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A reforma administrativa expressa no bojo da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), en-
viada anteontem ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, tem todos os ingredientes para pro-
vocar erupções políticas nas áreas social, sindical, econômica e política.
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TEMPORADA DE CONVENÇÕES

O retrato da briga pelo comando do Palácio de La Ravardiere começa a ser desenhado com a temporada de convenções e consolidação de alianças entre grupos-
para academia . A tensão promete mais estalidos políticos nos próximos dias. A primeira sacudida foi a convenção do PV, indicando o deputado Adriano Sarney, que 
vai concorrer só, com pouco mais de 10 segundo de tempo de TV e rádio. Sua chapa terá a sustentação de 46 candidatos à Câmara Municipal de São Luís.  PÁGINA 3

OMS espera vacina 
somente no segundo 

semestre  de 2021

 
SUPERAÇAO : O título acima diz tudo o 
que passa na cabeça do torcedor boli-
viano, ansioso para festejar a primeira 
vitória de sua equipe nesta Segundona. 
Ao mesmo tempo, todos estão conscien-
tes de que este é também  mais um dos 
mais sérios desafios que tem o Tricolor 
neste Campeonato Brasileiro.

Sampaio em casa  

ELEIÇÕES  2020

PÁGINA  5

COMBATE AO COVID-19

Em  meio a pandemia, 
procura por seguro de 

vida aumenta 46%
PÁGINA  8

Desenho de candidatura para disputa 
em São Luis começa a ser definido

MEDO
2.400 agressões 
contra mulheres  

somente neste ano
 PÁGINA  7

Obra vai transpor 
um trecho do
 Rio Paciência

Ponte do Baixão 
está em fase final

O projeto da Ponte do Baixão pre-
vê uma estrutura com 10 metros de 
extensão e passeio para pedestres 
nas duas laterais. Quando finaliza-
da, a obra vai transpor um trecho 
do Rio Paciência, que tem servido 
como canal de escoamento pluvial 
e que, anualmente, recebe grande 
fluxo de enxurrada, vindo de vá-
rios bairros adjacentes. PÁGINA  9

Flávio Dino entrega Praça dos Poetas 
 
  A Praça conta com um mirante e, no trajeto até ele, são homenageados dez escritores e poetas maranhenses: 
Ferreira Gullar, Catulo da Paixão Cearense, Nauro Machado, Sousândrade, Bandeira Tribuzzi, José Chagas, 

Gonçalves Dias, Maria Firmina, Dagmar Destêrro e Lucy Teixeira.  PÁGINA 6

Tião Carvalho abre 
série de lives  dos 

408 anos de São Luís
PÁGINA 11
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O retrato da briga pelo comando do Palácio de La Ravardiere começa a ser desenhado
com a temporada de convenções e consolidação de alianças entre grupos

Ca van do es pa ço pa ra 2022

ELEIÇÕES 2020

As escaramuças
iniciais da campanha
RAIMUNDO BORGES
Diretor de Redação

A
se ma na que aca bou foi agi ta- 
da em São Luís, com ar ru ma- 
ções den tro de par ti dos e nas 
co li ga ções que se for mam pa- 

ra a elei ção do su ces sor do pre fei to 
Edi val do Ho lan da Jú ni or. A ten são 
pro me te mais es ta li dos po lí ti cos nos 
pró xi mos di as. A pri mei ra sa cu di da 
foi a con ven ção do PV, in di can do o 
de pu ta do Adri a no Sarney, que vai 
con cor rer só, com pou co mais de 10 
se gun do de tem po de TV e rá dio. Sua 
cha pa te rá a sus ten ta ção de 46 can di- 
da tos à Câ ma ra Mu ni ci pal de São 
Luís.

Por es tra nha coin ci dên cia, no mes- 
mo dia, o MDB, con tro la do pe lo de- 
pu ta do Ro ber to Cos ta e a ex-go ver na- 
dor Ro se a na Sarney, tia de Adri a no, 
de cla rou apoio à can di da tu ra de Ne to 
Evan ge lis ta, do DEM, dan do-lhe mais 
de 30 se gun dos de tem po no pro gra- 
ma elei to ral gra tui to e a es tru tu ra fi- 
nan cei ra dos re cur sos do Fun do Elei- 
to ral. Até Lo bão Fi lho, do MDB, tam- 
bém de cla rou apoio ao can di da to do 
DEM.

Ne to Evan ge lis ta faz par te de um 
“con sór cio” de can di da tos com li ga- 
ções di re tas com o gruo li de ra do pe lo 
go ver na dor Flá vio Di no, em bo ra seu 
par ti do te nha raí zes no an ti go PFL co- 
man da do pe los Sarney, an tes de as su- 
mi rem o con tro le do MDB. Ro se a na 
Sarney foi “lan ça da” can di da ta à pre- 
fei tu ra por Ro ber to Cos ta, mes mo sa- 
ben do que ela ja mais acei ta ria o de sa- 
fio. Adri a na pro me te ir com tu do pa ra 
se iden ti fi car co mo opo si ção ao go-

A vez de Bran dão

PRÉ-CANDIDATOS TENTAM CHEGAR A CADEIRA  DO PALÁCIO LA RAVARDIÈRE

ver no Flá vio Di no, na con di ção que 
ele clas si fi ca de “in de pen den te”.

Olhan do o ce ná rio por ou tro ân gu- 
lo, Ne to Evan ge lis ta tem o apoio tam- 
bém do se na dor We ver ton Ro cha, lí- 
der do PDT. To da es sa mo vi men ta ção 
tem co mo ob je ti vo le var a dis pu ta da 
pre fei tu ra da ca pi tal pa ra o se gun do 
tur no, con tra o de pu ta do fe de ral Edu- 
ar do Brai de, do Po de mos. Ele dis pu- 
tou com Edi val do Jú ni or em 2016 e 
che gou ao se gun do tur no, tor nan do-
se pré-can di da to até ago ra, quan do 
vem li de ran do as pes qui sas, com fol- 
ga da van ta gem so bre os con cor ren- 
tes.

No meio des se tem po ral es tão os 
de pu ta dos Du ar te Jú ni or (Re pu bli ca- 
nos), Ru bens Ju ni or (PC doB), o ex-
juiz fe de ral Jo sé Car los Ma dei ra (So li- 
da ri e da de), e vá ri os ou tros no mes. 
Ru bens Jú ni or reú ne a mai or co li ga- 

ção em São Luís, com seis par ti dos. O 
fa to cu ri o so é que Du ar te Jú ni or tro-
cou o PC doB do go ver na dor Flá vio Di- 
no, pe lo Re pu bli ca nos, do vi ce-go ver- 
na dor Car los Bran dão, que es ta rá no 
co man do do Es ta do em 2022, tão lo go 
Di no se de sin com pa ti bi li ze. Bran dão 
é can di da tís si mo a re no var o man da- 
to con tra quem vi er.

Flá vio Di no per ma ne ce cui dan do 
do go ver no, sem se en vol ver di re ta- 
men te nas pré-cam pa nhas elei to rais 
nem na ca pi tal nem nos de mais mu- 
ni cí pi os. As sim com tem se com por ta-
do o pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni- 
or, res pon sá vel por pe sa dos in ves ti- 
men tos na ci da de, em vá ri os se to res – 
de in fra es tru tu ra ao pai sa gis mo do 
Cen tro His tó ri co, bair ros e nas zo nas 
ru rais. Mas ob ser va do res po lí ti cos 
acre di tam que tan to Di no quan to Ho- 
lan da vão en trar na cam pa nha, mas 
num qua dro mais de fi ni do en tre os 
can di da tos do gru po fla vis ta.

O importância de conseguir um vice-prefeito

CARLOS BRANDÃO, WEVERTON ROCHA E ELIZIANE GAMA SÃO GRANDES ALIADOS DOS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO EM SÃO LUÍS

Na ou tra pon ta des sa agi ta ção ini- 
ci al, sur giu o PSDB, co man da do no
Ma ra nhão pe lo se na dor Ro ber to Ro- 
cha, cu jo fi lho Ro ber to Ro cha Jú ni or
pre si de o di re tó rio de São Luís. Os Ro- 
cha anun ci a ram o apoio à can di da tu- 
ra de Edu ar do Brai de, anu lan do to tal- 
men te o pro je to do de pu ta do es ta du- 
al tu ca no, Wel ling ton do Cur so de
con cor rer à pre fei tu ra. Ele e Brai de
che ga ram a tro car acu sa ções nes ta se- 
ma na, o que, ob vi a men te, não sur ti rá
ne nhum efei to prá ti ca na cor ri da à
pre fei tu ra. Mas o fi lho do se na dor tem
to do o jei to de rei vin di car a vi ce na
cha pa de Brai de.

Não aca ba ram as

no vi da des ini ci ais da

cam pa nha, que en trou

no pra zo das

con ven ções mu ni ci pais

des de o dia pri mei ro.

 A de pu ta do es ta du al, De ti nha (PL),
que se sa grou a mais vo ta da pa ra a As- 
sem bleia Le gis la ti va em 2018, re sol- 
veu en ga ve tar seu pro je to de con cor- 
rer à pre fei tu ra de são Luís. A saí da de- 
la é or dem do ma ri do Jo si mar do Ma- 
ra nhão zi nho, o mais vo ta do pa ra a
Câ ma ra dos De pu ta dos. O ca sal vai
apoi ar o de pu ta do es ta du al Du ar te
Jú ni or, do Re pu bli ca nos (ex-PC doB),
que tem pon tu a do em se gun do lu gar
nas pes qui sas.

As elei ções de no vem bro pa ra pre- 
fei to e ve re a dor, prin ci pal men te as de
São Luís, por ser a ca pi tal, mui tos can- 
di da tos sa bem que é qua se im pos sí vel
che gar à ca dei ra do pre fei to Edi val do
Ho lan da Jú ni or, mas pre fe rem ca var
es pa ço po lí ti co nas mí di as e tor na- 

rem-se em evi dên cia em 2022. Foi o
que fez Edu ar do Brai de em 2016, ao
dis pu tar a pre fei tu ra, co mo de pu ta do
es ta du al. Dois anos de pois, tor nou-se
de pu ta do fe de ral, sem pre pré-can di-
da to em 2020. Jo si mar do Ma ra nhão- 
zi nho, cam peão de vo tos em 2018, tra-
ba lha dia e noi te pa ra vi a bi li zar seu
no me co mo can di da to a go ver na dor
em 2022. Se não der, po de ten tar o Se- 
na do, que te rá ape nas uma va ga em
dis pu ta, com Flá vio Di no na pre fe rên-
cia, se não op tar pe la elei ção na ci o- 
nal. Já o se na dor Ro ber to Ro cha se
uniu com Edu ar do Brai de e com o
pre si den te Jair Bol so na ro, na ex pec ta- 
ti va de con cor rer ao go ver no do Ma ra-
nhão com as bên çãos do Pa lá cio do
Pla nal to. Não é à toa que vem de mar-
can do es pa ço fa zen do du ra opo si ção
ao go ver na dor Flá vio Di no.

Já o se na dor We ver ton Ro cha e Jo si- 
mar do Ma ra nhão zi nho es tão no mes- 
mo bar co da ba se de Flá vio Di no, mas
na que la si tu a ção quí mi ca de azei te
com água. Por mais que se me xa, não
há co mo ha ver mis tu ra ção.
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Jun tos e mis tu ra dos

Re for ço ge ral

Bo tan do fé nos bair ros

“Nós te mos que nos res pei tar”

Da ta es pe ci al

En cren ca

Erup ções da
re for ma

A re for ma ad mi nis tra ti va ex pres sa no bo jo da Pro pos- 
ta de Emen da Cons ti tu ci o nal (PEC), en vi a da an te on tem
ao Con gres so pe lo pre si den te Jair Bol so na ro, tem to dos
os in gre di en tes pa ra pro vo car erup ções po lí ti cas nas
áre as so ci al, sin di cal, econô mi ca e po lí ti ca. Tu do den tro
da cam pa nha elei to ral de pre fei tos e ve re a do res e ain da
em meio à pan de mia do co ro na ví rus, que já ma tou mais
de 124 mil pes so as no Bra sil e in fec tou qua tro mi lhões.

Bol so na ro tem res tri ções à re for ma ad mi nis tra ti va, a
pon to de re co men dar ao mi nis tro Pau lo Gue des en ga- 
ve tar qual quer me di da que atin gis se ser vi do res nes te
ano – elei to ral. No en tan to, em reu nião mi nis te ri al e
com lí de res da ba se ali a da, na ter ça-fei ra, o pre si den te
foi con ven ci do que, pa ra anun ci ar a ex ten são do au xí lio
emer gen ci al de R$ 300, te ria que dar al gum si nal de res- 
pon sa bi li da de fis cal, um re ca do ao mer ca do. Mas o que
cha ma a aten ção na PEC é o tex to mais en xu ta do que al- 
me ja va Pe lo Gue des e sua equi pe.

Bol so na ro te ria da do or dem pa ra um tex to bran do, e
não pas sar a ideia, às vés pe ras das elei ções mu ni ci pais,
de que os ser vi do res po dem ter per das de sa lá rio e de vá- 
ri os di rei tos. Ele ha via di to Ini ci al men te que não se en- 
vol ve ria no plei to de no vem bro. Po rém, ul ti ma men te
tem mu da do de pos tu ra e re a va li a do a es tra té gia. Já avi- 
sou até que po de su bir em al guns pa lan ques pe lo me nos
no se gun do tur no.

O tex to dei xa de fo ra mi li ta res, juí zes, mi nis tros dos
tri bu nais su pe ri o res, mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e
ou tras ca te go ri as da eli te do ser vi ço pú bli co. Mas o pre- 
si den te do STF, Di as Tof fo li, de fen de re du ção de sa lá rio
de juiz em iní cio de car rei ra, com di fe ren ça en tre ma gis- 
tra dos nas es ca las de ins tân ci as. Já pa ra o vi ce-pre si den- 
te Ha mil ton Mou rão, as mu dan ças, que fle xi bi li zam a
es ta bi li da de do ser vi dor, da rão “mais li ber da de de con- 
tra ta ção” ao po der pú bli co e que o go ver no não te rá de
“fi car com qual quer fun ci o ná rio até o fi nal da vi da da
pes soa”.

O pre fei to de Pi nhei ro, Lu ci a no Ge né sio (PP) te ve sua
can di da tu ra à re e lei ção ho mo lo ga da em con ven ção na
noi te de quin ta-fei ra. Tem co mo vi ce a en fer mei ra Ana
Pau la Lo ba to (PDT), es po sa do pre si den te da As sem- 
bleia Le gis la ti va, Othe li no Ne to, do PC doB.

Lu ci a no Ge né sio tem uma ava li a ção ele va da com
pre fei to da prin ci pal ci da de da bai xa da ma ra nhen se.
Apoio po lí ti co não lhe fal ta. Além da es po sa de pu ta da
Thai za Hor te gal, a con ven ção con tou com 12 de pu ta dos
es ta du ais e fe de rais de vá ri os par ti dos.

Na elei ção mais jo vi al da his tó ria de São Luís, o juiz
apo sen ta do Car los Ma dei ra já de fi niu o seu vi ce. Tra ta-
se do ca pi tão-bom bei ro Je re mi as Frei re. Ma dei ra (So li e- 
da ri e da de) tem re for ça do sua pré-can di da tu ra per cor- 
ren do os bair ros, a par tir de Fá ti ma, on de nas ceu.

De Lu la, ao elo gi ar Ci ro Go mes e di zer que ele es tá qua- 
li fi ca do pa ra dis pu tar a Pre si dên cia da Re pú bli ca em
2022. Ci ro res pon de: “Co mo eu vou di zer que não?”

O ar ran ca-ra bo tra va do en tre os de pu ta dos
Edu ar do Brai de (Po de mos), pré-can di da to a
pre fei to de São Luís e Wel ling ton do Cur so
(PSDB) po de aca bar em ta pi nhas nas cos tas.

Cur so es tá ri fa do co mo pré-can di da to e Brai de na da de
bra ça da nas pes qui sas.

De pois que o PSL vi rou “par ti dão”, o se gun do
mai or na Câ ma ra, até Edi nho Lo bão quer ocu- 
par o pos to de Chi co Car va lho na di re ção. Mas

pa ra is so, te rá que fa zê-lo re nun ci ar, ou o na ci o- 
nal in ter vir no di re tó rio es ta du al. Chi co não pre ten de
ar re dar.

Por fa lar em Lo bão fi lho, ele tam bém, co mo
fez Ro se a na Sarney, abra çou a can di da tu ra de
Ne to Evan ge lis ta (DEM). Na hi pó te se de Ne to

che gar ao se gun do tur no, te rá fei to a pro e za de
jun tar o gru po de Flá vio Di no com a na ta do sar neís mo
no mes mo pa lan que.

Com a mis são de qua li fi car exe cu ti vos, apro xi mar in- 
dús tria e aca de mia e for ta le cer a cul tu ra da ino va ção no
Es ta do, o Ins ti tu to Eu val do Lo di (IEL), do Sis te ma Fi e- 
ma, com ple ta nes ta se gun da, 7 de se tem bro, 50 anos de
atu a ção, no Ma ra nhão.

O pre si den te do Con se lho de Éti ca da Câ ma ra dos
De pu ta dos Jus ce li no Fi lho (DEM-MA), es pe ra que a co- 
mis são, sem se reu nir des de o iní cio da pan de mia em
mar ço, vol te a con vo car reu niões a par tir des ta se ma na.
Na pau ta o ru mo ro so ca so da de pu ta da Flor de lis.

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro
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AU RE LI A NO NE TO*
Mem bro da AML e AIL. au ri ne to@hot -
mail.com

ALEX BRI TO* 
*Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor
Ad jun to do De par ta men to de Eco no mia
e do Pro gra ma de Pós-gra du a ção em
De sen vol vi men to So ci o e conô mi co da
UF MA. (alex_ bri to@yahoo.com) 

A Ignorância que Atravanco o Progresso

Es se foi um bor dão di to e re pe ti do
por uma das per so na gens do hu mo- 
ris ta Chi co Aní sio. Não há dú vi da que,
em bo ra es car ne cen do do idi o ta, ser
ig no ran te é mui to pi or que ser nés cio.
Es te não tem ap ti dão, é inep to, sen do
des pro vi do de co nhe ci men to; já o ig- 
no ran te é aque le sa be al gu ma, tem al- 
gu ma per cep ção dos seus pe ri gos, das
su as van ta gens ou des van ta gens,
mas, por uma ques tão de op ção pes- 
so al, com resquí cio de gra ve au to ri ta- 
ris mo, ig no ra, fa zen do de con ta que
não exis te. Mas não é bem uma bur ri- 
ce, de cor ren te de ser a mas sa ce fá li ca
des ti tuí da de al gum con di men to nu- 
tri ti vo. Fal tam-lhe ho ri zon tes. Vi são
de mai or al can ce, pa ra dis cer nir o que
po de ser bom pa ra si e pa ra os ou tros.
Mes mo fa zen do es sa li gei ra dis tin ção,
os dois – o nés cio e ig no ran te – se
com ple tam, às ve zes sen do di fí cil sa- 
ber quem tem as más qua li da des do
pri mei ro ou do se gun do.

