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APARTE       Transparentes    Um liberal lavajatista BASTIDORES
SABADO 11.09.2020

A investidura do ministro Luiz Fux à presidência do Supremo Tribunal Federal pode marcar uma 
etapa diferente no mais alto grau da Justiça Brasileira. Se não por um fim de uma época, mas pelo 
menos deve representar uma freada brusca no chamado ativismo judicial, que tem predominado 
em todas as instâncias do Judiciário.

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

CULTURA
Saiba como se 
cadastrar no 

auxílio Cultural 
PÁGINA  12

Partidos políticos de São Luís estão realizando desde o início da semana, convenções políticas para a escolha de seus representantes aos cargos de verea-
dor, prefeito e vice-prefeito para as eleições municipais de São Luís 2020.  O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que as convenções partidárias de-

verão ser realizadas entre o dia 31 de agosto a 16 de setembro, conforme prevê o Calendário Eleitoral. Veja a programaçao das concençoes .  PAGINA 6

ELEIÇÕES  2020

Convenções definem 
em quem você vai votar

Passos para escolher 
uma cachaça boa

Maranhão cria 
força-tarefa  

para combater 
queimadas 

 PÁGINA 12

MORTE DE EMPRESÁRIO     Veterinário depõe e vai para o presídio
PÁGINA 12

Ele é único economista e administrador em meio a uma leva 
de candidatos advogados e um ex-juiz federal. Adriano gosta de 
falar de sua preparação para o cargo que disputa em 2020. Diz 
ter mestrados em Harvard (EUA) e Sorbone (França), com a par-
ticularidade de nunca ter sido governista, mesmo sendo neto do 
ex-presidente José Sarney e sobrinho de Roseana, família que 
mandou meio século no Maranhão. Confira !  PÁGINA 3

A importância do 
Dia da Cachaça

Brasil tem mais 
de 4 mil marcas 

Uma escola de 
artes na vila dos 

pescadores
PÁGINA   14

ENTREVISTA ADRIANO SARNEY

“Nunca tive cargo 
no MDB ou de família”

Dia da 
"marvada"

PÁGINA 7

BAIXA       6H10    0.87M 

ALTA        12H31    3.97M 

BAIXA     18H34   1.29M

Moto Club 
comemora 

83 anos 
A diretoria do clube pretendia 

comemorar a data de forma bem 
mais coletiva, mas devido à pan-
demia do coronavírus a programa-
ção ficou reduzida a uma live por 
meio do canal oficial no YouTube, 
a partir das 17h. PÁGINA 13

Sair da  zona de 
rebaixamento 

é a meta do 
Sampaio Corrêa

Sampaio Corrêa encara 
o Operário-PR, hoje, às 

16h30, no Estádio Castelão. 
A partida é válida pela 
10ª rodada da Série B e 

uma vitória pode deixar o 
Tricolor fora do Z4

PÁGINA 13
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TRE do Maranhão requisitou o emprego da Força Federal em 98 municípios para as
eleições de novembro

Se gu ro-de fe so

ELEIÇÕES

Maranhão é líder em
pedido de Força Federal

A
Pre si dên cia do Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE) já re ce- 
beu três pe di dos de Tri bu nais 
Re gi o nais Elei to rais (TREs) 

so li ci tan do o en vio de For ça Fe de ral 
pa ra 106 lo ca li da des no pri mei ro tur- 
no das Elei ções Mu ni ci pais de 2020, 
que ocor re rá em 15 de no vem bro. Os 
TREs do Ma ra nhão, de Ma to Gros so 
do Sul e do Ama zo nas re qui si ta ram, 
res pec ti va men te, o em pre go de For ça 
Fe de ral em 98, cin co e três lo ca li da des 
dos es ta dos. Os pe di dos ain da se rão 
ana li sa dos pe lo TSE.

O uso da For ça Fe de ral em uma 
elei ção bus ca as se gu rar o li vre exer cí- 
cio do vo to, bem co mo a nor ma li da de 
da vo ta ção e da apu ra ção dos re sul ta- 
dos nos mu ni cí pi os em que a se gu- 
ran ça pú bli ca ne ces si ta de re for ço.

Pa ra o pri mei ro tur no das elei ções 
ge rais de 2018, o TSE apro vou o en vio 
de For ça Fe de ral pa ra 510 lo ca li da des 
de 11 es ta dos. Nas Elei ções Mu ni ci- 
pais de 2016, o Tri bu nal apro vou pe di- 
dos de tro pas fe de rais pa ra 467 lo cais 
de 14 es ta dos.

Du ran te a ses são ad mi nis tra ti va de 
16 de maio de 2018, o Ple ná rio do TSE 
de fi niu que to dos os pe di dos de re- 
qui si ção de For ça Fe de ral en ca mi- 
nha dos ao Tri bu nal de vem ser exa mi- 
na dos pe lo pre si den te da Cor te.

Na oca sião, a pro pos ta apro va da al- 
te rou a Re so lu ção TSE nº 21.843/2004, 
com o ob je ti vo de aten der ao ca rá ter 
de ur gên cia que, em mui tas oca siões, 
en vol ve es ses pe di dos, sem que, às ve- 
zes, ha ja tem po há bil pa ra es pe rar 
uma de ci são do Ple ná rio.

Se gu ran ça e lo gís ti ca

A REQUISIÇÃO PELO TRE DEVE VIR ACOMPANHADA DE JUSTIFICATIVA.

A Re so lu ção, que tra ta da re qui si- 
ção de For ça Fe de ral pe la JE, de ter mi- 
na que ca be aos TREs in di car nos pe- 
di dos as lo ca li da des on de é ne ces sá- 
ria a atu a ção da For ça Fe de ral pa ra ga- 
ran tir a se gu ran ça das elei ções e even- 
tu al apoio lo gís ti co.

A re qui si ção pe lo TRE de ve vir 
acom pa nha da de jus ti fi ca ti va, apon- 
tan do fa tos e cir cuns tân ci as que re ve- 
lem o re ceio de per tur ba ção das ati vi- 
da des elei to rais. Além dis so, a ar gu- 
men ta ção de ve fei ta de mo do se pa ra- 
do pa ra ca da zo na elei to ral, com in di- 
ca ção do en de re ço e do no me do juiz 
elei to ral a quem o efe ti vo da For ça Fe- 
de ral de ve rá se apre sen tar.

In te gra da por mi li ta res das For ças 

Ar ma das, a atu a ção da For ça Fe de ral 
nas elei ções es tá pre vis ta no Có di go 
Elei to ral (Lei nº 4.737/1965), ar ti go 23, 
in ci so XIV. O ar ti go 23 afir ma que 
com pe te pri va ti va men te ao TSE, en- 
tre ou tras atri bui ções, re qui si tar a 
For ça Fe de ral ne ces sá ria ao cum pri- 
men to da lei, de su as pró pri as de ci-
sões ou das de ci sões dos Tri bu nais Re-
gi o nais que so li ci ta rem, bem co mo 
pa ra ga ran tir a vo ta ção e a apu ra ção 
de uma elei ção.

Além de atu ar pa ra im pe dir qual- 
quer dis túr bio na or ga ni za ção e na re- 
a li za ção das elei ções, os mi li ta res po- 
dem ser re qui si ta dos pa ra au xi li ar a 
Jus ti ça Elei to ral no apoio lo gís ti co, 
por meio do trans por te de pes so al e 
de equi pa men tos a lo ca li da des dis- 
tan tes e iso la das.

PESCA

Presidente descarta fim do seguro-defeso

BENEFÍCIO É PAGO A PESCADORES ARTESANAIS DURANTE PERÍODO DE DEFESO

O pre si den te Jair Bol so na ro dis se
nes ta quin ta-fei ra (10) que não pre- 
ten de aca bar com o pro gra ma se gu ro-
de fe so, pa go a pes ca do res ar te sa nais.
A no tí cia foi da da pe lo se cre tá rio es- 
pe ci al da Pes ca, Jor ge Seif, du ran te a
li ve se ma nal do pre si den te, trans mi ti- 
da pe las re des so ci ais.

“Hou ve um ruí do da ques tão do fim
do se gu ro-de fe so, que é fa ke news to- 
tal. O pre si den te de fi niu que o se gu ro-
de fe so vai con ti nu ar nos mes mos
mol des que an te ri or men te, ou se ja,
ele não en tra no Ren da Bra sil. E o que
nós es ta mos con ti nu an do a fa zer é fil- 
trar, fa zer o re ca das tro, pa ra tra zer se- 
ri e da de no pro gra ma”, afir mou Seif.

Em se gui da, Bol so na ro dis se que o
fim do se gu ro-de fe so pa ra cri a ção do
Ren da Bra sil foi uma ideia tra zi da pe la
equi pe econô mi ca, mas foi des car ta- 
da.

“A ques tão do Ren da Bra sil, o pes- 
so al dá idei as. Quem de ci de, na pon ta

da li nha, um pro gra ma co mo es se, so- 
mos o Pau lo Gue des e eu. Nós ou vi- 
mos to do mun do, ca da um traz su as
idei as e al gu mas idei as que che gam
são ab sur das”, afir mou. No mês pas- 
sa do, du ran te uma agen da pú bli ca, o
pre si den te tam bém des car tou eli mi- 
nar o abo no sa la ri al, be ne fí cio pa go a
tra ba lha do res que ga nham até dois
sa lá ri os mí ni mos.

O Ren da Bra sil es tá em es tu do no
go ver no pa ra ex pan dir o al can ce e su- 
ce der o Bol sa Fa mí lia, que é pa go a fa- 
mí li as que es tão em si tu a ção de po- 
bre za ex tre ma e mi sé ria.

O se gu ro-de fe so é um be ne fí cio pa- 
go pe lo Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al (INSS) ao pes ca dor ar te sa nal
du ran te o pe río do de de fe so de al gu- 
ma es pé cie, quan do é proi bi da a ati vi- 
da de pes quei ra. O de fe so é a pa ra li sa- 
ção tem po rá ria da pes ca pa ra a pre- 

ser va ção das es pé ci es, se ja pa ra re- 
pro du ção de pei xes e crus tá ce os ou
em de cor rên cia de fenô me nos na tu- 
rais ou aci den tes.

Atu al men te, o be ne fí cio tem o va lor
de um sa lá rio mí ni mo (R$ 1.045) e é
pa go du ran te um pe río do que va ria de
4 a 5 me ses. O gas to anu al do go ver no
é de apro xi ma da men te R$ 2,5 bi lhões
e, se gun do o se cre tá rio es pe ci al da
Pes ca, cer ca de 800 mil pes so as re ce- 
bem o se gu ro, mas a mai or par te de las
não pre en che os re qui si tos pa ra o
pro gra ma. “Se gun do a CGU [Con tro- 
la do ria Ge ral da União], 69% são pes- 
so as que não vi vem da pes ca, não sa-
bem di fe ren ci ar um ca ma rão de uma
ba leia”, dis se Jor ge Seif, du ran te a li ve.

En tre as exi gên ci as da le gis la ção
pa ra o pes ca dor re ce ber o be ne fí cio,
es tá o de exer cer a ati vi da de de for ma
inin ter rup ta, ter re gis tro ati vo no Mi- 
nis té rio da Agri cul tu ra e com pro var a
co mer ci a li za ção do pes ca do.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Alta de preços pode
manter R$ 600

A al ta do pre ço dos ali men tos re for çou mo vi men to de
sin di ca tos e po lí ti cos em prol da ma nu ten ção do au xí lio
emer gen ci al em R$ 600. Cen trais sin di cais mar ca ram
pa ra a pró xi ma quar ta-fei ra o lan ça men to da cam pa- 
nha, “#600 pe lo Bra sil, bom pa ra o ci da dão, pa ra a eco- 
no mia e pa ra o Bra sil”. O mo vi men to pre ten de, tam- 
bém, le var ao pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia, a co- 
lo car em vo ta ção a me di da pro vi só ria que re du ziu o va- 
lor pa ra R$ 300 até o fim do ano.

De acor do com João Car los Gon çal ves, o Ju ru na, se- 
cre tá rio-ge ral da For ça Sin di cal, vá ri os pre fei tos e can di- 
da tos a pre fei tu ras pe lo país ade ri ram ao mo vi men to.
On ze cen trais sin di cais (de tra ba lha do res da ini ci a ti va
pri va da e do ser vi ço pú bli co) lan ça ram ma ni fes to re jei- 
tan do a di mi nui ção do au xí lio.

Se de pen der o pre si den te Jair Bol so na ro, con tu do,
na da vai mu dar. “A gen te la men ta, eram três me ses, nós
pror ro ga mos pa ra mais dois, cin co me ses, e ago ra aca- 
bou. Cri a mos um ou tro au xí lio emer gen ci al, não mais
de R$ 600, mas de R$ 300. Não é por que que ro pa gar me- 
nos, não. É por que o Bra sil não tem co mo se en di vi dar
mais”, dis se ele, nes ta quin ta-fei ra (11/9), à noi te, du- 
ran te li ve nas re des so ci ais.

Bol so na ro apro vei tou pa ra fus ti gar os go ver na do res
que li de ra ram as me di das de iso la men to na pan de mia
de co vid-19. “Eu não que ro cul par nin guém, não, mas
vão pe dir au xí lio pa ra quem ti rou seu em pre go, pa ra
quem fa lou ‘Fi que em ca sa, a eco no mia a gen te vê de- 
pois’. O Bra sil to do pa rou. Che gou o bo le to pa ra pa gar a
con ta aí”, apon tou o pre si den te.

Além das en ti da des sin di cais, o se na dor Ro gé rio Car- 
va lho (PT-SE) apre sen tou pro je to de lei pa ra ga ran tir o
au xí lio emer gen ci al de R$ 600 pa ra pro fis si o nais da cul- 
tu ra. A MP já re ce beu 264 emen das. Uma de las é a do de- 
pu ta do Kim Ka ta gui ri (DEM-SP) pa ra a con ti nui da de
dos R$ 600 até 31 de de zem bro. Ele ale ga que o be ne fí cio
re pre sen tou qua se a to ta li da de da ren da dos 10% mais
po bres do país e que a al ta no pre ço dos ali men tos é mo- 
ti vo pa ra man ter o va lor do au xí lio. 

“O es ta do bra si lei ro ti ra dos po bres

e dá pa ra os ri cos”, dis se.

STF

Depoimento de
Bolsonaro será presencial

O mi nis tro Cel so de Mel lo, do Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral (STF), de ter mi nou que o pre si den te Jair Bol so na ro
pres te de poi men to pre sen ci al no inqué ri to que apu ra a
su pos ta in ter fe rên cia po lí ti ca de le na Po lí cia Fe de ral
(PF). Des de que o ex-juiz fez as acu sa ções, Bol so na ro
tem afir ma do que não in ter fe riu na PF e que são “le vi a- 
nas to das as afir ma ções em sen ti do con trá rio”.

O inqué ri to foi aber to no fi nal de abril, a pe di do da
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca (PGR), a par tir de de- 
cla ra ções do ex-juiz Ser gio Mo ro, que fez a acu sa ção de
in ter fe rên cia ao se de mi tir do car go de mi nis tro da Jus ti- 
ça. A in ves ti ga ção já te ve du as pror ro ga ções por 30 di as
au to ri za das por Cel so de Mel lo.

Após a PF co mu ni car ao mi nis tro pre ci sa ria co lher o
de poi men to do pre si den te da Re pú bli ca, Cel so de Mel lo
pe diu ma ni fes ta ção ao pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca,
Au gus to Aras, que de fen deu a pos si bi li da de do de poi- 
men to por es cri to, ale gan do ser es sa uma prer ro ga ti va
da Pre si dên cia.

Mel lo, con tu do, dis cor dou de Aras. Pa ra o mi nis tro, o
de poi men to por es cri to do pre si den te da Re pú bli ca só
es tá pre vis to em ca sos nos quais o ocu pan te do car go fi- 
gu re co mo tes te mu nha ou ví ti ma, mas não co mo in ves- 
ti ga do.

A de ci são es ta va pron ta des de 18 de agos to, mas até
ago ra não ha via si do as si na da de vi do a uma in ter na ção
mé di ca ines pe ra da de Cel so de Mel lo, in for mou o ga bi- 
ne te do mi nis tro. No des pa cho di vul ga do nes ta sex ta-
fei ra (11), o de ca no do Su pre mo res sal tou que a Lei Or- 
gâ ni ca da Ma gis tra tu ra (Lo man) per mi te a to ma da de ci- 
são du ran te a li cen ça mé di ca.

