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MEDO

2.400 agressões
contra mulheres
somente neste ano

Em meio a pandemia,
procura por seguro de
vida aumenta 46%

PÁGINA 7

PÁGINA 8

ELEIÇÕES 2020

TEMPORADA DE CONVENÇÕES

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

COMBATE AO COVID-19

OMS espera vacina
somente no segundo
semestre de 2021
PÁGINA 5

Tião Carvalho abre
série de lives dos
408 anos de São Luís
PÁGINA 11

SEMIFINAL
São José e Moto
Club reabrem o
Nhozinho Santos

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

Ponte do Baixão
está em fase final

Obra vai transpor
um trecho do
Rio Paciência

PAGINA 10

O projeto da Ponte do Baixão prevê uma estrutura com 10 metros de
extensão e passeio para pedestres
nas duas laterais. Quando finalizada, 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 vários bairros adjacentes. PÁGINA 9

Sampaio em casa
SUPERAÇAO : O título acima diz tudo o
que passa na cabeça do torcedor boliviano, ansioso para festejar a primeira
vitória de sua equipe nesta Segundona.
Ao mesmo tempo, todos estão conscientes de que este é também mais um dos
mais sérios desafios que tem o Tricolor
neste Campeonato Brasileiro.
TEMPO E TEMPERATURA

BASTIDORES
da reforma
APARTE Erupções
Transparentes
A reforma administrativa expressa no bojo da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), enviada anteontem ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, tem todos os ingredientes para provocar erupções políticas nas áreas social, sindical, econômica e política.
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As escaramuças
iniciais da campanha
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
RAIMUNDO BORGES
Diretor de Redação
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semana que acabou foi agitada em São Luís, com arrumações dentro de partidos e nas
coligações que se formam para a eleição do sucessor do prefeito
Edivaldo Holanda Júnior. 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.
Por estranha coincidência, no mesmo dia, o MDB, controlado pelo deputado Roberto Costa e a ex-governador Roseana Sarney, tia de Adriano,
declarou apoio à candidatura de Neto
Evangelista, do DEM, dando-lhe mais
de 30 segundos de tempo no programa eleitoral gratuito e a estrutura ﬁnanceira dos recursos do Fundo Eleitoral. Até Lobão Filho, do MDB, também declarou apoio ao candidato do
DEM.
Neto Evangelista faz parte de um
“consórcio” de candidatos com ligações diretas com o gruo liderado pelo
governador Flávio Dino, embora seu
partido tenha raízes no antigo PFL comandado pelos Sarney, antes de assumirem o controle do MDB. Roseana
Sarney foi “lançada” candidata à prefeitura por Roberto Costa, mesmo sabendo que ela jamais aceitaria o desaﬁo. Adriana promete ir com tudo para
se identiﬁcar como oposição ao go-

PRÉ-CANDIDATOS TENTAM CHEGAR A CADEIRA DO PALÁCIO LA RAVARDIÈRE
verno Flávio Dino, na condição que
ele classiﬁca de “independente”.
Olhando o cenário por outro ângulo, Neto Evangelista tem o apoio também do senador Weverton Rocha, líder do PDT. Toda essa movimentação
tem como objetivo levar a disputa da
prefeitura da capital para o segundo
turno, contra o deputado federal Eduardo Braide, do Podemos. Ele disputou com Edivaldo Júnior em 2016 e
chegou ao segundo turno, tornandose pré-candidato até agora, quando
vem liderando as pesquisas, com folgada vantagem sobre os concorrentes.
A vez de Brandão
No meio desse temporal estão os
deputados Duarte Júnior (Republicanos), Rubens Junior (PCdoB), o exjuiz federal José Carlos Madeira (Solidariedade), e vários outros nomes.
Rubens Júnior reúne a maior coliga-

ção em São Luís, com seis partidos. O
fato curioso é que Duarte Júnior trocou o PCdoB do governador Flávio Dino, pelo Republicanos, do vice-governador Carlos Brandão, que estará no
comando do Estado em 2022, tão logo
Dino se desincompatibilize. Brandão
é candidatíssimo a renovar o mandato contra quem vier.
Flávio Dino permanece cuidando
do governo, sem se envolver diretamente nas pré-campanhas eleitorais
nem na capital nem nos demais municípios. Assim com tem se comportado o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, responsável por pesados investimentos na cidade, em vários setores –
de infraestrutura ao paisagismo do
Centro Histórico, bairros e nas zonas
rurais. Mas observadores políticos
acreditam que tanto Dino quanto Holanda vão entrar na campanha, mas
num quadro mais deﬁnido entre os
candidatos do grupo ﬂavista.

O importância de conseguir um vice-prefeito

Erupções da
reforma
A reforma administrativa expressa no bojo da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), enviada anteontem
ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, tem todos
os ingredientes para provocar erupções políticas nas
áreas social, sindical, econômica e política. Tudo dentro
da campanha eleitoral de prefeitos e vereadores e ainda
em meio à pandemia do coronavírus, que já matou mais
de 124 mil pessoas no Brasil e infectou quatro milhões.
Bolsonaro tem restrições à reforma administrativa, a
ponto de recomendar ao ministro Paulo Guedes engavetar qualquer medida que atingisse servidores neste
ano – eleitoral. No entanto, em reunião ministerial e
com líderes da base aliada, na terça-feira, o presidente
foi convencido que, para anunciar a extensão do auxílio
emergencial de R$ 300, teria que dar algum sinal de responsabilidade ﬁscal, um recado ao mercado. Mas o que
chama a atenção na PEC é o texto mais enxuta do que almejava Pelo Guedes e sua equipe.
Bolsonaro teria dado ordem para um texto brando, e
não passar a ideia, às vésperas das eleições municipais,
de que os servidores podem ter perdas de salário e de vários direitos. Ele havia dito Inicialmente que não se envolveria no pleito de novembro. Porém, ultimamente
tem mudado de postura e reavaliado a estratégia. Já avisou até que pode subir em alguns palanques pelo menos
no segundo turno.
O texto deixa de fora militares, juízes, ministros dos
tribunais superiores, membros do Ministério Público e
outras categorias da elite do serviço público. Mas o presidente do STF, Dias Toffoli, defende redução de salário
de juiz em início de carreira, com diferença entre magistrados nas escalas de instâncias. Já para o vice-presidente Hamilton Mourão, as mudanças, que ﬂexibilizam a
estabilidade do servidor, darão “mais liberdade de contratação” ao poder público e que o governo não terá de
“ﬁcar com qualquer funcionário até o ﬁnal da vida da
pessoa”.

Juntos e misturados
O prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio (PP) teve sua
candidatura à reeleição homologada em convenção na
noite de quinta-feira. Tem como vice a enfermeira Ana
Paula Lobato (PDT), esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, do PCdoB.

Reforço geral
Luciano Genésio tem uma avaliação elevada com
prefeito da principal cidade da baixada maranhense.
Apoio político não lhe falta. Além da esposa deputada
Thaiza Hortegal, a convenção contou com 12 deputados
estaduais e federais de vários partidos.

Botando fé nos bairros
Na eleição mais jovial da história de São Luís, o juiz
aposentado Carlos Madeira já deﬁniu o seu vice. Tratase do capitão-bombeiro Jeremias Freire. Madeira (Soliedariedade) tem reforçado sua pré-candidatura percorrendo os bairros, a partir de Fátima, onde nasceu.

“Nós temos que nos respeitar”

De Lula, ao elogiar Ciro Gomes e dizer que ele está qualificado para disputar a Presidência da República em
2022. Ciro responde: “Como eu vou dizer que não?”
O arranca-rabo travado entre os deputados
Eduardo Braide (Podemos), pré-candidato a
prefeito de São Luís e Wellington do Curso
(PSDB) pode acabar em tapinhas nas costas.
Curso está rifado como pré-candidato e Braide nada de
braçada nas pesquisas.
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CARLOS BRANDÃO, WEVERTON ROCHA E ELIZIANE GAMA SÃO GRANDES ALIADOS DOS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO EM SÃO LUÍS
Na outra ponta dessa agitação inicial, surgiu o PSDB, comandado no
Maranhão pelo senador Roberto Rocha, cujo ﬁlho Roberto Rocha Júnior
preside o diretório de São Luís. Os Rocha anunciaram o apoio à candidatura de Eduardo Braide, anulando totalmente o projeto do deputado estadual tucano, Wellington do Curso de
concorrer à prefeitura. Ele e Braide
chegaram a trocar acusações nesta semana, o que, obviamente, não surtirá
nenhum efeito prática na corrida à
prefeitura. Mas o ﬁlho do senador tem
todo o jeito de reivindicar a vice na
chapa de Braide.

Não acabaram as
novidades iniciais da
campanha, que entrou
no prazo das

convenções municipais
desde o dia primeiro.
A deputado estadual, Detinha (PL),
que se sagrou a mais votada para a Assembleia Legislativa em 2018, resolveu engavetar seu projeto de concorrer à prefeitura de são Luís. A saída dela é ordem do marido Josimar do Maranhãozinho, o mais votado para a
Câmara dos Deputados. O casal vai
apoiar o deputado estadual Duarte
Júnior, do Republicanos (ex-PCdoB),
que tem pontuado em segundo lugar
nas pesquisas.
Cavando espaço para 2022
As eleições de novembro para prefeito e vereador, principalmente as de
São Luís, por ser a capital, muitos candidatos sabem que é quase impossível
chegar à cadeira do prefeito Edivaldo
Holanda Júnior, mas preferem cavar
espaço político nas mídias e torna-

rem-se em evidência em 2022. Foi o
que fez Eduardo Braide em 2016, ao
disputar a prefeitura, como deputado
estadual. Dois anos depois, tornou-se
deputado federal, sempre pré-candidato em 2020. Josimar do Maranhãozinho, campeão de votos em 2018, trabalha dia e noite para viabilizar seu
nome como candidato a governador
em 2022. Se não der, pode tentar o Senado, que terá apenas uma vaga em
disputa, com Flávio Dino na preferência, se não optar pela eleição nacional. Já o senador Roberto Rocha se
uniu com Eduardo Braide e com o
presidente Jair Bolsonaro, na expectativa de concorrer ao governo do Maranhão com as bênçãos do Palácio do
Planalto. Não é à toa que vem demarcando espaço fazendo dura oposição
ao governador Flávio Dino.
Já o senador Weverton Rocha e Josimar do Maranhãozinho estão no mesmo barco da base de Flávio Dino, mas
naquela situação química de azeite
com água. Por mais que se mexa, não
há como haver misturação.
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Depois que o PSL virou “partidão”, o segundo
maior na Câmara, até Edinho Lobão quer ocupar o posto de Chico Carvalho na direção. Mas
para isso, terá que fazê-lo renunciar, ou o nacional intervir no diretório estadual. Chico não pretende
arredar.
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Por falar em Lobão ﬁlho, ele também, como
fez Roseana Sarney, abraçou a candidatura de
Neto Evangelista (DEM). Na hipótese de Neto
chegar ao segundo turno, terá feito a proeza de
juntar o grupo de Flávio Dino com a nata do sarneísmo
no mesmo palanque.

Data especial

Com a missão de qualiﬁcar executivos, aproximar indústria e academia e fortalecer a cultura da inovação no
Estado, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), do Sistema Fiema, completa nesta segunda, 7 de setembro, 50 anos de
atuação, no Maranhão.

Encrenca

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos
Deputados Juscelino Filho (DEM-MA), espera que a comissão, sem se reunir desde o início da pandemia em
março, volte a convocar reuniões a partir desta semana.
Na pauta o rumoroso caso da deputada Flordelis.
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REFORMA
ADMINISTRATIVA
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de São Luís. Membro das
Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.