A res pei to des se te ma, es ta va a ler
um tex to de um ad mi nis tra dor apo- 
sen ta do, pu bli ca do na co lu na Pa po do
Dia. Diz, num dos tre chos, Pe dro Au- 
gus to Pi nho: “A ig no rân cia, em to dos
os tem pos, foi a gran de ali a da da per- 
pe tu a ção dos po de res. Nas tre vas me- 
di e vais, do mi nou o po der ex tra ter re- 
no da di vin da de, re pre sen ta do aqui
pe lo ho mens de Deus, en clau su ran do
o co nhe ci men to nos mos tei ros. O po- 
der co lo ni al im pu nha o idi o ma, que
não sen do o ma ter no, obri ga va o co lo- 
ni za do a se ex pres sar de mo do no mí- 
ni mo di fi cul to so, re ce ber o co nhe ci- 
men to pe lo mo de lo da cul tu ra es tran- 
gei ra.” Diz mais: “A ig no rân cia, em to- 
dos os tem pos, foi ali a da da per pe tu a- 

ção dos po de res.” Por quê? Por que o
ig no ran te, di fe ren te do idi o ta, que,
em bo ra não sai ba, quer sa ber, vi ve
nas tre vas e con duz aque les que acre- 
di tam na sua ig no rân cia. Por is so, é
que Chi co Aní sio pôs na bo ca de sua
per so na gem a fra se que ser ve de tí tu lo
aci ma. O Bra sil e o mun do têm si do vi- 
ti ma des ses ig no ran tes. A his tó ria nos
dá um exem plo fa tí di co: Hi tler ti nha
co nhe ci men to de que a Ale ma nha,
em de ter mi na do mo men to do con fli- 
to, quan do foi vi o len ta men te der ro ta- 
da pe los rus sos,que a guer ra es ta va
per di da. Mas ig no rou. O sui cí dio foi o
re cur so pa ra não ser hu mi lha do, co- 
mo ha via ocor ri do com Mus so li ni, na
Itá lia.

Mas, por que a ig no rân cia? Co mo
me en con tro em iso la men to, ain da
as sim não ig no ro o que acon te ce no
mun do lá fo ra.

O nos so pre si den te da Re pú bli ca,
com a sua sa pi ên cia de to dos nós co- 
nhe ci da, re sol veu, pe lo que se de duz
de su as úl ti mas de cla ra ções, in ves tir
no tra ba lho in fan til. Co mo fun da- 
men to so ci o ló gi co, fi lo só fi co, éti co e
ju rí di co, tem ma ni fes ta do uma pre o- 
cu pa ção nun ca vis ta pe la nos sa in fân- 
cia, até en tão ob je to de pro te ção da
Cons ti tui ção Fe de ral e do ECA. O que
tem di to o pre si den te. Trans cre vo, não
ip sis lit te ris, co mo li: Me nor po de
chei rar um pa ra le le pí pe do de crack,
me nos tra ba lhar.” Ou: “Bons tem pos,
né?, on de o me nor po dia tra ba lhar.
Ho je, ele po de fa zer tu do, me nos tra- 
ba lhar, in clu si ve chei rar um pa ra le le- 
pí pe do de crack, sem pro ble ma ne- 
nhum.”

A não ser as no tí ci as nas mí di as im- 
pres sas ou não, des co nhe ço que al- 
guém te nha se ma ni fes ta do con tra ou
a fa vor des sa pla ta for ma de go ver no,
que traz, no mí ni mo, a in ten ção de

cri ar um mer ca do de em pre go pa ra as
nos sas cri an ças, is so à re ve lia do que
de ter mi na a Cons ti tui ção Fe de ral,
ain da em vi gor, ape sar dos pe sa res.

Pa ro di an do a sel va ge ria do di to, vai
lon ge o tem po em que as cri an ças
eram ex plo ra das e ví ti mas do sis te ma
ca pi ta lis ta. Os re la tos his tó ri cos são
bár ba ros, en vol ven do o tra ba lho in-
fan til na eclo são da re vo lu ção in dus-
tri al, que te ve iní cio na In gla ter ra. As
cri an ças tra ba lha vam co mo ca va los,
in clu si ve em mi nas de car vão. Uma
pro va de que o ca pi ta lis mo, vi gen te
até os di as atu ais, não pou pou, no seu
avas sa la dor cres ci men to, es tes se res
que ain da se en con tra vam em pro ces- 
so de de sen vol vi men to fí si co e men- 
tal. Eram ex plo ra dos até a mor te.

Pa ra os que ig no ram, de ve ser lem- 
bra do que a Cons ti tui ção da Re pú bli- 
ca, aos tran cos e bar ran cos, ain da vi- 
gen te, pro te ge as nos sas cri an ças
proi bin do que exer çam ati vi da de la- 
bo ral. Re gra con ti da no seu art. 7º, in- 
ci so XX XI II, que de ve ria ser do co nhe-
ci men to de qual quer pes soa que, ain-
da que ig no re, de ve ria res pei tá-la, por
de ver e obri ga ção.

 E o art. 227, CF, que con tem pla ga-
ran ti as de di rei tos fun da men tais, sus- 
ten ta que é de ver da fa mí lia, da so ci e-
da de e do Es ta do as se gu rar à nos sa
cri an ça, en tre ou tros, o di rei to à vi da,
à saú de, à edu ca ção e à pro fis si o na li- 
za ção. Não cons ta o di rei to ao tra ba-
lho ou ao em pre go. Mas, co mo não
hou ve ne nhu ma gri ta con tra es se no- 
vo mo de lo, po de ser que es sas nor- 
mais cons ti tu ci o nais se jam al te ra das,
pa ra que o go ver no pos sa trans for ma
as cri an ças bra si lei ras em tra ba lha do- 
res ati vos, quem sa be ga nhan do meio
sa lá rio, co mo já vem ocor ren do pa ra
aces so a es pe tá cu los de la zer.

O Impacto do COVID-19 sobre o emprego no Maranhão 

A Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra
de Do mi cí lio Con tí nua Tri mes tral
(PNADC/T) di vul ga da na úl ti ma sex- 
ta-fei ra, 28/08, pe lo Ins ti tu to Bra si lei- 
ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE)
trou xe al gu mas in for ma ções sur pre- 
en den tes: uma de las diz res pei to à si- 
tu a ção do em pre go, ou à des trui ção
de pos tos de tra ba lhos nes ses úl ti mos
seis me ses.

Usu al men te, a ta xa de de so cu pa- 
ção (prin ci pal in di ca dor de men su ra- 
ção do de sem pre go ofi ci al) é o termô- 
me tro pa ra ava li ar a si tu a ção do
(des)em pre go. Con tu do, a cir cuns tân- 
cia im pos ta pe la cri se sa ni tá ria tor nou
o ín di ce mui to li mi ta do, por não cap- 
tar com to da pre ci são ne ces sá ria o
que de fa to ocor re. 

A ra zão pa ra is so de ve-se ao fa to do
in di ca dor, em ge ral, ex pur gar, do seu
cál cu lo, aque les que não pro cu ra ram
em pre go no pe río do de re fe rên cia da
pes qui sa. Co mo a pan de mia impôs
re gras de dis tan ci a men to e iso la men- 
to so ci al, di fi cil men te as pes so as, que
per de ram seus em pre gos, iri am pro- 

econô mi ca de sa ce le rou. As sim, a ta xa
de de so cu pa ção não con se gui ria cap- 
tu rar o im pac to efe ti vo des se com por- 
ta men to.

Pa ra ten tar ab sor ver, ra zo a vel men- 
te, es se im pac to, uma al ter na ti va é
com bi nar a ta xa de de so cu pa ção com
o in di ca dor da for ça de tra ba lho po- 
ten ci al (aque las pes so as que não es ta- 
vam ocu pa das nem de so cu pa das,
mas que po de ri am es tar tra ba lhan do;
são elas: de sa len ta dos, pes so as que
pro cu ra ram em pre go, mas não es ta- 
vam dis po ní vel pa ra o tra ba lho ou
àque las que não pro cu ra ram mas es- 
ta vam dis po ní veis e gos ta ri am de
uma ocu pa ção). Com bi nan do es ses
in di ca do res te ría mos uma “Ta xa de
De so cu pa ção Re al”.

A ta xa pa ra o Bra sil, no úl ti mo tri- 
mes tre dis po ní vel, é de 24%; pa ra o
Nor des te é de 34%. Por tan to, o de- 
sem pre go re al no Ma ra nhão su pe ra os
ní veis mé di os do Bra sil e da pró pria
re gião. Além dis so, quan do com pa ra- 
mos com os ou tros es ta dos da mes ma
re gião, a per cep ção é ain da mais as- 
sus ta do ra: Ce a rá, Per nam bu co e
Bahia, apre sen ta ram ín di ces va ri an do
en tre 29% e 36%. Nos de mais es ta dos,
so ci o e co no mi ca men te se me lhan tes
ao Ma ra nhão, à ex ce ção de Ala go as, as
ta xas va ri a ram en tre 32% e 34%. Evi- 
den te men te, es ses pa ta ma res tam- 

ta xa ma ra nhen se por, pe lo me nos, 5
pon tos per cen tu ais!

As sim, a Ala go as, com 40%, e o Ma- 
ra nhão, com 39% de de sem pre ga dos,
re pre sen tam os es ta dos, da re gião
Nor des te, on de o em pre go foi mais
du ra men te afe ta do pe la cri se sa ni tá- 
ria vi gen te. A si tu a ção só não é pi or
em fun ção das trans fe rên ci as mo ne-
tá ri as im ple men ta das que, de al gu ma
for ma, ame ni za ram a ca tás tro fe da
des trui ção de pos tos de tra ba lho em
nos so Es ta do. Ca so o ní vel re al de de-
sem pre go de mo re a re tor nar ao pa ta-
mar mé dio e es tá vel, ve ri fi ca do até
2015, cu ja ta xa era de 15%, é pou co
pro vá vel que a de si gual da de de ren da
e a po bre za se re du zam sig ni fi ca ti va- 
men te, ain da que te nha mos uma po- 
lí ti ca que ga ran ta al gu ma ren da bá si- 
ca aos mais po bres.

Não é de mais lem brar, que quan do
a de si gual da de de ren da co me ça a se
ele var no nos so Es ta do, a par tir de
2014, é “coin ci den te men te”, quan do
es sa ta xa sai do pa ta mar mé dio de
15% e vai pa ra 20%, em 2016, e che ga a
30%, em 2018. Ou se ja, o de sem pre go
re al, no Ma ra nhão, já ha via do bra do
en tre 2015 e 2018!! Tal vez, se mo ni to- 
rás se mos me lhor al guns in di ca do res
fun da men tais, não pre ci sa ría mos ter
sur pre sas com o fu tu ro, tam pou co
cons ta tar o ób vio.

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.

RE FOR MA
AD MI NIS TRA TI VA

No es tei ra de re for mas es sen ci ais à mo der ni za ção da
es tru tu ra do Es ta do bra si lei ro, a re for ma ad mi nis tra ti va
ga nha no to ri e da de com o en vio da pro pos ta, pe lo Exe- 
cu ti vo, ao Con gres so. O do cu men to elen ca di ver sas mu- 
dan ças na es fe ra pú bli ca e im pac ta di re ta men te as re la- 
ções fu tu ras de tra ba lho dos en tes fe de ra dos – União,
Es ta dos e Mu ni cí pi os – com seu qua dro de ser vi do res. 

Não pre ten do aqui te cer cri ti cas, se jam elas con tra ou
a fa vor à Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal. Que ro
ape nas tra zer al guns pon tos do pro je to, que já co me ça- 
ram a ser de ba ti dos em di ver sas fren tes de de fe sa do
fun ci o na lis mo pú bli co. Mas já adi an to que a pre ten são é
al can çar ape nas os fu tu ros ser vi do res, não in ter fe rin do
nos di rei tos ad qui ri dos dos qua se 10 mi lhões que de- 
sem pe nham su as fun ções atu al men te.

Em bo ra não al can ce to das as car rei ras, o pro je to pre- 
vê aca bar com a tão al me ja da es ta bi li da de, um dos
gran des atra ti vos do ser vi ço pú bli co, que faz mi lhões de
pes so as de di ca rem ho ras a fio de es tu dos vi san do a uma
apro va ção em con cur so. Pe lo tex to, per ma ne ce ri am es- 
tá veis os ser vi do res de car rei ras tí pi cas de Es ta do. Uma
lei a ser en vi a da pos te ri or men te lis ta rá quais se rão es sas
car rei ras. Com a re for ma, o go ver no pre ten de por fim ao
cha ma do “Re gi me Ju rí di co Úni co”, que es ta be le ce co- 
mo re gra ge ral que to do ser vi dor pú bli co é es tá vel no
car go pa ra o qual foi apro va do em con cur so pú bli co de
am pla con cor rên cia. As sim, o ser vi dor só po de ser exo- 
ne ra do (de mi ti do) após con de na ção com trân si to em
jul ga do, aque la so bre a qual não ca be mais re cur so, ou,
ain da, se trans gre dir nor mas dis ci pli na res. 

Ho je, ser vi do res es ta tu tá ri os da ad mi nis tra ção di re ta,
au tár qui ca e fun da ci o nal go zam de es ta bi li da de após
três anos de efe ti vo exer cí cio, des de que apro va dos em
es tá gio pro ba tó rio e nas ava li a ções de de sem pe nho. Se
apro va das, as mu dan ças cri a rão um am bi en te em que
co e xis ti rão as re gras an ti gas e as no vas, bem co mo es ta- 
be le ce rão di fe ren ci a ção pa ra os no vos de ten to res dos
car gos pú bli cos, de acor do com o car go a ser ocu pa do.

Is so por que além da que las car rei ras es sen ci al men te
de Es ta do, com es ta bi li da de, a pro pos ta pre vê um se- 
gun do gru po, com pos to por ser vi do res con cur sa dos,
mas com con tra tos de du ra ção in de ter mi na da, cu jos in- 
te gran tes po de ri am ser de mi ti dos quan do hou ver ne- 
ces si da de de con ten ção no or ça men to; um ter cei ro gru- 
po, for ma do por fun ci o ná ri os tem po rá ri os em ca so de
ex cep ci o nal in te res se pú bli co, que se ria sub me ti do à se- 
le ção sim pli fi ca da. O quar to gru po, cu jos in te gran tes
for ma ri am um es ca lão de li de ran ça e as ses so ra men to,
com vín cu los tem po rá ri os e pas sa ri am por se le ção sim- 
ples. Por fim, no quin to gru po, com in gres so ex clu si vo
me di an te con cur so, es ta ri am aque les ser vi do res em pe- 
río do de ex pe ri ên cia, an tes que can di da tos in gres sem
pe la via do car go tí pi co de Es ta do ou no pra zo in de ter- 
mi na do, ha ve ria um tem po de es pé cie de es tá gio pro ba- 
tó rio.  No tex to, exis te a li mi ta ção a trin ta di as de fé ri as
por ano; re du ção da jor na da com con se quen te re du ção
da re mu ne ra ção; ex clu são de pro mo ções ou pro gres- 
sões ape nas por tem po de ser vi ço; proi bi ção de in cor- 
po ra ção de ga nhos por ocu pa ção de car go em co mis são
à re mu ne ra ção per ma nen te; fim da apo sen ta do ria com- 
pul só ria co mo for ma de pu ni ção. De cer to o que o go ver- 
no quer, e de fa to pre ci sa, é abrir mar gem pa ra o te to de
gas tos com ou tras des pe sas, al gu mas de las es sen ci ais.
Es se te to, atu al men te, já al can ça 94% com as des pe sas
obri ga tó ri as. Nes se sen ti do, o Exe cu ti vo tam bém quer
abrir ca mi nho pa ra fa ci li tar os pro ces sos de pri va ti za- 
ção de es ta tais. Ape sar das al te ra ções que a PEC es tá su- 
jei ta a so frer, o pre si den te da Câ ma ra já anun ci ou que a
Ca sa tam bém de ve rá ado tar me di das de re es tru tu ra ção,
o que po de rá in cluir a ma nu ten ção por mais tem po de
no vos ser vi do res, al te ra ções no sis te ma de ava li a ção e
tam bém nas es pe ci fi ca ções de di ver sos car gos. Ro dri go
Maia pa re ce, as sim, si na li zar fa vo rá vel à ne ces si da de da
re for ma, mas já an te ci pou que ca da po der tem prer ro- 
ga ti va de apre sen tar su as pro pos tas.

O mo men to é pro pí cio e ga nha for ça fren te ao atu al
con tex to. Fa to é que o Bra sil pre ci sa avan çar nos de ba- 
tes, fa zer su as re for mas es tru tu ran tes e con ti nu ar a ofe- 

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro
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A porta-voz explicou que a fase 3 dos estudos clínicos - ou seja, a etapa de testes em
massa com voluntários - leva tempo

Imu ni za ção pas si va

IMUNIZAÇÃO

OMS espera vacina
para meados de 2021

A
Or ga ni za ção Mun di al da Saú- 
de (OMS) dis se, nes ta sex ta-
fei ra, 4, que não es pe ra uma 
am pla va ci na ção con tra o no- 

vo co ro na ví rus an tes de me a dos de 
2021. “Um nú me ro con si de rá vel de 
can di da tos já en trou na fa se 3 dos tes- 
tes. Sa be mos de pe lo me nos seis a no- 
ve que já per cor re ram um lon go ca mi- 
nho em ter mos de pes qui sa”, dis se a 
por ta-voz da OMS, Mar ga ret Har ris, 
em co le ti va de im pren sa, em Ge ne- 
bra.

“Mas em ter mos de um cro no gra- 
ma re a lis ta, não es pe ra mos ver uma 
am pla va ci na ção an tes de me a dos do 
pró xi mo ano”, acres cen tou. A por ta-
voz ex pli cou que a fa se 3 dos es tu dos 
clí ni cos – ou se ja, a eta pa de tes tes em 
mas sa com vo lun tá ri os – le va tem po, 
pois os ci en tis tas de vem ve ri fi car se as 
va ci nas são efi ca zes e se gu ras.