O pre si den te Jair Bol so na ro já ha via se ma ni fes ta do
so bre o as sun to. Na oca sião, per gun ta do por jor na lis tas
se pre fe ria pres tar de poi men to por es cri to ou pre sen ci- 
al men te, ele res pon deu: 

“Pa ra mim, tan to faz

pre sen ci al men te ou por es cri to.

Co mo de fe rên cia, [o de poi men to

de] pre si den tes an te ri o res foi por

es cri to.”

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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O pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelo PV, Adriano Sarney, concedeu entrevista
exclusiva falando sobre sua pretensão na capital maranhense

RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de Re da ção

O Im par ci al –De pu ta do Adri a no, co mo

o se nhor se si tua no meio des sa guer ra
pe la dis pu ta da Pre fei tu ra de São Luís,
mes mo sa ben do que o seu gru po – da
Fa mí lia Sarney -nun ca ele geu um pre -
fei to na ca pi tal

O fa to de o se nhor ser ne to do ex-pre -
si den te Jo sé Sarney, aju da ou atra pa -
lha a sua can di da tu ra em São Luís?

Co mo mem bros da fa mí lia Sarney, o
se nhor nas ceu, cres ceu e se tor nou po -
lí ti co den tro de um gru po que man dou
mui to no Ma ra nhão. Ago ra, na opo si -
ção, co mo tem si do ad mi nis trar es sa
no va pos tu ra co mo de pu ta do e, ago ra,
co mo can di da to a pre fei to?

Co mo opo si tor do atu al go ver no, que
der ro tou sua fa mí lia, fa ci li ta a sua po -
si ção de can di da tu ra a pre fei to?

Fa lo de ra cha com re la ção à dis pu ta
da Pre fei tu ra. Uma par te que ria sua
can di da tu ra en quan to a ou tra pre fe riu
o de pu ta do Ne to Evan ge lis ta, que é do
DEM. Ou não foi is so?

E quan to ao PV, com sua can di da tu ra
sem ali an ça, te rá um tem po de te le vi -
são bas tan te re du zi do, nu ma cam pa -
nha em que es sa fer ra men ta va le rá
mui to em tem po de res tri ções. Ou o
se nhor acha que vai pre va le cer mais
ou tras for mas de fa zer o dis cur so che -
gar ao lei tor?

Co mo o se nhor ar ma sua es tra té gia
pa ra ino var e ga nhar o apoio po pu lar?

Nu ma elei ção mar ca da pe la pan de -
mia, pre nún cio de si tu a ção to tal men te
atí pi ca de ges tão, qual a sua es tra té -
gia pa ra São Luís num even tu al vi tó ria
elei to ral?

Quais se rão su as pri o ri da des na ges -
tão?

O se nhor dis se no co me ço des sa con -
ver sa, que o seu avô Jo sé Sarney já
an te ci pou o vo to em seu no me. O que
is so sig ni fi ca pa ra sua cam pa nha?

ADRIANO SARNEY

“Nunca tive cargo no
MDB ou de família”

D
os 12 pré-can di da tos a pre- 
fei to de são Luís, o de pu ta- 
do es ta du al Adri a no Sarney
tem uma sé rie de par ti cu la- 

ri da des. É o úni co mem bro da fa mí lia
Sarney com man da to atu al men te. E a
fa mí lia es tá di vi di da na elei ção mu ni- 
ci pal. Mes mo sen do ne to do ex-pre si- 
den te da Re pú bli ca não con se guiu o
apoio da tia, Ro se a na Sarney, ex-go- 
ver na do ra, que con tro la o MDB, com
o ex-se na dor João Al ber to e o de pu ta- 
do es ta du al Ro ber to Cos ta. O par ti do
pre fe riu apoi ar o can di da to do DEM,
Ne to Evan ge lis ta.

Ele é úni co eco no mis ta e ad mi nis- 
tra dor em meio a uma le va de can di- 
da tos ad vo ga dos e um ex-juiz fe de ral.
Adri a no gos ta de fa lar de sua pre pa ra- 
ção pa ra o car go que dis pu ta em 2020.
Diz ter mes tra dos em Har vard (EUA) e
Sor bo ne (Fran ça), com a par ti cu la ri- 
da de de nun ca ter si do go ver nis ta,
mes mo sen do ne to do ex-pre si den te
Jo sé Sarney e so bri nho de Ro se a na, fa- 
mí lia que man dou meio sé cu lo no
Ma ra nhão.

“É cu ri o so. Mas eu nun ca fui go ver- 
nis ta. En trei na po lí ti ca de pois de es- 
tu dar, me for mar e ga nhar uma ex pe- 
ri ên cia pro fis si o nal bas tan te apu ra da.
Quan do en trei na po lí ti ca, en trei pe lo
vo to. Não por in di ca ção de fa mí lia ou
de gru pos po lí ti cos. E já en trei no
cam po de opo si ção. Nun ca foi fi li a do
ao MDB, não tra ba lhei em go ver no do
BMD e nem de fa mí lia”, ga ran te.

Adri a no Sarney – Con for tá vel. Te- 
nho ti do co e rên cia no cam po de opo- 
si ção. Ho je a fa mí lia Sarney, de cer ta
for ma es tá di vi di da. Ro se a na e o MDB
re sol ve ram apoi ar o can di da to Ne to
Evan ge lis ta (DEM), que faz par te do
con sór cio de can di da tos do go ver no
do Es ta do. Mas per ma ne ço na co e- 
rên cia, fa zen do uma cam pa nha pro- 
po si ti va pa ra a pre fei tu ra de são Luís.
Co mo eco no mis ta e ad mi nis tra dor,
me pre pa rei pa ra is so. A mai o ria dos
can di da tos é de ad vo ga dos, en tão tra- 
go es sa ba ga gem in te lec tu al, além da
ex pe ri ên cia no se tor pri va do, an tes
tra ba lhan do em mul ti na ci o nais.

Na ver da de is so nem aju da nem
atra pa lha. Eu não vou mis tu rar po lí ti- 
ca com san gue. Uma coi sa é a po lí ti ca,
ou tra coi sa é a fa mí lia. Eu sou li ga do à
fa mí lia, amo mi nha fa mí lia, res pei to a
to dos eles, mas a mi nha po lí ti ca é pa- 
ra o po vo do Ma ra nhão. Meu de se jo é
aju dar a ci da de em que nas ci, que
meu fi lho nas ceu, que meu pai nas- 
ceu. Que ro co lo car pa ra a ci da de de
São Luís a mi nha ex pe ri ên cia na ini ci- 
a ti va pri va da, com ges tão de pes so al,
so ma da o mes tra do em eco no mia e
em ad mi nis tra ção. Que ro ou vir as
pes so as pa ra pla ne jar, e exe cu tar o or- 
ça men to de for ma exem plar.

Na ver da de sou o úni co da fa mí lia,
com man da to. Mas é cu ri o so que
nun ca fui go ver nis ta. En trei na po lí ti-
ca de pois de es tu dar, me for mar e ga- 
nhar uma ex pe ri ên cia pro fis si o nal
bas tan te apu ra da. Quan do en trei na
po lí ti ca, en trei pe lo vo to. Não por in- 
di ca ção de fa mí lia ou de gru pos po lí- 
ti cos. E já en trei no cam po de opo si- 
ção. Nun ca tra ba lhei em go ver no do
MDB, nun ca fui fi li a do ao MDB e nun- 
ca par ti ci pai de go ver no de fa mí lia.
Por tan to já en trei na po lí ti ca, co mo
opo si ção.

Quan do fa lo no cam po de opo si ção
que ro di zer que, de fa to, é uma lin gua- 
gem que as pes so as con se guem en- 
ten der me lhor. Mas eu, na ver da de,
me con si de ro in de pen den te. Por que
in de pen den te? Pa re ce que, quan do se
fa la em po si ção, é al guém que es tá
con tra a po pu la ção. Mas não é is to.
Quan do têm pro je tos na As sem bleia
Le gis la ti va em fa vor da po pu la ção,
não pos so fi car con tra. Po rém, te nho
in de pen dên cia pa ra fis ca li zar o go-
ver no es ta du al. Eu pro cu ro acom pa-
nhar as pre o cu pa ções da po pu la ção
na qui lo que ela achar er ra do. Por is so
sou in de pen den te, mas sem pre ao la- 
do do po vo.

“Próximo prefeito será responsável pela vacinação”

ADRIANO SARNEY SERÁ O CANDIDATO À PREFEITURA DE SÃO LUÍS PELO PV SEM O APOIO DO MDB DA TIA ROSEANA SARNEY

Na ver da de, o MDB não ra chou. O
MDB de Ro se a na Sarney es tá to do
jun to, uni do ao Ne to Evan ge lis ta.

Sim, acho que vai pre va le cer a nar- 
ra ti va. O meu dis cur so se rá mui to for- 
te e ino va dor. Po rém, vai pre va le cer
mui to a re de so ci al. Vi mos o que
acon te ceu em 2018, com o pre si den te
da Re pú bli ca Jair Bol so na ro. Tam bém
em São Luís ou tros po lí ti cos fi ze ram
su ces so nas re des so ci ais na elei ção
pas sa da. Eu tam bém, ago ra, te nho
con se gui do até ala van car pon tos nas
pes qui sas.

De fa to, ela não vai aca bar. Só aca ba
com a va ci na e ain da não há va ci na.
Mas pra mim, que sou in de pen den te,

te nho apoi os im por tan tes, além das
re des. O de pu ta do Cé sar Pi res, a vi ce
eos can di da tos a ve re a dor que es tão
na lu ta. Com ou tros apoi a do res va- 
mos con se guir che ga à po pu la ção
com a men sa gem que se rá for te e atu- 
al. A es tra té gia é con se guir fa zer o má- 
xi mo de vo lu me de cam pa nha.

Es sa per gun ta é in te res san te. Os
atu ais pré-can di da tos não es tão fa- 
lan do na pan de mia. Mas to dos de vem
sa ber que o pró xi mo pre fei to se rá res- 
pon sá vel pe la va ci na ção da po pu la- 
ção. En tão, eu já de se nho um pla no
pa ra va ci nar em mas sa a po pu la ção
da ca pi tal. Tem que cui dar bem do or- 
ça men to, dos ser vi ços pú bli cos. Sou
eco no mis ta e co nhe ço bem as fi nan- 
ças es ta du ais e mu ni ci pais. O or ça- 
men to de São Luís em 2021 é de pou- 
co mais de R$ 3 bi lhões. Só que R$ 1
bi lhão se rá pa ra a Saú de, pa ra pa gar
pes so al e o fun ci o na men to dos hos pi- 
tais. O que is so que di zer? Quer di zer
que o gar ga lo da saú de que é o aten di- 
men to, es tá num con tras te. Se rão R$
800 mi lhões pa ra aque les que aten- 
dem as pes so as.

Te mos três pri o ri da des: 1ª – ze rar
em três me ses a fi la de aten di men to
nos hos pi tais. Va mos pe gar to dos os
hos pi tais e clí ni cas par ti cu la res e con- 
tra tá-los pa ra que fun ci o nem de ma- 
nhã tar de e noi te, aten den doa fi la de
ci rur gi as, exa mes e con sul tas. No
quar to mês va mos co me çar um pro-
gra ma no vo, de saú de sem fi la. 2ª – Va- 
mos fa zer um no vo So cor rão na Vi la
Ma ra ca nã pa ra aten der as am bu lân ci- 
as que vi e rem do in te ri or e a zo na ru-
ral .A 3ª se rá de sa ti var to dos os so cor-
rões de São Luís e re co lo car a emer- 
gên cia ge ral no Gran de Hos pi tal da
Ilha, cu ja obra é do go ver no es ta du al –
mui tos can di da tos não sa bem –, mas
a res pon sa bi li da de de ge ri-lo, que se- 
rá enor me –, vai ser da Pre fei tu ra. 

Sig ni fi ca um or gu lho enor me. Fi co
mui to fe liz com a de cla ra ção an te ci- 
pa da de vo to de uma pes soa da di-
men são po lí ti ca de meu avô. Ele é um
dos mai o res po lí ti cos que o Bra sil já
te ve. Não ha ve rá uma li de ran ça igual
à de Sarney nem da qui a 200 anos.

1

2
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Em bo la dos (1)

Em bo la dos (2)

“Se não têm pão, que co mam bri o ches. Na
Fran ça, aca bou em gui lho ti na. No Bra sil
vai aca bar em piz za”

Po lí ti ca ve lha

Po lí ti ca ve lha

Um li be ral
la va ja tis ta

A in ves ti du ra do mi nis tro Luiz Fux à pre si dên cia do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral po de mar car uma eta pa di fe ren te no mais al to
grau da Jus ti ça Bra si lei ra. Se não por um fim de uma épo ca, mas
pe lo me nos de ve re pre sen tar uma fre a da brus ca no cha ma do ati- 
vis mo ju di ci al, que tem pre do mi na do em to das as ins tân ci as do
Ju di ciá rio. O meio ju rí di co vê a po si ção do ju ris ta Luiz Fux co mo
pron ta pa ra pro ta go ni zar um no vo mo men to ru mo a pro vá vel
mai or in de pen dên cia do Ju di ciá rio em re la ção Exe cu ti vo e ao Le- 
gis la ti vo.Afi nal, os úl ti mos dois anos, fo ram ri cos em ten são per- 
ma nen te en tre os Po de res.

Na ges tão do an te ces sor Di as Tof fo li acon te ce ram coi sas de ar- 
re pi ar, co mo ou sa dia do la va ja tis mo ope ran do às es cân ca ras, co- 
mo um tri bu nal in de pen den te e ati tu des in sa nas de ra di cais de
di rei tas per se gui rem mi nis tros com fa ke news e atos pú bli cos.
Hou ve até ten ta va de aco var dar o Ju di ciá rio com ma ni fes ta ções
pe din do o fe cha men to do STF, além de ati ra rem ro jões con tra a
sua se de em Bra sí lia. Com a co ni vên cia do pre si den te da Re pú bli- 
ca. Em res pos ta, hou ve com pla cên cia do co man do da su pre ma
cor te, e na da acon te ceu pa ra pu nir com ri gor da lei, os cri mi no- 
sos. Ex ce to a po si ção co ra jo sa de al guns mi nis tros, co mo Ale xan- 
dre de Mo res, Ri car do Lewan dows ki e Gil mar Men des.

O mi nis tro Di as Tof fo li mar cou sua tem po ra da no STF ten tan- 
do li de rar, sem su ces so, um pac to en tre os Po de res que, na prá ti- 
ca, nun ca exis tiu. Já Fux, com uma ro bus ta ba ga gem in te lec tu al,
quer que a Cor te Su pre ma e o Ju di ciá rio co mo um to do in ter fi ram
ca da vez me nos na po lí ti ca. Em seu dis cur so de pos se, ele afir mou
que a ju di ci a li za ção da po lí ti ca, fenô me no no qual um po der in- 
ter fe re em atri bui ções de ou tros, tem equi vo ca da men te trans for- 
ma do o STF em uma es pé cie de “orá cu lo”. Tu do e qua se to dos,
quan do se de pa ram com dú vi das, vão ba ter à por ta do STF, en tu- 
pin do su as di vi sões de ques tões to las e des ne ces sá ri as.

“O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não de tém o mo no pó lio das res- 
pos tas, nem é o le gí ti mo orá cu lo, pa ra to dos os di le mas mo rais,
po lí ti cos e econô mi cos de uma na ção”, avi sou Luiz Fux. E ain da
co brou que as au to ri da des aju dem a dar um “bas ta na ju di ci a li za- 
ção vul gar e epi dê mi ca de te mas e con fli tos em que a de ci são po lí- 
ti ca de va rei nar”. Po rém, ele le vou pa ra o car go a di fe ren ça re le- 
van te di an te de Tof fo li em re la ção à La va Ja to. Fu xé um li be ral e
tam bém en tu si as ta co mo “la va ja tis tas”, en quan to Tof fo li é um dos
mais crí ti cos, por en ten der que hou ve abu sos na con du ção das
in ves ti ga ções e pro ces sos. Co mo juiz de car rei ra, Fux po de re vi go- 
rar a ve lha má xi ma: juiz não dis cu te. Juiz Jul ga con for me os au tos.