A Ignorância que Atravanco o Progresso
ção dos poderes.” Por quê? Porque o
ignorante, diferente do idiota, que,
embora não saiba, quer saber, vive
nas trevas e conduz aqueles que acreEsse foi um bordão dito e repetido ditam na sua ignorância. Por isso, é
por uma das personagens do humo- que Chico Anísio pôs na boca de sua
rista Chico Anísio. Não há dúvida que, personagem a frase que serve de título
embora escarnecendo do idiota, ser acima. O Brasil e o mundo têm sido viignorante é muito pior que ser néscio. tima desses ignorantes. A história nos
Este não tem aptidão, é inepto, sendo dá um exemplo fatídico: Hitler tinha
desprovido de conhecimento; já o ig- conhecimento de que a Alemanha,
norante é aquele sabe alguma, tem al- em determinado momento do conﬂiguma percepção dos seus perigos, das to, quando foi violentamente derrotasuas vantagens ou desvantagens, da pelos russos,que a guerra estava
mas, por uma questão de opção pes- perdida. Mas ignorou. O suicídio foi o
soal, com resquício de grave autorita- recurso para não ser humilhado, corismo, ignora, fazendo de conta que mo havia ocorrido com Mussolini, na
não existe. Mas não é bem uma burri- Itália.
ce, decorrente de ser a massa cefálica
Mas, por que a ignorância? Como
destituída de algum condimento nu- me encontro em isolamento, ainda
tritivo. Faltam-lhe horizontes. Visão assim não ignoro o que acontece no
de maior alcance, para discernir o que mundo lá fora.
pode ser bom para si e para os outros.
O nosso presidente da República,
Mesmo fazendo essa ligeira distinção, com a sua sapiência de todos nós coos dois – o néscio e ignorante – se nhecida, resolveu, pelo que se deduz
completam, às vezes sendo difícil sa- de suas últimas declarações, investir
ber quem tem as más qualidades do no trabalho infantil. Como fundaprimeiro ou do segundo.
mento sociológico, ﬁlosóﬁco, ético e
A respeito desse tema, estava a ler jurídico, tem manifestado uma preoum texto de um administrador apo- cupação nunca vista pela nossa infânsentado, publicado na coluna Papo do cia, até então objeto de proteção da
Dia. Diz, num dos trechos, Pedro Au- Constituição Federal e do ECA. O que
gusto Pinho: “A ignorância, em todos tem dito o presidente. Transcrevo, não
os tempos, foi a grande aliada da per- ipsis litteris, como li: Menor pode
petuação dos poderes. Nas trevas me- cheirar um paralelepípedo de crack,
dievais, dominou o poder extraterre- menos trabalhar.” Ou: “Bons tempos,
no da divindade, representado aqui né?, onde o menor podia trabalhar.
pelo homens de Deus, enclausurando Hoje, ele pode fazer tudo, menos trao conhecimento nos mosteiros. O po- balhar, inclusive cheirar um paraleleder colonial impunha o idioma, que pípedo de crack, sem problema nenão sendo o materno, obrigava o colo- nhum.”
nizado a se expressar de modo no míA não ser as notícias nas mídias imnimo diﬁcultoso, receber o conheci- pressas ou não, desconheço que almento pelo modelo da cultura estran- guém tenha se manifestado contra ou
geira.” Diz mais: “A ignorância, em to- a favor dessa plataforma de governo,
dos os tempos, foi aliada da perpetua- que traz, no mínimo, a intenção de
AURELIANO NETO*
Membro da AML e AIL. aurineto@hotmail.com

criar um mercado de emprego para as
nossas crianças, isso à revelia do que
determina a Constituição Federal,
ainda em vigor, apesar dos pesares.
Parodiando a selvageria do dito, vai
longe o tempo em que as crianças
eram exploradas e vítimas do sistema
capitalista. Os relatos históricos são
bárbaros, envolvendo o trabalho infantil na eclosão da revolução industrial, que teve início na Inglaterra. As
crianças trabalhavam como cavalos,
inclusive em minas de carvão. Uma
prova de que o capitalismo, vigente
até os dias atuais, não poupou, no seu
avassalador crescimento, estes seres
que ainda se encontravam em processo de desenvolvimento físico e mental. Eram explorados até a morte.
Para os que ignoram, deve ser lembrado que a Constituição da República, aos trancos e barrancos, ainda vigente, protege as nossas crianças
proibindo que exerçam atividade laboral. Regra contida no seu art. 7º, inciso XXXIII, que deveria ser do conhecimento de qualquer pessoa que, ainda que ignore, deveria respeitá-la, por
dever e obrigação.
E o art. 227, CF, que contempla garantias de direitos fundamentais, sustenta que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à nossa
criança, entre outros, o direito à vida,
à saúde, à educação e à proﬁssionalização. Não consta o direito ao trabalho ou ao emprego. Mas, como não
houve nenhuma grita contra esse novo modelo, pode ser que essas normais constitucionais sejam alteradas,
para que o governo possa transforma
as crianças brasileiras em trabalhadores ativos, quem sabe ganhando meio
salário, como já vem ocorrendo para
acesso a espetáculos de lazer.

OImpactodoCOVID-19sobreoempregonoMaranhão
econômica desacelerou. Assim, a taxa
de desocupação não conseguiria capturar o impacto efetivo desse comportamento.
Para tentar absorver, razoavelmente, esse impacto, uma alternativa é
combinar a taxa de desocupação com
A Pesquisa Nacional por Amostra o indicador da força de trabalho pode Domicílio Contínua Trimestral tencial (aquelas pessoas que não esta(PNADC/T) divulgada na última sex- vam ocupadas nem desocupadas,
ta-feira, 28/08, pelo Instituto Brasilei- mas que poderiam estar trabalhando;
ro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) são elas: desalentados, pessoas que
trouxe algumas informações surpre- procuraram emprego, mas não estaendentes: uma delas diz respeito à si- vam disponível para o trabalho ou
tuação do emprego, ou à destruição àquelas que não procuraram mas esde postos de trabalhos nesses últimos tavam disponíveis e gostariam de
seis meses.
uma ocupação). Combinando esses
Usualmente, a taxa de desocupa- indicadores teríamos uma “Taxa de
ção (principal indicador de mensura- Desocupação Real”.
ção do desemprego oﬁcial) é o termôA taxa para o Brasil, no último trimetro para avaliar a situação do mestre disponível, é de 24%; para o
(des)emprego. Contudo, a circunstân- Nordeste é de 34%. Portanto, o decia imposta pela crise sanitária tornou semprego real no Maranhão supera os
o índice muito limitado, por não cap- níveis médios do Brasil e da própria
tar com toda precisão necessária o região. Além disso, quando comparaque de fato ocorre.
mos com os outros estados da mesma
A razão para isso deve-se ao fato do região, a percepção é ainda mais asindicador, em geral, expurgar, do seu sustadora: Ceará, Pernambuco e
cálculo, aqueles que não procuraram Bahia, apresentaram índices variando
emprego no período de referência da entre 29% e 36%. Nos demais estados,
pesquisa. Como a pandemia impôs socioeconomicamente semelhantes
regras de distanciamento e isolamen- ao Maranhão, à exceção de Alagoas, as
to social, diﬁcilmente as pessoas, que taxas variaram entre 32% e 34%. Eviperderam seus empregos, iriam pro- dentemente, esses patamares tamALEX BRITO*
*Doutor em Desenvolvimento. Professor
Adjunto do Departamento de Economia
e do Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Socioeconômico da
UFMA. (alex_brito@yahoo.com)

taxa maranhense por, pelo menos, 5
pontos percentuais!
Assim, a Alagoas, com 40%, e o Maranhão, com 39% de desempregados,
representam os estados, da região
Nordeste, onde o emprego foi mais
duramente afetado pela crise sanitária vigente. A situação só não é pior
em função das transferências monetárias implementadas que, de alguma
forma, amenizaram a catástrofe da
destruição de postos de trabalho em
nosso Estado. Caso o nível real de desemprego demore a retornar ao patamar médio e estável, veriﬁcado até
2015, cuja taxa era de 15%, é pouco
provável que a desigualdade de renda
e a pobreza se reduzam signiﬁcativamente, ainda que tenhamos uma política que garanta alguma renda básica aos mais pobres.
Não é demais lembrar, que quando
a desigualdade de renda começa a se
elevar no nosso Estado, a partir de
2014, é “coincidentemente”, quando
essa taxa sai do patamar médio de
15% e vai para 20%, em 2016, e chega a
30%, em 2018. Ou seja, o desemprego
real, no Maranhão, já havia dobrado
entre 2015 e 2018!! Talvez, se monitorássemos melhor alguns indicadores
fundamentais, não precisaríamos ter
surpresas com o futuro, tampouco
constatar o óbvio.

No esteira de reformas essenciais à modernização da
estrutura do Estado brasileiro, a reforma administrativa
ganha notoriedade com o envio da proposta, pelo Executivo, ao Congresso. O documento elenca diversas mudanças na esfera pública e impacta diretamente as relações futuras de trabalho dos entes federados – União,
Estados e Municípios – com seu quadro de servidores.
Não pretendo aqui tecer criticas, sejam elas contra ou
a favor à Proposta de Emenda Constitucional. Quero
apenas trazer alguns pontos do projeto, que já começaram a ser debatidos em diversas frentes de defesa do
funcionalismo público. Mas já adianto que a pretensão é
alcançar apenas os futuros servidores, não interferindo
nos direitos adquiridos dos quase 10 milhões que desempenham suas funções atualmente.
Embora não alcance todas as carreiras, o projeto prevê acabar com a tão almejada estabilidade, um dos
grandes atrativos do serviço público, que faz milhões de
pessoas dedicarem horas a ﬁo de estudos visando a uma
aprovação em concurso. Pelo texto, permaneceriam estáveis os servidores de carreiras típicas de Estado. Uma
lei a ser enviada posteriormente listará quais serão essas
carreiras. Com a reforma, o governo pretende por ﬁm ao
chamado “Regime Jurídico Único”, que estabelece como regra geral que todo servidor público é estável no
cargo para o qual foi aprovado em concurso público de
ampla concorrência. Assim, o servidor só pode ser exonerado (demitido) após condenação com trânsito em
julgado, aquela sobre a qual não cabe mais recurso, ou,
ainda, se transgredir normas disciplinares.
Hoje, servidores estatutários da administração direta,
autárquica e fundacional gozam de estabilidade após
três anos de efetivo exercício, desde que aprovados em
estágio probatório e nas avaliações de desempenho. Se
aprovadas, as mudanças criarão um ambiente em que
coexistirão as regras antigas e as novas, bem como estabelecerão diferenciação para os novos detentores dos
cargos públicos, de acordo com o cargo a ser ocupado.
Isso porque além daquelas carreiras essencialmente
de Estado, com estabilidade, a proposta prevê um segundo grupo, composto por servidores concursados,
mas com contratos de duração indeterminada, cujos integrantes poderiam ser demitidos quando houver necessidade de contenção no orçamento; um terceiro grupo, formado por funcionários temporários em caso de
excepcional interesse público, que seria submetido à seleção simpliﬁcada. O quarto grupo, cujos integrantes
formariam um escalão de liderança e assessoramento,
com vínculos temporários e passariam por seleção simples. Por ﬁm, no quinto grupo, com ingresso exclusivo
mediante concurso, estariam aqueles servidores em período de experiência, antes que candidatos ingressem
pela via do cargo típico de Estado ou no prazo indeterminado, haveria um tempo de espécie de estágio probatório. No texto, existe a limitação a trinta dias de férias
por ano; redução da jornada com consequente redução
da remuneração; exclusão de promoções ou progressões apenas por tempo de serviço; proibição de incorporação de ganhos por ocupação de cargo em comissão
à remuneração permanente; ﬁm da aposentadoria compulsória como forma de punição. Decerto o que o governo quer, e de fato precisa, é abrir margem para o teto de
gastos com outras despesas, algumas delas essenciais.
Esse teto, atualmente, já alcança 94% com as despesas
obrigatórias. Nesse sentido, o Executivo também quer
abrir caminho para facilitar os processos de privatização de estatais. Apesar das alterações que a PEC está sujeita a sofrer, o presidente da Câmara já anunciou que a
Casa também deverá adotar medidas de reestruturação,
o que poderá incluir a manutenção por mais tempo de
novos servidores, alterações no sistema de avaliação e
também nas especiﬁcações de diversos cargos. Rodrigo
Maia parece, assim, sinalizar favorável à necessidade da
reforma, mas já antecipou que cada poder tem prerrogativa de apresentar suas propostas.
O momento é propício e ganha força frente ao atual
contexto. Fato é que o Brasil precisa avançar nos debates, fazer suas reformas estruturantes e continuar a ofe-
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OMS espera vacina
para meados de 2021
A porta-voz explicou que a fase 3 dos estudos clínicos - ou seja, a etapa de testes em
massa com voluntários - leva tempo