Há uma gran de com pe ti ção pa ra 
de sen vol ver um imu ni zan te con tra 
co vid-19. Nos Es ta dos Uni dos, país 
com o mai or nú me ro de mor tes no 
mun do, os Cen tros de Con tro le e Pre- 
ven ção de Do en ças (CDC) pe di ram 
“ur gen te men te” aos Es ta dos que fa- 
çam o que for ne ces sá rio pa ra que os 
cen tros de dis tri bui ção de uma fu tu ra 
va ci na pos sam ser “com ple ta men te 
ope ra ci o nais an tes de 1º de no vem bro 
de 2020”, ou se ja, pou co an tes da elei- 
ção pre si den ci al. No fi nal de agos to, o 
pre si den te ame ri ca no, Do nald 
Trump, pro me teu uma va ci na ain da 
“es te ano”.

Ou tro país que es tá na cor ri da é a 
Rús sia. Nes ta sex ta-fei ra, um ar ti go

HÁ UMA GRANDE COMPETIÇÃO PARA DESENVOLVER UM IMUNIZANTE CONTRA COVID-19

pu bli ca do pe la re vis ta The Lan cet 
apon tou que o gru po de pa ci en tes 
que par ti ci pou de um es tu do pre li mi- 
nar da va ci na rus sa de sen vol veu uma 
res pos ta imu ne sem ne nhum efei to 
co la te ral sé rio. Os re sul ta dos dos dois 
tes tes, con du zi dos em ju nho-ju lho 
des te ano e en vol ven do 76 par ti ci pan- 
tes, mos tra ram que 100% de les de sen- 
vol ve ram an ti cor pos pa ra a do en- 
ça.  No en tan to, es ses re sul ta dos pre li- 
mi na res não pro vam que a va ci na 

pro te ge efe ti va men te con tra a in fec- 
ção por co vid-19, já que ou tros es tu- 
dos são ne ces sá ri os, afir mam es pe ci-
a lis tas.

Em Ge ne bra, Soumya Swa mi- 
nathan, ci en tis ta-che fe da OMS, ex- 
pli cou es ta se ma na que a or ga ni za ção 
es tá tra ba lhan do com es pe ci a lis tas de 
to do o mun do pa ra “pro por cri té ri os” 
pa ra a se gu ran ça e efi cá cia de fu tu ras 
va ci nas. “Gos ta ría mos de ver uma va- 
ci na com efi cá cia de pe lo me nos 50%, 

ESPERANÇA

Anticorpos de animais podem frear o vírus

ANTICORPOS DE ANIMAIS DA FAMÍLIA DAS LHAMAS, ALPACAS E CAMELOS PODE SER USADO

Na no cor pos são an ti cor pos pro du- 
zi dos por ca me lí de os, fa mí lia de ani- 
mais que in clu em ca me los, lha mas e
al pa cas. A di fe ren ça en tre es sas pro- 
teí nas de de fe sa e aque las fa bri ca das
por ou tros se res vi vos, co mo os hu ma- 
nos, é que elas são mui to me no res e
têm uma es tru tu ra sim pli fi ca da. Por
is so, têm atraí do a aten ção de pes qui- 
sa do res que bus cam uma for ma de
neu tra li zar o Sars-CoV-2, cau sa dor da
co vid-19. A des co ber ta mais re cen te
nes se sen ti do foi pu bli ca da na re vis ta
Na tu re Com mu ni ca ti ons e, se gun do
os au to res, po de rá se trans for mar em
um an ti vi ral po ten te pa ra com ba ter a
do en ça.

Em fe ve rei ro, lo go que a co vid-19
foi de cla ra da uma pan de mia, ci en tis- 
tas do Ins ti tu to Ka ro lins ka, na Sué cia,
co me ça ram a fa bri car na no cor pos es- 
pe cí fi cos pa ra a pro teí na spi ke —
aque la que per mi te o ví rus se li gar à
cé lu la do hos pe dei ro e en trar em seu
nú cleo, on de co me ça a se re pli car. Pa- 
ra is so, os pes qui sa do res ino cu la ram a
spi ke, iso la da do ví rus, em uma al pa- 
ca. Sem ado e cer, o ani mal de sen vol- 
veu na no cor pos di re ci o na dos à pro- 
teí na. Se gun do o ar ti go, amos tras de
san gue com pro va ram uma “for te res- 
pos ta imu no ló gi ca” de pois de 60 di as.

“No fim de abril, pla ne ja mos co lher
amos tras de san gue da al pa ca pa ra

ve ri fi car se su as cé lu las B (um ti po de
gló bu lo bran co) de sen vol ve ram an ti- 
cor pos con tra a pro teí na spi ke”, con ta
Ge rald M. McInerney, vi ro lo gis ta e
prin ci pal au tor do es tu do. “Nos sa ex- 
pec ta ti va era de que es ses an ti cor pos
neu tra li zan tes blo que as sem a pro teí- 
na spi ke, im pe din do, as sim, o co ro na- 
ví rus de en trar em nos sas cé lu las e se
re pli car ain da mais.”

Pa ra is so, os ci en tis tas clo na ram,
en ri que ce ram e ana li sa ram sequên ci- 
as des sas cé lu las B. En tão, de tec ta ram
que um na no cor po es pe cí fi co, o Ty1
(o no me ho me na geia a al pa ca, que se
cha ma Tyson), mos trou-se o mais efi- 
ci en te pa ra evi tar que a spi ke se li gue
ao re cep tor ACE2 da cé lu la hu ma na.
As sim, o ví rus é in ca paz de se re pro- 
du zir, o que in vi a bi li za a in fec ção.

O pró xi mo pas so da equi pe é ini ci- 
ar os es tu dos pré-clí ni cos, re a li za dos
em ani mais. De acor do com Ge rald M.
McInerney, a ideia é ofe re cer uma
imu ni za ção pas si va, an tes que se te- 
nha uma va ci na efi caz e glo bal men te
aces sí vel. Nes se ca so, os na no cor pos
se ri am apli ca dos em pes so as do en tes,
pa ra que pu des sem com ba ter o ví rus
já cir cu lan te. O pes qui sa dor se diz oti- 
mis ta com os re sul ta dos. “Ago ra, sa be- 

mos mui to so bre o co ro na ví rus em
ge ral e vi mos que es tra té gi as se me-
lhan tes le va ram a uma res pos ta de
an ti cor pos con tra ou tros co ro na ví rus,
co mo Sars e Mers”, diz.

McInerney lem bra que há di ver sas
equi pes de ci en tis tas in ves ti gan do
na no cor pos blo que a do res. “So mos
mui tos pes qui sa do res tra ba lhan do
nis so no mun do to do. En tão, al guém,
cer ta men te, te rá su ces so. Se al guém
che gar an tes de nós, ajus ta re mos nos- 
sa es tra té gia e nos con cen tra re mos no
de sen vol vi men to de an ti cor pos ain da
me lho res ou que fun ci o nem em di fe-
ren tes ce pas do ví rus. Co mo se tra ta
de um ví rus que so fre mu ta ção com
bas tan te fa ci li da de, po de mos aca bar
pre ci san do de vá ri os ti pos di fe ren tes
de an ti cor pos pa ra que es te ja mos me- 
lhor pre pa ra dos ca so no vas va ri an tes
do co ro na ví rus apa re çam.” Uma das
equi pes que pes qui sa na no cor pos
pu bli cou, há um mês, um es tu do na
re vis ta Na tu re Struc tu ral & Mo le cu lar
Biology em que re la ta su ces so na fa-
bri ca ção des sas pro teí nas em lha mas.
Em tes tes de la bo ra tó rio, o na no cor po
con se guiu neu tra li zar o Sars-CoV-2.
Se gun do o es tu do, ima gens de rai os-X
e elé trons de mons tra ram que es sas
subs tân ci as se as so ci a ram à pro teí na
spi ke de uma ma nei ra di fe ren te de
ou tros an ti cor pos já des co ber tos.

PROTOCOLO

Paraná quer testes
com vacina russa

O go ver no do Pa ra ná de ve pro to co lar em até dez di as,
jun to à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi- 
sa), o pe di do pa ra ini ci ar os tes tes da va ci na rus sa con tra
a co vid-19. A fa se 3 dos es tu dos clí ni cos de ve con tar com
a par ti ci pa ção de pe lo me nos dez mil vo lun tá ri os.

Nes ta sex ta-fei ra, 4, a re vis ta The Lan cet di vul gou que
um gru po de pa ci en tes que par ti ci pou de um es tu do
pre li mi nar do imu ni zan te rus so de sen vol veu uma res- 
pos ta imu ne sem ne nhum efei to co la te ral sé rio. Os re- 
sul ta dos dos dois tes tes, con du zi dos em ju nho-ju lho
des te ano e en vol ven do 76 par ti ci pan tes, mos tra ram
que 100% de les de sen vol ve ram an ti cor pos pa ra a do en- 
ça.

De acor do com o Ins ti tu to de

Tec no lo gia do Pa ra ná (Tec par), os

re sul ta dos das du as pri mei ras fa ses

de tes tes da va ci na rus sa fo ram

com par ti lha dos em agos to. 

O ór gão tra ba lha em par ce ria com o Ins ti tu to
Gamaleya des de ju lho, quan do um acor do em bri o ná rio
en tre Pa ra ná e Rús sia foi as si na do pa ra vi a bi li zar os es- 
tu dos no Bra sil.

Ain da nes ta sex ta, o Tec par de ve anun ci ar no vos de- 
ta lhes so bre a par ce ria com Mos cou pa ra o even tu al de- 
sen vol vi men to da va ci na con tra a co vid-19. O Ins ti tu to
tam bém de ve atu a li zar as in for ma ções so bre a pre vi são
de tes ta gem da Sput nik V no Bra sil.

No dia 27 de agos to, uma co mi ti va pa ra na en se se reu- 
niu em Bra sí lia com re pre sen tan tes da An vi sa pa ra ali- 
nhar de ta lhes so bre o pro to co lo e agi li zar a apro va ção
do pe di do. 

Na que la oca sião, o di re tor-pre si den te do Tec par, Jor- 
ge Cal la do, in for mou que ini ci ar a fa se 3 dos tes tes no
Bra sil era uma pri o ri da de, e que es pe ra va ini ci ar os es tu- 
dos até ou tu bro.

CLASSIFICAÇÃO

Vacina russa é
“candidata”

SPUTNIK V PODE SER CATEGORIZADA COMO CANDIDATA

O di re tor da So ci e da de Bra si lei ra de Imu ni za ções
(SBIm), Re na to Kfou ri, ava li ou on tem (4) que a po ten ci- 
al va ci na rus sa pa ra a co vid-19, cha ma da Sput nik V, po- 
de ser ca te go ri za da co mo can di da ta. “É a 8ª va ci na en- 
tran do em fa se 3”, dis se em en tre vis ta à Glo bo News, ci- 
tan do as pos sí veis va ci nas pro du zi das pe la Uni ver si da- 
de de Ox ford e pe las em pre sas chi ne sas Si no vac e Can- 
Si no co mo ou tros exem plos que es tão na ter cei ra fa se de
es tu dos clí ni cos.

Es tu do pu bli ca do na re vis ta The Lan cet, nes ta sex ta-
fei ra, diz que a Sput nik V é se gu ra e foi ca paz de cri ar an- 
ti cor pos con tra o no vo co ro na ví rus. Kfou ri ex pli cou que
o es tu do que reu niu as fa ses 1 e 2 con cluí do na Rús sia
cre den cia ago ra a Sput nik V pa ra tes tes mais avan ça dos,
de fa se 3, que vão me dir a efi cá cia do po ten ci al imu ni- 
zan te.

So bre o tem po de imu ni za ção que a Sput nik V po de
ofe re cer, Kfou ri afir mou que é im pro vá vel que os ci en- 
tis tas rus sos con se gui rão es sa in for ma ção em tem po
há bil pa ra a even tu al apro va ção da va ci na. “Va mos li- 
cen ci ar va ci nas nes se ce ná rio de pan de mia sem to das
as in for ma ções com ple tas, uma de las é es sa pe río do de
imu ni za ção. Pa ra pre en cher to dos as in for ma ções que
pre ci sa mos, es pe ra ría mos 4, 5 anos”, acres cen tou.

Kfou ri ain da dis se que a va ci na rus sa apre sen ta uma
di fe ren ça em re la ção às ou tras can di da tas con tra o no vo
co ro na ví rus que uti li zam o mé to do de ve tor – nes ta téc- 
ni ca, é in je ta do no cor po hu ma no uma pe que na quan ti- 
da de de um ví rus pa ra que o sis te ma imu no ló gi co crie
an ti cor pos con tra o or ga nis mo in tru so. Se gun do o es pe- 
ci a lis ta, a Sput nik V usa dois ví rus di fe ren tes co mo ve to- 
res, um em ca da do se. A es tra té gia é di fe ren te, por exem- 
plo, da ado ta da por Ox ford, que usa um úni co ví rus co- 
mo ve tor nas du as do ses da va ci na.

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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 Dino entrega Praça dos Poetas, no Centro de São Luís

A 
“Atenas Brasileira”, prestes a com-
pletar 408 anos, ganhou um espaço 
para homenagear as gerações de 
poetas e escritores maranhen-

ses. Localizada na Av. Dom Pedro II, no 
Centro Histórico de São Luís, a Praça 
dos Poetas foi entregue à população e 
se junta a outros espaços de lazer e cul-
tura da capital que foram revitalizados. 
A Praça conta com um mirante e, no 
trajeto até ele, são homenageados dez 
escritores e poetas maranhenses: Fer-
reira Gullar, Catulo da Paixão Cearen-
se, Nauro Machado, Sousândrade, Ban-

deira Tribuzzi, José Chagas, Gonçalves 
Dias, Maria Firmina, Dagmar Destêrro 
e Lucy Teixeira.

Há, também, um painel rotativo, que 
a cada mês celebrará a obra de outros 
literários. O painel inaugural traz o so-
neto Miritiba, do escritor maranhense 
Humberto de Campos. O espaço tem 
1.130 m² e possui, ainda, quiosques, ba-
nheiros públicos e tratamento paisagís-
tico, além de detalhes arquitetônicos 
que remontam o colonial e o moderno. 

“São Luís é patrimônio da humani-

dade, do Brasil e do povo do Maranhão. 
Nosso patrimônio imaterial destaca a 
beleza, a força e pujança da nossa lite-
ratura, especialmente a poesia. Convido 
a todos que visitem a Praça dos Poetas, 
que é a celebração dessa memória”, dis-
se o governador Flávio Dino durante a 
inauguração virtual da Praça. 

Ainda segundo o governador Flávio 
Dino, a Praça dos Poetas é também mais 
um atrativo turístico para a cidade. “Aqui 
podemos aproveitar a beleza da vista, 
de um dos pontos mais conhecidos para 
contemplar a nossa natureza e o nosso 

patrimônio cultural, e agora conhecer 
também um pouco mais sobre a poesia 
do Maranhão”, completou ele. 

A obra integra o Programa Nosso Cen-
tro, do Governo do Estado, e faz parte 
de um amplo programa de requalifi-
cação de pontos históricos da cidade, 
por meio de ações como o Programa de 
Revitalização do Centro Histórico da 
Prefeitura de São Luís, financiado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), e o PAC Cidades Históri-
cas, do Governo Federal/IPHAN.

BAIXADA: MOB intensifica fiscalização em 
ferryboats durante feriado prolongado

 

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 03/08/2020 a 
31/08/2020, 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:

SÃO LUÍS (MA), 01 DE SETEMBRO DE 2020
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. do Holandeses, n° 04, Quadra 06, Ed. Manhattan, Calhau.
São Luís – MA, 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES 

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

P01
02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O
02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O
02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O

02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O
02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

Ao lado do Espigão
Ponta D’ Areia

IMPRÓPRIO

P1.1
Praia da Ponta 

d’Areia

Praia da Ponta 
d’Areia

Praia da Ponta 
d’Areia

Praia da Ponta
do Farol 

Praia de
São Marcos

Praia de
São Marcos

Praia de
São Marcos

Praia de
São Marcos

Em frente ao Cond.
Jardins de Bordaux

IMPRÓPRIO

P02
Em frente à Praça de

Apoio ao Banhista
IMPRÓPRIO

P2.1 Em frente ao Farol IMPRÓPRIO

P2.2
Em frente aos Bares
do Chefe e Desfrute

IMPRÓPRIO

P03 Em frente ao Agrup.
Batalhão do Mar

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

P3.1 Em frente ao Heliporto

P3.2 Em frente à
Banca de Jornal

P04 Praia do Calhau 

Praia do Calhau 

Praia do Calhau 

Em frente à
Elevatória da CAEMA IMPRÓPRIO

P4.1
Em frente à

Pousada Vela Mar IMPRÓPRIO

P4.2
Em frente à

Pousada Suíça IMPRÓPRIO

P05 Em frente à descida
da rua São Geraldo

IMPRÓPRIO

P06
Á direita da

Elevatória Iemanjá II IMPRÓPRIO

P6.1
Em frente à casa com

pirâmides no teto,
antes da falésia

IMPRÓPRIO

P07 Praia do Meio

Praia do Meio

Praia do Olho
d’Água 

Praia do Olho
d’Água 

Praia do Olho
d’Água 

Em frente ao Kactus Bar IMPRÓPRIO

P08
Em frente ao

Bar do Capiau 2
IMPRÓPRIO

P09 Em frente a descida
principal do Araçagy

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

P10 Em frente ao Bar da Atalaia

P11 Praia olho de Porco

Praia olho de Porco

Praia do Araçagy

Praia do Araçagy

Em frente ao Bar Rainha

P12
Em frente ao

Las Vegas Bar

IMPRÓPRIOP13
Praia do

Mangue Seco

Praia do
Mangue Seco

Última Barraca
antes do Mangue

IMPRÓPRIOP14
Entre a Barraca da Val
e Barraca do Sr. Pedro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO 
MUNICIPAL DA EXECUTIVA MUNICIPAL DO 
PARTIDO LIBERAL DE MORROS-MA

 

A Comissão Executiva Municipal do PARTIDO LIBERAL, do Município de Morros –MA , na forma do 

Estatuto partidário e legislação vigente, CONVOCA: 1. os membros titulares e suplentes da 

Executiva Municipal, ; 2. os pré-candidatos do PL nas Eleições 2020; para participarem da 

Convenção Municipal, a ser realizada no dia 13 de setembro 2020, no horário das 08hs às 10 horas, 

na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 32, Centro, na escola Monsenhor Bacellar, neste município, 

com a seguinte ORDEM DO DIA: (I) deliberação sobre coligações partidárias no âmbito majoritário, 

escolha dos candidatos aos cargos eletivos majoritários e proporcionais, sorteio dos respectivos 

números, e demais deliberações sobre as Eleições 2020; (II)  limites de gastos dos candidatos, 

observando o que dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019; (III) outros assuntos de ordem legal e 

estatutária no interesse do partido, com relação ao pleito eleitoral de 2020.  