A 8ª ci da de do mun do em po pu la ção, com 12 mi lhões de ha bi- 
tan tes – mai or do que Pe quim –, São Pau lo tem qua tro can di da tos
à pre fei tu ra, em bo la dos em em pa te téc ni co nas pes qui sas. No to- 
tal são 15 que dis pu tam a ca dei ra do pre fei to Bru no Co vas.

O al cai de Co vas, que dis pu ta a re e lei ção, apa re ce com 16% das
in ten ções de vo to, se gui do por Gui lher me Bou los (PSOL), com
12,4%; Cel so Rous so man no (Re pu bli ca nos), com 12,3%; e Már cio
Fran ça (PSB) com 11,5%, se gun do a Con sul to ria Atlas
(SP06002/2020).

Da chef de co zi nha Ri ta Lo bo, ao con de nar a al ta dos ali men tos
no Bra sil. Ela te me que, ao in vés de in dig na ção, o fa to aca ba rá em
piz za

Por que se rá que o go ver no Jair Bol so na ro re sol veu de- 
vol ver ao go ver no do Ma ra nhão, a BR 402, que li ga Ba- 
ca bei ra ao Pi auí, cor tan do os Len çóis ma ra nhen ses,

es pi nha dor sal de par te da Ro ta das Emo ções?  O tre cho
foi fe de ra li za do no Go ver no de Ro se a na, o DNIT diz não ter do cu- 
men tos a res pei to.

O im pas se so bre a ges tão da BR co me çou es te ano. Dos
190 km que se pa ram Ba ca bei ra da di vi sa com o Pi auí,

em Par naí ba, o DNIT só con si de ra fe de ral o tre cho en- 
tre Hum ber to de Cam pos e o Pi auí (90 km). O de Ba ca bei- 

ra/Hum ber to de Cam pos (103 km) é do go ver no es ta du al, fis ca li- 
za ção e ma nu ten ção.

É ex ce len te mo men to pa ra a ban ca da do Ma ra nhão,
co or de na da pe lo de pu ta do Mar re ca Fi lho, cu ja ci da de

na tal Ita pe cu ru é cor ta da pe la BR 402, en trar em ação.
E pres si o nar o Pla nal to pa ra so lu ci o nar es sa pen den ga,

que pa re cer coi sa de po lí ti ca miú da.

Os 12 can di da tos a pre fei to de São Luís, uma pen ca de “me nu- 
dos”, ini ci am a cam pa nha sem tra zer na da de no vo. A pan de mia
não me xeu com a ima gi na ção de les pa ra o “no vo nor mal”. Não
pin tou na da que pa re ça com o mo men to de elei tor mas ca ra do e
can di da to dis tan ci a do de le.

Tu do que se tem vis to nos can di da tos é igual zi nho a os das
cam pa nhas de 2012 e 2016. Ne go ci a ções so bre ali an ça por tem po
de TV e rá dio, pro mes sas de car gos ama nhã, con cha vos de bas ti- 
do res, e na da que em pol gue ao elei tor no “no vo nor mal”. Na da
mes mo.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

FE LI PE CA MA RÃO
Pro fes sor, Se cre tá rio de Es ta do da Edu -
ca ção e Rei tor IE MA, Mem bro da Aca de -
mia Lu do vi cen se de Le tras e Só cio do
Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do Ma ra -
nhão

LOU RI VAL SE RE JO

Novas trajetórias para os estudantes

Ga ran tir to das as con di ções pa ra
que o es tu dan te da es co la pú bli ca te- 
nha opor tu ni da de de es co lher o fu tu- 
ro que al me ja, de ve ser o al vo de to do
ges tor pú bli co de edu ca ção. Ca be
lem brar que, quan do se tra ta de con- 
di ções, di fe ren te men te do que per- 
meia o ima gi ná rio co le ti vo, ao vis lum- 
brar ape nas me lho ri as dos es pa ços fí- 
si cos es co la res, o des ta que de ve ser a
apren di za gem, in de pen den te dos de- 
sa fi os que en fren ta mos no co ti di a no
da sa la de au la.

Pes qui sas apon tam que os es tu- 
dan tes se sen tem mais atraí dos, ou se- 
ja, de se jam apren der mais, quan do
per ce bem que os co nhe ci men tos re- 
ce bi dos em sa la de au la são úteis pa ra
a for ma ção de les, en quan to se res hu- 
ma nos e ci da dãos. Es sas evi dên ci as,
ba se a das em es cu tas com es tu dan tes
bra si lei ros, mo ti va ram mu dan ças na
le gis la ção edu ca ci o nal, a exem plo da
Lei Nº 13.415/2017, que al te rou a Lei
de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na- 
ci o nal (LD BEN), am pli an do a car ga
ho rá ria mí ni ma anu al no En si no Mé- 
dio, no pra zo de cin co anos e es ta be le- 
ceu, pa ra es sa eta pa do en si no, uma
no va or ga ni za ção cur ri cu lar que de- 
ve rá con tem plar a Ba se Na ci o nal Co- 
mum Cur ri cu lar (BNCC) e a ofer ta de
di fe ren tes iti ne rá ri os for ma ti vos, com
fo co em áre as de co nhe ci men to e na
for ma ção téc ni ca e pro fis si o nal.

Re fi ro-me ao No vo En si no Mé dio,
por meio do qual o pro ta go nis mo ju- 

ve nil é for ta le ci do, ao pos si bi li tar que
o es tu dan te es co lha seu per cur so de
apren di za gem e am plie o uni ver so de
co nhe ci men tos, no am bi en te es co lar,
pa ra que pos sa cons truir seu pro je to
de vi da. En tre ou tras ino va ções, su bli- 
nho, tam bém, a fle xi bi li za ção cur ri cu- 
lar, que aten de à va ri e da de de in te res- 
ses do es tu dan te quan to a sua tra je tó- 
ria for ma ti va e a for ma ção in te gral,
con si de ran do as di men sões so ci al e
emo ci o nal, além da com pe tên cia
cog ni ti va.

No Ma ra nhão, 28 (vin te e oi to) es- 
co las da re de pú bli ca es ta du al in te- 
gram o pro je to pi lo to do No vo En si no
Mé dio, com a cons tru ção de iti ne rá ri- 
os for ma ti vos. Des de o ano pas sa do,
ges to res, su per vi so res e pro fes so res
par ti ci pa ram de en con tros for ma ti- 
vos, pro mo vi dos pe la Se cre ta ria de
Es ta do da Edu ca ção (SE DUC) e par- 
cei ros, pa ra dis cu tir e apre sen tar su- 
ges tões me to do ló gi cas per ti nen tes à
fle xi bi li za ção cur ri cu lar. No ta da men- 
te, o que es ta mos pro pon do é a cons- 
tru ção co le ti va de um do cu men to
cur ri cu lar, que con tem ple a for ma ção
de ci da dãos autô no mos, res pon sá veis
e ap tos pa ra a con cre ti za ção de seus
pro je tos de vi da.

Nes se con tex to, nos sos téc ni cos e
equi pes ges to ras des sas es co las se- 
guem na ela bo ra ção da ver são pre li- 
mi nar do do cu men to, que se rá sub- 
me ti do à con sul ta pú bli ca on-li ne,
du ran te to do o mês de ou tu bro e,
após as con tri bui ções ob ti das na con- 
sul ta, se rá en vi a do, até o fi nal des te
ano, ao Con se lho Es ta du al de Edu ca- 
ção pa ra apre ci a ção de apro va ção.

Por ou tro la do, o go ver no Flá vio Di- 
no, tam bém, avan ça na for ma ção de
pro fes so res da Eja tec Ma ra nhão, na

pers pec ti va do No vo En si no Mé dio
pa ra a Edu ca ção Pro fis si o nal. Ao to do,
se rão se te ci clos for ma ti vos, en vol- 
ven do 16 es co las do pro je to pi lo to pa- 
ra a im plan ta ção do No vo En si no Mé-
dio no Es ta do. Atu al men te, exis tem
1.500 (um mil e qui nhen tos) es tu dan- 
tes ma tri cu la dos nes sa mo da li da de
no Ma ra nhão, nos 16 (de zes seis) Cen- 
tros de En si no da re de es ta du al nas ci- 
da des de São Luís (gran de ilha), Ti- 
mon e Al cân ta ra. O tra ba lho em pre-
en di do, nes sa mo da li da de, vi sa, tam- 
bém, ga ran tir con di ções pa ra que a
apren di za gem da sa la de au la se ja ali- 
nha da e sig ni fi ca ti va à vi vên cia diá ria
dos es tu dan tes, que, em sua mai o ria,
são tra ba lha do res.

Por tan to, a edu ca ção es co lar vi ven-
cia um mo men to ím par de trans for- 
ma ção, so bre tu do no fa zer pe da gó gi- 
co do En si no Mé dio. Uma mu dan ça,
ain da que tar dia, mas im pres cin dí vel
pa ra a jus ti ça so ci al e di mi nui ção das
de si gual da des la ten tes em nos so país.
Co mo bem res sal tou a jor na lis ta e es- 
pe ci a lis ta em Edu ca ção, An na Pe ni do,
em um pai nel in ti tu la do “Ju ven tu de,
En si no Mé dio e Iti ne rá ri os For ma ti-
vos”, des ti na do a pro fes so res da nos sa
re de, “A gen te en quan to so ci e da de es- 
tá pre ci san do mui to de um En si no
Mé dio que se ja ca paz de dar pro pó si- 
to aos nos sos es tu dan tes, en tão ago ra
te mos es sa opor tu ni da de”, des ta cou.

O go ver na dor Flá vio Di no, as sim
co mo eu, en xer ga a edu ca ção co mo
uma cha ve li ber ta do ra pa ra o de sen- 
vol vi men to e me lho ria da vi da dos
ma ra nhen ses. É por is so que se gui- 
mos fir mes na lu ta por uma apren di-
za gem de qua li da de e que pos si bi li te
no vas tra je tó ri as de vi da aos nos sos
es tu dan tes.

E NO ENTANTO A JUSTIÇA ESTÁ SE MOVENDO

Nun ca po de ria ima gi nar que mi- 
nha pas sa gem pe la pre si dên cia do
Tri bu nal de Jus ti ça fos se mar ca da por
uma tra gé dia sa ni tá ria mun di al.

Mas acon te ceu e só nos res tou en- 
fren tar os de sa fi os que emer gi ram
des sa cri se.

Até o mo men to – o mais di fí cil já
pas sou – atin gi mos um ele va do ní vel
de pro du ti vi da de e de mons tra ção de
cri a ti vi da de, con tor nan do os pro ble- 
mas nun ca an tes en fren ta dos.

De re pen te, to da a nos sa for ça de
tra ba lho con ver giu pa ra a Di re to ria de
In for má ti ca, on de os ser vi do res aten- 
de ram co mo he róis to das as nos sas
emer gên ci as, so man do-se, até a pre- 
sen te da ta, 43.219 aten di men tos aos
usuá ri os in ter nos e 52.984 ati vi da des
in ter nas. Com di fi cul da des, ain da ti- 
ve mos co mo re a li zar 42 pro je tos de
aper fei ço a men to, al guns em prol da
in te li gên cia ar ti fi ci al. Pa ra aten der às
exi gên ci as des se pe río do, já in ves ti- 
mos mi lhões de re ais na aqui si ção de
equi pa men tos mo der nos, com o pro- 
pó si to de ele var nos so par que de in- 
for má ti ca.

Aten tos às ne ces si da des da po pu la- 
ção, ins ta la mos a Va ra da Saú de e a Va- 
ra dos Ido sos e Re gis tros Pú bli cos, em
São Luís; a Va ra con tra a Vi o lên cia Do- 
més ti ca, em São Jo sé de Ri ba mar; e
uma Va ra da Fa zen da Pú bli ca em

Açai lân dia. Ain da es te mês, va mos
inau gu rar o Fó rum de sem bar ga dor
Mil son Cou ti nho, em Var gem Gran de.

Com a pan de mia, a ju di ci a li za ção
da saú de so freu um im pac to di fe ren- 
ci a do. Pre ven do que es sa bus ca se ja
pro gres si va, apres sa mo-nos em ins ta- 
lar a Va ra de Saú de e o Nú cleo de
Apoio Téc ni co do Ju di ciá rio, for ma do
por mé di cos, pa ra dar as sis tên cia es- 
pe ci a li za da aos juí zes em ques tões
com ple xas de saú de, com pe di dos de
li mi na res.

Pa ra com ba ter o ra cis mo, as fo bi as
cri mi no sas e ga ran tir os di rei tos in di- 
vi du ais, cri a mos o Co mi tê da Di ver si- 
da de, que ser vi rá de apoio pa ra as po- 
lí ti cas afir ma ti vas, em aten ção ao
prin cí pio da dig ni da de hu ma na.

Pa ra de mons trar nos so em pe nho
em acom pa nhar e aten der os de sa fi os
das ges tões mo der nas, vol ta das pa ra o
pro gra ma de com pli an ce e os avan ços
da in te li gên cia ar ti fi ci al, cri a mos o La- 
bo ra tó rio de Ino va ção, que es ta rá fun- 
ci o nan do ain da es te mês.

Além de in cre men tar a Co or de na- 
ção da In fân cia e Ju ven tu de, for ta le- 
ce mos a prá ti ca da Jus ti ça Res tau ra ti- 
va e ini ci a re mos ago ra in ten sa cam- 
pa nha pe la ado ção.

É im por tan te lem brar que nos so
Cen tro de Con ci li a ção es tá al can çan- 
do ín di ces ele va dos de su ces so. Nes se
pe río do do tra ba lho à dis tân cia, es se
se tor su pe rou-se em aten di men tos

vir tu ais, re a li zan do, in clu si ve, um di- 
vór cio in ter na ci o nal, com uma das
par tes em Bos ton.

Até o mo men to já fo ram re a li za das
13.102 vi de o con fe rên ci as de au di ên- 
ci as, pe las uni da des do pri mei ro grau.
No se gun do grau, fo ram re a li za das
342 ses sões de jul ga men to por vi de o- 
con fe rên cia.

O Po der Ju di ciá rio, no mun do de
des cré di to em que vi ve mos, man tém
sua cre di bi li da de pe ran te à po pu la-
ção. A mai or pro va é a cres cen te ju di- 
ci a li za ção, que se avo lu ma ca da vez
mais, ge ran do cla mo res e ex pec ta ti- 
vas na so ci e da de. Nes se qua dro, va- 
mos nos equi li bran do en tre a pro du ti- 
vi da de, a qua li da de do ser vi ço e a exi- 
gên cia do pra zo ra zoá vel pa ra de ci dir.

Co mo po de mos ver, as on das da
pan de mia man ti ve ram a Jus ti ça des- 
per ta da pa ra to das as al ter na ti vas
pos sí veis de su pe ra ção.

No Bra sil, to dos os tri bu nais es tão
na mes ma lu ta con tra as ad ver si da des
da Co vid-19, sain do vi to ri o sos em su- 
as me tas al can ça das.

Ga ran ti mos à po pu la ção que es ta-
mos cum prin do nos sas obri ga ções
com res pei to e ci en tes da nos sa res- 
pon sa bi li da de, com co ro na ví rus ou
sem co ro na ví rus. Pa ra os que tei mam
em di zer que a Jus ti ça es tá pa ra da,
res pon do co mo Ga li leu Ga li lei:

E pur si mu o ve!

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

ES TÁ CA RO
SO BRE VI VER NO
BRA SIL

Além dos de sa fi os tra zi dos pe lo mo men to que mui tos in sis tem
em cha mar de “no vo nor mal”, os quais al te ra ram ro ti nas de tra ba- 
lho, es tu dos e a di nâ mi ca so ci al co mo um to do, ir ao mer ca do
tam bém tem se tor na do um mar tí rio pa ra mui tos pais e mães de
fa mí lia. Da mes ma for ma, aque les que pre ci sam en cher o tan que
dos seus car ros, se ja pa ra se des lo car di a ri a men te ao tra ba lho ou
que os uti li zam co mo ins tru men to la bo ral, sen tem o pe so de uma
eco no mia fra gi li za da.