A

Organização Mundial da Saúde (OMS) disse, nesta sextafeira, 4, que não espera uma
ampla vacinação contra o novo coronavírus antes de meados de
2021. “Um número considerável de
candidatos já entrou na fase 3 dos testes. Sabemos de pelo menos seis a nove que já percorreram um longo caminho em termos de pesquisa”, disse a
porta-voz da OMS, Margaret Harris,
em coletiva de imprensa, em Genebra.
“Mas em termos de um cronograma realista, não esperamos ver uma
ampla vacinação antes de meados do
próximo ano”, acrescentou. A portavoz explicou que a fase 3 dos estudos
clínicos – ou seja, a etapa de testes em
massa com voluntários – leva tempo,
pois os cientistas devem veriﬁcar se as
vacinas são eﬁcazes e seguras.
Há uma grande competição para
desenvolver um imunizante contra
covid-19. Nos Estados Unidos, país
com o maior número de mortes no
mundo, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) pediram
“urgentemente” aos Estados que façam o que for necessário para que os
centros de distribuição de uma futura
vacina possam ser “completamente
operacionais antes de 1º de novembro
de 2020”, ou seja, pouco antes da eleição presidencial. No ﬁnal de agosto, o
presidente
americano,
Donald
Trump, prometeu uma vacina ainda
“este ano”.
Outro país que está na corrida é a
Rússia. Nesta sexta-feira, um artigo

Paraná quer testes
com vacina russa
O governo do Paraná deve protocolar em até dez dias,
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o pedido para iniciar os testes da vacina russa contra
a covid-19. A fase 3 dos estudos clínicos deve contar com
a participação de pelo menos dez mil voluntários.
Nesta sexta-feira, 4, a revista The Lancet divulgou que
um grupo de pacientes que participou de um estudo
preliminar do imunizante russo desenvolveu uma resposta imune sem nenhum efeito colateral sério. Os resultados dos dois testes, conduzidos em junho-julho
deste ano e envolvendo 76 participantes, mostraram
que 100% deles desenvolveram anticorpos para a doença.

De acordo com o Instituto de
Tecnologia do Paraná (Tecpar), os
resultados das duas primeiras fases
de testes da vacina russa foram
compartilhados em agosto.
O órgão trabalha em parceria com o Instituto
Gamaleya desde julho, quando um acordo embrionário
entre Paraná e Rússia foi assinado para viabilizar os estudos no Brasil.
HÁ UMA GRANDE COMPETIÇÃO PARA DESENVOLVER UM IMUNIZANTE CONTRA COVID-19
publicado pela revista The Lancet
apontou que o grupo de pacientes
que participou de um estudo preliminar da vacina russa desenvolveu uma
resposta imune sem nenhum efeito
colateral sério. Os resultados dos dois
testes, conduzidos em junho-julho
deste ano e envolvendo 76 participantes, mostraram que 100% deles desenvolveram anticorpos para a doença. No entanto, esses resultados preliminares não provam que a vacina

protege efetivamente contra a infecção por covid-19, já que outros estudos são necessários, aﬁrmam especialistas.
Em Genebra, Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS, explicou esta semana que a organização
está trabalhando com especialistas de
todo o mundo para “propor critérios”
para a segurança e eﬁcácia de futuras
vacinas. “Gostaríamos de ver uma vacina com eﬁcácia de pelo menos 50%,

Ainda nesta sexta, o Tecpar deve anunciar novos detalhes sobre a parceria com Moscou para o eventual desenvolvimento da vacina contra a covid-19. O Instituto
também deve atualizar as informações sobre a previsão
de testagem da Sputnik V no Brasil.
No dia 27 de agosto, uma comitiva paranaense se reuniu em Brasília com representantes da Anvisa para alinhar detalhes sobre o protocolo e agilizar a aprovação
do pedido.
Naquela ocasião, o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, informou que iniciar a fase 3 dos testes no
Brasil era uma prioridade, e que esperava iniciar os estudos até outubro.

ESPERANÇA

CLASSIFICAÇÃO

Anticorpos de animais podem frear o vírus

Vacina russa é
“candidata”

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

SPUTNIK V PODE SER CATEGORIZADA COMO CANDIDATA

Nanocorpos são anticorpos produzidos por camelídeos, família de animais que incluem camelos, lhamas e
alpacas. A diferença entre essas proteínas de defesa e aquelas fabricadas
por outros seres vivos, como os humanos, é que elas são muito menores e
têm uma estrutura simpliﬁcada. Por
isso, têm atraído a atenção de pesquisadores que buscam uma forma de
neutralizar o Sars-CoV-2, causador da
covid-19. A descoberta mais recente
nesse sentido foi publicada na revista
Nature Communications e, segundo
os autores, poderá se transformar em
um antiviral potente para combater a
doença.
Em fevereiro, logo que a covid-19
foi declarada uma pandemia, cientistas do Instituto Karolinska, na Suécia,
começaram a fabricar nanocorpos especíﬁcos para a proteína spike —
aquela que permite o vírus se ligar à
célula do hospedeiro e entrar em seu
núcleo, onde começa a se replicar. Para isso, os pesquisadores inocularam a
spike, isolada do vírus, em uma alpaca. Sem adoecer, o animal desenvolveu nanocorpos direcionados à proteína. Segundo o artigo, amostras de
sangue comprovaram uma “forte resposta imunológica” depois de 60 dias.
“No ﬁm de abril, planejamos colher
amostras de sangue da alpaca para

veriﬁcar se suas células B (um tipo de
glóbulo branco) desenvolveram anticorpos contra a proteína spike”, conta
Gerald M. McInerney, virologista e
principal autor do estudo. “Nossa expectativa era de que esses anticorpos
neutralizantes bloqueassem a proteína spike, impedindo, assim, o coronavírus de entrar em nossas células e se
replicar ainda mais.”
Para isso, os cientistas clonaram,
enriqueceram e analisaram sequências dessas células B. Então, detectaram
que um nanocorpo especíﬁco, o Ty1
(o nome homenageia a alpaca, que se
chama Tyson), mostrou-se o mais eﬁciente para evitar que a spike se ligue
ao receptor ACE2 da célula humana.
Assim, o vírus é incapaz de se reproduzir, o que inviabiliza a infecção.
Imunização passiva
O próximo passo da equipe é iniciar os estudos pré-clínicos, realizados
em animais. De acordo com Gerald M.
McInerney, a ideia é oferecer uma
imunização passiva, antes que se tenha uma vacina eﬁcaz e globalmente
acessível. Nesse caso, os nanocorpos
seriam aplicados em pessoas doentes,
para que pudessem combater o vírus
já circulante. O pesquisador se diz otimista com os resultados. “Agora, sabe-

mos muito sobre o coronavírus em
geral e vimos que estratégias semelhantes levaram a uma resposta de
anticorpos contra outros coronavírus,
como Sars e Mers”, diz.
McInerney lembra que há diversas
equipes de cientistas investigando
nanocorpos bloqueadores. “Somos
muitos pesquisadores trabalhando
nisso no mundo todo. Então, alguém,
certamente, terá sucesso. Se alguém
chegar antes de nós, ajustaremos nossa estratégia e nos concentraremos no
desenvolvimento de anticorpos ainda
melhores ou que funcionem em diferentes cepas do vírus. Como se trata
de um vírus que sofre mutação com
bastante facilidade, podemos acabar
precisando de vários tipos diferentes
de anticorpos para que estejamos melhor preparados caso novas variantes
do coronavírus apareçam.” Uma das
equipes que pesquisa nanocorpos
publicou, há um mês, um estudo na
revista Nature Structural & Molecular
Biology em que relata sucesso na fabricação dessas proteínas em lhamas.
Em testes de laboratório, o nanocorpo
conseguiu neutralizar o Sars-CoV-2.
Segundo o estudo, imagens de raios-X
e elétrons demonstraram que essas
substâncias se associaram à proteína
spike de uma maneira diferente de
outros anticorpos já descobertos.

O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações
(SBIm), Renato Kfouri, avaliou ontem (4) que a potencial vacina russa para a covid-19, chamada Sputnik V, pode ser categorizada como candidata. “É a 8ª vacina entrando em fase 3”, disse em entrevista à GloboNews, citando as possíveis vacinas produzidas pela Universidade de Oxford e pelas empresas chinesas Sinovac e CanSino como outros exemplos que estão na terceira fase de
estudos clínicos.
Estudo publicado na revista The Lancet, nesta sextafeira, diz que a Sputnik V é segura e foi capaz de criar anticorpos contra o novo coronavírus. Kfouri explicou que
o estudo que reuniu as fases 1 e 2 concluído na Rússia
credencia agora a Sputnik V para testes mais avançados,
de fase 3, que vão medir a eﬁcácia do potencial imunizante.
Sobre o tempo de imunização que a Sputnik V pode
oferecer, Kfouri aﬁrmou que é improvável que os cientistas russos conseguirão essa informação em tempo
hábil para a eventual aprovação da vacina. “Vamos licenciar vacinas nesse cenário de pandemia sem todas
as informações completas, uma delas é essa período de
imunização. Para preencher todos as informações que
precisamos, esperaríamos 4, 5 anos”, acrescentou.
Kfouri ainda disse que a vacina russa apresenta uma
diferença em relação às outras candidatas contra o novo
coronavírus que utilizam o método de vetor – nesta técnica, é injetado no corpo humano uma pequena quantidade de um vírus para que o sistema imunológico crie
anticorpos contra o organismo intruso. Segundo o especialista, a Sputnik V usa dois vírus diferentes como vetores, um em cada dose. A estratégia é diferente, por exemplo, da adotada por Oxford, que usa um único vírus como vetor nas duas doses da vacina.
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Dino entrega Praça dos Poetas, no Centro de São Luís

A

“Atenas Brasileira”, prestes a completar 408 anos, ganhou um espaço
para homenagear as gerações de
poetas e escritores maranhenses. 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 cultura da capital que foram revitalizados.
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, 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 soneto Miritiba, do escritor maranhense
Humberto de Campos. O espaço tem
1.130 m² e possui, ainda, quiosques, banheiros públicos e tratamento paisagístico, 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 literatura, especialmente a poesia. Convido
a todos que visitem a Praça dos Poetas,
que é a celebração dessa memória”, disse 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 Centro, do Governo do Estado, e faz parte
de um amplo programa de requalificação 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 Desenvolvimento (BID), e o PAC Cidades Históricas, do Governo Federal/IPHAN.

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.