 

Morros, Maranhão, 04 de Setembro de 2020. 

A Agência Estadual de Mobilidade 
Urbana e Serviços Públicos (MOB), 
em conjunto com a Empresa Mara-
nhense de Administração Portuária 
(EMAP), Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros entre outros ór-
gãos, irá intensificar operação de fis-
calização durante o período do feria-
do prolongado da Semana da Pátria 
no transporte de ferryboat. 

O plano inclui combate à superlo-
tação das embarcações, reforço poli-
cial e orientação de tráfego. Equipes 
da EMAP e da MOB estarão dispo-
níveis durante todo o feriado para 
prestar informações e orientar sobre 
o fluxo de embarque e desembarque 
nos terminais da Ponta da Espera e 
do Cujupe.

Serviço aquaviário

Diariamente, está sendo disponi-
bilizada para a população 18 viagens 
diárias de ferryboat, nove no sentido 
Terminal da Ponta da Espera/Cujupe 
e nove no sentido Cujupe/Terminal 
da Ponta da Espera.     

Para o período do feriado prolon-
gado, a MOB está disponibilizando 
mais uma embarcação, o Ferry Boat 
São José, que após seis meses em re-
forma, voltou a operar para atender 
a demanda de viagens extras nesse 
período, puxando a fila de quem não 
conseguiu adquirir passagem ante-
cipada.

Após o feriado, será inserido no 
quadro de viagens mais quatro horá-

rios diários entre São Luís e Alcânta-
ra, chegando a 22 viagens, sendo 11 
no sentido Terminal Ponta da Espera 
e 11 no sentido contrário.

Segundo o presidente da MOB, La-
wrence Melo, as ações serão intensi-
ficadas no sentido de proporcionar 
mais segurança e conforto para os 
usuários do ferryboat. 

“Temos consciência da grande de-
manda de pessoas para esse feriado 
prolongado. E para garantir que tudo 
ocorra dentro do padrão, a MOB vai 
intensificar a fiscalização em conjun-
to com todos os outros órgãos para 
garantir segurança e a prestação de 
serviço adequado aos nossos usuá-
rios”, disse Lawrence Melo.
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Cerca de 2.400 mulheres em situação de violência já buscaram assistência na
Defensoria Pública nos primeiros oito meses deste ano

Mon ta gens e fa kes

Em ca sa

Atri bui ções

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

2.400 agressões
em apenas 8 meses 

O
mês de agos to des te ano foi
mar ca do pe las re fle xões em
tor no dos 14 anos da Lei
Ma ria da Pe nha. Mas o aler- 

ta so bre a vi o lên cia con tra a mu lher
con ti nua.

O nú cleo es pe ci a li za do da De fen- 
so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE-MA) no
com ba te a es te ti po de ocor rên cia,
tem re gis tra do, es te ano, uma mé dia
de 300 aten di men tos men sais, que so- 
man do os oi to pri mei ros me ses do
ano che gam a 2.400 re gis tros.

São ca sos co mo o de Vir gi nia, no me
fic tí cio, que es tá grá vi da, e se viu obri- 
ga da a so li ci tar uma me di da pro te ti va
de ur gên cia con tra o ex-com pa nhei ro
e pai do seu fi lho, te men do per der a
vi da.

Por in ter mé dio da De fen so ria, Vir- 
gi nia to mou co ra gem e es tá pro ces- 
san do cri mi nal men te o ho mem com
quem con vi veu por cer ca de qua tro
anos, e pe din do ain da uma in de ni za- 
ção pe los da nos cau sa dos, com gra ve
re per cus são em sua hon ra e saú de em
um pe río do tão de li ca do de sua vi da,
vis to que es ta va ges tan te do fi lho do
agres sor.

O Nú cleo de De fe sa da Mu lher e
Po pu la ção LGBT, da DPE, ins ta la do
na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra (CMB),
em São Luís, tam bém se de pa rou es te
ano, com si tu a ções de vi o lên cia co mo
a vi vi da por Ive te, ou tra mu lher que
pre fe riu usar um no me fic tí cio, que
nun ca man te ve re la ci o na men to ín ti- 
mo com o seu agres sor. “Se gun do re- 
la ta do, ela co nhe ceu o ra paz em um
gru po de igre ja cri a do em uma des sas
re des so ci ais, on de con ver sa vam ape- 
nas ame ni da des e as sun tos da fé. De- 
pois de três me ses, o agres sor a pe diu

em na mo ro, e Ive te não acei tou, pe- 
din do que ele não in sis tis se. A par tir
daí, o ho mem deu iní cio a uma sé rie
de agres sões ver bais e ame a ças de di- 
fa ma ção, ao pon to de che gar a com- 
par ti lhar fo tos ín ti mas, na ver da de,
mon ta gens, as so ci a das à ima gem de- 
la”, con tou a de fen so ra pú bli ca Lin de- 
va nia Mar tins, uma das ti tu la res do
Nú cleo da Mu lher, sem re ve lar o no- 
me re al da mu lher pa ra pre ser var a
iden ti da de da as sis ti da.

O ho mem deu iní cio a

uma sé rie de agres sões

ver bais e ame a ças de

di fa ma ção, ao pon to de

che gar a com par ti lhar

fo tos ín ti mas

A de fen so ra pú bli ca ex pli cou, no
en tan to, que a mai or par te dos ca sos
de agres são ocor re no seio fa mi li ar,
pra ti ca da por com pa nhei ros e ex-
com pa nhei ros, com quem a mu lher
tem fi lhos, co mo foi o ca so de Vir gi nia.

Pa ra agra var ain da mais a si tu a ção,
mui tas ve zes es sas mu lhe res man tem
vín cu los de de pen dên cia fi nan cei ra e
psi co ló gi ca tam bém. E é nes se con- 
tex to que se tor na ain da mais di fí cil
rom per o ci clo da vi o lên cia e bus car
aju da, im pul si o nan do as tris tes es ta- 
tís ti cas. Uma das mais re cen tes foi di- 
vul ga da na se ma na pas sa da.

O Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca

Apli ca da (Ipea) e o Fó rum Bra si lei ro
de Se gu ran ça Pú bli ca apre sen ta ram
os re sul ta dos do úl ti mo le van ta men to
que re a li za ram, com ba se em da dos
do Sis te ma de In for ma ção so bre Mor- 
ta li da de, do Mi nis té rio da Saú de. In ti- 
tu la do Atlas da Vi o lên cia 2020, o com- 
pi la do mos tra que o Bra sil te ve uma
mu lher as sas si na da a ca da du as ho ras
em 2018. Em bo ra a ta xa re gis tre que- 
da em re la ção a ano an te ri or, são mui- 
tas mu lhe res per den do a vi da, sim-
ples men te, por ser quem são.

Os nú me ros do Atlas da Vi o lên cia,
no en tan to, são de dois anos atrás,
quan do o mun do nem ima gi na va pa-
rar por con ta da pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

Ago ra a re a li da de tem se mos tra do
ain da mais cru el com as mu lhe res.
“Nes te pe río do de iso la men to so ci al,
mui tas mu lhe res es tão con fi na das
com os agres so res, têm mais di fi cul- 
da des de de nun ci ar e ter aces so ao
sis te ma de pro te ção”, as se ve rou a de-
fen so ra pú bli ca De ni se Ne po mu ce no,
tam bém ti tu la ri za da no Nú cleo de
De fe sa da Mu lher da De fen so ria es ta- 
du al.

E pa ra não se au sen tar des sa lu ta,
De ni se Ne po mu ce no lem brou que a
ins ti tui ção re di men si o nou su as es tra- 
té gi as de aten di men to. “O aces so à
jus ti ça, ga ran ti do pe la De fen so ria Pú- 
bli ca, não po de ser in ter rom pi do ou
pre ju di ca do. Por tan to, ti ve mos que
bus car me ca nis mos al ter na ti vos pa ra
pos si bi li tar a con ti nui da de dos nos- 
sos ser vi ços. In ten si fi ca mos os con ta- 
tos por te le fo ne e por meio vir tu al”,
dis se, acres cen tan do que aten den do
aos pro to co los sa ni tá ri os de se gu ran-
ça, a De fen so ria re to mou ati vi da des
pre sen ci ais, que não pa rou com ple ta-
men te mes mo na pan de mia.

3.600 casos registrado no ano passado

No âm bi to da DPE, ain da é ce do
pa ra fa zer com pa ra ti vos com anos an- 
te ri o res, e con fir mar se hou ve cres ci- 
men to no nú me ro de ca sos. O Nú cleo
da Mu lher fe chou com 3.600 aten di- 
men tos, em 2019, uma mé dia men sal
bem se me lhan te a des te ano.

Além de pres tar ori en ta ções, a De- 
fen so ria ga ran te a pro te ção ju rí di ca
de mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia
do més ti ca, fa mi li ar, den tre ou tras.
Re a li za ção de cam pa nhas edu ca ti vas
e even tos que cha mem aten ção pa ra o
te ma, bem co mo a par ti ci pa ção em
se mi ná ri os e ati vi da des que per mi- 
tem o com par ti lha men to de idei as,
nor tei am as ações no nú cleo.

Des ta que pa ra o Pro je to “Res pei tar
a Di fe ren ça é Vi ver Sem Vi o lên cia”,
exe cu ta do pe la DPE/MA com re cur- 
sos do Mi nis té rio dos Di rei tos Hu ma- 

nos. A ini ci a ti va con tri buiu pa ra o for- 
ta le ci men to de ações de cons ci en ti za- 
ção e to le rân cia da di ver si da de de gê- 
ne ro, bem co mo do aten di men to di re- 
to. Além de São Luís, as ati vi da des
acon te ce ram em Ca xi as, Pi nhei ro e
Al cân ta ra. Só nes se pro je to, fo ram
con ta bi li za dos 1.682 aten di men tos
em 2019.

A atu a ção em re de é ou tra im por- 
tan te ver ten te des se tra ba lho. Jun ta- 
men te com de ze nas de ou tros ór gãos,
tam bém ins ta la dos na CMB, tem fei to
a di fe ren ça na vi da de mui tas ma ra- 
nhen ses. No in tui to de for ta le cer as
po lí ti cas pú bli cas de pro te ção e de fe- 
sa dos di rei tos des sa par ce la da po pu- 
la ção, as de fen so ras pú bli cas, ain da,
man têm en con tros re gu la res em gru- 
pos te má ti cos, co mo é o ca so da Câ- 
ma ra Téc ni ca de Mo ni to ra men to das
Po lí ti cas Pú bli cas pa ra as Mu lhe res,
no Ma ra nhão, da Co mis são de De fe sa

da Mu lher do Co lé gio Na ci o nal de De- 
fen so res Pú bli cos-Ge rais (Con de ge) e
da Re de Ami ga da Mu lher, da re gião
me tro po li ta na de São Luís.

AMBEV

100 vagas para
trabalhar em casa

OS CANDIDATOS ÀS VAGAS VÃO TRABALHAR EM CASA

A Am bev Te ch, hub de tec no lo gia da mai or cer ve ja ria
do Bra sil, es tá com mais de 100 va gas aber tas pa ra pro- 
fis si o nais da área de to do o País. A se de da em pre sa fi ca
em Blu me nau (SC), com uni da des em Ma rin gá (PR), So- 
ro ca ba e Cam pi nas (SP), mas os can di da tos de ou tros
es ta dos não vão pre ci sar se mu dar: to do mun do po de
op tar por um mo de lo 100% ho me of fi ce, mes mo quem
já mo ra nes sas ci da des. E, pa ra aque les que de ci di rem
tra ba lhar o pe río do in te gral em ca sa, a em pre sa ain da
vai aju dar com os cus tos ini ci ais de mon tar o es cri tó rio,
vai en vi ar os equi pa men tos ne ces sá ri os – no te bo ok, te- 
cla do e mou se, por exem plo – além de ofe re cer um sub- 
sí dio men sal pa ra au xi li ar com as des pe sas que de vem
au men tar – co mo a in ter net e a con ta de luz.

Pa ra re ce ber bem to do mun do que vai en trar nas no- 
vas va gas, além da aju da fi nan cei ra, o ti me da Am bev Te- 
ch tam bém cri ou ati vi da des que aju dam na in te gra ção.
A ca da 15 di as, por exem plo, eles fa zem um Happy Hour
vir tu al com to da a equi pe e já re a li za ram, in clu si ve, um
show de ta len tos via Zo om. Is so aju da a cri ar um am bi- 
en te mais se gu ro e aco lhe dor, on de to do mun do vai se
sen tir con fi an te pa ra tra ba lhar. Pen san do no bem-es tar
das pes so as que vão fi car 100% em ho me of fi ce, a cer ve- 
ja ria tam bém ofe re ce di cas de nu tri ci o nis tas, pa ra mon- 
tar um car dá pio ba lan ce a do e prá ti co em ca sa, bem co- 
mo mo men tos de alon ga men to du ran te a se ma na, con- 
du zi dos por pro fis si o nais via Zo om.

As va gas são va ri a das, pa ra de sen vol ve do res, ar qui te- 
tos de soft ware, en ge nhei ros de da dos e pro duct ow ners,
por exem plo, sen do que a em pre sa uti li za as lin gua gens:
C#, Re act, An gu lar, An droid, Ja va e Python en tre ou tras.
O re gi me 100% em ho me of fi ce é op ci o nal, os can di da- 
tos tam bém po dem es co lher um mo de lo hí bri do ou po- 
dem op tar por tra ba lhar nos es cri tó ri os da cia. No mo- 
men to, no en tan to, por cau sa da qua ren te na, to da a
equi pe es tá tra ba lhan do à dis tân cia. As ins cri ções já es- 

PAÇO LUMIAR

Suspeito de estuprar
enteada é preso

ALÉM DO ESTUPRO, O HOMEM AINDA AGREDIU UMA CRIANÇA

A po lí cia pren deu um um ho mem sus pei to de Le são
Cor po ral e Es tu pro de Vul ne rá vel. 

Se gun do in for ma ções da po lí cia, ele se ria com pa- 
nhei ro da mãe das ví ti mas, um ga ro to de 10 anos e uma
ado les cen te de 14 anos. O ca so ocor reu na co mu ni da de
Ten dal, em Pa ço Lu mi ar, ci da de lo ca li za da na re gião
me tro po li ta na de São Luís.

De acor do com in ves ti ga ções, os dois ir mãos te ri am
si do acor da dos pe lo sus pei to, que abu sou se xu al men te
da ga ro ta e fe riu o me ni no no bra ço en quan to ele ten ta- 
va pu xar uma ar ma bran ca das mãos do agres sor.

Ain da se gun do a po lí cia, as du as ví ti mas es tão com o
pai, pois a mãe re lu ta a acre di tar na ver são dos fi lhos e se
po si ci o na em fa vor do seu com pa nhei ro.

A pri são pre ven ti va do sus pei to foi cum pri da e ele foi
en ca mi nha do ao sis te ma pri si o nal, lo ca li za do na ca pi tal

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro
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No Maranhão houve um aumento de 46% na procura de seguro de vida no primeiro
semestre do 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior

PA TRÍ CIA CU NHA

Ins cri ções

DURANTE PANDEMIA

Procura de seguro de
vida aumenta 46%

O
pla ne ja men to fi nan cei ro
não é uma cul tu ra tão for te
do bra si lei ro, mas is so pa re- 
ce es tar mu dan do. É is so

que mos tra o le van ta men to da MAG
Se gu ros, em pre sa es pe ci a li za da em
vi da e pre vi dên cia. Se gun do a em pre- 
sa, em to do o Bra sil hou ve gran de pro- 
cu ra por es se ser vi ço. No Ma ra nhão
hou ve um au men to de 46% na pro cu- 
ra de se gu ro de vi da no pri mei ro se- 
mes tre do 2020 em re la ção ao mes mo
pe río do do ano an te ri or.

Em bo ra a em pre sa não re ve le es ses
nú me ros por es tra té gia de mer ca do,
fa to é que is so re ve la que os con su mi- 
do res es tão mais aten tos a ne ces si da- 
de de con tar com uma pro te ção e, se- 
gun do exe cu ti vos, seg men to tem po- 
ten ci al pa ra con ti nu ar cres cen do no
pós-pan de mia. “Es se au men to já con- 
si de ra a com pa ra ção en tre os seis pri- 
mei ros me ses de 2020 com o mes mo
pe río do de 2019. O pri mei ro mo ti vo
pa ra es se au men to, é que o bra si lei ro
es tá fi can do ca da vez mais cons ci en te
em re la ção à ne ces si da de de fa zer o
pla ne ja men to fi nan cei ro. A pan de mia
tam bém au men tou a pre o cu pa ção do
bra si lei ro com o fu tu ro e in cer te zas”,
dis se Wa les ka Li ma, ge ren te do es cri- 
tó rio da MAG Se gu ros no Ma ra nhão.

A pan de mia cau sa da pe la Co vid-19
pe gou to do mun do de sur pre sa. En- 
fer mi da des, óbi tos,  de sem pre go, cri- 
se fi nan cei ra, na saú de, en fim… to dos
ti ve ram a vi da afe ta da de al gu ma for- 
ma. Mui ta gen te fi cou de sem pre ga da
e pas sou a pen sar em ma nei ras de se

pro te ger no fu tu ro. “O bra si lei ro, de
for ma ge ral, nun ca te ve mui to a cul tu- 
ra de pou par pa ra o fu tu ro. Is to tem
mu da do ao lon go dos anos, mas ain da
es ta mos lon ge do ide al. A pan de mia,
as sim co mo a re for ma da pre vi dên cia
apro va da re cen te men te, têm au men- 
ta do o ní vel de cons ci en ti za ção do
bra si lei ro”, dis se Wa les ka Li ma.