Os R$ 50 já não “fa zem uma fei ri nha” e os ali men tos têm se al- 
ter na do em dis pa ra das su ces si vas. Tam pou co o re fe ri do va lor é
ca paz de ga ran tir dois ou três di as de des lo ca men to ur ba no pa ra
os que uti li zam seus car ros. Fren te a cons tan te ele va ção da in fla- 
ção, a “on ça-pin ta da” já não re pre sen ta qual quer agres si vi da de,
lem bran do ape nas um pa ca to fe li no que re pou sa man so no ver so
da no ti nha mar rom.

A al ta dos pre ços dos com bus tí veis e dos ali men tos vem apre- 
sen tan do co mo re sul ta do um su ces si vo au men to da in fla ção, ten- 
do a de agos to a mais al ta pa ra o mês nos úl ti mos qua tro anos.
Ape sar da sa zo na li da de de al guns pro du tos, não há co mo ne gar o
efei to da pan de mia e da al ta do dó lar, que in ter fe re di re ta men te
no pre ço das com mo di ti es.

Pa ra al guns itens, vol ta mos a vi ver o ra ci o na men to, com su- 
per mer ca dos li mi tan do a quan ti da de pa ra com pra. Exem plo
mais em ble má ti co nos úl ti mos di as foi cons ta tar, na ci da de de
São Pau lo, o pa co te de cin co qui los de ar roz che gan do a cus tar R$
40 re ais e do nos de es ta be le ci men tos pre ci san do res trin gir o va li- 
o so item. “Os olhos da ca ra!”, co mo di ri am os mais an ti gos. Na es- 
tei ra do au men to da ces ta bá si ca pe ga ram ca ro na a ce bo la, o li- 
mão, a man ga, a abo bri nha, pes ca dos, fei jão, óleo, pi men tão, lei- 
te, a car ne. Ape nas pa ra ci tar al guns. No ca so dos ali men tos, a al ta
do dó lar, co mo di to an te ri or men te, atrai pro du to res lo cais pa ra
ne go ci ar no mer ca do in ter na ci o nal, de sa bas te cen do o mer ca do
in ter no. Pas sa a va ler a lei da ofer ta (bai xa) e da pro cu ra (al ta).
Além da ces ta bá si ca, o im pac to da in fla ção ten de a ser ain da mai- 
or e in di re to em di ver sos pro du tos e ser vi ços. Nos alu guéis de
imó veis, por exem plo, o cál cu lo é re a jus ta do con si de ran do pre do- 
mi nan te men te o Ín di ce Ge ral de Pre ços – Mer ca do, on de ali men- 
ta ção en tra co mo ba se de cál cu lo, é uti li za do pa ra re a jus tar con- 
tra tos de lo ca ção, além de ou tros re la ti vos a pres ta ção de ser vi ços.

Não vou aqui me ar ris car a apro fun dar na ci ên cia econô mi ca,
coi sa que es tu di o sos da área fa zem com des tre za ím par. Fa lo, po- 
rém, da qui lo que sen ti mos na pe le to dos os di as, ao che gar no co- 
mér cio ou no pos to e cons ta tar que o di nhei ro, em bo ra o mes mo
de ou tro ra, já pos sui va lor di fe ren te.

Não bas tas se a pan de mia, que re sul tou no fe cha men to de mi- 
lhões de pos tos de tra ba lho em to do país e na per da do po der
econô mi co pa ra aque les que con ti nu a ram com seus em pre gos,
mas ti ve ram que se sub me ter a ajus tes, o po vo bra si lei ro se vê
fren te ago ra de ou tros de sa fi os, que é a so bre vi vên cia a par tir do
bá si co, que é o ali men to.

O bom e ve lho ar roz e fei jão, pra to tí pi co do bra si lei ro e de fen- 
di do por mui tos nu tri ci o nis tas co mo es sen ci ais na ma nu ten ção
de uma boa ali men ta ção, já pa re ce não ser pa ra to dos. Pro va ca bal
de que al go no país não vai bem.

Quem di ria que vi ve ría mos pa ra ver tan tos fa to res ne ga ti vos
em con fluên cia, fa zen do gi rar uma per ma nen te ro da gi gan te das
in cer te zas. Ade mais, ca be uma aná li se crí ti ca ao tem po per di do
com ir res pon sá veis ca ne la das, en quan to o país se guia a de ri va
em um mar re vol to.Me di das pa li a ti vas ago ra de pou co adi an tam.
Ven der dó la res, ze rar alí quo tas do ar roz, no ti fi car pro du to res em
ra zão da al ta. O Bra sil pre ci sa de mais ação e me nos dis cur sos, de
mais in ter lo cu ção e me nos acir ra men to de âni mos, fa zen do va ler
a má xi ma da har mo nia dos po de res. O Bra sil pa re ce ca mi nhar pa- 
ra um fu tu ro ain da in cer to no que diz res pei to à eco no mia. Pa re ce
ter mos che ga do à cé le bre for qui lha na qual pre ci sa mos nos per- 
gun tar: pa ra on de va mos? O que que re mos en quan to na ção? Qual
ru mo se guir? Não po de mos per mi tir que vi re mos o “país das ma- 
ra vi lhas”, no qual qual quer ca mi nho é va li do pa ra ser se gui do,
uma vez que não se sa be o des ti no que se pre ten de che gar. É ne- 
ces sá rio avan çar! De um la do, en fren tar for te men te a do en ça que
já vi ti mou mais de 130 mil bra si lei ros; do ou tro, pre ci sa fa zer o de- 
ver de ca sa pa ra que o país vol te a cres cer. Obs tá cu los que so men- 
te se rão ven ci dos ten do co mo ba se um pac to re pu bli ca no pa ra fa- 
zer a na ção vol tar aos tri lhos do pro gres so.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

EDEN JR.
Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre
em Eco no mia e Eco no mis ta (eden-
jr@ho tl mail.com.br) 

AGRESSÃ0 À PRAÇA JOÃO LISBOA

Dei xo de la do o úl ti mo ca pí tu lo dos
meus Apon ta men tos so bre a Praia
Gran de, pa ra fa zer uma pe que na re- 
fle xão quan to à Pra ça João Lis boa.
Por que es se lo gra dou ro é vá ri as ve zes
se cu lar, não me atre vo a cha mar de re- 
tros pec to his tó ri co o que pre ten do es- 
cre ver. Aliás, nes ta crô ni ca,ne nhu ma
re cor da ção quan to ao nos so pas sa do
de gló ri as, em bo ra a ele es te ja pro fun- 
da men te li ga do o an ti go Lar go do
Car mo ou Car mo Ve lho ou mes mo o
Car mo No vo, ho je sim ples men te Pra- 
ça João Lis boa.

Pois bem, co nhe ci a Pra ça João Lis- 
boa, ain da pre va len te o no me Lar go
do Car mo, em me a dos de 1945 ou iní- 
cio de 1946. Por ela tran si ta va quan do
me di ri gia ao Co lé gio Ma ris ta, en tão
si tu a do ao la do da Igre ja da Sé, eu cur- 
san do o se gun do ano do Pri má rio.
Mo ra va na Pra ça de San ta ni nha, to- 
ma va o bon de Gon çal ves Di as na Rua
Rio Bran co e, des cen do a Rua do Sol,
fa zia uma pa ra da no Lar go do Car- 
mo,pa ra fin dar na Av. Pe dro II, ou tro ra
Av. Ma ra nhen se. Era o meu per cur so
diá rio. Ida e vol ta.

Vou cor rer no tem poe ago ra me en- 
con tro sain do da Fa cul da de de Di rei- 
to, na Rua do Sol, au la ter mi na da, pa- 
ra um ca fé na Sa ra, bar de Hen ri que
Ga go, na mes ma rua, fren te pa ra a
Pra ça João Lis boa, em com pa nhia de
pro fes so res e co le gas. Mais um pou co
e já me jun ta va com o pes so al que fre- 
quen ta va o Ca fé do Chi co. To dos fa- 
lan do da ci da de, em ple na Pra ça João
Lis boa, à som bra de umas pou cas ár- 
vo res res tan tes.

Pe la noi te, vol ta va ao mes mo lo cal
e me en tur ma va. Éra mos de cin co a
seis jo vens a dis cu tir os pro ble mas do
Ma ra nhão e não me nos os na ci o nais.
Eu um so nha dor, a ima gi nar o re gi me
de mo crá ti co ex pur gan do os pés si mos
po lí ti cos dos qua dros da re pre sen ta- 
ção in ter na e ex ter na do Ma ra nhão.

Mas, co mo me equi vo quei! Ve jo
com ab so lu ta re vol ta, o quan to foi ao
chão, na apre ci a ção da so ci e da de em

ge ral, o con cei to do po lí ti co
bra si lei ro, com o ma ra nhen se fa- 

zen do co ro. Vi vem da men ti ra, do en- 
go do, do so fis ma, dos con lui os e das
fal ca tru as.

Va le res sal tar, os la drões do di nhei- 
ro pú bli co e da cons ci ên cia do ci da- 
dão mais po bre es tão aí, às gar ga lha- 
das, zom ban do da so ci e da de, fa zen do
dos man da tos que re ce bem um mui to
lu cra ti vo bal cão de ne gó ci os. To dos ri- 
cos. E to dos tra ba lhan do ape nas pa ra
re no var seus man da tos, pa ra per ma- 
ne cer com a cha ve que abre os co fres
pú bli cos. .

Bem, des vi ei-me da con ver sa ini ci- 
al so bre a Pra ça João Lis boa, em que
es tá sen do efe tu a da uma re for ma fí si- 
ca em sua pai sa gem. Aplau sos pa ra
quem te ve a ini ci a ti va e não me nos
pa ra quem es tá exe cu tan do o pro je to
de mu dan ças. E pe lo que ou vi fa lar, a
nos sa João Lis boa vol ta rá aser ob je to
de en con tro da so ci e da de ma ra nhen- 
se, is to é, vol ta rá a ser lu gar de pas seio,
de la zer, de con ver sas, de dis cus sões,
de de ba tes, de tu do o que for sa lu tar. A
nos sa pra ça cí vi ca.

En tre tan to, pa ra cons ta tar tu do is- 
so e ali men tar to das as mi nhas es pe- 
ran ças fui ver o que es tá acon te cen do
e de cer to mo do mi nha al ma se ale- 
grou. Foi en tão que me vi sain do da
Igre ja do Car mo eto mar o ru mo da
Rua Gran de, ho je re vi ta li za da, pa ra
apre ci ar su as vi tri nes ar tis ti ca men te
mon ta das, co mo pro pa gan da e ofer ta
de seus pro du tos. Ou, sain do em di re- 
ção às cal ça das dos so bra dões que se- 
mi-cir cun dam a pra ça, en trar no Mo- 
to Bar, no Fló ri da, na Ca sa Di as, na
Far má cia Fi que ne, na Fon te Ma ra vi- 
lho sa, na Ca sa An te ro Ma tos, na Mer- 
ce a ria In ter na ci o nal, na Al fai a ta ria
Pri ma ve ra, no Sa lão Pom peu e mais
nas ca sas que não me ocor rem nes te
mo men to.

Por ou tro la do, de vo di zer da imen- 
sa de cep ção, mi nha al ma en tris te ceu
ao de pa rar-me com a re cons tru ção do
mons tren go que o po vo re sol veu ape- 
li dar de “abri go no vo”. Por que “abri go
no vo”? Por que exis tiu um ou tro, co- 
nhe ci do por “abri go ve lho”, an te ri or- 

men te cons truí do, na mes ma Pra ça
João Lis boa, na par te em que ne la de- 
sem bo ca a Rua da Paz. Aqui, a au to ri- 
da de mu ni ci pal, cer ta men te na ten ta- 
ti va de re com por o ve lho Lar go do
Car mo e por que se tra ta va de um lo cal
que po luía o am bi en te ad ja cen te, co-
lo cou-o no chão, pa re re cons ti tuir o
his tó ri co lo gra dou ro. E o fez com ab-
so lu ta sa be do ria e sen si bi li da de
quan to à va lo ri za ção e

im por tân cia da mai or pra ça, da
ver da dei ra e com ple ta pra ça cí vi ca
que ja mais te ve São Luís.

Pois bem, o tal “abri go no vo” na da
re pre sen ta pa ra a ci da de em si. Eri gi- 
ram-no na dé ca da de cin quen ta do
sé cu lo pas sa do, sem uma só fi na li da- 
de de cu nho so ci al ou co le ti vo a cum- 
prir. O ob je ti vo foi aten der a cer tos in-
te res ses de cu nho pa tri mo ni al e in di- 
vi du al. Tor nou-se um cen tro de ébri os
de bai xo ní vel, de be be do res de ca-
cha ça, on de pas sou a im pe rar a fal ta
de hi gi e ne. Trans for mou-se em um
am bi en te hos til às pes so as que tran si- 
tam pe las su as ime di a ções. O me ni no,
que tal vez nem pen sas se em go ver nar
São Luís,cres ceu e se fez ho mem ven- 
do es se mons tren go, sem ava li ar o seu
sig ni fi ca do, o pa pel que de sem pe nha- 
va con tra as pes so as, le van do-as ao ví- 
cio e à do en ça, e con tra a ci da de.

Na sua lu ta diá ria, des ven dan do os
mis té ri os de sua ci da de, o se nhor pre-
fei to de ve ter cons ta ta do, sem som bra
de dú vi da, que o “abri go no vo”, ao ser
re cons truí do, se rá, no va men te, um
an tro de su jei ra, de no jo, de do en ças e
tal vez até de per di ção, le van do adul-
tos e jo vens pa ra o mun do da de gra-
da ção fí si ca e mo ral. Is to sem fa lar
que afas ta rá boa par te dos fre quen ta-
do res do ve lho Lar go do Car mo. Uma
agres são à Pra ça João Lis boa.

Não es tou es cre ven do ape nas por
mim mes mo, mas o fa ço a pe di do de
inú me ras pes so as que se es pan tam e
se en tris te cem quan do cons ta tam a
pre ten di da res sur rei ção do pi or am bi- 
en te que a Pra ça João Lis boa irá pro-
por ci o nar.

Economia: PIB cai, inflação sobe e o discurso… 

A pan de mia da Co vid-19, que até
ago ra cau sou mais de 129 mil óbi tos
no Bra sil, tem de sa fi a do dog mas da
eco no mia. Es tá de mons tra do que,
nes sa ma té ria, as sim co mo em ou tras
áre as, não se de ve fi car pre so a man- 
da men tos, mas, sim, é ne ces sá rio
adap tar-se às cir cuns tân ci as, den tro
de de ter mi na dos prin cí pi os, cla ro.

 As sim co mo nos anos Dil ma e
Man te ga, o gas to pú bli co era ti do co- 
mo sinô ni mo de vi da, e a ace le ra ção
das des pe sas go ver na men tais, mes- 
mo com o aler ta de eco no mis tas de
que es ses dis pên di os eram in sus ten- 
tá veis e con tra pro du cen tes, foi um
dos fa to res de ci si vos a nos le var ao
pre ci pí cio econô mi co ini ci a do em
2014, ago ra as te ses li be rais mais em- 
pe der ni das, no ta da men te a do pa pel
se cun dá rio que o Es ta do de ve ter na
eco no mia, es tão em che que.

É até mes mo cons tran ge dor, ob ser- 
var pró ce res do li be ra lis mo mais fer- 
re nho so li ci ta rem aju da do go ver no
pa ra sal var em pre sas e em pre sá ri os
em di fi cul da des nes tes tem pos da
pan de mia, quan do o na tu ral, pe la
car ti lha es tri ta men te li be ral, se ria
dei xar as or ga ni za ções me nos efi ci en- 
tes de sa pa re ce rem, os pre ços caí rem,
pa ra, na sequên cia, di an te do ce ná rio
de bai xa ge ne ra li za da, a ati vi da de
econô mi ca so er guer com su as pró pri- 
as for ças. 

Mas o mun do re al não é bem as sim.
É sem pre in dis pen sá vel equi li brar as
con vic ções e re co nhe cer que o Es ta do
con ti nua ten do pa pel vi tal na re gu la- 
ção e in du ção da ati vi da de econô mi- 
ca, sen do ne ces sá rio, pa ra tan to, que
ope re com efi ci ên cia e den tro de uma
pers pec ti va de equi lí brio fis cal de lon- 
go pra zo.