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

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as
condições de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos
laudos laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 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:
PONTOS COORDENADAS
02º30’01.08”S
P01
44º19’11.3”O
02º29’51.40”S
P1.1
44º18’44.30”O
02º29’39.50”S
P02
44º18’28.10”O

REFERÊNCIA
Ao lado do Espigão
Ponta D’ Areia
Em frente ao Cond.
Jardins de Bordaux
Em frente à Praça de
Apoio ao Banhista

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O
02º29’12.10”S
44º17’32.30”O
02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

LOCALIZAÇÃO
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

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

Praia de
São Marcos
Praia de
São Marcos

Em frente ao Heliporto

IMPRÓPRIO

Em frente à
Banca de Jornal

IMPRÓPRIO

P04

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Praia do Calhau

Em frente à
Elevatória da CAEMA

IMPRÓPRIO

P4.1

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

Praia do Calhau

P4.2

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O
02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

Praia do Calhau

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

Praia do Olho
d’Água

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

P2.1
P2.2
P03
P3.1

BAIXADA: MOB intensifica fiscalização em
ferryboats durante feriado prolongado
A Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos (MOB),
em conjunto com a Empresa Maranhense de Administração Portuária
(EMAP), Polícia Militar, Polícia Civil,
Corpo de Bombeiros entre outros órgãos, irá intensificar operação de fiscalização durante o período do feriado prolongado da Semana da Pátria
no transporte de ferryboat.
O plano inclui combate à superlotação das embarcações, reforço policial e orientação de tráfego. Equipes
da EMAP e da MOB estarão disponíveis 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 disponibilizada 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 prolongado, a MOB está disponibilizando
mais uma embarcação, o Ferry Boat
São José, que após seis meses em reforma, voltou a operar para atender
a demanda de viagens extras nesse
período, puxando a fila de quem não
conseguiu adquirir passagem antecipada.
Após o feriado, será inserido no
quadro de viagens mais quatro horá-

rios diários entre São Luís e Alcântara, chegando a 22 viagens, sendo 11
no sentido Terminal Ponta da Espera
e 11 no sentido contrário.
Segundo o presidente da MOB, Lawrence Melo, as ações serão intensificadas no sentido de proporcionar
mais segurança e conforto para os
usuários do ferryboat.
“Temos consciência da grande demanda de pessoas para esse feriado
prolongado. E para garantir que tudo
ocorra dentro do padrão, a MOB vai
intensificar a fiscalização em conjunto com todos os outros órgãos para
garantir segurança e a prestação de
serviço adequado aos nossos usuários”, disse Lawrence Melo.

P3.2

P05
P06
P6.1
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

Praia do Olho
d’Água
Praia do Olho
d’Água

Em frente ao Farol
Em frente aos Bares
do Chefe e Desfrute
Em frente ao Agrup.
Batalhão do Mar

Em frente à
Pousada Vela Mar
Em frente à
Pousada Suíça

CONDIÇÃO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

Em frente à descida
da rua São Geraldo
Á direita da
Elevatória Iemanjá II
Em frente à casa com
pirâmides no teto,
antes da falésia

IMPRÓPRIO

Praia do Meio

Em frente ao Kactus Bar

IMPRÓPRIO

Praia do Meio

Em frente ao
Bar do Capiau 2

IMPRÓPRIO

Praia do Araçagy

Em frente a descida
principal do Araçagy

IMPRÓPRIO

Praia do Araçagy Em frente ao Bar da Atalaia
Praia olho de Porco
Praia olho de Porco
Praia do
Mangue Seco
Praia do
Mangue Seco

Em frente ao Bar Rainha
Em frente ao
Las Vegas Bar
Última Barraca
antes do Mangue
Entre a Barraca da Val
e Barraca do Sr. Pedro

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

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
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

2.400 agressões
em apenas 8 meses

100 vagas para
trabalhar em casa

Cerca de 2.400 mulheres em situação de violência já buscaram assistência na
Defensoria Pública nos primeiros oito meses deste ano

O

mês de agosto deste ano foi
marcado pelas reﬂexões em
torno dos 14 anos da Lei
Maria da Penha. Mas o alerta sobre a violência contra a mulher
continua.
O núcleo especializado da Defensoria Pública do Estado (DPE-MA) no
combate a este tipo de ocorrência,
tem registrado, este ano, uma média
de 300 atendimentos mensais, que somando os oito primeiros meses do
ano chegam a 2.400 registros.
São casos como o de Virginia, nome
ﬁctício, que está grávida, e se viu obrigada a solicitar uma medida protetiva
de urgência contra o ex-companheiro
e pai do seu ﬁlho, temendo perder a
vida.
Por intermédio da Defensoria, Virginia tomou coragem e está processando criminalmente o homem com
quem conviveu por cerca de quatro
anos, e pedindo ainda uma indenização pelos danos causados, com grave
repercussão em sua honra e saúde em
um período tão delicado de sua vida,
visto que estava gestante do ﬁlho do
agressor.

Montagens e fakes

O Núcleo de Defesa da Mulher e
População LGBT, da DPE, instalado
na Casa da Mulher Brasileira (CMB),
em São Luís, também se deparou este
ano, com situações de violência como
a vivida por Ivete, outra mulher que
preferiu usar um nome ﬁctício, que
nunca manteve relacionamento íntimo com o seu agressor. “Segundo relatado, ela conheceu o rapaz em um
grupo de igreja criado em uma dessas
redes sociais, onde conversavam apenas amenidades e assuntos da fé. Depois de três meses, o agressor a pediu

em namoro, e Ivete não aceitou, pedindo que ele não insistisse. A partir
daí, o homem deu início a uma série
de agressões verbais e ameaças de difamação, ao ponto de chegar a compartilhar fotos íntimas, na verdade,
montagens, associadas à imagem dela”, contou a defensora pública Lindevania Martins, uma das titulares do
Núcleo da Mulher, sem revelar o nome real da mulher para preservar a
identidade da assistida.

O homem deu início a
uma série de agressões
verbais e ameaças de
difamação, ao ponto de
chegar a compartilhar
fotos íntimas
Em casa

A defensora pública explicou, no
entanto, que a maior parte dos casos
de agressão ocorre no seio familiar,
praticada por companheiros e excompanheiros, com quem a mulher
tem ﬁlhos, como foi o caso de Virginia.
Para agravar ainda mais a situação,
muitas vezes essas mulheres mantem
vínculos de dependência ﬁnanceira e
psicológica também. E é nesse contexto que se torna ainda mais difícil
romper o ciclo da violência e buscar
ajuda, impulsionando as tristes estatísticas. Uma das mais recentes foi divulgada na semana passada.
O Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro
de Segurança Pública apresentaram
os resultados do último levantamento
que realizaram, com base em dados
do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. Intitulado Atlas da Violência 2020, o compilado mostra que o Brasil teve uma
mulher assassinada a cada duas horas
em 2018. Embora a taxa registre queda em relação a ano anterior, são muitas mulheres perdendo a vida, simplesmente, por ser quem são.
Os números do Atlas da Violência,
no entanto, são de dois anos atrás,
quando o mundo nem imaginava parar por conta da pandemia do novo
coronavírus.
Agora a realidade tem se mostrado
ainda mais cruel com as mulheres.
“Neste período de isolamento social,
muitas mulheres estão conﬁnadas
com os agressores, têm mais diﬁculdades de denunciar e ter acesso ao
sistema de proteção”, asseverou a defensora pública Denise Nepomuceno,
também titularizada no Núcleo de
Defesa da Mulher da Defensoria estadual.
E para não se ausentar dessa luta,
Denise Nepomuceno lembrou que a
instituição redimensionou suas estratégias de atendimento. “O acesso à
justiça, garantido pela Defensoria Pública, não pode ser interrompido ou
prejudicado. Portanto, tivemos que
buscar mecanismos alternativos para
possibilitar a continuidade dos nossos serviços. Intensiﬁcamos os contatos por telefone e por meio virtual”,
disse, acrescentando que atendendo
aos protocolos sanitários de segurança, a Defensoria retomou atividades
presenciais, que não parou completamente mesmo na pandemia.

OS CANDIDATOS ÀS VAGAS VÃO TRABALHAR EM CASA
A Ambev Tech, hub de tecnologia da maior cervejaria
do Brasil, está com mais de 100 vagas abertas para proﬁssionais da área de todo o País. A sede da empresa ﬁca
em Blumenau (SC), com unidades em Maringá (PR), Sorocaba e Campinas (SP), mas os candidatos de outros
estados não vão precisar se mudar: todo mundo pode
optar por um modelo 100% home ofﬁce, mesmo quem
já mora nessas cidades. E, para aqueles que decidirem
trabalhar o período integral em casa, a empresa ainda
vai ajudar com os custos iniciais de montar o escritório,
vai enviar os equipamentos necessários – notebook, teclado e mouse, por exemplo – além de oferecer um subsídio mensal para auxiliar com as despesas que devem
aumentar – como a internet e a conta de luz.
Para receber bem todo mundo que vai entrar nas novas vagas, além da ajuda ﬁnanceira, o time da Ambev Tech também criou atividades que ajudam na integração.
A cada 15 dias, por exemplo, eles fazem um Happy Hour
virtual com toda a equipe e já realizaram, inclusive, um
show de talentos via Zoom. Isso ajuda a criar um ambiente mais seguro e acolhedor, onde todo mundo vai se
sentir conﬁante para trabalhar. Pensando no bem-estar
das pessoas que vão ﬁcar 100% em home ofﬁce, a cervejaria também oferece dicas de nutricionistas, para montar um cardápio balanceado e prático em casa, bem como momentos de alongamento durante a semana, conduzidos por proﬁssionais via Zoom.
As vagas são variadas, para desenvolvedores, arquitetos de software, engenheiros de dados e product owners,
por exemplo, sendo que a empresa utiliza as linguagens:
C#, React, Angular, Android, Java e Python entre outras.
O regime 100% em home ofﬁce é opcional, os candidatos também podem escolher um modelo híbrido ou podem optar por trabalhar nos escritórios da cia. No momento, no entanto, por causa da quarentena, toda a
equipe está trabalhando à distância. As inscrições já es-

PAÇO LUMIAR

Suspeito de estuprar
3.600 casos registrado no ano passado enteada é preso

No âmbito da DPE, ainda é cedo
para fazer comparativos com anos anteriores, e conﬁrmar se houve crescimento no número de casos. O Núcleo
da Mulher fechou com 3.600 atendimentos, em 2019, uma média mensal
bem semelhante a deste ano.

Atribuições

Além de prestar orientações, a Defensoria garante a proteção jurídica
de mulheres em situação de violência
doméstica, familiar, dentre outras.
Realização de campanhas educativas
e eventos que chamem atenção para o
tema, bem como a participação em
seminários e atividades que permitem o compartilhamento de ideias,
norteiam as ações no núcleo.
Destaque para o Projeto “Respeitar
a Diferença é Viver Sem Violência”,
executado pela DPE/MA com recursos do Ministério dos Direitos Huma-

nos. A iniciativa contribuiu para o fortalecimento de ações de conscientização e tolerância da diversidade de gênero, bem como do atendimento direto. Além de São Luís, as atividades
aconteceram em Caxias, Pinheiro e
Alcântara. Só nesse projeto, foram
contabilizados 1.682 atendimentos
em 2019.
A atuação em rede é outra importante vertente desse trabalho. Juntamente com dezenas de outros órgãos,
também instalados na CMB, tem feito
a diferença na vida de muitas maranhenses. No intuito de fortalecer as
políticas públicas de proteção e defesa dos direitos dessa parcela da população, as defensoras públicas, ainda,
mantêm encontros regulares em grupos temáticos, como é o caso da Câmara Técnica de Monitoramento das
Políticas Públicas para as Mulheres,
no Maranhão, da Comissão de Defesa

da Mulher do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais (Condege) e
da Rede Amiga da Mulher, da região
metropolitana de São Luís.
ALÉM DO ESTUPRO, O HOMEM AINDA AGREDIU UMA CRIANÇA
A polícia prendeu um um homem suspeito de Lesão
Corporal e Estupro de Vulnerável.
Segundo informações da polícia, ele seria companheiro da mãe das vítimas, um garoto de 10 anos e uma
adolescente de 14 anos. O caso ocorreu na comunidade
Tendal, em Paço Lumiar, cidade localizada na região
metropolitana de São Luís.
De acordo com investigações, os dois irmãos teriam
sido acordados pelo suspeito, que abusou sexualmente
da garota e feriu o menino no braço enquanto ele tentava puxar uma arma branca das mãos do agressor.
Ainda segundo a polícia, as duas vítimas estão com o
pai, pois a mãe reluta a acreditar na versão dos ﬁlhos e se
posiciona em favor do seu companheiro.
A prisão preventiva do suspeito foi cumprida e ele foi
encaminhado ao sistema prisional, localizado na capital