A re la ção do au men to de pro cu ra
do Se gu ro de Vi da em meio à pan de- 
mia de co ro na ví rus, que che gou ao
País no fi nal do mês de fe ve rei ro é
apon ta da no le van ta men to fei to pe la
Mi nu to Se gu ros. De acor do com o Mi- 
nis té rio da Saú de, o pri mei ro ca so ofi- 
ci al de pes soa in fec ta da por co ro na ví- 
rus no Bra sil foi re gis tra do no dia 26
de fe ve rei ro. Em mar ço, hou ve um au- 
men to de 136% nas ven das Se gu ro de
Vi da com pa ra ti va men te ao mes mo
mês de 2019. No con ta to pa ra con tra- 
tar o pro du to, mui tas pes so as ci tam a
Co vid-19 co mo mo ti vo pa ra bus car a
pro te ção

No dia 11 de mar ço, a Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) clas si fi cou o
co ro na ví rus co mo uma pan de mia,
que é um ris co ex cluí do do Se gu ro de
Vi da, o que sig ni fi ca que não ha ve ria
co ber tu ra pa ra os se gu ra dos no ca so
da Co vid-19. No en tan to, di an te de
um ce ná rio di fe ren te de tu do o que se
ha via vis to na his tó ria re cen te, hou ve
uma mu dan ça na prá ti ca da mai o ria
das se gu ra do ras, que ade ri ram à cam- 
pa nha da Fe de ra ção Na ci o nal dos
Cor re to res de Se gu ros Pri va dos e de
Res se gu ros, de Ca pi ta li za ção, de Pre- 
vi dên cia Pri va da, das Em pre sas Cor- 
re to ras de Se gu ros e de Res se gu ros
(Fe na cor) – no sen ti do de es ten der as

co ber tu ras aos ca sos de mor tes de cor-
ren tes da Co vid-19.

A pan de mia tam bém

au men tou a

pre o cu pa ção do

bra si lei ro

Se gun do a Fe de ra ção, até o mês de
abril, 26 em pre sas já ti nham ade ri do
ao mo vi men to.  Com o co ro na ví rus
co ber to pe lo Se gu ro de Vi da, os be ne- 
fi ciá ri os (res sal ta-se, que de acor do
com a ope ra do ra de se gu ro) pas sam a
ter di rei to à in de ni za ção por mor te
em de cor rên cia da Co vid-19. No ca so
da as sis tên cia fu ne ral, a co ber tu ra in- 
clui lim pe za do cor po, pre pa ra ção pa-
ra ve ló rio e cre ma ção ou en ter ro de
acor do com as re co men da ções das
au to ri da des de saú de, por con ta do
ris co de con tá gio da do en ça. O im por- 
tan te é con sul tar os de ta lhes do se gu- 
ro de ca da ope ra do ra an tes de con tra- 
tar o ser vi ço.

O bra si lei ro, de for ma

ge ral, nun ca te ve mui to

a cul tu ra de pou par

pa ra o fu tu ro

50% DE DESCONTO

Receita Federal abre renegociação de dívidas

DEPENDENDO DA DATA DE PAGAMENTO E DO NÚMERO DE PARCELAS, DESCONTO DEVE VARIAR ENTRE 20% E 50% DO VALOR DO DÉBITO

A Re cei ta Fe de ral abriu um edi tal
pa ra pro gra ma de par ce la men to de
dí vi das tri bu tá ri as de pe que no va lor.
Se gun do o pro gra ma, dí vi das de até
60 sa lá ri os mí ni mos (R$ 62,7 mil) po- 
de rão ser par ce la das com des con tos
de até 50%.

Po dem par ti ci par do pro gra ma,
pes so as fí si cas, mi cro em pre sas e em- 
pre sas de pe que no por te. De acor do
com o Fis co, exis tem cer ca de 340 mil
pro ces sos nes se per fil, iden ti fi ca dos
co mo bai xo va lor pe lo ór gão. 

O to tal da dí vi da é de cer ca de R$
10,7 bi lhões.

A ex pec ta ti va é re cu pe rar me ta de
des se va lor e re du zir o con ten ci o so
pa ra cer ca de R$ 5 bi lhões. De acor do

com a Re cei ta,  a ar re ca da ção es ti ma- 
da é de R$ 300 mi lhões em 2020 e de
cer ca de R$ 1 bi lhão nos anos se guin- 
tes.

De pen den do da da ta de pa ga men- 
to e do nú me ro de par ce las, o des con- 
to de ve va ri ar en tre 20% e 50% do va- 
lor do dé bi to. Des sa for ma, quan to
mais lon go o par ce la men to, me nor a
re du ção. A re ne go ci a ção de dí vi das do
Sim ples Na ci o nal são se rá per mi ti da.

Tam bém não se rão acei tos dé bi tos
que te nham si do ob je to de par ce la- 
men to an te ri o res ou que es te jam sus- 
pen sos pe la Jus ti ça.

O pra zo pa ra ins cri ções vai de 16 de

se tem bro a 29 de de zem bro no Cen tro
Vir tu al de Aten di men to ao Con tri- 
buin te (e-Cac). 

Pa ra se ins cre ver, o con tri buin te
de ve pre en cher o re que ri men to no
por tal do Cen tro Vir tu al da Aten di- 
men to na pá gi na da Re cei ta na par te
de “tran sa ção”. Aces so o edi tal do pro-
gra ma na pá gi na do Fis co.

O par ti ci pan te po de rá con tar com
des con tos de até 50% so bre o va lor to- 
tal da dí vi da. Nes se ca so, a en tra da se- 
rá de 6% do va lor lí qui do do dé bi to, ou
se ja, de pois da apli ca ção das re du- 
ções, e po de rá ser qui ta da em até cin- 
co me ses. O pa ga men to do sal do res- 
tan te po de rá ser par ce la do em até se-
te me ses.

Va gas do con cur so

• Es pe ci a lis ta em ges tão de pro je tos – 50 va gas
• Es pe ci a lis ta em ex pe ri ên cia do usuá rio (UX) – 50 va -
gas
• Es pe ci a lis ta em de sen vol vi men to de soft ware – 50 va -
gas
• Es pe ci a lis ta em ci ên cia de da dos – 50 va gas
• Es pe ci a lis ta em in fra es tru tu ra de Tec no lo gia da In for -
ma ção-TI – 50 va gas
• Es pe ci a lis ta em se gu ran ça da in for ma ção e pro te ção
de da dos – 50 va gas
• Es pe ci a lis ta em aná li se de pro ces sos de ne gó ci os – 50
va gas

Pro vas ob je ti vas

• Lín gua Por tu gue sa
• Ra ci o cí nio Ló gi co
• Lín gua In gle sa

350 VA GAS

Pror ro ga da
ins cri ções pa ra
con cur so com
sa lá rio de R$ 8.300

O pra zo de ins cri ções pa ra o con cur so do Mi nis té rio
da Eco no mia foi pror ro ga do, ago ra os in te res sa dos te rão
até as 18h do dia 6 de se tem bro, es te do min go, pa ra se
ins cre ve rem. A al te ra ção no ca len dá rio foi pu bli ca da no
si te do Ce bras pe, or ga ni za dor do cer ta me.

An tes da mu dan ça, as ins cri ções po de ri am ser fei tas
até es ta quar ta-fei ra. Pa ra se ins cre ver, é ne ces sá rio
aces sar o si te do Ce bras pe e pre en cher os da dos ne ces- 
sá ri os. Daí bas ta con fir mar a ins cri ção pa gan do uma ta- 
xa de R$ 60, o pra zo pa ra pa gar o bo le to é até 18 de se- 
tem bro.

Quem não tem con di ções fi nan cei ras de pa gar a ta xa
de ins cri ção po de pe dir isen ção pe lo si te da ban ca du- 
ran te to do o pe río do de ins cri ções. No en tan to, é ne ces- 
sá rio es tar ins cri to no Ca das tro Úni co pa ra Pro gra mas
So ci ais do Go ver no (Ca dÚ ni co) ou ser do a dor de me du- 
la ós sea.

O re sul ta do pro vi só rio dos apro va dos pa ra a isen ção
se rá di vul ga do no dia 11 de se tem bro. Aque les que não
con se gui ram po dem in ter por re cur sos con tra o re sul ta- 
do no pra zo de 10h do dia 12 às 18h do dia 13.

Além da al te ra ção do pra zo das ins cri ções, o Ce bras- 
pe ain da re ti fi cou os re qui si tos dos per fis pro fis si o nais
1,2 e 5, o con teú do pro gra má ti co pa ra o car go de Es pe ci- 
a lis ta em Ex pe ri ên cia do Usuá rio (UX). Tam bém foi in- 
cluí do mais um cri té rio de de sem pa te no con cur so.

O edi tal do con cur so Mi nis té rio da Eco no mia ofe re ce
350 va gas tem po rá ri as. O do cu men to foi pu bli ca do em
agos to e abre chan ces pa ra ati vi da des téc ni cas de com- 
ple xi da de ge ren ci al. Ve ja, abai xo, a dis tri bui ção das va- 
gas por car gos:

É ne ces sá rio ter ní vel su pe ri or em In for má ti ca ou
Com pu ta ção ou gra du a ção em qual quer área de for ma- 
ção pa ra con cor rer ao con cur so do Mi nis té rio da Eco no- 
mia. Além dis so, tam bém é ne ces sá rio que os can di da- 
tos te nham pós-gra du a ção em In for má ti ca ou Com pu- 
ta ção e ex pe ri ên cia pro fis si o nal su pe ri or a cin co anos
ou tí tu lo de mes tra do ou dou to ra do na área.

O con tra tos te rão du ra ção de, no má xi mo, qua tro
anos. A re mu ne ra ção se rá de R$ 8.300, pa ra jor na da de
40 ho ras.

As pro vas ob je ti vas es tão pre vis tas pa ra o dia 11 de
ou tu bro, em ho rá rio e lo cal que se rão di vul ga dos no dia
30 de se tem bro. A ava li a ção se rá com pos ta de 120 ques- 
tões no mo de lo tra di ci o nal de “cer to” e “er ra do” do Ce- 
bras pe.

Os exa mes te rão 70 per gun tas de Co nhe ci men tos Es- 
pe cí fi cos e 50 de Co nhe ci men tos Ge rais, as dis ci pli nas
são as se guin tes:

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro
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Após a conclusão da concretagem da estrutura metálica, serão iniciados, nos próximos
dias, a construção do guarda-rodas, guarda-corpo e das lajes de transição

Mais pon tes

São Luís em Obras

JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

Ponte do Baixão
está em fase final

A
Pre fei tu ra de São Luís con- 
cluiu mais uma eta pa de es- 
tru tu ra ção da Pon te do Bai- 
xão, no Jar dim São Cris tó vão, 

e ago ra se gue pa ra a fa se fi nal da obra. 
Após a con clu são da con cre ta gem da 
es tru tu ra me tá li ca es ta se ma na, as 
equi pes de ve rão ini ci ar, nos pró xi mos 
di as, a con cre ta gem do guar da-ro das, 
guar da-cor po e das du as la jes de tran- 
si ção. A cons tru ção des te aces so viá- 
rio tem por ob je ti vo a in ter li ga ção das 
ave ni das 2 e Pau lo IV, e in te gra o pro- 
gra ma São Luís em Obras, exe cu ta do 
pe lo pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or 
que man tém cen te nas de fre tes d tra- 
ba lho em to da a ci da de. “Es ta mos 
avan çan do com as obras de cons tru- 
ção da Pon te do Bai xão, uma im por- 
tan te de man da dos mo ra do res da lo- 
ca li da de. Nos so ob je ti vo é fa ci li tar a 
mo bi li da de da po pu la ção que vi ve e 
fre quen ta a re gião e, as sim, dar a ela 
mais qua li da de de vi da e se gu ran ça 
du ran te a tra ves sia en tre as du as ave- 
ni das que es ta rão in ter li ga das ao fi nal 
da obra. Pa ra le la men te, es ta mos 
avan çan do na cons tru ção de dre na- 
gem pro fun da da re gião, in ter ven ção 
que vai so lu ci o nar os ala ga men tos re- 
cor ren tes no bair ro du ran te o pe río do 
chu vo so”, des ta cou o pre fei to Edi val- 
do.

Com a fi na li za ção da con cre ta gem 
das es tru tu ras me tá li cas da pon te, 
que vão dar sus ten ta ção à pas sa gem 
dos veí cu los e a tor na, as sim, um 
aces so de gran de qua li da de e se gu- 
ran ça, as equi pes do São Luís em 
Obras vão re a li zar, a se guir, a eta pa de 
con cre ta gem das ex tre mi da des, en tre 
as quais es tá o guar da-ro das, que

PREFEITURA AVANÇA PARA FASE FINAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO BAIXÃO

além de de li mi tar o es pa ço tra fe gá vel 
tam bém é ele men to fun da men tal pa- 
ra aba li zar a pas sa re la pa ra pe des tres.

Ou tro im por tan te de ta lhe des ta úl- 
ti ma fa se tam bém in clui a es tru tu ra- 
ção do guar da-cor po, ou se ja, cons- 
tru ção de mu re ta de meia-al tu ra es- 
sen ci al pa ra ga ran tir que o pe des tre 
te nha se gu ran ça du ran te a tra ves sia 
de uma pon te em re la ção ao des ní vel 
do ter re no às mar gens. Por fim, a con- 
cre ta gem das du as la jes de tran si ção, 
ou se ja, da in ter li ga ção do pa vi men to 
fi nal com a via, eta pa pos sí vel após a 
con clu são da con cre ta gem da es tru- 
tu ra me tá li ca de sus ten ta ção, tam- 
bém é de no mi na da de pré-la je.

Obra vai transpor um trecho do Rio Paciência

O pro je to da Pon te do Bai xão pre vê
uma es tru tu ra com 10 me tros de ex- 
ten são e pas seio pa ra pe des tres nas
du as la te rais. Quan do fi na li za da, a
obra vai trans por um tre cho do Rio
Pa ci ên cia, que tem ser vi do co mo ca- 
nal de es co a men to plu vi al e que, anu- 
al men te, re ce be gran de flu xo de en- 
xur ra da, vin do de vá ri os bair ros ad ja- 
cen tes. Por es ta ra zão, eram cons tan- 
tes os ala ga men tos e en chen tes na lo- 
ca li da de. Em res pos ta à es ta si tu a ção,
pa ra le la men te à pon te, a Pre fei tu ra
cons truiu uma ga le ria tri pla de dre na- 
gem, fei ta com tu bu la ções de con cre- 
to ar ma do de 1.200 mm de di â me tro,
por uma ex ten são de apro xi ma da- 
men te 500 me tros da Ave ni da 2.

Os bair ros Fu ma cê e Re can to Ver de,
além do São Cris tó vão, são lo cais on- 
de o pre fei to Edi val do tam bém cons- 
trói pon tes. Na zo na ru ral de São Luís,
ao lon go da ro do via BR-135, a Pre fei- 

tu ra es tá cons truin do uma pon te de
con cre to pa ra trans por um aflu en te
do Rio da Pra ta, in ter li gan do os bair- 
ros Vi la Ita mar e Re can to Ver de.

A Pon te do Re can to Ver de es tá sen- 
do cons truí da em con cre to ar ma do e,
ao fi nal, te rá 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, no cru za men to da Rua

Dr. Sa lo mão com a Ave ni da Po li né sia.
O pro je to pre vê ain da as fal ta men to
de vi as e ou tras me lho ri as na re gião.

No bair ro Fu ma cê, lo ca li za do na
área Ita qui-Ba can ga, a cons tru ção da
pon te de 10 me tros de ex ten são so bre
o cur so de água vai pos si bi li tar uma li- 
ga ção mais rá pi da do Fu ma cê ao bair- 
ro An jo da Guar da.

A cons tru ção de no vos aces sos in- 
te gra a po lí ti ca de am pli a ção da in fra- 
es tru tu ra ur ba na e da ma lha viá ria da
ges tão do pre fei to Edi val do, que tem
avan ça do por to da a ci da de com de- 
ze nas de fren tes de tra ba lho, com a re- 
for ma de es pa ços pú bli cos, cons tru- 
ção de es co las, pa vi men ta ção de di-
ver sos bair ros, obras de ma cro dre na- 
gem, in ter ven ções no trân si to, re for- 
ma de mer ca dos, uni da des de saú de,
am pli an do os in ves ti men tos já re a li- 
za dos pa ra a me lho ria da in fra es tru- 
tu ra da ca pi tal.

• Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da;
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

Ra dar: Exis te to le rân cia
pa ra quem pas sa aci ma
da ve lo ci da de per mi ti da?

A uti li za ção de equi pa men tos de fis ca li za ção ele trô- 
ni ca de ve lo ci da de é cri ti ca da por al guns, mas de fen di- 
da por es pe ci a lis tas do mun do in tei ro.

De acor do com o Re la tó rio da Si tu a ção Glo bal da Or- 
ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) so bre se gu ran ça no
trân si to de 2018, uma das for mas de re du zir aci den tes
cau sa dos por ex ces so de ve lo ci da de é o con tro le por fis- 
ca li za ção ele trô ni ca, além da di mi nui ção dos li mi tes de
ve lo ci da de nas ci da des.

Pa ra Cel so Al ves Ma ri a no, es pe ci a lis ta em trân si to e
di re tor do Por tal do Trân si to, a se gu ran ça no trân si to es- 
tá atre la da à fis ca li za ção. “É pre ci so se pa rar o joio do tri- 
go: fis ca li za ção fei ta sob in ten ções ar re ca da tó ri as, sem
cri té ri os téc ni cos, é que é ruim. É fun da men tal lem brar
que se gu ran ça é um di rei to do ci da dão que, jus ta men te,
é pro te gi do pe la fis ca li za ção. E é obri ga ção do Es ta do
ga ran tir es te am bi en te se gu ro no trân si to. Re ver o que
es tá mal fei to, oti mi zar os re cur sos dis po ní veis, eli mi nar
dis tor ções, é sim, im por tan tís si mo”, fun da men ta Ma ri- 
a no.

To le rân cia do ra dar
De acor do com a le gis la ção em vi gor, qual quer ve lo ci- 

da de aci ma da per mi ti da é pas sí vel de pu ni ção. Po rém,
a Por ta ria 115/98 do In me tro de ter mi na uma mar gem
de er ro má xi mo ad mi ti do pa ra ga ran tir a con fi a bi li da de
me tro ló gi ca do equi pa men to me di dor.

Con for me a nor ma, os er ros má xi mos ad mi ti dos pa ra
me di ção em ser vi ço são ± 7 km/h pa ra ve lo ci da des até
100 km/h e ± 7% pa ra ve lo ci da des aci ma de 100 km/h.

Ex ces so de ve lo ci da de
Um dos pro ble mas mais gra ves no trân si to bra si lei ro

é o ex ces so de ve lo ci da de. Es sa é a cau sa de uma em ca- 
da três mor tes por aci den tes de trân si to em to do mun- 
do. “A ve lo ci da de ina de qua da re duz o tem po dis po ní vel
pa ra uma re a ção efi ci en te em ca so de pe ri go. Em al ta ve- 
lo ci da de, mui tas ve zes não há tem po su fi ci en te pa ra evi- 
tar um aci den te”, ex pli ca Ma ri a no.