Nes se sen ti do, nas úl ti mas se ma- 

nas, dois in di ca do res dos mais sig ni fi- 
ca ti vos pa ra o con tex to econô mi co –
de sem pe nho do PIB e in fla ção – vi e- 
ram a de sa fi ar a ló gi ca su per fi ci al da
eco no mia. Em um pe río do de nor ma- 
li da de, com a ati vi da de econô mi ca
em que da, a in fla ção de ve ria se guir a
mes ma di re ção. Po rém, não foi is so
que acon te ceu. 

Se gun do o IB GE, o de sem pe nho da
nos sa eco no mia, o PIB, fi cou ne ga ti vo
em 9,7% no se gun do tri mes tre des te
ano, de pois de uma que da de 1,5% no
pri mei ro tri mes tre. Es se foi o mais se- 
ve ro tom bo da his tó ria, pa ra um tri- 
mes tre, e co lo ca o país em um qua dro
de re ces são téc ni ca, que se ve ri fi ca
quan do ocor re a de clí nio em dois tri- 
mes tres con se cu ti vos.

En tre os se to res da eco no mia, ape- 
nas a agro pe cuá ria res pon deu po si ti- 
va men te ao avan ço da Co vid-19, cres- 
cen do 0,4% – em vir tu de do au men to
das ex por ta ções pa ra a Chi na e da boa
sa fra de grãos, co mo ca fé e so ja – en- 
quan to que a in dús tria afun dou
12,3% e os ser vi ços de cli na ram 9,7%.
As pers pec ti vas são de uma me lho ra
do ce ná rio econô mi co, pois o re sul ta- 
do do se gun do tri mes tre foi mui to
afe ta do pe la pa ra li za ção das ati vi da- 
des co mer ci ais, que ocor reu mais for- 
te men te nos me ses de abril e maio, e
mes mo sem um tra ta men to mais efe- 
ti vo pa ra a pan de mia as ati vi da des es- 
tão sen do re to ma das e o au xí lio emer- 
gen ci al do Go ver no Fe de ral – ou tra
me di da que se con tra põe à agen da li- 
be ral mais or to do xa – foi pror ro ga do
até de zem bro.

A in fla ção de agos to, ain da de acor- 
do com o IB GE, me di da ofi ci al men te
pe lo Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao
Con su mi dor Am plo (IP CA), su biu
0,24%. Nú me ro me nor que o ín di ce de
ju lho (0,36%). Con tu do, es se é o mai or
pa ta mar pa ra um mês de agos to, des- 
de o ano de 2016, quan do a ta xa fi cou
em 0,44%. A in fla ção não as sus ta, por- 
que fi cou mui to con cen tra da em gru- 

pos co mo o de trans por tes, que su biu
0,82% em fun ção da ele va ção dos
com bus tí veis, e o de ali men ta ção e
be bi das, que au men tou 0,78% pu xa- 
do por itens co mo ar roz, óleo de so ja e
to ma te. Fa to res que tam bém im pac- 
ta ram o pre ço dos co mes tí veis fo ram
o au xí lio emer gen ci al, que ele vou a
ren da e o con su mo, e a al ta do dó lar,
que au men tou as ex por ta ções e dei- 
xou me nos ali men tos no mer ca do do- 
més ti co, cau san do o en ca re ci men to
dos pro du tos.

O que fez o pre si den te Jair Bol so na- 
ro, elei to sob a ban dei ra ul tra li be ral
de Pau lo Gue des, que pro me tia pou co
in ter ven ção na eco no mia, pri va ti za- 
ções de R$ 1 tri lhão e ze rar o dé fi cit
pú bli co no pri mei ro ano de go ver no?
Sa cou ape los mo fa dos, apa ren te men- 
te saí dos da lon gín qua dé ca da de
1970, no tem po do “es se é um país que
vai pra fren te”, su pli can do por “pa tri-
o tis mo dos em pre sá ri os” e que o “lu-
cro so bre os pro du tos es sen ci ais se ja
pró xi mo de ze ro”. 

Nes se in de se ja do “re vi val”, após re-
cla mes de Bol so na ro, até mes mo a Se-
cre ta ria Na ci o nal do Con su mi dor (Se- 
na con), do Mi nis té rio da Jus ti ça, no ti- 
fi cou em pre sas e as so ci a ções re la ci o- 
na das à pro du ção e ven da de ali men- 
tos da ces ta bá si ca, pa ra ques ti o nar a
al ta nos pre ços dos pro du tos. Nu ma
cla ra in ter fe rên cia no mer ca do, ou tra
pos tu ra abo mi na da pe lo li be ra lis mo.

Não, ar rou bos não vão con ter a al ta
de ali men tos nem de ter a que da da
ati vi da de econô mi ca. O ca mi nho es tá
em me di das pa ra re cu pe rar o em pre- 
go, am pli ar a pro du ção, ele var a efi ci- 
ên cia do gas to pú bli co, for ne cer ser vi-
ços de saú de e edu ca ção dig nos e
cons truir um sis te ma tri bu tá rio mais
jus to e me nos com ple xo. Uma pri mei-
rís si ma ação? Im pul si o nar a re for ma
tri bu tá ria, que foi en ca mi nha da pe lo
go ver no ao Con gres so com mui ta de- 
fa sa gem de tem po e de mo do in com- 
ple to. 

EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES 
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do do Ma ra -
nhão - FI E MA  Vi ce-Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal
da In dús tria - CNI 

Pen sar o Ma ra nhão 

O Ma ra nhão já te ve po si ção

econô mi ca pri vi le gi a da no Bra sil

Co lo ni al des ta can do-se co mo

gran de ex por ta dor de al go dão e

açú car.

 Con quis tou pos to sig ni fi ca ti vo na Re pú bli ca, com a
ins ta la ção de par que fa bril têx til e de ole a gi no sas, de
por te con si de rá vel.

 E de lá, até os nos sos tem pos, ca mi nha mos co mo
gran de ex por ta dor de co mo di ti es, ape sar de pos suir mos
enor mes atra ti vos co mo o Com ple xo Por tuá rio, ex ten sa
ma lha lo gís ti ca fer ro viá ria, gran de po ten ci al ener gé ti co
e par que in dus tri al que re pre sen ta 19% do nos so PIB.
Es se con jun to de di fe ren ci ais im põe um no vo olhar pa ra
os ce ná ri os que se apre sen tam, en tre eles, a ins ta la ção
do ne gó cio ae ro es pa ci al em nos so ter ri tó rio e de ou tros
pro je tos.

 
O Cen tro de Lan ça men to de Al cân ta ra-CLA pre co ni- 

za a gran de re vo lu ção tec no ló gi ca que im pul si o na rá o
Ma ra nhão ao re quin ta do mer ca do mun di al de tec no lo- 
gia. A ne ces si da de de ela bo rar no vo pro je to de sa ne a- 
men to am bi en tal pa ra os mu ni cí pi os que com põem a
Ilha de São Luís, pos si bi li ta rá me lhor qua li da de de vi da
à po pu la ção. E, a cons tru ção do ra mal fer ro viá rio Bal- 
sas/Por to Fran co, re du zi rá cus to do fre te e tor na rá o
agro ne gó cio ma ra nhen se mais com pe ti ti vo.

 
As clas ses pro du to ras têm pa pel fun da men tal no de- 

sen vol vi men to de qual quer na ção. Pre ven do a ja ne la de
opor tu ni da des que se abre pa ra o cres ci men to do nos so
es ta do, a FI E MA ins ta lou Gru po de Tra ba lho pa ra pen- 
sar es se no vo con tex to que re per cu ti rá, in ten sa men te,
na eco no mia do Ma ra nhão, e ali nhar es sas pro pos- 
tas com as li de ran ças na bus ca de apoio às pau tas de in- 
te res se ao cres ci men to do es ta do.

 
A en ti da de reu niu no mes re pre sen ta ti vos do seg men- 

to em pre sa ri al, es pe ci a lis tas, en ti da des aca dê mi cas e do
go ver no es ta du al e seg men tos da so ci e da de. A evo lu ção
des sa pro pos ta tem en con tra do se gui do res de pe so que
tem co o pe ra do pa ra a di vul ga ção das idei as pro gres sis- 
tas. Es se mo vi men to se des ta ca por con cen trar a si ner- 
gia ne ces sá ria pa ra fa zer pros pe rar de man das de sen vol- 
vi men tis tas.

 
Os es tu dos ava li am a di ver si da de da in dús tria pa ra

fo men tar pro je tos tec no ló gi cos co mo a ins ta la ção do
po lo ae ro es pa ci al em Al cân ta ra. O pro gra ma vem sen do
ne go ci a do há mais de du as dé ca das, tem po ao lon go do
qual o go ver no e as em pre sas dei xa ram de ga nhar al- 
guns bi lhões de dó la res, so men te em re cei tas de lan ça- 
men tos não re a li za dos. Vai atrair tam bém pro je tos in- 
dus tri ais, ge ra do res de em pre gos e ren da, além de opor- 
tu ni zar o co nhe ci men to tec no ló gi co que con du za a ga- 
nhos de pro du ti vi da de pa ra o se tor.

 
O pa co te de van ta gens com pe ti ti vas do po lo de tec- 

no lo gia de Al cân ta ra pres su põe a ins ta la ção do Ter mi nal
Por tuá rio de Al cân ta ra, um por to de águas pro fun das e
pro xi mi da de com os mer ca dos de des ti no do agro ne gó- 
cio, que po de rá ser vi a bi li za do atra vés do Pro gra ma de
Par ce ri as de In ves ti men tos – PPI, e a am pli a ção do ae ro- 
por to da Ba se, pos si bi li tan do o uso ci vil pa ra as car gas
des ti na das ao com ple xo ae ro es pa ci al e a ou tros cli en tes,
ace le ran do a ex pan são do tu ris mo da que la ci da de his- 
tó ri ca.

 
O Ma ra nhão pos sui pro du ção agrí co la con si de rá vel,

cor re dor lo gís ti co de en ver ga du ra, ener gia em abun- 
dân cia, pro je tos es tru tu ran tes pres tes a se rem im plan- 
ta dos, a pre mis sa da ins ta la ção da Se gun da Es qua dra
Na val em nos so mar e a con fir ma ção do Por to do Ita qui
co mo o no vo hub bra si lei ro.  

A in dús tria es tá pron ta pa ra os avan ços da tec no lo gia
e ino va ção. Com a che ga da da Quar ta Re vo lu ção In dus- 
tri al–a cha ma da era da In te li gên cia Ar ti fi ci al– em Al cân- 
ta ra, mar ca um no vo mun do de opor tu ni da des pa ra a
ci da de e to do o seu en tor no re gi o nal.

 
Já per de mos por di ver sas ve zes lu gar no bon de da

his tó ria. Pa ra ter mos as sen to no fo gue te que es tá pres- 
tes a en trar em ór bi ta é im pres cin dí vel mai or en ga ja- 
men to da so ci e da de, dos em pre sá ri os e dos po lí ti cos em
de fe sa des se gran di o so pro je to que co lo ca rá o nos so es- 
ta do no to po da tec no lo gia mun di al. O lan ça men to de
sa té li tes não é só um fa to tec no ló gi co, mas um ne gó cio
in dus tri al e co mer ci al, exi gin do mão de obra de al ta
qua li fi ca ção e ge ran do al tos sa lá ri os.

 
É im por tan te ca mi nhar em sin to nia com os pla nos da

Ae ro náu ti ca e do go ver no, atra vés dos mi nis té ri os, da
Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra e com as ou tras en ti da des
en vol vi das. As sim co mo tam bém com os ór gãos res pon- 
sá veis por po lí ti cas de sa ne a men to e in fra es tru tu ra, pa- 
ra que jun tos pos sa mos re a li zar es sa trans for ma ção.

Es ta é uma opor tu ni da de ím par pa ra o Ma ra nhão co- 
me çar a pen sar e pla ne jar o seu fu tu ro e, a se pre pa rar
pa ra es se no vo ce ná rio de pros pe ri da de. Não há mais
tem po pa ra es pe rar!

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Partidos realizam convenções na ilha
De olho nos prazos eleitorais, partidos realizam temporada de convenções em São Luís 

mobilizando representantes de suas legendas que concorrerão às eleições 2020 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Nº Processo: 59580.000436/2020-10. Objeto: Fornecimento de veículo, arame farpado e equipamentos de informática e de 
análise da qualidade de água, para utilização em Projeto de Proteção de Nascentes, a ser executado em diversos municípios 
maranhenses, na área de atuação da CODEVASF/8ªSR, Estado do Maranhão, através de Sistema de Registro de Preços – 
SRP. Entrega das Propostas: a partir de 16/09/2020 às 08h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Abertura das Propostas: 25/09/2020 às 10h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações 
Gerais: O edital completo encontra-se disponível nos sites www. comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br.

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA
Superintendente Regional

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - EDITAL 05/2020

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

INFORME À COMUNIDADE ACADÊMICA

Conforme a Nota Técnica Nº 43/2020/CGSO-TÉCNI-
COS/DISUP/SERES e Medida Cautelar: Portaria N. 
253/2020, publicada no Diário Oficial da União - 
DOU em 19/08/2020, a faculdade Faeme FAEME 
não oferta cursos superiores de graduação fora de 
sua sede, que está localizada no município de 
Coroatá/MA.

JOSIVAN LOPES RIBEIRO

228.995.023-87

JOSIVAN LOPES RIBEIRO, CPF 228.995.023-87, torna público que 
RECEBEU da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais do Maranhão – SEMA/MA, em 03/09/2020, a Outorga de 
Direito de Uso de Água Subterrânea sob o n° 07872082020 (e-pro-
cesso n° 90121/2020), com vazão autorizada de 10 m3/h (20 h/dia), 
localizada na Fazenda Lagoa do Luizão, município de São Francisco 
do Maranhão, sob as coordenadas -6° 17' 38.69'' S e -43° 11' 8.47'' W, 
para fins de abastecimento doméstico, dessedentação de animais e 
irrigação de plantações.

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
designada pela Portaria GR nº 322 MR, de 1º de junho de 2020, publicada no 
Boletim Extra de Serviço nº 27, em 1º de junho de 2020, com fulcro no artigo 
5º, inciso LV, da Constituição Federal e no art. 163 da Lei nº 8.112/90, CITA, 
pelo presente Edital, o servidor SOFIANE BEN EL HEDI LABIDI, Professor 
do Magistério Superior, matrícula SIAPE 3178674, lotado no Departamento 
de Engenharia de Eletricidade/CCET, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, para apresentar, pessoalmente ou por intermédio de advogado 
devidamente constituído, a defesa que estiver e couber contra a acusação que 
lhe é imputada no Processo Administrativo Disciplinar nº 23115.010469/2015-50 
instituído conforme  Portaria, com enquadramento no art. 9º, caput; e art. 11, 
caput da Lei Nº 8.429/1992, tendo para isso o prazo de 10 (DEZ) dias, contados 
a partir da última publicação deste Edital, sob pena de revelia.

Fica, igualmente, cientificado de que a Comissão Processante encontra-se 
instalada na sala do Núcleo de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar - NUSPAD, no Prédio da Reitoria, na Avenida dos Portugueses, 
nº 1966, Edifício Castelo Branco, Campus do Bacanga, CEP 65080-805, onde 
o processo encontra-se a disposição do indiciado, no horário de atendimento 
do setor, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas nos dias 
úteis, dentro do prazo legal.

São Luís (MA), 09 de SETEMBRO de 2020
PROF. JADIR MACHADO LESSA

Presidente da Comissão PAD
Portaria GR nº 322-MR

FUNDAÇÃO INSTITUÍDA NOS TERMOS DA LEI Nº 5.152, 
DE 21/10/1966 – SÃO LUÍS - MARANHÃO

GABINETE DO REITOR
NÚCLEO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

EDITAL DE CITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Modalidade de Licitação: RDC Eletrônico nº 03/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de obra de 
complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na 
Educação - DINTE/UFMA.

Dia: 29/09/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.gov.br/compras/pt-br.