8

VIDA

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro

350 VAGAS

DURANTE PANDEMIA

Procura de seguro de
vida aumenta 46%
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
PATRÍCIA CUNHA

O

planejamento
ﬁnanceiro
não é uma cultura tão forte
do brasileiro, mas isso parece estar mudando. É isso
que mostra o levantamento da MAG
Seguros, empresa especializada em
vida e previdência. Segundo a empresa, em todo o Brasil houve grande procura por esse serviço. 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.
Embora a empresa não revele esses
números por estratégia de mercado,
fato é que isso revela que os consumidores estão mais atentos a necessidade de contar com uma proteção e, segundo executivos, segmento tem potencial para continuar crescendo no
pós-pandemia. “Esse aumento já considera a comparação entre os seis primeiros meses de 2020 com o mesmo
período de 2019. O primeiro motivo
para esse aumento, é que o brasileiro
está ﬁcando cada vez mais consciente
em relação à necessidade de fazer o
planejamento ﬁnanceiro. A pandemia
também aumentou a preocupação do
brasileiro com o futuro e incertezas”,
disse Waleska Lima, gerente do escritório da MAG Seguros no Maranhão.
A pandemia causada pela Covid-19
pegou todo mundo de surpresa. Enfermidades, óbitos, desemprego, crise ﬁnanceira, na saúde, enﬁm… todos
tiveram a vida afetada de alguma forma. Muita gente ﬁcou desempregada
e passou a pensar em maneiras de se

proteger no futuro. “O brasileiro, de
forma geral, nunca teve muito a cultura de poupar para o futuro. Isto tem
mudado ao longo dos anos, mas ainda
estamos longe do ideal. A pandemia,
assim como a reforma da previdência
aprovada recentemente, têm aumentado o nível de conscientização do
brasileiro”, disse Waleska Lima.
A relação do aumento de procura
do Seguro de Vida em meio à pandemia de coronavírus, que chegou ao
País no ﬁnal do mês de fevereiro é
apontada no levantamento feito pela
Minuto Seguros. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro caso oﬁcial de pessoa infectada por coronavírus no Brasil foi registrado no dia 26
de fevereiro. Em março, houve um aumento de 136% nas vendas Seguro de
Vida comparativamente ao mesmo
mês de 2019. No contato para contratar o produto, muitas pessoas citam a
Covid-19 como motivo para buscar a
proteção
No dia 11 de março, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) classiﬁcou o
coronavírus como uma pandemia,
que é um risco excluído do Seguro de
Vida, o que signiﬁca que não haveria
cobertura para os segurados no caso
da Covid-19. No entanto, diante de
um cenário diferente de tudo o que se
havia visto na história recente, houve
uma mudança na prática da maioria
das seguradoras, que aderiram à campanha da Federação Nacional dos
Corretores de Seguros Privados e de
Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros
(Fenacor) – no sentido de estender as

coberturas aos casos de mortes decorrentes da Covid-19.

A pandemia também
aumentou a
preocupação do
brasileiro
Segundo a Federação, até o mês de
abril, 26 empresas já tinham aderido
ao movimento. Com o coronavírus
coberto pelo Seguro de Vida, os beneﬁciários (ressalta-se, que de acordo
com a operadora de seguro) passam a
ter direito à indenização por morte
em decorrência da Covid-19. No caso
da assistência funeral, a cobertura inclui limpeza do corpo, preparação para velório e cremação ou enterro de
acordo com as recomendações das
autoridades de saúde, por conta do
risco de contágio da doença. O importante é consultar os detalhes do seguro de cada operadora antes de contratar o serviço.

Prorrogada
inscrições para
concurso com
salário de R$ 8.300
O prazo de inscrições para o concurso do Ministério
da Economia foi prorrogado, agora os interessados terão
até as 18h do dia 6 de setembro, este domingo, para se
inscreverem. A alteração no calendário foi publicada no
site do Cebraspe, organizador do certame.
Antes da mudança, as inscrições poderiam ser feitas
até esta quarta-feira. Para se inscrever, é necessário
acessar o site do Cebraspe e preencher os dados necessários. Daí basta conﬁrmar a inscrição pagando uma taxa de R$ 60, o prazo para pagar o boleto é até 18 de setembro.
Quem não tem condições ﬁnanceiras de pagar a taxa
de inscrição pode pedir isenção pelo site da banca durante todo o período de inscrições. No entanto, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo (CadÚnico) ou ser doador de medula óssea.
O resultado provisório dos aprovados para a isenção
será divulgado no dia 11 de setembro. Aqueles que não
conseguiram podem interpor recursos contra o resultado no prazo de 10h do dia 12 às 18h do dia 13.
Além da alteração do prazo das inscrições, o Cebraspe ainda retiﬁcou os requisitos dos perﬁs proﬁssionais
1,2 e 5, o conteúdo programático para o cargo de Especialista em Experiência do Usuário (UX). Também foi incluído mais um critério de desempate no concurso.

Vagas do concurso

O brasileiro, de forma
geral, nunca teve muito
a cultura de poupar
para o futuro

50% DE DESCONTO

Receita Federal abre renegociação de dívidas

O edital do concurso Ministério da Economia oferece
350 vagas temporárias. O documento foi publicado em
agosto e abre chances para atividades técnicas de complexidade gerencial. Veja, abaixo, a distribuição das vagas por cargos:
• Especialista em gestão de projetos – 50 vagas
• Especialista em experiência do usuário (UX) – 50 vagas
• Especialista em desenvolvimento de software – 50 vagas
• Especialista em ciência de dados – 50 vagas
• Especialista em infraestrutura de Tecnologia da Informação-TI – 50 vagas
• Especialista em segurança da informação e proteção
de dados – 50 vagas
• Especialista em análise de processos de negócios – 50
vagas
É necessário ter nível superior em Informática ou
Computação ou graduação em qualquer área de formação para concorrer ao concurso do Ministério da Economia. Além disso, também é necessário que os candidatos tenham pós-graduação em Informática ou Computação e experiência proﬁssional superior a cinco anos
ou título de mestrado ou doutorado na área.
O contratos terão duração de, no máximo, quatro
anos. A remuneração será de R$ 8.300, para jornada de
40 horas.

Provas objetivas

DEPENDENDO DA DATA DE PAGAMENTO E DO NÚMERO DE PARCELAS, DESCONTO DEVE VARIAR ENTRE 20% E 50% DO VALOR DO DÉBITO
A Receita Federal abriu um edital
para programa de parcelamento de
dívidas tributárias de pequeno valor.
Segundo o programa, dívidas de até
60 salários mínimos (R$ 62,7 mil) poderão ser parceladas com descontos
de até 50%.
Podem participar do programa,
pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo
com o Fisco, existem cerca de 340 mil
processos nesse perﬁl, identiﬁcados
como baixo valor pelo órgão.
O total da dívida é de cerca de R$
10,7 bilhões.
A expectativa é recuperar metade
desse valor e reduzir o contencioso
para cerca de R$ 5 bilhões. De acordo

com a Receita, a arrecadação estimada é de R$ 300 milhões em 2020 e de
cerca de R$ 1 bilhão nos anos seguintes.
Dependendo da data de pagamento e do número de parcelas, o desconto deve variar entre 20% e 50% do valor do débito. Dessa forma, quanto
mais longo o parcelamento, menor a
redução. A renegociação de dívidas do
Simples Nacional são será permitida.
Também não serão aceitos débitos
que tenham sido objeto de parcelamento anteriores ou que estejam suspensos pela Justiça.

Inscrições

O prazo para inscrições vai de 16 de

setembro a 29 de dezembro no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-Cac).
Para se inscrever, o contribuinte
deve preencher o requerimento no
portal do Centro Virtual da Atendimento na página da Receita na parte
de “transação”. Acesso o edital do programa na página do Fisco.
O participante poderá contar com
descontos de até 50% sobre o valor total da dívida. Nesse caso, a entrada será de 6% do valor líquido do débito, ou
seja, depois da aplicação das reduções, e poderá ser quitada em até cinco meses. O pagamento do saldo restante poderá ser parcelado em até sete meses.

As provas objetivas estão previstas para o dia 11 de
outubro, em horário e local que serão divulgados no dia
30 de setembro. A avaliação será composta de 120 questões no modelo tradicional de “certo” e “errado” do Cebraspe.
Os exames terão 70 perguntas de Conhecimentos Especíﬁcos e 50 de Conhecimentos Gerais, as disciplinas
são as seguintes:
• Língua Portuguesa
• Raciocínio Lógico
• Língua Inglesa
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JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

Ponte do Baixão
está em fase final
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

A

Prefeitura de São Luís concluiu mais uma etapa de estruturação da Ponte do Baixão, no Jardim São Cristóvão,
e agora segue para a fase ﬁnal da obra.
Após a conclusão da concretagem da
estrutura metálica esta semana, as
equipes deverão iniciar, nos próximos
dias, a concretagem do guarda-rodas,
guarda-corpo e das duas lajes de transição. A construção deste acesso viário tem por objetivo a interligação das
avenidas 2 e Paulo IV, e integra o programa São Luís em Obras, executado
pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior
que mantém centenas de fretes d trabalho em toda a cidade. “Estamos
avançando com as obras de construção da Ponte do Baixão, uma importante demanda dos moradores da localidade. Nosso objetivo é facilitar a
mobilidade da população que vive e
frequenta a região e, assim, dar a ela
mais qualidade de vida e segurança
durante a travessia entre as duas avenidas que estarão interligadas ao ﬁnal
da obra. Paralelamente, estamos
avançando na construção de drenagem profunda da região, intervenção
que vai solucionar os alagamentos recorrentes no bairro durante o período
chuvoso”, destacou o prefeito Edivaldo.
Com a ﬁnalização da concretagem
das estruturas metálicas da ponte,
que vão dar sustentação à passagem
dos veículos e a torna, assim, um
acesso de grande qualidade e segurança, as equipes do São Luís em
Obras vão realizar, a seguir, a etapa de
concretagem das extremidades, entre
as quais está o guarda-rodas, que

PREFEITURA AVANÇA PARA FASE FINAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO BAIXÃO
além de delimitar o espaço trafegável
também é elemento fundamental para abalizar a passarela para pedestres.
Outro importante detalhe desta última fase também inclui a estruturação do guarda-corpo, ou seja, construção de mureta de meia-altura essencial para garantir que o pedestre
tenha segurança durante a travessia
de uma ponte em relação ao desnível
do terreno às margens. Por ﬁm, a concretagem das duas lajes de transição,
ou seja, da interligação do pavimento
ﬁnal com a via, etapa possível após a
conclusão da concretagem da estrutura metálica de sustentação, também é denominada de pré-laje.

Obra vai transpor um trecho do Rio Paciência

O projeto da Ponte do Baixão prevê
uma estrutura com 10 metros de extensão e passeio para pedestres nas
duas laterais. Quando ﬁnalizada, 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 vários bairros adjacentes. Por esta razão, eram constantes os alagamentos e enchentes na localidade. Em resposta à esta situação,
paralelamente à ponte, a Prefeitura
construiu uma galeria tripla de drenagem, feita com tubulações de concreto armado de 1.200 mm de diâmetro,
por uma extensão de aproximadamente 500 metros da Avenida 2.

tura está construindo uma ponte de
concreto para transpor um aﬂuente
do Rio da Prata, interligando os bairros Vila Itamar e Recanto Verde.