Uma pes qui sa do Ban co In te ra me ri ca no de De sen- 
vol vi men to (BID) atre la a fis ca li za ção ele trô ni ca à re du- 
ção de 60% de óbi tos e 30% de aci den tes no trân si to.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
Se gu ran ça nas es tra das: câ ma ra de in fra ver me lho

con tro la fa di ga dos mo to ris tas
A MiX Te le ma tics(São Pau lo/SP) lan çou o MiX Ca re- 

Dri ve, so lu ção in te gra da de te le me tria e de tec ção de fa- 
di ga de con du to res, dis tra ção ao vo lan te e ex ces so de
ve lo ci da de. O ob je ti vo é au men tar a se gu ran ça nas es- 
tra das e aten der a fro tas de veí cu los co mer ci ais le ves e
pe sa dos, ôni bus, bem co mo li nha ama re la e má qui nas.
A so lu ção pos sui uma câ ma ra de in fra ver me lho ins ta la- 
da so bre o pai nel do veí cu lo e di re ci o na da pa ra o ros to
do mo to ris ta pa ra iden ti fi car a fa di ga mes mo que a pes- 
soa use ócu los de grau, de sol ou len tes. A par tir da apli- 
ca ção de tec no lo gia de ima gens dos olhos, é pos sí vel de- 
ter mi nar a con di ção do mo to ris ta e, ca so de tec ta da fa di- 
ga, é emi ti do alar me so no ro e áu dio de es cla re ci men to
pa ra des per tar o mo to ris ta. Con ta tos: www.mix te le ma- 
tics.com.br

Fon te: re vis ta Pro te ção
Có di go de Trân si to Bra si lei ro – CTB (Lei nº 9.503/97)
Art. 326. A Se ma na Na ci o nal de Trân si to se rá co me- 

mo ra da anu al men te no pe río do com pre en di do en tre 18
e 25 de se tem bro.

Es tu do – mor tes de pe des tres nas ro do vi as dos es ta- 
dos uni dos

Nos úl ti mos anos, mais de 800 pe des tres têm mor ri do
nas es tra das ame ri ca nas. A mai o ria das ví ti mas foi atro- 
pe la da ten tan do fa zer uma tra ves sia em área ur ba na – é
o que mos tra um no vo es tu do do cen tro de pes qui sa
IIHS (In su ran ce Ins ti tu te for Highway Safety).

Nos Es ta dos Uni dos, as mor tes de pe des tres au men- 
ta ram 53% en tre 2009 e 2018, e já re pre sen tam 17% de
to das as fa ta li da des no trân si to no país. Nes se mes mo
pe río do, as mor tes de pe des tres em ro do vi as in te res ta- 
du ais te ve um au men to su pe ri or ao do res to: 60%.

Es cu ri dão e al ta ve lo ci da de
Em to do o país, 2.518 mor tes de pe des tres em ro do vi- 

as, en tre 2015 e 2018, acon te ce ram em áre as ur ba nas, e
no es cu ro da noi te. Is so su ge re que es tra das mais bem
ilu mi na das e fa róis me lho res po dem fa zer a di fe ren ça.

Fon te: ces vi bra sil.com.br
Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te

às leis do trân si to.

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Hoje, a partir das 15h30, estarão jogando as equipes de São José e Moto Club. O jogo
também vale pelo Estadual,  mas da primeira divisão, fase semifinal

NE RES PIN TO

O jo go

Ar bi tra gem

Ar bi tra gem

CAMPEONATO MARANHENSE

Moto Club e São José
reabrem o Nhozinho

D
e pois de lon go pe río do fe- 
cha do pa ra re for mas, o Es- 
tá dio Nho zi nho San tos fi- 
nal men te se rá re a ber to nes- 

te sá ba do (5) pa ra uma par ti da de fu- 
te bol. A úl ti ma dis pu ta da na pra ça de
es por tes da Vi la Pas sos ocor reu no dia
29 de ou tu bro de 2017, quan do ali jo- 
ga ram Ex pres si nho e Ba ca bal pe la Sé- 
rie B (se gun da di vi são) do Cam pe o na- 
to Ma ra nhen se.

Ho je, a par tir das 15h30, es ta rão jo- 
gan do as equi pes de São Jo sé e Mo to
Club.O jo go tam bém va le pe lo Es ta- 
du al,  mas da pri mei ra di vi são, fa se se- 
mi fi nal (ida).

O “Gi gan te da Vi la”, co mo era cha- 
ma do até an tes da cons tru ção do Cas- 
te lão, já foi pal co de jo gos me mo rá- 
veis. No seu gra ma do pi sa ram gran- 
des cra ques da qui mes mo (Djal ma,
Car los Al ber to, Go jo ba,  Pe le zi nho, o
pa ra en se Ha mil ton e tan tros ou tros) e
os cam peões mun di ais  Pe lé, Gar rin- 
cha, Nil ton San tos e Ri ve li no. Su as ar- 
qui ban ca das já re ce be ram 24.865 tor- 
ce do res no jo go MAC 0 x 0 Vas co em 
26/03/1990, o mai or pú bli co des de
sua fun da ção em  1º de ou tu bro de
1950, mas ho je se rá rei nau gu ra do às
9h da ma nhã ape nas com a pre sen ça
do pre fei to Edi val do Ho lan da e ou tras
au to ri da des con vi da das. Os 13 mil lu- 
ga res dis po ní veis pa ra a pla teia es ta- 
rão va zi os. À tar de, re ce be atle tas (ti- 
tu la res e re ser vas), ár bi tros, as sis ten- 
tes, quar to ár bi tro, mé di cos das du as
equi pes, mas sa gis tas, trei na do res,
ma quei ros, pes so al de apoio da ad

mi nis tra ção do es tá dio, im pren sa es- 
por ti va e au to ri da des re pre sen ta ti vas
do mu ni cí pio e da Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Fu te bol. Ou se ja, um ce ná- 
rio que de ve ria ser de fes ta do po vão e
que se rá re du zi do tal vez a um  pou co
mais de 100 pes so as,  tu do de vi do à
pan de mia do cco ro na ví rus.

A re for ma foi ge ral, con for me já di- 
vul ga mos em edi ção an te ri or. Des de o
gra ma do, to tal men te subs ti tuí do, in- 
cluin do no va ilu mi na ção em LED,
gra ma sin té ti ca nos ves tiá ri os pa ra
me lho rar o aque ci men to dos jo ga do- 
res en tre di ver sas ou tras me lho ri as,
to das as ins ta la ções do Nho zi nho
San tos fo ram mo der ni za das.

Mo to e São Jo sé en tram em  cam po
com a mes ma dis po si ção de ven cer o
pri mei ro jo go pa ra le var van ta gem do
em pa te no se gun do. No en tan to, o
clu be ru bro-ne gro apa re ce co mo fa- 
vo ri to,  se fo rem com pa ra das as cam- 
pa nhas das du as equi pes.

O Pa pão é o ti me de me lhor apro- 
vei ta men to em to da a com pe ti ção,
on de che gou em  pri mei ro lu gar ao fi- 
nal da pri mei ra fa se. Já o Pei xe Pe dra
eli mi nou o Im pe ra triz após ven cer de
go le a da (4 a 1) em São Luís e tam bém
ser go le a do no tem po nor mal por 5 a 2
na se gun da par ti da no Es tá dio Frei
Epi fâ nio. Clas si fi cou-se após a co- 
bran ça de ti ros li vres di re to da mar ca
pe nal.

O Ru bro-Ne gro,  que vem de eli mi- 
nar e re bai xar o MAC pa ra a se gun da
di vi são, na vi tó ria por 2 a 1 no dia 4 de
agos to, te rá co mo al te ra ções as en tra- 
das de Ama ral no meio-cam po e Ra fa- 

el Tan que no ata que.  Co man da da pe- 
lo téc ni co De jair Fer rei ra, a equi pe jo- 
ga rá com João Pau lo; De nil son, Wál la- 
ce, Ra mon e Wesley; Ama ral, Naíl son e
An cel mo; Glei si nho, Ra fa el Tan que e
Síl vio Ta pa jós.

O São Jo sé tem um gran de des fal- 
que. O meia Ga bri el Po pó, seu prin ci-
pal jo ga dor, foi pu ni do pe lo ter cei ro
car tão ama re lo na par ti da em  Im pe- 
ra triz e cum pre sus pen são.

O téc ni co Car los Fer ro vai man dar a
cam po La ert; Gus ta vo, Di gui nho, An- 
der son e Bren no; Co dó, Abu, Ilhi nha e
Kleo; Gu ma e Jr. Mas set.

Mayron Fre de ri co dos Reis No va es
se rá o ár bi tro, ten do co mo as sis ten tes
El son Araú jo Sil va e Jo sé Car los de Je- 
sus, quar to ár bi tro Jo sé Hen ri que Aze- 
ve do.

SÉRIE B

Sampaio x América-MG: momentos distintos

SAMPAIO CORRÊA VEM DE DERROTA PARA A PONTE PRETA, NO ESTÁDIO CASTELÃO, EM JOGO VÁLIDO PELA SEXTA RODADA DA SÉRIE B

Ani ma do pe la con quis ta do pri- 
mei ro pon to nes ta Sé rie B do Bra si lei- 
ro di an te do CRB na noi te da úl ti ma
quar ta-fei ra (2), o Sam paio Cor rêa es- 
tá dis pos to a con se guir sua pri mei ra
vi tó ria na com pe ti ção, nes te sá ba do
(5), às 19h, no Cas te lão. O ad ver sá rio é
o Amé ri ca-MG,  que es tá na par te de
ci ma da ta be la e ocu pa va até on tem a
quar ta co lo ca ção.

O ti me mi nei ro co man da do por
Lis ca,  ex-téc ni co tri co lor, vi ve um dos
me lho res mo men tos na Se gun do na, e
é apon ta do co mo um dos fa vo ri tos a
su bir pa ra a di vi são de eli te no ano
que vem. 

Na sua úl ti ma apre sen ta ção, der ro- 

tou o CSA,  em ca sa, e che gou aos 14
pon tos. Já o Tri co lor ob te ve um hon- 
ro so em pa te por 2 a 2 di an te do CRB,
no Es tá dio Rei Pe lé. Tem ape nas um
pon ti nho. Se ven cer, ain da as sim não
se rá su fi ci en te pa ra sair da zo na de re- 
bai xa men to, mas po de fu gir da lan ter- 
na de pen den do dos re sul ta dos fi nais
da ro da da.

Pa ra a par ti da des ta noi te o téc ni co
Léo Con dé já po de rá con tar com a
vol ta do go lei ro Gus ta vo e te rá mais
três jo ga do res à dis po si ção pa ra en- 
trar no de cor rer do jo go,en tre eles o
vo lan te Fer rei ra. 

Con dé não adi an tou na da, mas po- 
de rá man dar a cam po Gus ta vo;  Luís

Gus ta vo, Joé cio, Da ni lo Fe li pe e João
Vic tor (ou Mar lon); Vi ni cius Kiss, An- 
dré Luís e Mar ci nho; Gus ta vo Ra mos,
Rob son Du ar te e Caio Dan tas.

O Amé ri ca jo ga com Matheus Ca vi- 
chi o li, Da ni el Bor ges, Mes si as, Edu ar- 
do Bau er mann e João Pau lo; Zé Ri car- 
do, Ju ni nho e Alê; Matheu si nho, Mar- 
ce lo Tos ca no e Ro dol fo.

De nis Ri bei ro Se ra fim (AL) api ta o
jo go pe la oi ta va ro da da do Bra si lei ro
da Sé rie B. 

Os as sis ten tes se rão os ala go a nos
Brí gi da Ci ri lo e Wag ner Jo sé da Sil va.
(N.P)

Su pe ra ção
O tí tu lo aci ma diz tu do o que pas sa na ca be ça do tor- 

ce dor bo li vi a no, an si o so pa ra fes te jar a pri mei ra vi tó ria
de sua equi pe nes ta Se gun do na. Ao mes mo tem po, to- 
dos es tão cons ci en tes de que es te é tam bém  mais um
dos mais sé ri os de sa fi os que tem o Tri co lor nes te Cam- 
pe o na to Bra si lei ro. É que além da boa cam pa nha que re- 
a li za o Amé ri ca de Mi nas, o Tri co lor ma ra nhen se ain da
não sa be o que é uma vi tó ria e só ob te ve o em pa te na sua
úl ti ma apre sen ta ção de vi do ao enor me es for ço do gru- 
po nos úl ti mos 10 mi nu tos da par ti da de Ma ceió.

Bem que o re sul ta do an te ri or po de ser con si de ra do
jus to pe lo que o ti me co man da do por Con dé fez du ran te
boa par te do con fron to, no ta da men te no pri mei ro tem- 
po. É bom que se re co nhe ça, po rém,  que mes mo as sim
fo ram de tec ta das, ou tra vez, as fa lhas crô ni cas de de ter- 
mi na dos se to res. O bai xo ren di men to dos dois alas, por
exem plo,  é cla rís si mo. Eles de fen dem e apoi am mui to
mal, to mam mui tas “bo las nas cos tas” e com pro me tem
até mes mo a boa atu a ção dos za guei ros. O meio de cam- 
po é ou tro se tor inex pres si vo na mar ca ção. Des trói pou- 
co e ar ma mui to pi or. Res ta a in di vi du a li da de de Car los
Dan tas no ata que e o es for ço de Mar ci nho e Gus ta vo Ra- 
mos. O téc ni co Con dé cer ta men te tem mui to mais coi sa
a cor ri gir, por que ele sa be que de pen de mui to da qua li- 
da de do seu con jun to pa ra ob ter os re sul ta dos po si ti vos.

O Sam paio po de até der ro tar o Amé ri ca-MG, mas is so
só ocor re rá nes ta noi te se mui ta coi sa for mu da da tá ti ca
e tec ni ca men te no con jun to tri co lor. Na da é im pos sí vel.

Pi men ti nha
Co mo O Im par ci al no ti ci ou na sua edi ção de on tem, o

ata can te Pi men ti nha es tá de vol ta ao Sam paio Cor rêa,
clu be  on de mais atu ou na sua car rei ra pro fis si o nal. Seu
re tor no, to da via, não foi bem re ce bi do por al guns bo li vi- 
a nos. Uns acham que ele já deu o que ti nha de dar,  ou- 
tros, no en tan to, en ten dem que nes se fra co ata que  Pi- 
men ta se rá ti tu lar.

Pro ble ma sé rio
Pi men ti nha po de ser uma das bo as op ções pa ra o se- 

tor ofen si vo do Sam paio, sem dú vi da ne nhu ma, se es ti- 
ver ain da jo gan do aque le mes mo fu te bol que mos trou
em 2015. É que o ata que tri co lor re al men te não tem no
mo men to ne nhum jo ga dor es pe ci a lis ta nas du as ex tre- 
mas. Fa lam que Car los Dan tas não tem jo ga do nem a
me ta de do que jo gou no Cam pe o na to Ca ri o ca pe lo Boa
Vis ta, mas fi ca a per gun ta: Quan tos  cru za men tos da li- 
nha de fun do saí ram nas atu a ções do ti me nes te Bra si- 
lei ro?  Pi men ti nha po de ser o “que bra dor de li nhas” que
o ata que sam paí no es tá pro cu ran do. Se vai dar cer to, só
de pen de de le mes mo.

Ho rá rio es qui si to
A re a ber tu ra do Mu ni ci pal na tar de de ho je não era o

ho rá rio que a mai or par te dos tor ce do res que ria. Mes mo
com o es tá dio não sen do li be ra do  pa ra o pú bli co, mui- 
tos mo ten ses, prin ci pal men te, acham que à noi te te ri- 
am con di ções de in cen ti var a equi pe nos ar re do res do
es tá dio na Vi la Pas sos. A FMF, por sua vez, diz que aten- 
deu à Pre fei tu ra,  que tem vá ri as obras a inau gu rar du- 
ran te o dia. Um de ta lhe: o pla car ele trô ni co ain da não
es tá fun ci o nan do.

Sé rie C
Ou tro clu be ma ra nhen se que en tra em cam po nes te

sá ba do é o Im pe ra triz. O Ca va lo de Aço re ce be o Bo ta fo- 
go-PB,  a par tir das 17h, no Es tá dio Frei Epi fâ nio, quan- 
do vai ten tar sua pri mei ra vi tó ria. As  du as equi pes não
fa zem boa cam pa nha no Gru po A. Jo go, por tan to, jo go
de di fí cil prog nós ti co, mes mo sen do mar ca do pa ra a Re- 
gião To can ti na. To dos sa bem que sem tor ci da os dois ti- 
mes jo gam em  cam po neu tro. Aí, vai ven cer quem er rar
me nos. Ape nas is so.

Es ta du al
A fa se se mi fi nal do Cam pe o na to Ma ra nhen se tem

ho je um jo go in te res san te. São Jo sé e Mo to du e lam no
Mu ni ci pal num jo go que apa ren te men te tem o Ru bro-
Ne gro co mo fa vo ri to, mas não se rá ne nhu ma sur pre sa
se der em pa te ou vi tó ria do Pei xe Pe dra. Tec ni ca men te
in fe ri or, o ti me de São Jo sé é um pe ri go nos con tra gol- 
pes. Por is so, é bom o Mo to não des per di çar as chan ces
que sur gi rem, ca so con trá rio, po de se dar mal.

 Vol ta de pú bli co
A mai o ria dos tor ce do res do fu te bol ma ra nhen se tem

se ma ni fes ta do a fa vor da vol ta do pú bli co aos es tá di os
num fu tu ro bem pró xi mo, res pei ta da a dis tân cia re co- 
men da da pe las au to ri da des sa ni tá ri as. Re al men te, em
uma pra ça es por ti va de 40 mil tor ce do res co mo o Cas te- 
lão,  os qua tro mil que vi nham com pa re cen do em  mé- 
dia nos clás si cos, e até me nos dis so, não ofe re ce ri am ris- 
co al gum de con tá gio. Di fí cil é acre di tar que com o Sam- 
paio Cor rêa  na si tu a ção em  que se en con tra na Se gun- 
do na qua tro mil pa gan tes irão ao es tá dio do Ou tei ro da
Cruz.