Valor Global: R$ 1.339.656,10
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de Compras do 
Governo Federal – COMPRASNET, no endereço www.gov.br/compras/pt-br. Podendo, 
alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/
PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 10 de setembro de 2020
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE RDC ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

DA REDAÇÃO

D
e olho nos prazos eleitorais, partidos polí-
ticos de São Luís estão realizando desde o 
início da semana, convenções políticas para 
a escolha de seus representantes aos cargos 

de vereador, prefeito e vice-prefeito para as eleições mu-
nicipais de São Luís 2020.  O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) confirmou que as convenções partidárias deverão 
ser realizadas entre o dia 31 de agosto a 16 de setembro, 
conforme prevê o Calendário Eleitoral.

No mesmo horário e local, acontecerá também a con-
venção do partido Democratas (DEM), que tem como 
pré-candidato, Neto Evangelista. Ele aproveitará a opor-
tunidade para além de homologar os vereadores que re-
presentarão o seu partido nas urnas, vai  apresentar a sua 
vice-prefeita, militante social Luzimar Lopes, também co-
nhecida como Nêga do Coroadinho, indicada pelo PDT, 
como sua companheira de chapa.  Participam da conven-
ção conjunta, além do DEM e PDT, os representantes dos 
partidos PSL, PTB e MDB.

Quem também realiza convenção neste sábado, é o 
pré-candidato a prefeito pelo Republicanos, será o tam-
bém deputado estadual licenciado Duarte Jr. A convenção 
acontece neste sábado (12), a partir das 16h, no Parque 
Folclórico da Vila Palmeira. O Republicanos, que promete 
surpreender durante a convenção, já tem o apoio do Par-
tido Liberal (PL), do Partido Trabalhista Cristão (PTC), do 
Patriota e do Avante. A candidata a vice-prefeita será Fa-
biana Vilar. Em virtude do momento de pandemia, além 
das medidas restritivas de distanciamento e a obrigato-
riedade do uso de máscaras, o evento contará com cabi-
nes de desinfecção.

Entre as legendas que farão convenção neste sábado 

(12), está o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que tem 
como líder, o deputado federal Pedro Lucas Fernandes. A 
convenção acontecerá a partir das 17h, no Ceprama, no 
bairro da Madre Deus. O evento contará com a presença 
do pré-candidato a prefeito de São Luís, Neto Evangelista 
(DEM), e dos 47 pré-candidatos a vereador pelo partido, 
além de autoridades políticas que estão apoiando o pro-
jeto político do deputado estadual licenciado. 

Já no domingo (13), lideranças de seis partidos que 
apoiam a candidatura do deputado federal Rubens Pe-
reira Júnior (PCdoB), a prefeito de são Luís, vão se reunir 
no próximo dia 13 de setembro, domingo, às 9h, no Gi-
násio Costa Rodrigues, no Centro da capital maranhen-
se. A convenção “É Pra Vencer” marca a homologação das 
candidaturas da coligação. Para o desafio, Rubens Jr. tem 
ao seu lado coligação formada por seis partidos: o Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido dos Trabalhadores 
(PT), o Partido Progressistas (PP), o Cidadania, o Demo-
cracia Cristã (DC) e o Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Depois, às 16h, será realizada a Convenção Municipal 
da Rede Sustentabilidade em São Luís para a confirmar a 
candidatura de Jeisael a Prefeito de São Luís e Janicelma 
Fernandes a vice-prefeita nas eleições 2020. A Convenção 
será realizada no Espaço Planalto Eventos, Rua V, Lote 01, 
Quadra 22, Planalto Anil III (atrás do Posto BR). O evento 
seguirá todos os protocolos dos órgãos de saúde por con-
ta do covid-19. Durante a convenção serão confirmados 
também os candidatos a vereador.

Sem carreira política, Jeisael está concorrendo pela 
primeira vez numa eleição, usando um discurso forte de 
combate ao “filhotismo”, termo usado por ele para se refe-
rir àqueles que se perpetuam em mandatos eletivos pas-

sando de pai pra filho como se fosse herança. O discurso 
de Jeisael se destaca em pesquisas qualitativas, onde o ci-
dadão manifesta a vontade de eleger alguém que não es-
teja atrelado a alianças com velhos grupos políticos. Se-
gundo Jeisael, as alianças feitas por outros candidatos é o 
que tem de mais arcaico na cultura política do Maranhão. 
“Os ‘novos’ se aliando às velhas raposas da política com 
um único intuito, o poder”.

E nesta segunda-feira (14), a candidatura do deputado 
federal Eduardo Braide a prefeito de São Luís será oficia-
lizada. A convenção “Pra frente São luís” com o Podemos, 
PSDB, PSC, PMN e PSD acontecerá no Rio Poty Hotel, a 
partir das 8h, para apresentar a chapa que concorrerá às 
eleições de 2020. Os cinco partidos terão chapas comple-
tas de candidatos a vereadores de São Luís. São dezenas 
de lideranças comunitárias e religiosas, representantes de 
diversos segmentos e categorias profissionais que prome-
tem fortalecer ainda mais a candidatura de Eduardo Braide. 

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 10/08/2020 a 
10/09/2020, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das 
praias da Ilha do Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 11 DE SETEMBRO DE 2020
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

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

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

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

P01
Ao lado do

Espigão Ponta D’ Areia

Em frente ao Cond.
Jardins de Bordaux 

Em frente à Praça
de Apoio ao Banhista

Em frente ao Farol

Em frente aos Bares
do Chefe e Desfrute

Em frente ao Agrup.
Batalhão do Mar 

Em frente ao Heliporto 

Em frente à
Banca de Jornal 

Em frente à
Elevatória da CAEMA

Em frente à
Pousada Vela Mar

Em frente à Pousada Suíça 

Em frente à descida
da rua São Geraldo 

À direita da
Elevatória Iemanjá II 

Em frente à casa com
pirâmides no teto, antes

da falésia 

Em frente ao Kactus Bar 

Em frente ao
Bar do Capiau 2

Em frente a descida
principal do Araçagy 

Em frente ao
Bar da Atalaia 

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

P1.1
Praia da Ponta 

d’Areia

Praia da Ponta 
d’Areia

Praia da Ponta 
d’Areia

Praia Ponta
do Farol

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia do Calhau

Praia do Calhau

Praia do Calhau

Praia do
Olho d’Água

Praia do
Olho d’Água

Praia do
Olho d’Água

Praia do Meio

Praia do Meio

Praia do Araçagy

Praia do Araçagy

Praia olho de Porco 

Praia olho de Porco 

Praia do
Mangue Seco

Praia do
Mangue Seco

IMPRÓPRIO

P02 IMPRÓPRIO

P2.1 IMPRÓPRIO

P2.2 IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

P03

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O 

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O 

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O 

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O 

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O 

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O 

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O 

02º38’29.0”S
44º13’33.60”O 

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O 

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O 

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O 

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O 

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O 

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O 

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O 

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O 

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O 

P3.1

P3.2

IMPRÓPRIOP04

IMPRÓPRIOP4.1

IMPRÓPRIO
P4.2

IMPRÓPRIOP05

IMPRÓPRIOP06

IMPRÓPRIOP6.1

IMPRÓPRIOP07

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

P08

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

P09

P10

P11

P12

IMPRÓPRIO

P13

P14
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Com tantas marcas de cachaça à disposição, quais os critérios para escolher uma
cachaça boa antes de comprá-la?

RE GIS TRO NO MA PA

IN ME TRO

CA CHAÇAS OR GÂNI CAS

PREÇOS CO E REN TES

SE LOS DE AS SO CI AÇÕES

IN FOR MAÇÕES NO RÓTU LO

ANÁLI SE VI SU AL

GUI AS, RAN KINGS E PRE MI AÇÕES

CA CHAÇA PA RA CAI PI RI NHA

Ca cha ça Aguar den te

MERCADO

Passos para escolher
uma cachaça boa

J
á se per gun tou quais são os cri té- 
ri os que de fi nem uma ca cha ça
boa? A me lhor ma nei ra de sa ber
se uma ca cha ça é boa ou não é

de gus tan do: ava li an do cor, aro ma e
sa bor da ca cha ça nu ma ta ça de vi dro
e num am bi en te ade qua do.No en tan- 
to, po de mos se guir um guia pa ra ga- 
ran tir as chan ces de com prar uma ca- 
cha ça boa e evi tar sur pre sas in de se já- 
veis.

A cer ti fi cação da ca chaça no Ma pa
é obri ga tória e ga ran te que a be bi da
se gue as con dições es ta be le ci das na
Ins trução Nor ma ti va no 13, de 29 de
ju nho de 2005. Pro cu re no ver so do
rótu lo o núme ro de re gis tro do pro du- 
to an tes de re a li zar sua com pra. Evi te
ad qui rir ca chaças in for mais: ca cha ça
sem re gis tro no Ma pa po dem ter com- 
pos tos in de se já veis e que fa zem mal à
saú de co mo: me ta nol, co bre e car ba- 
ma to de eti la. 

O In me tro ga ran te qua li da de físi- 
co-quími ca da ca chaça por meio de
uma análi se mais rígi da do que a do
Ma pa. É uma cer ti fi cação vo lun tária,
que vi sa fa ci li tar a ex por tação e des ta- 
car a be bi da no mer ca do. Ca chaças
com es se se lo de vem ga nhar pon tos
ex tras na ho ra da es co lha. Até 2017,
ape nas de zes se te mar cas de ca chaça
re ce be ram cer ti fi ca do do In me- 
tro. En tre os com po nen tes ex tras ava- 
li a dos pe lo In men tro em su as aná li ses
fí si cos-quí mi ca es tá o le van ta men to
da quan ti da de de car ba ma to de eti la,
chum bo e ar sê nio.

As mar cas de ca chaça or gâni ca têm
se des ta ca do no mer ca do pe la qua li- 
da de e pe lo com pro mis so com o meio
am bi en te. Elas po dem ser iden ti fi ca- 
das por se los de pro du to or gâni co co- 
la dos ou im pres sos no rótu lo da ca- 
chaça, sen do o mais co mum aque le
cer ti fi ca do pe lo IBD. Ad qui ra rótu los
des se ti po pa ra in cen ti var a pro dução
sus ten tável e sem o uso de agro tóxi- 
cos.

Ava lie o preço da ca chaça. Es tra nhe
ca chaças que se di zem en ve lhe ci das,
pre mium ou ex tra pre mium, mas com
preços mui to bai xos. O en ve lhe ci- 
men to da ca cha ça em ma dei ra pro- 
mo ve mais com ple xi da de sen so ri al ao
des ti la do e im pac ta o va lor fi nal pa ra
o con su mi dor – che ga a 50% do cus to
de pro dução da be bi da. Des con fie
tam bém de mar cas re no ma das com
preços mui to abai xo do mer ca do –
pro va vel men te é uma ca chaça fal si fi- 
ca da, al go in fe liz men te mui to co- 
mum.

Exis tem di ver sas as so ci ações de
pro du to res de ca chaça no Bra sil. Um
de seus pa péis é mo ni to rar os par ti ci- 
pan tes em bus ca de pa drão e qua li da- 
de. Por exem plo, a AN PAQ ava lia sen- 
so ri al men te as ca chaças as so ci a das,
dan do cre di bi li da de e aju dan do a fis- 
ca li zar a pro dução da ca chaça mi nei- 
ra de alam bi que.

Uma das prin ci pais ca rênci as na

co mu ni cação das mar cas de ca chaça
é a fal ta de in for mação no rótu lo da
be bi da. On de foi pro du zi da, quem é o
pro du tor, qual a va ri e da de de ca na
usa da, co mo foi re a li za da a fer men- 
tação, se é des ti la da em alam bi que de
co bre ou co lu na de inox, em qual ma- 
dei ra en ve lhe ceu e por quan to tem po,
se é es tan dar di za da, o núme ro do lo te
– to dos es ses da dos pro mo vem uma
ava li ação mais com ple ta do pro du to.

Com a gar ra fa fe cha da é im pos sível
sen tir os aro mas e sa bo res da ca-
chaça, mas em gar ra fas trans pa ren tes
pro cu re ana li sar o vi su al da ca chaça.
Pe gue a va si lha me, agi te e ve ri fi que se
não há ele men tos em sus pen são no
líqui do – se hou ver, es co lha ou tra.

Se no lo cal de com pra não há de- 
gus ta ção, fi ca di fí cil sa ber mos ou tros
as pec tos sen so ri ais da ca cha ça co mo
aro mas e sa bo res. Mas po de mos con- 
sul tar al gu mas re fe rên ci as co mo ran-
kings e gui as pa ra nos in for mar so bre
as ca rac te rís ti cas sen so ri ais de ca cha- 
ças de qua li da de. 

 Nos sa su ges tão é com prar uma ca- 
chaça pu ra, que não pas sou por ma- 
dei ra – que ten de a com bi nar me lhor
com a aci dez do li mão taithi. Não é
uma re gra, mas re co men da mos pa ra
cai pi ri nhas ca cha ças com te or al coó- 
li co me di a no ou in ten so (de 43 a 48%)
– ca cha ças com te or al coó li co ame no
(en tre 38-42%) po dem fi car in sos sas e
agua das. 

Brasil tem mais de 4 mil marcas de cachaça

CRIADA PELOS SENHORES DE ENGENHOS PARA COMPENSAR O BAIXO VALOR DO AÇÚCAR

O Bra sil tem 4.003 mar cas de pro- 
du tos clas si fi ca dos co mo ca cha ça e
701 de aguar den te de ca na re gis tra das
no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria
e Abas te ci men to. Os da dos es tão na
pu bli ca ção “A Ca cha ça no Bra sil: Da- 
dos de Re gis tro de Ca cha ças e Aguar- 
den tes” re fe ren te ao ano de 2019, que
foi lan ça da em ju lho, em trans mis são
ao vi vo.

Es tão re gis tra dos 1.086 pro du to res
de aguar den te e de ca cha ça, sen do
que 165 pro du zem as du as be bi das;
192 pro du zem ape nas aguar den te e
729 pro du zem ape nas ca cha ça.

Pa ra co mer ci a li zar aguar den te e
ca cha ça no Bra sil, é obri ga tó rio o re- 
gis tro no Ma pa tan to do es ta be le ci- 
men to pro du tor, es tan dar di za dor e
en gar ra fa dor co mo dos pro du tos.

O es ta do de Mi nas Ge rais ocu pa a
pri mei ra po si ção na pro du ção de ca- 
cha ças, sen do que o nú me ro de pro- 

du to res re gis tra dos é qua se o tri plo do
se gun do co lo ca do, São Pau lo. A Re- 
gião Su des te con cen tra 622 es ta be le- 
ci men tos re gis tra dos, sen do que Mi- 
nas Ge rais, São Pau lo, Es pí ri to San to e
Rio de Ja nei ro jun tos con cen tram
apro xi ma da men te 70% dos pro du to- 
res de ca cha ça re gis tra dos.

A pro por ção foi igual ao ano an te ri- 
or, com a re gião Nor des te com 129 es- 
ta be le ci men tos, cor res pon den do a
14,4%, a re gião Sul com 101, equi va- 
len do a 11,3%, a re gião Cen tro-Oes te
com 33, (3,7%) e, por fim, a re gião
Nor te, com 9 pro du to res, com a me- 
nor par ce la, de 1%.

Em re la ção ao nú me ro de mar cas
de pro du tos de ca cha ças re gis tra dos,
hou ve um au men to de 9,73% em re la- 
ção ao ano de 2018.

O nú me ro de es ta be le ci men tos re- 
gis tra dos ap tos a pro du zi rem aguar- 
den te te ve uma re du ção de 41,57% em

re la ção ao ano an te ri or.
Os dez pri mei ros es ta dos com mais

es ta be le ci men tos re gis tra dos pa ra a
pro du ção de aguar den te são Mi nas
Ge rais, São Pau lo, San ta Ca ta ri na, Rio
Gran de do Sul, Es pí ri to San to, Ce a rá,
Per nam bu co, Pa ra ná, Rio de Ja nei ro e
Bahia.

Con si de ran do o nú me ro de mar cas
de pro du to aguar den te, (701) hou ve
uma re du ção de 62,35% em re la ção ao
ano an te ri or.