Mais pontes

A Ponte do Recanto Verde está sendo construída em concreto armado e,
ao ﬁnal, terá 36 metros de extensão e
10,5 metros de largura, com passeio
para pedestre nos dois sentidos e drenagem pluvial, no cruzamento da Rua

Os bairros Fumacê e Recanto Verde,
além do São Cristóvão, são locais onde o prefeito Edivaldo também constrói pontes. Na zona rural de São Luís,
ao longo da rodovia BR-135, a Prefei-

Dr. Salomão com a Avenida Polinésia.
O projeto prevê ainda asfaltamento
de vias e outras melhorias na região.
No bairro Fumacê, localizado na
área Itaqui-Bacanga, a construção da
ponte de 10 metros de extensão sobre
o curso de água vai possibilitar uma ligação mais rápida do Fumacê ao bairro Anjo da Guarda.

São Luís em Obras

A construção de novos acessos integra a política de ampliação da infraestrutura urbana e da malha viária da
gestão do prefeito Edivaldo, que tem
avançado por toda a cidade com dezenas de frentes de trabalho, com a reforma de espaços públicos, construção de escolas, pavimentação de diversos bairros, obras de macrodrenagem, intervenções no trânsito, reforma de mercados, unidades de saúde,
ampliando os investimentos já realizados para a melhoria da infraestrutura da capital.

Radar:Existetolerância
paraquempassaacima
davelocidadepermitida?

A utilização de equipamentos de ﬁscalização eletrônica de velocidade é criticada por alguns, mas defendida por especialistas do mundo inteiro.
De acordo com o Relatório da Situação Global da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre segurança no
trânsito de 2018, uma das formas de reduzir acidentes
causados por excesso de velocidade é o controle por ﬁscalização eletrônica, além da diminuição dos limites de
velocidade nas cidades.
Para Celso Alves Mariano, especialista em trânsito e
diretor do Portal do Trânsito, a segurança no trânsito está atrelada à ﬁscalização. “É preciso separar o joio do trigo: ﬁscalização feita sob intenções arrecadatórias, sem
critérios técnicos, é que é ruim. É fundamental lembrar
que segurança é um direito do cidadão que, justamente,
é protegido pela ﬁscalização. E é obrigação do Estado
garantir este ambiente seguro no trânsito. Rever o que
está mal feito, otimizar os recursos disponíveis, eliminar
distorções, é sim, importantíssimo”, fundamenta Mariano.
Tolerância do radar
De acordo com a legislação em vigor, qualquer velocidade acima da permitida é passível de punição. Porém,
a Portaria 115/98 do Inmetro determina uma margem
de erro máximo admitido para garantir a conﬁabilidade
metrológica do equipamento medidor.
Conforme a norma, os erros máximos admitidos para
medição em serviço são ± 7 km/h para velocidades até
100 km/h e ± 7% para velocidades acima de 100 km/h.
Excesso de velocidade
Um dos problemas mais graves no trânsito brasileiro
é o excesso de velocidade. Essa é a causa de uma em cada três mortes por acidentes de trânsito em todo mundo. “A velocidade inadequada reduz o tempo disponível
para uma reação eﬁciente em caso de perigo. Em alta velocidade, muitas vezes não há tempo suﬁciente para evitar um acidente”, explica Mariano.
Uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) atrela a ﬁscalização eletrônica à redução de 60% de óbitos e 30% de acidentes no trânsito.
Fonte: portaldotransito.com.br
Segurança nas estradas: câmara de infravermelho
controla fadiga dos motoristas
A MiX Telematics(São Paulo/SP) lançou o MiX CareDrive, solução integrada de telemetria e detecção de fadiga de condutores, distração ao volante e excesso de
velocidade. O objetivo é aumentar a segurança nas estradas e atender a frotas de veículos comerciais leves e
pesados, ônibus, bem como linha amarela e máquinas.
A solução possui uma câmara de infravermelho instalada sobre o painel do veículo e direcionada para o rosto
do motorista para identiﬁcar a fadiga mesmo que a pessoa use óculos de grau, de sol ou lentes. A partir da aplicação de tecnologia de imagens dos olhos, é possível determinar a condição do motorista e, caso detectada fadiga, é emitido alarme sonoro e áudio de esclarecimento
para despertar o motorista. Contatos: www.mixtelematics.com.br
Fonte: revista Proteção
Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503/97)
Art. 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18
e 25 de setembro.
Estudo – mortes de pedestres nas rodovias dos estados unidos
Nos últimos anos, mais de 800 pedestres têm morrido
nas estradas americanas. A maioria das vítimas foi atropelada tentando fazer uma travessia em área urbana – é
o que mostra um novo estudo do centro de pesquisa
IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).
Nos Estados Unidos, as mortes de pedestres aumentaram 53% entre 2009 e 2018, e já representam 17% de
todas as fatalidades no trânsito no país. Nesse mesmo
período, as mortes de pedestres em rodovias interestaduais teve um aumento superior ao do resto: 60%.
Escuridão e alta velocidade
Em todo o país, 2.518 mortes de pedestres em rodovias, entre 2015 e 2018, aconteceram em áreas urbanas, e
no escuro da noite. Isso sugere que estradas mais bem
iluminadas e faróis melhores podem fazer a diferença.
Fonte: cesvibrasil.com.br
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às leis do trânsito.
• Facebook e Instagram:Campanha SOS VIDA;
• Twitter:@valorizacaovida;
• E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
• Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)
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CAMPEONATO MARANHENSE

Moto Club e São José
reabrem o Nhozinho
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
NERES PINTO

D

epois de longo período fechado para reformas, o Estádio Nhozinho Santos ﬁnalmente será reaberto neste sábado (5) para uma partida de futebol. A última disputada na praça de
esportes da Vila Passos ocorreu no dia
29 de outubro de 2017, quando ali jogaram Expressinho e Bacabal pela Série B (segunda divisão) do Campeonato Maranhense.
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 (ida).
O “Gigante da Vila”, como era chamado até antes da construção do Castelão, já foi palco de jogos memoráveis. No seu gramado pisaram grandes craques daqui mesmo (Djalma,
Carlos Alberto, Gojoba, Pelezinho, o
paraense Hamilton e tantros outros) e
os campeões mundiais Pelé, Garrincha, Nilton Santos e Rivelino. Suas arquibancadas já receberam 24.865 torcedores no jogo MAC 0 x 0 Vasco em
26/03/1990, o maior público desde
sua fundação em 1º de outubro de
1950, mas hoje será reinaugurado às
9h da manhã apenas com a presença
do prefeito Edivaldo Holanda e outras
autoridades convidadas. Os 13 mil lugares disponíveis para a plateia estarão vazios. À tarde, recebe atletas (titulares e reservas), árbitros, assistentes, quarto árbitro, médicos das duas
equipes, massagistas, treinadores,
maqueiros, pessoal de apoio da ad

ministração do estádio, imprensa esportiva e autoridades representativas
do município e da Federação Maranhense de Futebol. Ou seja, um cenário que deveria ser de festa do povão e
que será reduzido talvez a um pouco
mais de 100 pessoas, tudo devido à
pandemia do ccoronavírus.
A reforma foi geral, conforme já divulgamos em edição anterior. Desde o
gramado, totalmente substituído, incluindo nova iluminação em LED,
grama sintética nos vestiários para
melhorar o aquecimento dos jogadores entre diversas outras melhorias,
todas as instalações do Nhozinho
Santos foram modernizadas.

el Tanque no ataque. Comandada pelo técnico Dejair Ferreira, a equipe jogará com João Paulo; Denilson, Wállace, Ramon e Wesley; Amaral, Naílson e
Ancelmo; Gleisinho, Rafael Tanque e
Sílvio Tapajós.
O São José tem um grande desfalque. O meia Gabriel Popó, seu principal jogador, foi punido pelo terceiro
cartão amarelo na partida em Imperatriz e cumpre suspensão.
O técnico Carlos Ferro vai mandar a
campo Laert; Gustavo, Diguinho, Anderson e Brenno; Codó, Abu, Ilhinha e
Kleo; Guma e Jr. Masset.

O jogo

Moto e São José entram em campo
com a mesma disposição de vencer o
primeiro jogo para levar vantagem do
empate no segundo. No entanto, o
clube rubro-negro aparece como favorito, se forem comparadas as campanhas das duas equipes.
O Papão é o time de melhor aproveitamento em toda a competição,
onde chegou em primeiro lugar ao ﬁnal da primeira fase. Já o Peixe Pedra
eliminou o Imperatriz após vencer de
goleada (4 a 1) em São Luís e também
ser goleado no tempo normal por 5 a 2
na segunda partida no Estádio Frei
Epifânio. Classiﬁcou-se após a cobrança de tiros livres direto da marca
penal.
O Rubro-Negro, que vem de eliminar e rebaixar o MAC para a segunda
divisão, na vitória por 2 a 1 no dia 4 de
agosto, terá como alterações as entradas de Amaral no meio-campo e Rafa-

Arbitragem

Mayron Frederico dos Reis Novaes
será o árbitro, tendo como assistentes
Elson Araújo Silva e José Carlos de Jesus, quarto árbitro José Henrique Azevedo.

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
Animado pela conquista do primeiro ponto nesta Série B do Brasileiro diante do CRB na noite da última
quarta-feira (2), o Sampaio Corrêa está disposto a conseguir sua primeira
vitória na competição, neste sábado
(5), às 19h, no Castelão. O adversário é
o América-MG, que está na parte de
cima da tabela e ocupava até ontem a
quarta colocação.
O time mineiro comandado por
Lisca, ex-técnico tricolor, vive um dos
melhores momentos na Segundona, e
é apontado como um dos favoritos a
subir para a divisão de elite no ano
que vem.
Na sua última apresentação, derro-

tou o CSA, em casa, e chegou aos 14
pontos. Já o Tricolor obteve um honroso empate por 2 a 2 diante do CRB,
no Estádio Rei Pelé. Tem apenas um
pontinho. Se vencer, ainda assim não
será suﬁciente para sair da zona de rebaixamento, mas pode fugir da lanterna dependendo dos resultados ﬁnais
da rodada.
Para a partida desta noite o técnico
Léo Condé já poderá contar com a
volta do goleiro Gustavo e terá mais
três jogadores à disposição para entrar no decorrer do jogo,entre eles o
volante Ferreira.
Condé não adiantou nada, mas poderá mandar a campo Gustavo; Luís

Gustavo, Joécio, Danilo Felipe e João
Victor (ou Marlon); Vinicius Kiss, André Luís e Marcinho; Gustavo Ramos,
Robson Duarte e Caio Dantas.
O América joga com Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Matheusinho, Marcelo Toscano e Rodolfo.