Pre fe rên cia
Por fa lar em es tá dio, o Mo to já pe diu à CBF pa ra que

seus jo gos pe la Sé rie C se jam dis pu ta dos na Vi la Pas sos.
Por en quan to, ain da não foi aten di do, mas é pos sí vel
que con si ga. O Sam paio Cor rêa se gue a mes ma li nha de
ra ci o cí nio. Se gun do o pre si den te Sér gio Fro ta, sem  a
pre sen ça da tor ci da é bem me lhor jo gar mes mo no Nho- 
zi nho San tos. Mas ele ain da não ma ni fes tou es se de se jo
à Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol.

Te le vi são
A bem da ver da de, quem es tá mar can do ho rá rio de

jo gos e até dan do pal pi te nos lo cais de dis pu ta é a te le vi- 
são, mai or pa tro ci na do ra da com pe ti ção. Os clu bes,
por tan to, não têm for ça pa ra  dar pal pi te e rei vin di car
na da nes se sen ti do. Os di ri gen tes sa bem dis so.

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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No EP, “Dr. Dun at Casaloca”, o rapper Biodz promove uma nova consciência musical
que une a linguagem local e a jamaicana, movimentando a cena artística maranhense

SAMARTONY MAR TINS

MÚSICA

Biodz lança EP onde
mistura hip hop e reggae

O
am bi en te ur ba no ofe re ce 
um ema ra nha do de sen sa- 
ções con tra di tó ri as que 
evo cam o po der e a von ta de 

de trans for ma ção em gru pos e pes so- 
as. É nis so que acre di ta Abi o dun, mais 
co nhe ci do co mo Bi odz, que, por meio 
de sua mú si ca, bus ca tra zer à to na a 
in dig na ção e o fer vor que a ur ba ni ci- 
da de ofe re ce mes clan do com o que é 
mais ca rac te rís ti co de su as raí zes: a 
mú si ca ne gra.

No seu pri mei ro EP, “Dr. Dun at Ca- 
sa lo ca”, Bi odz pro mo ve uma no va 
cons ci ên cia mu si cal que une a lin gua- 
gem lo cal e a ja mai ca na, re tra tan do o 
co ti di a no da mar gem, os pre con cei- 
tos e a ne ces si da de de uma no va for- 
ma de se re la ci o nar com a na tu re za. 
Fo can do nos rit mos e mo vi men tos 
que sur gem na ci da de, prin ci pal men- 
te nas pe ri fe ri as.

Des de 2006, Bi odz par ti ci pa do uni- 
ver so mu si cal, es tan do há 4 anos fo ca- 
do na cul tu ra hip hop e reg gae que 
têm for te pre sen ça em São Luís do 
Ma ra nhão, co nhe ci da co mo Ja mai ca 
Bra si lei ra. Sua mú si ca tem co mo re fe- 
rên ci as as ver ten tes ur ba nas da cul tu- 
ra reg gae co mo ra ga muf fin, DUB, 
dan cehall e rap.

Bi odz já or ga ni zou ban cas de rap e 
par ti ci pou da Ta ça das Fa ve las, abrin- 
do show do Rashid e Dex ter. Em 2019, 
fez par ti ci pa ção no show “Ele tro 
Acús ti co Pre to Nan do” no Fes ti val BR 
135, além de já ter em seu his tó ri co o 
pal co com par ti lha do com vá ri os no- 
mes con sa gra dos da mú si ca ma ra- 
nhen se, co mo Cé lia Sam paio, Na tá lia

BIODZ FAZ PARTE DA CENA CULTURAL DO HIP HOP  MARANHENSE HÁ QATRO ANOS

Fer ro e Nú bia. É tam bém in te gran te 
do pro je to Cri o la Be at, que vem ga- 
nhan do ca da vez mais no me e es pa ço 
na ca pi tal ma ra nhen se além de cri ar 
um no vo gê ne ro.

SER VI ÇO
O quê: lan ça men to do EP “Dr. Dun 

at Ca sa lo ca”, do ar tis ta Bi odz;
Ins ta gram: @aka_ bi odz ou no link: 

https://www.ins ta gram.com/aka_ bi- 
odz/

Link pa ra au di ção (Spotify): “Dr. 
Dun at Ca sa lo ca” – 
https://open.spotify.com/al- 
bum/3KfbxR1KIsXUKTdOSqnmXz

Link pa ra au di ção (YouTube): “Dr. 
Dun at Ca sa lo ca” – 
https://www.youtube.com/wat ch?
v=OhxjBwDrp30

RECONHECIMENTO

Celia Sampaio no Prêmio Grão de Música 2020

CÉLIA SAMPAIO QUE É UMA REFERÊNCIA NA CENA MUSICAL MARANHENSE E TEM TRABALHOS REGISTRADOS EM DIVERSOS RITMOS 

EDUARDO AGUIAR

A can to ra Cé lia Sam paio co nhe ci da
co mo a “Da ma do reg gae” se rá a re- 
pre sen tan te do Ma ra nhão na edi ção
2020 do Prê mio Grão de Mú si ca. De vi- 
do à pan de mia pe la pri mei ra vez o
even to acon te ceu por trans mis são
on li ne, se rá adap ta do pa ra ser re a li za- 
do sem com pro me ter a se gu ran ça de
to das as pes so as en vol vi das e in te res- 
sa das. A ce rimô nia acon te ce rá no dia
3 de de zem bro, a par tir das 19h, des ta
vez aces sí vel pa ra to do o Bra sil e pa ra
o mun do. Ne la, além das apre sen ta- 
ções mu si cais, to dos os pre mi a dos re- 
ce bem a es ta tu e ta em bron ze cri a da
por Eli fas An dre a to.

Os se le ci o na dos são com po si to res,
com po si to ras e in térpre tes, de di fe- 
ren tes ge ra ções e es ti los mu si cais, são
anu al men te se le ci o na dos pe la cu ra- 
do ria do PGM pe lo con jun to de sua
obra. To dos eles e to das elas têm co- 
mo fa tor co mum, o des ta que pa ra a

can ção em sua tra je tó ria. Os 15 ar tis- 
tas pre mi a dos e pre mi a das em 2020
re pre sen tam ca tor ze dos es ta dos bra- 
si lei ros.

Além de Cé lia Sam paio fo ram con- 
tem pla dos:  Adri a na Def fen ti (RS);
Apa re ci da Sil vi no (CE)); Darwin son
(GO); Eu ter pe (RR); Fu ba (PB); Gra ça
Go mes (AC); Jo a na Ter ra (BA); Jo- 
nathan Sil va (ES); Mar fi za (RO); Nil ze
Car va lho (RJ); Os val di nho da Cuí ca
(SP); Pa trí cia Quin tei ro (RJ); Ser gi val
Sil va (SE) e Va lé ria Oli vei ra (RN). que
tem co mo mis são re ve lar e des ta car
obras e tra je tó ri as ar tís ti cas de gran de
va lor, em meio ao ri co ce ná rio na ci o- 
nal. A quan ti da de de ar tis tas que se
for mam e se es pa lham pe lo Bra sil é
imen su rá vel, a mai or par te de les e de- 
las não che ga ao co nhe ci men to do
gran de pú bli co. A 7ª edi ção apre sen ta
uma se le ção de 15 ar tis tas que en ri- 
que cem a mú si ca bra si lei ra e me re- 
cem ter seu ta len to des ta ca do.

A ide a li za do ra e re a li za do ra do

PGM, So cor ro Li ra, co men ta so bre es- 
ta inu si ta da edi ção. “Es ta mos es tu-
dan do a me lhor for ma de re a li zar es te
ano, com os re cur sos tec no ló gi cos e
econô mi cos que dis po mos. Por ago ra,
po de mos já di zer que tan to a or ga ni-
za ção quan to os pre mi a dos e pre mi a-
das, par ti ci pam da ce rimô nia de pre-
mi a ção a par tir de su as ca sas. Se, por
um la do, es se mo men to traz tan tos
de sa fi os, por ou tro tam bém am plia as
pos si bi li da des, uma de la, é que po de- 
rá ser as sis ti do por um pú bli co ain da
mai or, já que o aces so on li ne é ir res tri-
to”.  O dis co co le tâ nea reú ne uma fai- 
xa de ca da pre mi a do e es tá sen do pro- 
du zi do com pre vi são de lan ça men to
pa ra ou tu bro. Es te ano, ain da tra rá a
pre sen ça do Prê mio nas pla ta for mas
di gi tais. O CD fí si co tem dis tri bui ção
gra tui ta e a ver são di gi tal fi ca sem pre
dis po ní vel no si te, on de tam bém po- 
dem ser ou vi das as co le tâ ne as das
edi ções an te ri o res. (http://pre mi o- 
gra o de mu si ca.com.br)

CELEBRAÇÃO

Tião Carvalho abrirá série
de lives dos 408 anos

CANTOR PREPAROU UM REPERTÓRIO ESPECIAL PARA  A DATA

Um dos gran des re pre sen tan tes das tra di ções cul tu- 
rais do Ma ra nhão no Bra sil, o ma ra nhen se Tião Car va- 
lho, abri rá a pro gra ma ção das co me mo ra ções dos 408
anos de São Luís, no even to ‘Slz 408 anos’. A sua li ve
acon te ce rá às 19h do pró xi mo sá ba do (5), com trans- 
mis sões pe lo ca nal do Youtube
www.youtube.com/chan- 
nel/UCt2QbwQTb3smCcfN0dtdEOA, pe lo Ins ta gram
@go ver no ma, no Fa ce bo ok Go ver no MA e no Twit ter
Go ver no MA. O even to é re a li za do pe la Co car Pro du- 
ções, por meio da Lei de In cen ti vo à Cul tu ra do es ta do e
apoio do Ma teus.

Com am pla ex pe ri ên cia ar tís ti ca, acu mu la da ao lon- 
go de mais de 40 anos de car rei ra na ci o nal e in ter na ci o- 
nal, Tião Car va lho apre sen ta rá um show re ple to ma ni- 
fes ta ções po pu la res, co mo o bum ba-meu-boi, o baião, o
xo te, o ma ra ca tu, o reg gae ma ra nhen se e o sam ba na sua
mais am pla di ver si da de de rit mos.

“Es ta re mos le van do um show re ple to de mú si ca ma- 
ra nhen se. Can ta re mos mi nhas mú si cas, da mi nha ir mã,
Ana Ma ria Car va lho, do João do Va le, do Jo si as So bri nho,
do Rai mun do Ma kar ra, do João zi nho Ri bei ro e de ou tros
com po si to res ma ra nhen ses”, co men tou Tião Car va lho,
adi an tan do um pou co do pre sen te que pro me ter dar
aos lu do vi cen ses.

Além de Tião, na per cus são e ca va qui nho, se apre sen- 
ta rão ao seu la do no show, o ca sal de ami gos e com pa- 
dres, Pe dro Cury, mú si co de San ta Ca ta ri na, que fa rá o
vi o lão e gui tar ra, e Pa o la Gi bram, que faz san fo na e pi a- 
no. Ou tra par ti ci pa ção es pe ci al do show se rá do ma ra- 
nhen se Cel so Fran ça, que con tri bui rá co mo ba te ris ta e
per cus si o nis ta tra zen do as ex pres sões rít mi cas afro-
bra si lei ras no show des ta noi te.

SÃO LUÍS 408 ANOS

Praça dos Poetas:
palco para artistas

UMA PROGRAMAÇÃO CULTURAL MARCOU ENTREGA DA PRAÇA

A “Ate nas Bra si lei ra”, pres tes a com ple tar 408 anos,
ga nhou um es pa ço pa ra ho me na ge ar as ge ra ções de po- 
e tas e es cri to res ma ra nhen ses. Lo ca li za da na Av. Dom
Pe dro II, no Cen tro His tó ri co de São Luís, a Pra ça dos Po- 
e tas foi en tre gue à po pu la ção e se jun ta a ou tros es pa ços
de la zer e cul tu ra da ca pi tal que fo ram re vi ta li za dos. A
Pra ça con ta com um mi ran te e, no tra je to até ele, são ho- 
me na ge a dos dez es cri to res e po e tas ma ra nhen ses: Fer- 
rei ra Gul lar, Ca tu lo da Pai xão Ce a ren se, Nau ro Ma cha- 
do, Sou sân dra de, Ban dei ra Tri buz zi, Jo sé Cha gas, Gon- 
çal ves Di as, Ma ria Fir mi na, Dag mar Des têr ro e Lucy Tei- 
xei ra.

Há, tam bém, um pai nel ro ta ti vo, que a ca da mês ce le- 
bra rá a obra de ou tros li te rá ri os. O pai nel inau gu ral traz
o so ne to Mi ri ti ba, do es cri tor ma ra nhen se Hum ber to de
Cam pos. O es pa ço tem 1.130 m² e pos sui, ain da, qui os- 
ques, ba nhei ros pú bli cos e tra ta men to pai sa gís ti co,
além de de ta lhes ar qui tetô ni cos que re mon tam o co lo- 
ni al e o mo der no.  “São Luís é pa trimô nio da hu ma ni da- 
de, do Bra sil e do po vo do Ma ra nhão. Nos so pa trimô nio
ima te ri al des ta ca a be le za, a for ça e pu jan ça da nos sa li- 
te ra tu ra, es pe ci al men te a po e sia. Con vi do a to dos que
vi si tem a Pra ça dos Po e tas, que é a ce le bra ção des sa me- 
mó ria”, dis se o go ver na dor Flá vio Di no du ran te a inau- 
gu ra ção vir tu al da Pra ça.

Ain da se gun do o go ver na dor Flá vio Di no, a Pra ça dos
Po e tas é tam bém mais um atra ti vo tu rís ti co pa ra a ci da- 
de. “Aqui po de mos apro vei tar a be le za da vis ta, de um
dos pon tos mais co nhe ci dos pa ra con tem plar a nos sa
na tu re za e o nos so pa trimô nio cul tu ral, e ago ra co nhe- 
cer tam bém um pou co mais so bre a po e sia do Ma ra- 
nhão”, com ple tou ele.

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro
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A importância dos dados 
na experiência do Cliente

 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

 Você já deve ter ouvido aquela máxima “o que não 
pode ser medido, não pode ser gerenciado”, pois é, 
ela se aplica também ao processo de relacionamen-
to e fidelização de clientes em negócios.

Para você saber se está indo bem, é fundamen-
tal acompanhar, monitorar e medir as suas ações e 
indicadores de clientes.

Ai, você deve ficar pensando: mas, como?

Eu explico! Primeiro, algumas perguntas são fun-
damentais:

· Quantos clientes passam por dia no seu negócio?

· Qual o ticket médio de compra?

· Qual a taxa de retorno?

· Qual a taxa de indicação?

· Qual o nível de percepção da marca?

· Qual o custo de aquisição de cada cliente novo?

Esses são questionamentos essenciais para que 
um pequeno e médio negócio possa trabalhar de for-
ma correta o seu processo de fidelização de clientes.

De acordo com Hellmann (2014), são considera-
dos leais aqueles clientes que compram sua marca 
repetidamente, isto é, as pessoas que compram a 
sua marca na maioria das vezes em que necessitam 
de um produto. O grande desafio de tratar a lealda-
de do cliente como um objetivo a ser perseguido é 
entender que lealdade é uma via de mão dupla: o 
cliente precisa perceber que a empresa é leal quan-
to à satisfação de suas necessidades.

E como fazer isso de forma prática? Vou te deixar 
4 dicas que você pode começar hoje!

1. Registre todos os clientes que entram na sua 
loja ou fazem contato com você (pode ser um siste-
ma ou planilha de Excel)

2. Registre nome, telefone, data de aniversário, 
endereço, última compra. Dessa forma, é possível 
realizar ações de relacionamento e enamoramento.

3. Faça pesquisa de satisfação. Entenda a expe-
riência do seu cliente com o atendimento, ambien-
te e produto.

4. Realize constantemente ações de relaciona-
mento em datas comemorativas, dia do aniversário, 
pós-vendas. Isso ajuda na aproximação e lembrança.

Essas são ações fáceis de serem implantadas e que 
fará diferença em sua rotina e resultados de negócio.

FERNANDO COELHO 

PUBLICITÁRIO, PROFESSOR UNIVER-
SITÁRIO E ESCRITOR. CONSULTOR 
PALESTRANTE EM EXPERIÊNCIA 
DO CLIENTE. MESTRE EM CIÊNCIAS 
DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR COM PESQUISA NA ÁREA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO; MBA EM MARKETING; 
ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO 
ESTRATÉGICA E ESPECIALISTA EM 
GESTÃO E DOCÊNCIA DO ENSINO 
SUPERIOR. HTTPS://WWW.FERNAN-
DOCOELHOCONSULTORIA.COM/
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Raimundo BorgesÀ 
fren

te
50 anos casado com o jornalismo , o diretor de redação do Jornal O Imparcial  
relata sua trajetória para  as bodas de ouro na comunicação

RAIMUNDO BORGES

No dia 1º de setembro de 1970 ingressei 
no sobradão 46 da Rua Afonso Pena, sede 
do Jornal O Imparcial e da Rádio Gurupi, 
então, empresas dos Diários Associados. 
Portando uma câmera Yashica Mat e tal-
vez uma ideia na cabeça, obviamente, sem 
pretensão de ser um Glauber Rocha, gênio 
do cinema novo brasileiro, naqueles anos 
de chumbo. A ideia era ingressar na pro-
fissão jornalística, como a fé no primeiro 
emprego e confiança de que ali poderia 
estar se abrindo uma longa estrada a ser 
percorrida.

Uma semana antes, havia conversado 
com o superintendente da empresa, Adir-
son Vasconcelos, e ele foi direto ao que in-
teressava. Entregou-me um filme Kodak 120 
mm e recomendou: “Vá para a rua e foto-
grafe qualquer coisa que você achar que 
sirva para ilustrar uma boa reportagem”. O 
desafio lançado e o primeiro passado se-
ria dado. Eu só precisaria descobrir o jor-
nalista que haveria de ter dentro de mim.

Sair pelo centro de São Luís, dando uma 
olhada na velha Zona do Baixo Meretrício, 
conhecida na crônica social da boemia como 
ZBM, já em elevado nível de decadência. 
Fotografei algumas mulheres tristes, já de 
idade avançada, olhando a rua quase de-
serta. Sem clientes à vista, sem um futuro 
ao longe e sem esperança por perto. An-
dei pelo Portinho, fotografando barquei-
ros carregando pesados fardos nas costas, 
com suor brilhando ao sol, escorrendo pelo 
corpo. Mais algumas fotos pela cidade, e 
pronto. Missão cumprida.