“É de ver do Ma pa o re gis tro e a fis- 
ca li za ção dos pro du to res de aguar- 
den te e ca cha ça. Ape sar do ta ma nho
do Bra sil e a quan ti da de de es ta be le ci-
men tos in for mais, ca be tam bém aos
co mer ci an tes e aos con su mi do res
con tri buí rem pa ra que ocor ra uma re- 
du ção subs tan ci al na in for ma li da de,
não co mer ci a li zan do e não ad qui rin- 
do pro du tos sem re gis tro, que tra zem
ris co à saú de, con cor rem des le al men- 
te e não ge ram em pre gos for mais”,
res sal ta o Co or de na dor de Vi nhos e
Be bi das do Ma pa, Car los Mul ler.

Mer ca do

13 DE SE TEM BRO

A im por tân cia do
Dia da Ca cha ça

Bran qui nha, a ben di ta, água-que-pas sa ri nho-não-
be be, pin ga, mé, ca ni nha, le van ta-ve lho, da na da. A lis ta
de sinô ni mos é ex ten sa, a ca cha ça es tá pre sen te de vá ri- 
as for mas no vo ca bu lá rio e na his tó ria do Bra sil. No Dia
Na ci o nal da Ca cha ça, ce le bra do nes te do min go (13), o
se tor ain da bus ca o re co nhe ci men to e a va lo ri za ção da
ca cha ça co mo pro du to tí pi co e sím bo lo na ci o nal.

Pa ra o di re tor-exe cu ti vo do Ins ti tu to Bra si lei ro da Ca- 
cha ça (Ibrac), Car los Li ma, a be bi da ain da é uma gran de
des co nhe ci da da po pu la ção. “O bra si lei ro ain da não co- 
nhe ce a ver sa ti li da de, a ri que za que exis te por trás da
be bi da. Ain da exis te aque la mar gi na li za ção da ca cha ça
e um gran de pre con cei to. As pes so as ain da pre fe rem be- 
ber ou tros ti pos de be bi da por que acham que dá mais
gla mour do que be ber uma be bi da de qua li da de, que é
um pro du to ex clu si vo do Bra sil”, dis se.

De acor do com Li ma, é um de sa fio de to da a ca deia
pro du ti va pro mo ver a ca cha ça pa ra o pú bli co, in clu si ve
ba res e res tau ran tes. “Mui tas ve zes, a pes soa que es tá fa- 
zen do o ser vi ço, que es tá ofe re cen do o pro du to, ela mes- 
ma não co nhe ce es sa ri que za e ver sa ti li da de ou já par te
do prin cí pio que o con su mi dor não vai con su mir uma
ca cha ça e aca ba ofe re cen do ou tros ti pos de be bi da”, ex- 
pli cou.

Ele des ta ca, en tre tan to, que já exis tem es ta be le ci- 
men tos e con fra ri as de con su mi do res que de sem pe- 
nham um pa pel im por tan te de ele var o sta tus da ca cha- 
ça, as sim co mo even tos gas tronô mi cos. “A cai pi ri nha
tem um pa pel ex tre ma men te im por tan te de di fun dir a
ca cha ça, só que ho je é al go mui to além. A be bi da vem
sen do con su mi da pu ra e de ou tras for mas, in clu si ve na
cri a ção de no vos drinks e em drinks tra di ci o nais subs ti- 
tuin do ou tros des ti la dos. A gen te vem ob ser van do nos
úl ti mos anos es sa mu dan ça de con su mo”, dis se.

O de sen vol vi men to de no vos pro du tos pe las em pre- 
sas e o tra ba lho da aca de mia na ino va ção e cor re ção de
pro ces sos de pro du ção tam bém são lem bra dos por Li- 
ma no tra ba lho de va lo ri za ção da ca deia. “Mas, ape sar
de ser um pro du to pro du zi do de nor te a sul, ain da não
exis te uma re de na ci o nal de tec no lo gia da ca cha ça e que
se ria im por tan te pa ra o au xí lio ao mi cro e pe que no pro- 
du tor”, res sal ta.

A ca pa ci da de ins ta la da de pro du ção de ca cha ça atin- 
ge 1,2 bi lhão de li tros no país, en quan to a pro du ção efe- 
ti va fi ca em tor no de 700 mi lhões a 800 mi lhões por ano.
Ape nas 1% do que é pro du zi do é ex por ta do. Em um ano,
a ca cha ça ge rou re cei ta de US$ 15,61 mi lhões (8,4 mi- 
lhões de li tros) em ex por ta ções. Atu al men te, a be bi da é
ex por ta da pa ra mais de 60 paí ses.

São mais de 6,3 mil mar cas re gis tra das, en tre ca cha ça
e aguar den te, no se tor que ge ra cer ca de 600 mil em pre- 
gos di re tos e in di re tos. Car los Li ma, do Ibrac, des ta ca
tam bém a ca deia por trás da ca cha ça, de ge ra ção de ren- 
da e fi xa ção do ho mem no cam po, e ava lia que, ape sar
do gran de mer ca do da ca cha ça es tar den tro do país, o
vo lu me ex por ta do es tá aquém do po ten ci al.

En tre tan to, os in ves ti men tos no se tor es bar ram na al- 
ta car ga tri bu tá ria, que che ga a 82% pa ra a ca cha ça. Se- 
gun do o di re tor-exe cu ti vo do Ibrac, a in clu são de pe- 
que nas em pre sas do se tor no Sim ples Na ci o nal, re gi me
tri bu tá rio sim pli fi ca do, em 2016, deu um alen to, mas
gran de par ce la do vo lu me de pro du ção ain da es tá su jei- 
to a uma car ga tri bu tá ria ele va da.

No ano pas sa do, o ins ti tu to lan çou um ma ni fes to rei- 
vin di can do po lí ti cas pú bli cas que aju dem o mer ca do a
cres cer. En tre elas, o com ba te à clan des ti ni da de e à in- 
for ma li da de, su pe ri or a 85%, se gun do o se tor, a re a va li a- 
ção da car ga tri bu tá ria so bre a be bi da e a am pli a ção dos
es for ços de pro mo ção e de pro te ção do pro du to.

Nes se úl ti mo pon to, es te ano a ca cha ça ga nhou o re- 
co nhe ci men to e pro te ção da In di ca ção Ge o grá fi ca da
ca cha ça pe la União Eu ro peia, com a as si na tu ra do acor- 
do en tre Mer co sul e o blo co eu ro peu. As re du ções de ta- 
ri fas tam bém ten dem a fa ci li tar os ne gó ci os com es se
com pe ti ti vo mer ca do. Até en tão, ape nas qua tro paí ses
pro te gi am a de no mi na ção da ca cha ça: Colôm bia, Es ta- 
dos Uni dos, Mé xi co e Chi le.

De acor do com Li ma, mais im por tan te que o ga nho
mo ne tá rio, é a pro te ção in tan gí vel des se ati vo que é a
ca cha ça. “Ter a União Eu ro peia re co nhe cen do a ca cha- 
ça é co mo se man das se uma men sa gem do lo cal on de é
o ber ço das in di ca ções ge o grá fi cas, que exis tem as mais
em ble má ti cas, co mo cham pag ne, scot ch whisky, pro- 
du tos ali men tí ci os co mo par ma. E eles re co nhe cem a
ca cha ça, is so é ex tre ma men te im por tan te”, dis se.

“A in di ca ção ge o grá fi ca tem o pa pel de evi tar o uso in- 
de vi do da de no mi na ção por ter cei ros, por pro du tos que
não são ori gi ná ri os do Bra sil”, ex pli cou.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Inovação e Futuro: um caminho 
para a Singularidade

 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

MARCELO PIMENTA 

É mestre em Design, palestrante 
e professor da FGV e da Dom 
Cabral. Marcelo Pimenta é mestre 
em Planejamento Estratégico, 
palestrante e professor da ESPM e 
do Meu Sucesso.com.

Mas algumas coisas podemos afirmar: Ele 

será cada vez mais centrado no ser humano. 

Ele será mais empático, experimentador, resi-

liente e ousado.

Eduardo Carmello nos ajuda a encontrar al-

guns sinais desse futuro a partir de um olhar 

singular para as pessoas. Por isso, continue a 

leitura deste texto até o fim. Você não vai se ar-

repender.

As mudanças na 
perspectiva de futuro

Anos atrás nossa mentalidade sobre o futuro 
consistia em algo nebuloso, sem nenhuma previ-
são ou então muito voltada para o acaso, a sorte. 
Hoje vale muito a pena se agarrar à perspectiva de 
Peter Drucker, que diz que o futuro, nada mais é 
que um conjunto de consequências das ações que 
estou fazendo hoje. E mesmo quando passado por 
situações que estão fora do nosso controle, ainda 
sim temos alternativas para contornar a situação 
e ajustar a vela na direção que queremos chegar.

Ou seja, pode-se dizer que o futuro é muito menos 
sobre tentar descobrir como vai ser, por exemplo, 
a inteligência artificial e muito mais sobre quais as 
ações que estou fazendo hoje na minha empresa, 
com meus clientes para realmente construir o futuro. 
A pergunta então que fica é: Quais ações faço hoje 
para garantir a sustentabilidade do meu negócio?

Como o mundo é VUCA, existe um paradoxo so-
bre presente, futuro e as necessidades dos clien-
tes. Veja aqui:

Apesar do futuro ser enigmático, a partir desse 
quadrante podemos fazer um trabalho de predição, 
podemos identificar o futuro.

Trata-se de uma provocação, um exercício em 
que você precisa se esforçar para responder às 4 
perguntas:

Quais as necessidades atuais dos futuros clientes?

Quais as necessidades futuras dos futuros clientes?

Quais as necessidades atuais dos atuais clientes?

Quais as necessidades futuras dos atuais clientes?

Precisamos, portanto, estar no presente, pensar 
no futuro, criar produtos, experiementar e criar 
uma dimensão do que queremos.

As formas de 
aprendizado

Há 10 anos atrás a consultoria do Eduardo 
Carmello realizou uma pesquisa que chegou à 
seguinte informação: “Em 2025 qualquer ado-
lescente ou adulto poderá criar um aplicati-
vo para apender sozinho.” Que é chamado de 
aprendizagem autodirigida.

Ele percebeu que erraram por 5 anos. O Co-
vid antecipou esse fato e nos fez avançar nas 
fases do ensino.

Para a educação temos alguns tipo de ensi-
no, em fases:

1ª fase: ensino declaratório – é o ensino que 
conhecemos, em que o professor transmite a 
informação aos alunos.

2a fase: aprendizagem procedural – é o ensi-
no aplicado, testado. E tem relação com o DIY 
(Do It Yourself ).

3ª fase: aprendizado validado viável – quando 
não só eu apliquei, mas também outras pessoas.

O futuro do aprendizado é singular, por isso 
é preciso entender a jornada de aprendizagem. 
O aprendizado mais forte é aquele que alinha 
as 3 fases. Por isso, precisamos de uma revo-
lução de aprendizado. A cultura de educação 
tem uma triste realidade, pois não está inte-
ressada em ver a autonomia do aluno. E escola 
não nos forma para sermos empreendedores, 
mas sim para sermos empregados.

Outras formas indiretas 
de conhecimento

É possível aprender com meios informais 
de informação? Como por exemplo, um post 
no Instagram?

Para Carmello isso é possível se você fizer 
um planejamento estratégico do aprendizado. O 
que quero fazer com essa aprendizagem? Como 
vou aplicá-la? Se não, acaba ficando novamen-
te só no declaratório.

Pela Enthusiasmos, consultoria do Eduar-
do Carmello, eles tiveram um caso interessan-
te: Na pandemia, grandes empresas correram 
para criar universidades online e oferecer vá-
rios cursos para os funcionários em home-offi-
ce. O resultado disso foi que não mais que 5% 
assistiram e tiveram impacto na performance. 
Isso porque ficou só no declaratório.

Então eles fizeram um teste AB e perceberam 
que não precisa oferecer 50 cursos aos colabo-
radores, mas sim apenas 1 curso online para a 
equipe, além de 4 mentorias para aplicação e 
medição de resultado.

No fim, foi constatado que ao assistirem 1 
curso, as equipes atingiram de 70 a 75% da meta.

A inovação em um 
ambiente de diversidade

Carmello defende que não devemos criar es-
teriótipos de grupos etários ou de formação, 
mas sim pensar no indivíduo e como tornar o 
processo de inovação interessante e acessível 
para todos de modo a, realmente, incentivar 
a diversidade.

1 – É preciso empatia na definição dos pro-
blemas dos clientes ou funcionários.

2 – A diferença de idade ou nível de educa-
ção não tem grande problema, pois traz opini-
ões diferenciadas. É importante ter uma quan-
tidade grande de ideias, sem filtro.

3 – A produção do modelo acaba tendo uma 
resultado diferente, por ter contado com dife-
rentes olhares.

4 – Depois, resta validar o modelo.

O problema é que grande parte de quem quer 
diversidade e inclusão, no fundo, quer unifor-
mização. Isso é um perigo. Supondo que o vovô 
não sabe mexer no aplicativo, então ele tem uma 
resistência? Por que, então, não ver a jornada 
dele e tornar esse processo acessível?

Nós, como Designers, não podemos ter viés 
de confirmação. Todos são bem-vindos e nin-
guém é obrigado a participar. Se eu quero que 
o vovô participe, vou convidá-lo.

É importante entender que caráter, perfor-
mance e inovação não têm a ver com a interfe-
rência da característica do indivíduo, mas com 
o desejo de produzir algo.

Para Jobs, design não é o que eu gosto, ou 
acho bonito, mas sim o que funciona. A discus-
são precisa estar na entrega de valor genuíno 
ao cliente.

Em se tratando de criar uma cultura de ino-
vação para o futuro, é muito importante pensar 
nas pessoas. Não devemos colocar rótulos, mas 
sim criar uma jornada que faça sentido para 
vários perfis até o ponto de chegar em um re-
lacionamento personalizado e singular.

Sem inovação e tecnologia é muito difícil 
pensar em singularidade escalável, mas hoje 
já é possível inovar para atender cada indiví-
duo de uma forma única. Um exemplo disso é 
o comprimido que possui um micro robô que, 
ao ingerir, ele detecta a quantidade de insuli-
na exata que aquele paciente precisa naquele 
momento. Quer singularidade maior que esta?

Que possamos refletir mais sobre este as-
sunto e continuar sempre na busca por novas 
formas de criar o nosso futuro.

Acesse vídeos, podcasts e outros artigos em 
http://marcelo.pimenta.com.br

Como será o futuro? Seria magnífico ter essa resposta, porém não sabemos.
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No Brasil, apesar de ser uma área relativamente nova perto de todas existentes, a
Biomedicina tem um papel fundamental no combate à pandemia do novo coronavírus

BIOMEDICINA NA PANDEMIA

De coadjuvante a
protagonista 
PATRÍCIA CUNHA

N
un ca se fa lou tan to em Bi o- 
me di ci na, bi o mé di co(a) na 
atu a li da de. No mo men to 
atí pi co em que vi ve mos, 

mar ca do por per das, do en ças, so fri- 
men to, res tri ções, cui da dos, al te ra ção 
na ro ti na, en fim, uma oca sião que pe- 
gou to do mun do de sur pre sa, e em 
que to do mun do te ve que apren der a 
li dar com tu do, pro fis si o nais de saú de 
se des ta cam co mo os ver da dei ros he- 
róis no en fren ta men to a uma ame a ça 
“in vi sí vel”:  a Co vid-19, que tem fei to 
tan tas ví ti mas, in fec ta das e fa tais.

Den tre es ses he róis do sé cu lo 21, 
que in can sa vel men te com ba tem di a- 
ri a men te na li nha de fren te sal van do 
vi das e man ten do, na po pu la ção 
mun di al, a es pe ran ça pe lo fim da 
pan de mia, es tá o pro fis si o nal bi o mé- 
di co, que tem se des ta ca do ca da vez 
mais por ter a ca pa ci da de de es tu dar e 
co nhe cer a fun do es sa no va ame a ça.