Arbitragem

Denis Ribeiro Seraﬁm (AL) apita o
jogo pela oitava rodada do Brasileiro
da Série B.
Os assistentes serão os alagoanos
Brígida Cirilo e Wagner José da Silva.
(N.P)

Superação
O título acima diz tudo o que passa na cabeça do torcedor boliviano, ansioso para festejar a primeira vitória
de sua equipe nesta Segundona. Ao mesmo tempo, todos estão conscientes de que este é também mais um
dos mais sérios desaﬁos que tem o Tricolor neste Campeonato Brasileiro. É que além da boa campanha que realiza o América de Minas, o Tricolor maranhense ainda
não sabe o que é uma vitória e só obteve o empate na sua
última apresentação devido ao enorme esforço do grupo nos últimos 10 minutos da partida de Maceió.
Bem que o resultado anterior pode ser considerado
justo pelo que o time comandado por Condé fez durante
boa parte do confronto, notadamente no primeiro tempo. É bom que se reconheça, porém, que mesmo assim
foram detectadas, outra vez, as falhas crônicas de determinados setores. O baixo rendimento dos dois alas, por
exemplo, é claríssimo. Eles defendem e apoiam muito
mal, tomam muitas “bolas nas costas” e comprometem
até mesmo a boa atuação dos zagueiros. O meio de campo é outro setor inexpressivo na marcação. Destrói pouco e arma muito pior. Resta a individualidade de Carlos
Dantas no ataque e o esforço de Marcinho e Gustavo Ramos. O técnico Condé certamente tem muito mais coisa
a corrigir, porque ele sabe que depende muito da qualidade do seu conjunto para obter os resultados positivos.
O Sampaio pode até derrotar o América-MG, mas isso
só ocorrerá nesta noite se muita coisa for mudada tática
e tecnicamente no conjunto tricolor. Nada é impossível.
Pimentinha
Como O Imparcial noticiou na sua edição de ontem, o
atacante Pimentinha está de volta ao Sampaio Corrêa,
clube onde mais atuou na sua carreira proﬁssional. Seu
retorno, todavia, não foi bem recebido por alguns bolivianos. Uns acham que ele já deu o que tinha de dar, outros, no entanto, entendem que nesse fraco ataque Pimenta será titular.
Problema sério
Pimentinha pode ser uma das boas opções para o setor ofensivo do Sampaio, sem dúvida nenhuma, se estiver ainda jogando aquele mesmo futebol que mostrou
em 2015. É que o ataque tricolor realmente não tem no
momento nenhum jogador especialista nas duas extremas. Falam que Carlos Dantas não tem jogado nem a
metade do que jogou no Campeonato Carioca pelo Boa
Vista, mas ﬁca a pergunta: Quantos cruzamentos da linha de fundo saíram nas atuações do time neste Brasileiro? Pimentinha pode ser o “quebrador de linhas” que
o ataque sampaíno está procurando. Se vai dar certo, só
depende dele mesmo.
Horário esquisito
A reabertura do Municipal na tarde de hoje não era o
horário que a maior parte dos torcedores queria. Mesmo
com o estádio não sendo liberado para o público, muitos motenses, principalmente, acham que à noite teriam condições de incentivar a equipe nos arredores do
estádio na Vila Passos. A FMF, por sua vez, diz que atendeu à Prefeitura, que tem várias obras a inaugurar durante o dia. Um detalhe: o placar eletrônico ainda não
está funcionando.
Série C
Outro clube maranhense que entra em campo neste
sábado é o Imperatriz. O Cavalo de Aço recebe o Botafogo-PB, a partir das 17h, no Estádio Frei Epifânio, quando vai tentar sua primeira vitória. As duas equipes não
fazem boa campanha no Grupo A. Jogo, portanto, jogo
de difícil prognóstico, mesmo sendo marcado para a Região Tocantina. Todos sabem que sem torcida os dois times jogam em campo neutro. Aí, vai vencer quem errar
menos. Apenas isso.
Estadual
A fase semiﬁnal do Campeonato Maranhense tem
hoje um jogo interessante. São José e Moto duelam no
Municipal num jogo que aparentemente tem o RubroNegro como favorito, mas não será nenhuma surpresa
se der empate ou vitória do Peixe Pedra. Tecnicamente
inferior, o time de São José é um perigo nos contragolpes. Por isso, é bom o Moto não desperdiçar as chances
que surgirem, caso contrário, pode se dar mal.
Volta de público
A maioria dos torcedores do futebol maranhense tem
se manifestado a favor da volta do público aos estádios
num futuro bem próximo, respeitada a distância recomendada pelas autoridades sanitárias. Realmente, em
uma praça esportiva de 40 mil torcedores como o Castelão, os quatro mil que vinham comparecendo em média nos clássicos, e até menos disso, não ofereceriam risco algum de contágio. Difícil é acreditar que com o Sampaio Corrêa na situação em que se encontra na Segundona quatro mil pagantes irão ao estádio do Outeiro da
Cruz.
Preferência
Por falar em estádio, o Moto já pediu à CBF para que
seus jogos pela Série C sejam disputados na Vila Passos.
Por enquanto, ainda não foi atendido, mas é possível
que consiga. O Sampaio Corrêa segue a mesma linha de
raciocínio. Segundo o presidente Sérgio Frota, sem a
presença da torcida é bem melhor jogar mesmo no Nhozinho Santos. Mas ele ainda não manifestou esse desejo
à Confederação Brasileira de Futebol.
Televisão
A bem da verdade, quem está marcando horário de
jogos e até dando palpite nos locais de disputa é a televisão, maior patrocinadora da competição. Os clubes,
portanto, não têm força para dar palpite e reivindicar
nada nesse sentido. Os dirigentes sabem disso.

IMPAR
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MÚSICA

BiodzlançaEPonde
misturahiphopereggae

TiãoCarvalhoabrirásérie
delivesdos408anos

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

O

ambiente urbano oferece
um emaranhado de sensações contraditórias que
evocam o poder e a vontade
de transformação em grupos e pessoas. É nisso que acredita Abiodun, mais
conhecido como Biodz, que, por meio
de sua música, busca trazer à tona a
indignação e o fervor que a urbanicidade oferece mesclando com o que é
mais característico de suas raízes: a
música negra.
No seu primeiro EP, “Dr. Dun at Casaloca”, Biodz promove uma nova
consciência musical que une a linguagem local e a jamaicana, retratando o
cotidiano da margem, os preconceitos e a necessidade de uma nova forma de se relacionar com a natureza.
Focando nos ritmos e movimentos
que surgem na cidade, principalmente nas periferias.
Desde 2006, Biodz participa do universo musical, estando há 4 anos focado na cultura hip hop e reggae que
têm forte presença em São Luís do
Maranhão, conhecida como Jamaica
Brasileira. Sua música tem como referências as vertentes urbanas da cultura reggae como ragamufﬁn, DUB,
dancehall e rap.
Biodz já organizou bancas de rap e
participou da Taça das Favelas, abrindo show do Rashid e Dexter. Em 2019,
fez participação no show “Eletro
Acústico Preto Nando” no Festival BR
135, além de já ter em seu histórico o
palco compartilhado com vários nomes consagrados da música maranhense, como Célia Sampaio, Natália

CANTOR PREPAROU UM REPERTÓRIO ESPECIAL PARA A DATA

BIODZ FAZ PARTE DA CENA CULTURAL DO HIP HOP MARANHENSE HÁ QATRO ANOS
Ferro e Núbia. É também integrante
do projeto Criola Beat, que vem ganhando cada vez mais nome e espaço
na capital maranhense além de criar
um novo gênero.
SERVIÇO
O quê: lançamento do EP “Dr. Dun
at Casaloca”, do artista Biodz;
Instagram: @aka_biodz ou no link:

https://www.instagram.com/aka_biodz/
Link para audição (Spotify): “Dr.
Dun
at
Casaloca”
–
https://open.spotify.com/album/3KfbxR1KIsXUKTdOSqnmXz
Link para audição (YouTube): “Dr.
Dun
at
Casaloca”
–
https://www.youtube.com/watch?
v=OhxjBwDrp30

Um dos grandes representantes das tradições culturais do Maranhão no Brasil, o maranhense Tião Carvalho, abrirá a programação das comemorações dos 408
anos de São Luís, no evento ‘Slz 408 anos’. A sua live
acontecerá às 19h do próximo sábado (5), com transmissões
pelo
canal
do
Youtube
www.youtube.com/channel/UCt2QbwQTb3smCcfN0dtdEOA, pelo Instagram
@governoma, no Facebook GovernoMA e no Twitter
GovernoMA. O evento é realizado pela Cocar Produções, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do estado e
apoio do Mateus.
Com ampla experiência artística, acumulada ao longo de mais de 40 anos de carreira nacional e internacional, Tião Carvalho apresentará um show repleto manifestações populares, como o bumba-meu-boi, o baião, o
xote, o maracatu, o reggae maranhense e o samba na sua
mais ampla diversidade de ritmos.
“Estaremos levando um show repleto de música maranhense. Cantaremos minhas músicas, da minha irmã,
Ana Maria Carvalho, do João do Vale, do Josias Sobrinho,
do Raimundo Makarra, do Joãozinho Ribeiro e de outros
compositores maranhenses”, comentou Tião Carvalho,
adiantando um pouco do presente que prometer dar
aos ludovicenses.
Além de Tião, na percussão e cavaquinho, se apresentarão ao seu lado no show, o casal de amigos e compadres, Pedro Cury, músico de Santa Catarina, que fará o
violão e guitarra, e Paola Gibram, que faz sanfona e piano. Outra participação especial do show será do maranhense Celso França, que contribuirá como baterista e
percussionista trazendo as expressões rítmicas afrobrasileiras no show desta noite.

RECONHECIMENTO

SÃO LUÍS 408 ANOS

Celia Sampaio no Prêmio Grão de Música 2020

Praça dos Poetas:
palco para artistas

EDUARDO AGUIAR

UMA PROGRAMAÇÃO CULTURAL MARCOU ENTREGA DA PRAÇA

CÉLIA SAMPAIO QUE É UMA REFERÊNCIA NA CENA MUSICAL MARANHENSE E TEM TRABALHOS REGISTRADOS EM DIVERSOS RITMOS
canção em sua trajetória. Os 15 artistas premiados e premiadas em 2020
A cantora Célia Sampaio conhecida representam catorze dos estados bracomo a “Dama do reggae” será a re- sileiros.
Além de Célia Sampaio foram conpresentante do Maranhão na edição
2020 do Prêmio Grão de Música. Devi- templados: Adriana Deffenti (RS);
do à pandemia pela primeira vez o Aparecida Silvino (CE)); Darwinson
evento aconteceu por transmissão (GO); Euterpe (RR); Fuba (PB); Graça
online, será adaptado para ser realiza- Gomes (AC); Joana Terra (BA); Jodo sem comprometer a segurança de nathan Silva (ES); Marﬁza (RO); Nilze
todas as pessoas envolvidas e interes- Carvalho (RJ); Osvaldinho da Cuíca
sadas. A cerimônia acontecerá no dia (SP); Patrícia Quinteiro (RJ); Sergival
3 de dezembro, a partir das 19h, desta Silva (SE) e Valéria Oliveira (RN). que
vez acessível para todo o Brasil e para tem como missão revelar e destacar
o mundo. Nela, além das apresenta- obras e trajetórias artísticas de grande
ções musicais, todos os premiados re- valor, em meio ao rico cenário naciocebem a estatueta em bronze criada nal. A quantidade de artistas que se
formam e se espalham pelo Brasil é
por Elifas Andreato.
Os selecionados são compositores, imensurável, a maior parte deles e decompositoras e intérpretes, de dife- las não chega ao conhecimento do
rentes gerações e estilos musicais, são grande público. A 7ª edição apresenta
anualmente selecionados pela cura- uma seleção de 15 artistas que enridoria do PGM pelo conjunto de sua quecem a música brasileira e mereobra. Todos eles e todas elas têm co- cem ter seu talento destacado.
A idealizadora e realizadora do
mo fator comum, o destaque para a
SAMARTONY MARTINS

PGM, Socorro Lira, comenta sobre esta inusitada edição. “Estamos estudando a melhor forma de realizar este
ano, com os recursos tecnológicos e
econômicos que dispomos. Por agora,
podemos já dizer que tanto a organização quanto os premiados e premiadas, participam da cerimônia de premiação a partir de suas casas. Se, por
um lado, esse momento traz tantos
desaﬁos, por outro também amplia as
possibilidades, uma dela, é que poderá ser assistido por um público ainda
maior, já que o acesso online é irrestrito”. O disco coletânea reúne uma faixa de cada premiado e está sendo produzido com previsão de lançamento
para outubro. Este ano, ainda trará a
presença do Prêmio nas plataformas
digitais. O CD físico tem distribuição
gratuita e a versão digital ﬁca sempre
disponível no site, onde também podem ser ouvidas as coletâneas das
edições anteriores. (http://premiograodemusica.com.br)

A “Atenas Brasileira”, prestes a completar 408 anos,
ganhou um espaço para homenagear as gerações de poetas e escritores maranhenses. 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 cultura da capital que foram revitalizados. 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.
Há, também, um painel rotativo, que a cada mês celebrará a obra de outros literários. O painel inaugural traz
o soneto Miritiba, do escritor maranhense Humberto de
Campos. O espaço tem 1.130 m² e possui, ainda, quiosques, banheiros públicos e tratamento paisagístico,
além de detalhes arquitetônicos que remontam o colonial e o moderno. “São Luís é patrimônio da humanidade, do Brasil e do povo do Maranhão. Nosso patrimônio
imaterial destaca a beleza, a força e pujança da nossa literatura, especialmente a poesia. Convido a todos que
visitem a Praça dos Poetas, que é a celebração dessa memória”, disse 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.

