vi rus, a Se ma na Es ta du al da Ju ven tu de 2020
foi ce le bra da em sua to ta li da de de for ma vir tu al. Em 2019, o even to re a li zou

ati vi da des com a par ti ci pa ção de mais de 10 mil jo vens.

O artista maranhense, Rubem Robierb, está entre os brasileiros mais valorizados do mercado da arte no mundo 

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
Enal te cen do al guns dos mais fes te ja dos sím bo los da cul tu ra ma ra- 

nhen se, a Im pac to Out do or lan ça uma cam pa nha em ho me na gem ao
408º ani ver sá rio de São Luís, a ser ce le bra do, de for ma inu si ta da, no pró- 
xi mo dia 8 de se tem bro. Es te ano, de vi do a pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus, não te re mos pro gra ma ção cul tu ral pa ra evi tar aglo me ra ções, o que

não im pe de nin guém de ofe re cer a ci da de pre sen tes ca ri nho sos e que ex- 
pres sam o or gu lho de ser lu do vi cen se.

Na cam pa nha não só são des ta ca dos per so na gens usan do al gu mas pe ças
do bum ba-meu-boi ma ra nhen se e do reg gae – que deu a ci da de o ape li do

de “Ja mai ca Bra si lei ra”- ; co mo al gu mas ex pres sões que re la tam o jei to
ma ra nhen se de ser, por meio de seu vo ca bu lá rio pe cu li ar, que se es tam- 
pam nas vá ri as pla cas, ao la do da mar ca es pe ci al men te cri a da pe la Im- 
pac to Out do or pa ra pa ra be ni zar os 408 anos da ci da de, fun da da pe los

fran ce ses 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

São Luís, sábado e domingo 29 e 30 de agosto
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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 al-
guns 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.

ANINHO DE YUDI PEREIRA 

 

O MARANHÃO É 
A NOSSA PRAIA

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 Pro-
grama 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 atra-
tivos naturais, turismo, cultura, gastronomia, arte-
sanato, talentos e marcas maranhenses. O cenário 
para entrevistas e apresentações será a área exter-
na 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 AMA-
ZONSAT, além das redes sociais, canal de YouTube 
e Portal Blog. A estréia será no próximo sábado 05 
de setembro. Imperdível!

 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.

DRA. MARCIA TEIXEIRA 
INAUGURA NOVO ESPAÇO 

Depois de vários cursos e especializações, a re-
nomada médica esteta, Dra. Márcia Teixeira retoma 
suas atividades, após a quarentena em novo consul-
tório no prédio do Ilha Medical - Shopping da Ilha 
e está com novas técnicas e procedimentos estéti-
cos avançados.

Dra. Márcia Teixeira é uma das referências no 
Maranhão em harmonização facial, que é um con-
junto de procedimentos que dão equilíbrio ao ros-
to, 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 se-
gurança, eficácia e resultados positivos. Instagram: 
@dramarciateixeira

 O ANIVERSARIANTE 
COM A MÃE, IZIANNA 
PEREIRA E O 
EMPRESÁRIO, THIAGO 
AUDIO MIX.

 YUDI NOS BRAÇOS DA MÃE, 
IZIANNA PEREIRA E RODE-
ADO PELA AVÓ, TIOS, TIAS, 

PRIMOS E IRMÃO.

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

HELOÁ E HERBERT ALVES. 
DUPLO ANIVERSÁRIO EM FAMÍLIA

Brasiliense de berço e ma-
ranhense de coração, o reno-
mado fotógrafo, Herbert Al-
ves festejou mais um ano de 
vida, com sua bela família e o 
local escolhido, foi o Restau-
rante Tasquinha Ferreiro. Um 
detalhe especial e marcante. 
No mesmo dia (25/08) tam-
bém é comemorado o aniver-
sário de Heloá, filha de Her-
bert com a esposa, Adelaide 
da Conceição. Ambos eram 
só alegria.

Acostumado com a co-
bertura de grandes eventos 
sociais no Maranhão, o ani-
versariante está nos prepa-
rativos 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 passe-
ar entre os encantos natu-
rais e os eventos assinados 
pelo profissional. A proposta 
é oferecer uma nova experi-
ência visual, sensitiva e co-
memorar os seus 30 anos de 
carreira, no mercado da fo-
tografia.

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

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