O começo
De volta ao jornal, Adirson mandou o 

repórter-fotográfico Josias Nobre de Mes-
quita (mais tarde Advogado da União) re-
velar o filme e copiar as fotos das 12 poses. 
“Está melhor do que eu imaginava. Ama-
nhã pode vir começar”. O amanhã era 01 
de setembro de 1970. A câmera Yashica Mat 
era minha ferramenta de trabalha. Tinha 
lentes “Yashinon” 80mm, abertura F3.5 e 
quatro elementos óticos. Não servia para 
fotos de alta velocidade, mas quebrava o 
galho. O que vale mais é o olhar clínico 
do repórter-fotográfico sobre a realidade.

Afinal, o verdadeiro dono da narrativa 
da reportagem, contada em imagens, é o 
fotógrafo. Ele e o repórter de texto des-
crevem, com ética e compromisso com a 
informação, a história da humanidade ao 
longo dos séculos, em que os jornais pas-
saram a fazer parte da sociedade. Os jor-
nais funcionam como um farol da salva-
ção de seu público.

A velha Yashica Mat, de fabricação ja-
ponesa, tinha a focalização feita por uma 
tela de vidro fosco com uma lupa de 3x 
para foco crítico, além de acessório para 
imagens em movimento – as esportivas, 
por exemplo. O obturador do tipo Copal 
possuía velocidades de 1 a 1/500 segundos 
além do modo B para controle manual do 
tempo de abertura. Nada de teleobjetiva 

ou de lente grande angular. Mas produzia fo-
tos de excelente qualidade, principalmente em 
ambientes ensolarados, bem iluminados ou 
mesmo com o recurso do flash. No conjunto 
da obra, o talento é que conta muito.

Hoje, portanto, faz 50 anos que ingressei 
no jornalismo. Daquela câmera Yashica mui-
tas outras passaram pelas minhas mãos. Com 
meios tecnológicos mais avançados. Até o fim 
do processo

de composição textual pelo sistema tipo-
gráfico, quem dava qualidade às fotos que ilus-
travam as páginas do jornal era o clicheirista 
Moacir Bueno. Um operário de caráter firme, 
gestos nada polidos, mas de técnica refina-
da com o material que usava no transportar 
da foto de papel para uma placa de alumínio, 
mediante banhos químicos. Porém, em 1973, 
quando O Imparcial inaugurou, pioneiramen-
te, o sistema ofsete, a história do clichê ficou 
para o passado. Moacir foi continuar seu ofí-
cio na Imprensa Oficial do Sioge.

A evolução
Na década de 90, as câmeras fotográficas de 

filme foram sendo aposentadas, com o adven-
to das digitais, que dominam hoje a atividade 
jornalística em todos os ramos. Atualmente, 
qualquer aparelho de smartphone possui câ-
meras com mais resolução do que o filme da 
velha Yashica. Entretanto, já no fim da déca-
da de 70 passei a repórter-fotográfico das mi-
nhas próprias reportagens. Fazia as fotos para 
os textos que escrevia. Depois fui repórter de 
geral, de política, editor, chefe de reportagem, 
editor-chefe e diretor de Redação. Função na 
qual permanece por mais de 25 anos. Foi meio 
século marcado por desafios diários.

Afinal, fazer um produto novo, forte em 
conteúdo, atraente e diferente a cada edição 
e tudo que existe de fascinante na nossa ati-
vidade. E permanecer nesse exercício por 50 
anos ininterruptos é muito mais do que amar 
a profissão. É torná-la parte do oxigênio que 
move a vida. E Já se foram 25.550 dias, perío-
do em que O Imparcial teve que se agigantar 
em cada edição e cada crise, para não sucumbi 
diante das dificuldades.

Irmandade 
jornalística

Significa que a ideia que trouxe para 
dentro desta casa pude compartilhar com 
centenas de jornalistas e demais profissio-
nais que por aqui passaram, com os quais 
aprendi quase tudo. Ainda aprendo com os 
que ficaram e com os que chegam.

Construir uma família, com a mesma 
dedicação que construo cada página no-
ticiosa do cotidiano de São Luís, no Ma-
ranhão, do Brasil e do mundo. Eu e mui-
tos companheiros de jornada. Com todos 
aprendi a descobrir o valor do jornalismo 
e o que ele pode fazer pela sociedade, pela 
democracia e pelo bem estar dos humildes 
e dos endinheirados. Aprendi mais com o 
meu irmão de profissão, de amizade sin-
cera e de enfrentamentos: Pedro Batista 
Freire. Foi com ele e ele comigo que con-
seguimos construir parte da trajetória des-
te jornal, que falta apenas seis anos para 
completar um século.

Pedro Freire começou como revisor e 
tornou-se presidente e condômino. Da era 
da composição a chumbo, na qual come-
çamos a desbravar o universo das comuni-
cações, até hoje, com o mundo dominado 
pela Internet, O Imparcial tem rompido 
desafio, sem perder o rumo, sem descuidar 
do passado, fazendo jornalismo de verda-
de. Pedro Freire, pessoa que traz no DNA a 
simplicidade, a coragem, o dinamismo e 
o compromisso com a carreira que abra-
çou há 52 anos, vividos de inspiração e 
de entrega.

Por coincidência, amanhã, dia 2 de se-
tembro, é dedicado ao repórter-fotográfi-
co, gênero que dá vida, movimento, lustre, 
cor e vibração à reportagem. Faz a imacu-
lagem, sem dogma, da notícia. Dá uma 
sonoridade e um aroma à notícia. Princi-
palmente, as que valorizam e enaltecem 
as qualidades dos seres humanos.

 O Imparcial tem rompido desafio, 
sem perder o rumo, sem descuidar 

do passado, fazendo jornalismo 
de verdade. Pedro Freire, pessoa 
que traz no DNA a simplicidade, 

a coragem, o dinamismo e o 
compromisso com a carreira que 

abraçou há 52 anos, vividos de 
inspiração e de entrega.
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O fotógrafo e idealizador do projeto Meireles Jr. com a curadora e galerista Safira Ventura, que vai participar da Live direto
de NY

Projeto “Devotos de São João” celebra a
cultura popular maranhense

Mais de 35 atra ções cul tu rais

O pro je to “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, é um dos
gran des even tos que vai ro lar nes te do min go, 6, por con ta das co me mo ra ções do ani ver sá rio dos 408 Anos
de São Luís. O pro je to con ce bi do pe lo fo tó gra fo 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, tem co mo ob je ti vo di vul gar a cul tu ra do Ma ra nhão, 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 no São João. Uma re a li za ção da Fun da ção

Sou sân dra de com o pa tro cí nio da Va le.
 

 
Uma ver da dei ra imer são no me lhor da cul tu ra ma ra nhen se; com as mais de 35 atra ções: Tam bor de Cri- 

ou la de Apolô nio; Ca cu riá de D. Te té; Boi Uni dos de San ta Fé (Bai xa da); Boi de Axi xá (Or ques tra); Boi de Ni na
Ro dri gues (Or ques tra); Boi Uni dos Ven ce re mos (Za bum ba); Boi da Vi la Con cei ção (Cos ta de Mão); Boi Pé ro- 
las dos Len çóis (Or ques tra); Boi de Ma ra ca nã (Ma tra ca); Dan ça do Le lê de Ro sá rio; Boi Bar ri ca (Al ter na ti vo)

e Tam bor de Cri ou la São Be ne di to de Ita pe ra. E mais, es tre las co mo Al ci o ne, Ze ca Ba lei ro, Ri ta Be ne dit to,
Fau zi Beydoun, Flá via Bit ten court, Fa brí cia, Sa fi ra, San dra Du ai li be, Co ral de São João, Fer nan do de Car va- 

lho e Wesley Sou sa, além de um cli pe gra va do em con jun to pe los mú si cos Ma no Bor ges, Djal ma Cha ves,
Adri a no Cor reia, Al ber to Tra bul si e Mar ce lo Car va lho en tre ou tras sur pre sas.

A cantora Fabrícia, outra atração especial da Live/ O músico instrumental Chiquinho França que vai lançar Baixada, música
e clip inéditos/ A cantora e compositora Flávia Bittencourt / O cantor Fernando de carvalho promete emocionar com
homenagem a São Luís.

Os músicos e parceiros César Nascimento e Betto Pereira, que são co-autores do projeto/ Os cantores Adriano Correia e
Alberto Trabulsi também marcarão presença / O cantor e compositor Zeca Baleiro.

Tendência agora são
eventos mais intimistas
O no vo mo men to exi ge cau te la, res pei to ao pró xi mo e pro te ção. E o

res tau ran te Vil la do Vi nho Bis trô na Coha ma se gue bem à ris ca os pro to- 
co los sa ni tá ri os que ga ran tem o dis tan ci a men to so ci al e a de vi da hi gi e ni- 
za ção re do bra da. O re sul ta do são me sas com dis tân cia de 2m en tre ca da
uma, quan ti da de re du zi da de me sas no sa lão e uma equi pe de gar çons

trei na da pa ra ofe re cer um ser vi ço di fe ren ci a do.
Por tu do is so, a ca sa co man da da por Werther Ban dei ra, que sem pre foi

point de char me e de ce le bra ções es pe ci ais na Ilha, con ti nua em al ta e
sen do uma ex ce len te op ção pa ra as ce le bra ções es pe ci ais, só que ago ra

em ca rá ter bem in ti mis ta. Além de al mo ço e jan tar pa ra pe que nos gru pos
em sua char mo sa ade ga, a Vil la do Vi nho Bis trô tam bém po de ser re ser va- 
da pa ra even tos com quan ti da de re du zi da de pes so as.Um exem plo des se
no vo es ti lo de ce le bra ção com char me, se gu ran ça e in ti mi da de foi o ni ver
de 82 anos da se nho ra Izau til des Cu nha dos San tos, que co me mo rou com
um jan tar pa ra fa mi li a res na Vil la do Vi nho Bis trô sua no va ida de, es ban- 

jan do saú de e ale gria.

Werther Bandeira, da Villa do Vinho Bistrô com a elegante aniversariante Izautildes
Cunha do Santos, que celebrou seu niver em família no restaurante.

O professor Manuel Caro recebeu a homenagem do coronel Luciano Freitas e Sousa
Filho, comandante do Batalhão

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro
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O diretor regional, Ahirton Lopes, realizou a entrega de máscaras na comunidade da Vila Nova

Senac realiza doação de 6 mil 
máscaras no Maranhão

Uma das ações de for ta le ci men to à re a ber tu ra do co mér cio em to do o Ma ra nhão, con si de ran do as no va
re gras e for mas de fun ci o na men to des sas ati vi da des, é a do a ção de 6 mil más ca ras de pro te ção e uso in di vi- 
du al, pro du zi das em te ci do, nos la bo ra tó ri os de mo de la gem do Se nac nos mu ni cí pi os de São Luís, Im pe ra- 
triz, Ba ca bal, San ta Inês e Ti mon. A en tre ga já foi ini ci a da, e ins ti tui ções ca ren tes des ses mu ni cí pi os já es tão

sen do be ne fi ci a das com a do a ção.
So men te em São Luís, de 11 a 19 de agos to, mais de 2 mil más ca ras fo ram do a das pa ra as co mu ni da des dos
bair ros Vi la No va, Vi la Sarney, Par que Vi tó ria, Cen tro, Jar dim São Cris tó vão, Jar dim Tro pi cal, São Rai mun do,
Ci da de Ope rá ria, Jar dim Amé ri ca, Ma ta e dos mu ni cí pi os de Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa. “Es sa é ape nas uma
das ações que o Se nac es tá de sen vol ven do em prol da re to ma da se gu ra e gra du al das ati vi da des, pois exis te
um pro gra ma que abran ge to do o Sis te ma Fe co mér cio/Sesc/Se nac e as en ti da des em pre sa ri ais, que te nho

cer te za que irá aten der mui tas fa mí li as na re to ma da gra du al e se gu ra às su as ati vi da des”, des ta cou o Di re tor
Re gi o nal do Se nac, Ahir ton Lo pes.

Em San ta Inês, o Ins ti tu to Ho lan da So li dá rio, As sem bléia de Deus da ci da de, e a As sem bleia de Deus de Pin- 
da ré, re ce be ram as do a ções. Já em Ti mon, a Se cre ta ria Mu ni ci pal de De sen vol vi men to So ci al (SEM DES), re- 

ce beu a do a ção de 1.000 más ca ras pro du zi das pe lo Se nac na ci da de.

Entrega de Máscaras em Timon Na comunidade da Cidade Operária

A campanha também chegou aos moradores da Vila Sarney

Hoje é dia de Léo Santana na “Live Weekend”, um projeto inovador com a cara da
Bahia (Foto/Divulgação)

Se ficar em casa, curta a
live de Léo Santana

Pa ra quem acha que ain da não es tá na ho ra de sair de ca sa pa ra se aglo- 
me rar em prai as e ca sas no tur nas de São Luís, a di ca mais agi ta da de ho je
é a “Li ve We e kend”, a par tir das 19h, no YouTube. A li ve de Léo San ta na se- 

rá trans mi ti da di re ta men te do Gran Ho tel Stel la Ma ris Ur ban Re sort &
Con ven ti ons, Sal va dor – Bahia, co mo par te do pro je to que ain da con ta

com shows de Denny De nan e con vi da dos e So lan ge Al mei da, até o dia 7
de se tem bro. Se rão três Li ves Show on de os hós pe des po de rão as sis tir, ao
vi vo, di re to da va ran da de seu quar to, obe de cen do as nor mas do ho tel e

aten den do to dos os pro to co los da OMS.
No re per tó rio de Leo San ta na, su ces sos co mo Vai dar PT, Vá ri as No vi nhas

e San ti nha.
O bai a no es tá em car rei ra so lo há seis anos. An tes dis so foi vo ca lis ta da

ban da Pa ran go lé on de em pla cou o hit Re bo la ti on. Ain da na ban da, o su- 
ces so os le vou ao Guin ne es Bo ok por ser a mú si ca mais to ca da em 2010.

Leo San ta na fez al gu mas li ves nes se pe río do de qua ren te na, co mo do Bai- 
le da San ti nha, pro je to que sur giu co mo es quen ta do car na val, mas fez
tan to su ces so que ro dou o Bra sil e rom peu fron tei ras, com edi ções na

Suí ça, Por tu gal e Es pa nha.

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro
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INAUGURAÇÃO 
DA AVICENA 
PERFUMARIA 

COMEÇA A TEMPORADA “O MARANHÃO É A NOSSA 
PRAIA” DO PROGRAMA MUNDO PASSAPORTE 

A mais nova loja de perfumes importados, desembarcou em São Luis. 
Com marcas nobres e conceitos internacionais, a Avicena Perfumaria abriu 
seu espaço na Avenida Principal da COHAMA, com atendimento persona-
lizado, produtos de maquiagem e muito conforto. A Avicena selecionou as 
fragrâncias mais admiradas do público mundial e oferta o que há de me-
lhor no segmento, para homens e mulheres de bom gosto.

A inauguração no final da semana passada, foi bastante prestigiada e os 
sócios-proprietários, Bruno Leonardo e Anna Carla Azevedo estavam felizes 
com o resultado do projeto e com os elogios, que foram muitos. Sucesso!  MADALENA NOBRE COM O CASAL, BRUNO LEONARDO E ANNA AZEVEDO, QUE COMANDAM O NOVO EMPREENDIMENTO NA COHAMA.

TREINAMENTO  INTENSIVO 
EM MEDIA  TRAINING 

O BUMBA BOI DE NINA RODRIGUES É UM 
DOS DESTAQUES DO PRIMEIRO EPISÓ-
DIO DA NOVA TEMPORADA.

MARCOS DAVI ENTREVISTANDO, DAGOBERTO SILVA – 
DIRETOR COMERCIAL E OPERACIONAL DO HOTEL LU-
ZEIROS, ONDE FOI MONTADO UM SET DE GRAVAÇÃO.

COM O CHEF DE COZINHA, OR-
LANDO CAVALEIRO – CARIBEAN 
BEACH ARAÇAGY, QUE PREPA-
ROU UM SABOR DO MARANHÃO.

JÚLIO CESAR MUNIZ – ADMINISTRA-
DOR DO GRAN LENÇOIS FLAT RESI-
DENCE FALOU DA RETOMADA DO 
SETOR HOTELEIRO NA REGIÃO DOS 
LENÇÓIS MARANHENSES.

Foi um sucesso e com requintes de superpro-
dução, a gravação da 2ª temporada de verão do 
Programa de TV Mundo Passaporte, que em 2020 
tem como tema “O Maranhão é a Nossa Praia” e 
está sendo gravado pela talentosa equipe da Mi-
lenarte Filmagens, na área da piscina, do luxuoso 
Hotel Luzeiros, de frente para o mar e com um por 

do sol deslumbrante. 
No primeiro episódio desse final de semana (05 

e 06 de setembro), o apresentador, Marcos Davi 
Carvalho levou ao ar a história do Bumba Meu 
Boi de Nina Rodrigues, a Arte e o Artesanato de 
D. Izabel Matos, os Encantos do Povoado Atins, 
nos Lençóis Maranhenses e o Chef de Cozinha, 

Orlando Cavaleiro ensinou a preparar a suculen-
ta “Peixada Maranhense”.

A nova temporada de setembro a dezembro vai 
apoiar, incentivar e valorizar os profissionais liga-
dos a cultura, trade turístico, artesãos, empreen-
dedores, que foram duramente impactados com 
a Pandemia do Coronavírus e atrair a atenção do 

público para conhecer os destinos maranhenses, 
nessa retomada da economia. O Programa é vei-
culado através da AmazonSat e também pela RE-
DETV São Luis, canal 8.1 todos os sábados as 13h e 
domingo 10h. No portal www.mundopassaporte.
com.br os conteúdos podem ser acessados em 
qualquer hora, lugar, pelo celular ou Internet.

 A EQUIPE DA MÍDIA MAIOR COM A PRIMEIRA TURMA DE MÉDICOS, QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO.

Para se destacar num mercado cada vez mais competitivo, aprender técnicas, abordagens, linguagens 
de cada mídia e para se expressar da melhor forma, durante uma entrevista, palestra ou apresentação pes-
soal, profissionais de diversas áreas médicas, buscaram no último domingo (30/08) entender o universo 
da comunicação e imprensa.

Durante a capacitação, ministrada pela equipe da Mídia Maior - Consultoria e Marketing, os médicos 
puderam aperfeiçoar as maneiras de se relacionarem com jornalistas, repassar os temas e assuntos abor-
dados de forma assertiva e clara, cumprindo os objetivos com foco na ciência, sem perder a ação persua-
siva e informativa da notícia.

Devido ao sucesso e procura, Karina Vieira, idealizadora do curso, já pensa em novas turmas em breve.

 