EMPREENDEDORISMO

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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A importância dos dados
na experiência do Cliente

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

FERNANDO COELHO
PUBLICITÁRIO, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 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.FERNANDOCOELHOCONSULTORIA.COM/

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 relacionamento e fidelização de clientes em negócios.
Para você saber se está indo bem, é fundamental acompanhar, monitorar e medir as suas ações e
indicadores de clientes.
Ai, você deve ficar pensando: mas, como?
Eu explico! Primeiro, algumas perguntas são fundamentais:
· 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 forma correta o seu processo de fidelização de clientes.
De acordo com Hellmann (2014), são considerados 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 lealdade 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 quanto 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 sistema 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 experiência do seu cliente com o atendimento, ambiente e produto.
4. Realize constantemente ações de relacionamento 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.
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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 talvez 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 profissão 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, Adirson Vasconcelos, e ele foi direto ao que interessava. Entregou-me um filme Kodak 120
mm e recomendou: “Vá para a rua e fotografe qualquer coisa que você achar que
sirva para ilustrar uma boa reportagem”. O
desafio lançado e o primeiro passado seria dado. Eu só precisaria descobrir o jornalista 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 deserta. Sem clientes à vista, sem um futuro
ao longe e sem esperança por perto. Andei pelo Portinho, fotografando barqueiros 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 Mesquita (mais tarde Advogado da União) revelar o filme e copiar as fotos das 12 poses.
“Está melhor do que eu imaginava. Amanhã 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 descrevem, com ética e compromisso com a
informação, a história da humanidade ao
longo dos séculos, em que os jornais passaram a fazer parte da sociedade. Os jornais funcionam como um farol da salvação de seu público.
A velha Yashica Mat, de fabricação japonesa, 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 fotos 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 muitas outras passaram pelas minhas mãos. Com
meios tecnológicos mais avançados. Até o fim
do processo
de composição textual pelo sistema tipográfico, quem dava qualidade às fotos que ilustravam as páginas do jornal era o clicheirista
Moacir Bueno. Um operário de caráter firme,
gestos nada polidos, mas de técnica refinada 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, pioneiramente, o sistema ofsete, a história do clichê ficou
para o passado. Moacir foi continuar seu ofício na Imprensa Oficial do Sioge.

Irmandade
jornalística

A evolução
Na década de 90, as câmeras fotográficas de
filme foram sendo aposentadas, com o advento das digitais, que dominam hoje a atividade
jornalística em todos os ramos. Atualmente,
qualquer aparelho de smartphone possui câmeras com mais resolução do que o filme da
velha Yashica. Entretanto, já no fim da década de 70 passei a repórter-fotográfico das minhas 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 atividade. 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, período em que O Imparcial teve que se agigantar
em cada edição e cada crise, para não sucumbi
diante das dificuldades.

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.

Significa que a ideia que trouxe para
dentro desta casa pude compartilhar com
centenas de jornalistas e demais profissionais 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 noticiosa do cotidiano de São Luís, no Maranhão, do Brasil e do mundo. Eu e muitos 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 sincera e de enfrentamentos: Pedro Batista
Freire. Foi com ele e ele comigo que conseguimos construir parte da trajetória deste 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 começamos a desbravar o universo das comunicações, até hoje, com o mundo dominado
pela Internet, 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.
Por coincidência, amanhã, dia 2 de setembro, é dedicado ao repórter-fotográfico, gênero que dá vida, movimento, lustre,
cor e vibração à reportagem. Faz a imaculagem, sem dogma, da notícia. Dá uma
sonoridade e um aroma à notícia. Principalmente, as que valorizam e enaltecem
as qualidades dos seres humanos.
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Tendência agora são
eventos mais intimistas

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

O novo momento exige cautela, respeito ao próximo e proteção. E o
restaurante Villa do Vinho Bistrô na Cohama segue bem à risca os protocolos sanitários que garantem o distanciamento social e a devida higienização redobrada. O resultado são mesas com distância de 2m entre cada
uma, quantidade reduzida de mesas no salão e uma equipe de garçons
treinada para oferecer um serviço diferenciado.
Por tudo isso, a casa comandada por Werther Bandeira, que sempre foi
point de charme e de celebrações especiais na Ilha, continua em alta e
sendo uma excelente opção para as celebrações especiais, só que agora
em caráter bem intimista. Além de almoço e jantar para pequenos grupos
em sua charmosa adega, a Villa do Vinho Bistrô também pode ser reservada para eventos com quantidade reduzida de pessoas.Um exemplo desse
novo estilo de celebração com charme, segurança e intimidade foi o niver
de 82 anos da senhora Izautildes Cunha dos Santos, que comemorou com
um jantar para familiares na Villa do Vinho Bistrô sua nova idade, esbanjando saúde e alegria.

O projeto “Devotos de São João”, que vai reunir música, folclore, artes plásticas e fotograﬁa, é um dos
grandes eventos que vai rolar neste domingo, 6, por conta das comemorações do aniversário dos 408 Anos
de São Luís. O projeto concebido pelo fotógrafo Meireles Junior, em parceria com os artistas Betto Pereira,
César Nascimento e Chiquinho França, tem como objetivo divulgar a cultura do Maranhão, e apoiar ﬁnanceiramente grupos folclóricos que esse ano não se apresentaram no São João. Uma realização da Fundação
Sousândrade com o patrocínio da Vale.

Mais de 35 atrações culturais
Uma verdadeira imersão no melhor da cultura maranhense; com as mais de 35 atrações: Tambor de Crioula de Apolônio; Cacuriá de D. Teté; Boi Unidos de Santa Fé (Baixada); Boi de Axixá (Orquestra); Boi de Nina
Rodrigues (Orquestra); Boi Unidos Venceremos (Zabumba); Boi da Vila Conceição (Costa de Mão); Boi Pérolas dos Lençóis (Orquestra); Boi de Maracanã (Matraca); Dança do Lelê de Rosário; Boi Barrica (Alternativo)
e Tambor de Crioula São Benedito de Itapera. E mais, estrelas como Alcione, Zeca Baleiro, Rita Beneditto,
Fauzi Beydoun, Flávia Bittencourt, Fabrícia, Saﬁra, Sandra Duailibe, Coral de São João, Fernando de Carvalho e Wesley Sousa, além de um clipe gravado em conjunto pelos músicos Mano Borges, Djalma Chaves,
Adriano Correia, Alberto Trabulsi e Marcelo Carvalho entre outras surpresas.

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

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.

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

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.
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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 fortalecimento à reabertura do comércio em todo o Maranhão, considerando as nova
regras e formas de funcionamento dessas atividades, é a doação de 6 mil máscaras de proteção e uso individual, produzidas em tecido, nos laboratórios de modelagem do Senac nos municípios de São Luís, Imperatriz, Bacabal, Santa Inês e Timon. A entrega já foi iniciada, e instituições carentes desses municípios já estão
sendo beneﬁciadas com a doação.
Somente em São Luís, de 11 a 19 de agosto, mais de 2 mil máscaras foram doadas para as comunidades dos
bairros Vila Nova, Vila Sarney, Parque Vitória, Centro, Jardim São Cristóvão, Jardim Tropical, São Raimundo,
Cidade Operária, Jardim América, Mata e dos municípios de Paço do Lumiar e Raposa. “Essa é apenas uma
das ações que o Senac está desenvolvendo em prol da retomada segura e gradual das atividades, pois existe
um programa que abrange todo o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e as entidades empresariais, que tenho
certeza que irá atender muitas famílias na retomada gradual e segura às suas atividades”, destacou o Diretor
Regional do Senac, Ahirton Lopes.
Em Santa Inês, o Instituto Holanda Solidário, Assembléia de Deus da cidade, e a Assembleia de Deus de Pindaré, receberam as doações. Já em Timon, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), recebeu a doação de 1.000 máscaras produzidas pelo Senac na cidade.

Entrega de Máscaras em Timon

A campanha também chegou aos moradores da Vila Sarney

Na comunidade da Cidade Operária

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
Para quem acha que ainda não está na hora de sair de casa para se aglomerar em praias e casas noturnas de São Luís, a dica mais agitada de hoje
é a “Live Weekend”, a partir das 19h, no YouTube. A live de Léo Santana será transmitida diretamente do Gran Hotel Stella Maris Urban Resort &
Conventions, Salvador – Bahia, como parte do projeto que ainda conta
com shows de Denny Denan e convidados e Solange Almeida, até o dia 7
de setembro. Serão três Lives Show onde os hóspedes poderão assistir, ao
vivo, direto da varanda de seu quarto, obedecendo as normas do hotel e
atendendo todos os protocolos da OMS.
No repertório de Leo Santana, sucessos como Vai dar PT, Várias Novinhas
e Santinha.
O baiano está em carreira solo há seis anos. Antes disso foi vocalista da
banda Parangolé onde emplacou o hit Rebolation. Ainda na banda, o sucesso os levou ao Guinnees Book por ser a música mais tocada em 2010.
Leo Santana fez algumas lives nesse período de quarentena, como do Baile da Santinha, projeto que surgiu como esquenta do carnaval, mas fez
tanto sucesso que rodou o Brasil e rompeu fronteiras, com edições na
Suíça, Portugal e Espanha.
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INAUGURAÇÃO
DA AVICENA
PERFUMARIA
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 personalizado, produtos de maquiagem e muito conforto. A Avicena selecionou as
fragrâncias mais admiradas do público mundial e oferta o que há de melhor 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.

COMEÇA A TEMPORADA “O MARANHÃO É A NOSSA
PRAIA” DO PROGRAMA MUNDO PASSAPORTE
Foi um sucesso e com requintes de superprodução, 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 Milenarte Filmagens, na área da piscina, do luxuoso
Hotel Luzeiros, de frente para o mar e com um por

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

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 suculenta “Peixada Maranhense”.
A nova temporada de setembro a dezembro vai
apoiar, incentivar e valorizar os profissionais ligados a cultura, trade turístico, artesãos, empreendedores, que foram duramente impactados com
a Pandemia do Coronavírus e atrair a atenção do

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

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

TREINAMENTO INTENSIVO
EM MEDIA TRAINING
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 pessoal, 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 abordados de forma assertiva e clara, cumprindo os objetivos com foco na ciência, sem perder a ação persuasiva e informativa da notícia.
Devido ao sucesso e procura, Karina Vieira, idealizadora do curso, já pensa em novas turmas em breve.

público para conhecer os destinos maranhenses,
nessa retomada da economia. O Programa é veiculado através da AmazonSat e também pela REDETV 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.

COM O CHEF DE COZINHA, ORLANDO CAVALEIRO – CARIBEAN
BEACH ARAÇAGY, QUE PREPAROU UM SABOR DO MARANHÃO.

JÚLIO CESAR MUNIZ – ADMINISTRADOR DO GRAN LENÇOIS FLAT RESIDENCE FALOU DA RETOMADA DO
SETOR HOTELEIRO NA REGIÃO DOS
LENÇÓIS MARANHENSES.