No Bra sil a Bi o me di ci na ape sar de 
ser uma área re la ti va men te no va per- 
to de to das exis ten tes, tem um pa pel 
fun da men tal no com ba te à pan de mia 
de Co ro na ví rus. De acor do com o co- 
or de na dor do cur so de Bi o me di ci na 
da Flo ren ce, Dou to ran do em Ci ên ci as 
da Saú de pe la Uni ver si da de Fe de ral 
do Ma ra nhão – UF MA,  pro fes sor 
Stanley Gal vão, de to dos os cam pos 
de atu a ção do bi o mé di co, nes te mo- 
men to, po dem ser des ta ca das al gu- 
mas áre as cru ci ais. “Des ta ca mos a 
atu a ção do bi o mé di co em aná li ses 
clí ni cas, re a li zan do o di ag nós ti co mo- 
le cu lar (PCR) e o so ro ló gi co (imu no-

BIOMEDICINA EXERCE UM PAPEL FUNDAMENTAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

cro ma to gra fia) pa ra o SARS-CoV-2 em 
la bo ra tó ri os de ur gên cia e de saú de 
pú bli ca de to do o país; no di ag nós ti co 
por ima gem, re a li zan do To mo gra fia 
Com pu ta do ri za da, Rai os-X e Res so- 
nân cia Mag né ti ca nos pa ci en tes com 
CO VID-19; e na Vi gi lân cia Epi de mi o- 
ló gi ca, uma vez que, com os re sul ta- 
dos dos exa mes emi ti dos, é pos sí vel 
tra çar cur vas de pro je ção epi de mi o ló- 
gi ca pa ra que me di das de pre ven ção e 
con tro le pos sam ser tra ça das”, ex pli- 
cou.

Além des ses cam pos, fun da men- 
tais pa ra a de tec ção e o con tro le da 
do en ça, des ta que pa ra a im por tân cia 
da Bi o me di ci na na área da pes qui sa e 
de sen vol vi men to de va ci nas, que tem 
si do o fo co de mui tos bi o mé di cos pe- 
lo mun do; e a Pes qui sa Ci en tí fi ca, in- 
ves ti gan do o ge no ma do ví rus em 
bus ca de res pos tas so bre as ca rac te- 
rís ti cas bi o ló gi cas e ge né ti cas que 
per mi tam o com ba te a es sa emer gên- 
cia mun di al.

Des ta ca mos a atu a ção 

do bi o mé di co em 

aná li ses clí ni cas, 

re a li zan do o di ag nós ti co 

mo le cu lar (PCR) e o 

so ro ló gi co 

(imu no cro ma to gra fia) 

pa ra o SARS-CoV-2 em 

la bo ra tó ri os de ur gên cia 

e de saú de pú bli ca de 

to do o país

Pesquisas científicas com produtos naturais

O pro fes sor Stanley Gal vão, com
ex pe ri ên cia com pes qui sas ci en tí fi cas
de sen vol ven do pro du tos na tu rais
com ati vi da de an ti mi cro bi a na e pro- 
bió ti cas atra vés de ex tra tos de plan tas
e me ta bo lis mo pri má rio de mi cror ga- 
nis mos, res sal tou que a pan de mia do
no vo co ro na ví rus trou xe mai or vi si bi- 
li da de à bi o me di ci na. “Com o apa re- 
ci men to do no vo co ro na ví rus e com o
rá pi do au men to de no vos ca sos mun- 
di al men te, sur gi ram mui tas dú vi das a
seu res pei to, co mo ele po de ser trans- 
mi ti do? O que ele po de cau sar? Tem
cu ra? A Bi o me di ci na for ma pro fis si o- 
nais ga ba ri ta dos pa ra res pon der to- 
das es sas dú vi das e con tri buir di re ta- 
men te no com ba te à pan de mia. Não é
à toa que car re ga mos a mar ca de pi o- 
nei ros em ma pe ar o ma te ri al ge né ti co
do no vo co ro na ví rus, dois di as de pois
de con fir ma do o pri mei ro ca so no
Bra sil. Gra ças ao tra ba lho de uma Bi o- 
mé di ca que o ví rus cir cu lan te no Bra- 
sil re ce beu a iden ti fi ca ção de SARS-
CoV-2, con tri buin do pa ra o de sen vol- 
vi men to de tes tes pa ra o di ag nós ti co
mais pre ci so e até pa ra o de sen vol vi- 

men to de va ci nas. Es se tra ba lho mu- 
dou a ma nei ra da so ci e da de en xer gar
a Bi o me di ci na, sain do de um pa pel de
co ad ju van tes pa ra pro ta go nis tas”,
dis se.

Com is so, há de se es pe rar uma
mai or pro cu ra so bre o que é a pro fis- 
são e o que faz o pro fis si o nal. Se gun do
o pro fes sor, hou ve um au men to na
pro cu ra sim, pe lo cur so de Bi o me di ci- 
na. 

“Is so de vi do ao per fil do pro fis si o- 
nal que se for ma. É um pro fis si o nal
que se en cai xa per fei ta men te não só
nes se mo men to de pan de mia, mas,
de vi do à sua di ver si da de de atu a ção,
ele po de se ade quar em quais quer das
mais de 30 áre as, que vai da es té ti ca
avan ça da até di ag nós ti co de do en ças
e de sen vol vi men to de va ci nas. Ser
for ma do em Bi o me di ci na sig ni fi ca
pos suir um vas to co nhe ci men to, que
ca pa ci ta o pro fis si o nal a li dar com en- 
de mi as, epi de mi as e pan de mi as. As- 
sim sen do, fi ca evi den te a im por tân- 
cia e o des ta que dos bi o mé di cos nas
fren tes pú bli cas de com ba te à Co vid-
19, em ca rá ter emer gen ci al ou por

tem po in de ter mi na do, co mo in dis- 
pen sá vel re cur so hu ma no pa ra a saú- 
de pú bli ca nes te mo men to”, des ta- 
cou.

Áre as de atu a ção do Bi o mé di co
De acor do com o Con se lho Fe de ral

de Bi o me di ci na (CFBM), um pro fis si- 
o nal for ma do em Bi o me di ci na po de
atu ar com: Acu pun tu ra; Aná li se Am-
bi en tal; Aná li ses Bro ma to ló gi cas;
Aná li ses Clí ni cas; Au di to ria; Ban co de
San gue; Bi o lo gia Mo le cu lar; Bi o me di- 
ci na Es té ti ca; Bi oquí mi ca; Ci to lo gia;
Do cên cia e Pes qui sa: Bi o fí si ca, Vi ro lo- 
gia, Fi si o lo gia, His to lo gia Hu ma na,
Pa to lo gia, Em bri o lo gia, Psi co bi o lo gia;
Far ma co lo gia; Fi si o lo gia do Es por te e
da Prá ti ca do Exer cí cio Fí si co; Ge né ti-
ca; Ges tão das Tec no lo gi as de Saú de;
He ma to lo gia; His to tec no lo gia Clí ni- 
ca; Ima ge no lo gia; Imu no lo gia; In for- 
má ti ca de Saú de; Mi cro bi o lo gia; Mi- 
cro bi o lo gia de Ali men tos; Mo ni to ra-
men to Neu ro fi si o ló gi co Tran so pe ra- 
tó rio; Pa ra si to lo gia; Pa to lo gia Clí ni ca;
Per fu são Ex tra cor pó rea; Ra di o lo gia;
Re pro du ção Hu ma na; Sa ni ta ris ta;
Saú de Pú bli ca; e To xi co lo gia.

Nu cam

MA RA NHÃO

For ça-ta re fa  pa ra
com ba ter quei ma das

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão cri ou uma for ça-
ta re fa pa ra atu ar no com ba te às quei ma das ile gais no
es ta do. A ini ci a ti va é par te do Acor do de Re sul ta dos em
De fe sa da Amazô nia, as si na do, em 12 de agos to, pe lo
Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co e os Mi nis té ri- 
os Pú bli cos dos es ta dos que in te gram a Amazô nia Le gal.

A por ta ria que cri ou a for ça-ta re fa foi as si na da na ma- 
nhã des ta quin ta-fei ra, 10, pe lo pro cu ra dor-ge ral de jus- 
ti ça, Edu ar do Ni co lau. Es ti ve ram pre sen tes tam bém os
pro mo to res de jus ti ça Fer nan do Bar re to, co or de na dor
do Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal de Meio Am bi en te, Ur- 
ba nis mo e Pa trimô nio Cul tu ral (CAO-UMA), e Car los
Hen ri que Vi ei ra, di re tor da Se cre ta ria de Ges tão e Pla ne- 
ja men to do MP MA.

No Acor do de Re sul ta dos, o CNMP afir ma que a “ne- 
ces si da de de cri a ção das for ças-ta re fas nos Mi nis té ri os
Pú bli cos es ta du ais se jus ti fi ca em fun ção da Amazô nia
es tar vi ven ci an do epi só di os in ten sos de de gra da ção,
des ma ta men to e quei ma das, sen do ne ces sá rio o for ta- 
le ci men to das atu a ções pre ven ti va e re pres si va na tu te la
co le ti va do am bi en te, bem co mo mai or in te gra ção en tre
os Mi nis té ri os Pú bli cos que atu am na Amazô nia Le gal”.

No mes mo do cu men to, a Co mis são do Meio Am bi en- 
te do CNMP as su miu o com pro mis so de con tri buir pa ra
o for ta le ci men to da atu a ção dos gru pos e for ças-ta re fas
cri a dos “com o de sen vol vi men to de es tra té gi as pa ra
mai or in te gra ção com as for ças ta re fas do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral e a re a li za ção de ofi ci nas de tra ba lho e
ca pa ci ta ção, em par ce ria com ins ti tui ções de en si no,
com a Abram pa (As so ci a ção Bra si lei ra dos Mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co de Meio Am bi en te) e ór gãos e ins ti- 
tui ções pú bli cas de de fe sa do am bi en te”.

No Ma ra nhão, a for ça-ta re fa reu ni rá as Pro mo to ri as
de Jus ti ça de Meio Am bi en te de Im pe ra triz, Bar ra do
Cor da e Mi ra dor. As du as úl ti mas ci da des têm con cen- 
tra do a mai or in ci dên cia de quei ma das no es ta do. No
ca so de Im pe ra triz, a Pro mo to ria irá re ce ber um equi pa- 
men to que pos si bi li ta o mo ni to ra men to da qua li da de
do ar, do a do pe lo Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do do Acre
(MP-AC).

O apa re lho é um me di dor que aju da no mo ni to ra- 
men to da pro du ção de fu ma ça de cor ren te de quei ma- 
das. O uso do equi pa men to se rá fei to em par ce ria com a
Se cre ta ria de Es ta do de Meio Am bi en te (Se ma).

O sen sor Pur ple Air PA-II-SD co nec ta-se a uma re de
in ter na ci o nal que dis po ni bi li za da dos em tem po re al e
de for ma gra tui ta. Com is so, a po pu la ção po de rá acom- 
pa nhar a qua li da de do ar, pre ci san do, pa ra is so, ape nas
bai xar o apli ca ti vo Air Quality, por meio do qual é pos sí- 
vel acom pa nhar a si tu a ção do ar no mun do to do.

Tam bém nes ta quin ta-fei ra, o pro cu ra dor-ge ral de
jus ti ça as si nou o ato re gu la men tar que cri ou o Nú cleo
de Re so lu ção de Con fli tos Am bi en tais (Nu cam) no Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão. O Nú cleo fa rá par te da
es tru tu ra do CAO-UMA.

Ca be rá ao Nu cam, quan do so li ci ta do por pro mo to res
de jus ti ça ou de sig na do pe la Ad mi nis tra ção Su pe ri or,
ar ti cu lar e ori en tar a atu a ção do MP MA na me di a ção e
ne go ci a ção de con fli tos am bi en tais com ple xos ou de
gran de re per cus são so ci al ou econô mi ca. Es tão in cluí- 
dos em pre en di men tos ou ati vi da des cau sa do ras de im- 
pac to am bi en tal sig ni fi ca ti vo, con si de ra dos de al to ris co
de de sas tres am bi en tais e que pos sam ge rar im pac tos
sig ni fi ca ti vos em áre as de con ser va ção ou ou tras áre as
pro te gi das.

O Nú cleo tam bém po de rá con du zir inqué ri tos ci vis
ou pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos, ana li sar do cu men- 
tos apre sen ta dos em pro ces sos de li cen ci a men to am bi- 
en tal e in cen ti var a in te gra ção com o meio téc ni co e
aca dê mi co, com apoio mú tuo em ati vi da des de en si no,
pes qui sa, ex ten são e ela bo ra ção de di ag nós ti cos, vis to- 
ri as, pa re ce res e pro je tos téc ni cos que pos sam aju dar na
re so lu ção ex tra ju di ci al de con fli tos.

O co or de na dor do CAO-UMA, Fer nan do Bar re to, ci- 
tou co mo um dos exem plos de pos si bi li da de de atu a ção
do Nu cam um ca so de quei ma da que en vol va mais de
um mu ni cí pio. De acor do com o pro mo tor de jus ti ça, os
mem bros do MP MA já têm aces so ao sis te ma Map Bi o- 
mas, com seus aler tas de fo cos de in cên dio, ao Sis te ma
de Ca das tro Am bi en tal Ru ral e às in for ma ções da Se cre- 
ta ria de Meio Am bi en te. “O pro mo tor de jus ti ça, ao re ce- 
ber um aler ta de in cên dio, po de aci o nar o Cen tro de
Apoio, a Co mis são de Meio Am bi en te ou o pró prio Map- 
Bi o mas pa ra re ce ber in for ma ções mais de ta lha das. Is so
é com par ti lha do com a Se cre ta ria de Meio Am bi en te e
eles po de rão atu ar con cen tra da men te nes sas ques tões.
É uma con gre ga ção de in for ma ções”, ex pli cou Bar re to.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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Índice de volume de serviços nem cresceu nem diminui, ficando em 0%. Isso se deu
após dois meses de aumento no volume de serviços na base de comparação temporal

ECONOMIA

Setor de serviços no
Maranhão fica estável

O
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE)
di vul gou a Pes qui sa Men sal
de Ser vi ços (PMS), re fe ren te

ao mês de ju lho. Tra ta-se de um pa no- 
ra ma con jun tu ral do se tor de ser vi ços
da eco no mia bra si lei ra. Fa zem par te
do pai nel amos tral da pes qui sa em- 
pre sas for mal men te cons ti tuí das,
com 20 ou mais pes so as ocu pa das,
que de sem pe nham co mo prin ci pal
ati vi da de um ser vi ço não-fi nan cei ro,
ex cluí do ain da o se tor O (ad mi nis tra- 
ção pú bli ca, de fe sa e se gu ri da de so ci- 
al) da Clas si fi ca ção Na ci o nal de Ati vi- 
da des Econô mi cas (CNAE).

Pa ra Bra sil, no mês de ju lho de
2020, em com pa ra ção com o mês de
ju nho de 2020, com ajus te sa zo nal, o
ín di ce de vo lu me de ser vi ços cres ceu
2,6%, de pois de ter cres ci do 5,2% no
mês an te ri or nes sa mes ma ba se de
com pa ra ção tem po ral (mês/mês ime- 
di a ta men te an te ri or). Es ses dois úl ti- 
mos me ses de cres ci men to, 7,9% no
to tal, ain da não fo ram su fi ci en tes pa- 
ra re ver ter as que das se quen ci ais
ocor ri das em qua tro me ses, de fe ve- 
rei ro a maio, que to ta li za ram um re- 
cuo de 19,8%.

No acu mu la do de 12 me ses, fin do
em ju lho de 2020 (agos to de 2019 a ju- 
lho de 2020 co te ja do com agos to de
2018 a ju lho de 2019), o ín di ce do vo- 
lu me de ser vi ços re traiu 4,5%. Com 12
me ses fin dos em ju nho de 2020, o re- 
cuo es ta va na ca sa de 3,4%.

Ma ra nhão: vo lu me de ser vi ços es- 
ta ci o na do em 0,0%

No Ma ra nhão, em ju lho des te ano,
na com pa ra ção com ju nho, com ajus- 
te sa zo nal, o ín di ce de vo lu me de ser- 

vi ços nem cres ceu nem di mi nui, fi- 
can do em 0,0%. Is so se deu de pois de
dois me ses de au men to no vo lu me de
ser vi ços na ba se de com pa ra ção tem- 
po ral mês/mês ime di a ta men te an te- 
ri or: maio (+1,8%) e ju nho (+6,0%). Os
nú me ros dos três úl ti mos me ses ain- 
da não fo ram su fi ci en tes pa ra re ver ter
o tom bo ocor ri do em abril, de -14,0%,
que foi o mai or na sé rie his tó ri ca ini ci- 
a da em fe ve rei ro de 2011. Das 27 Uni- 
da des da Fe de ra ção (UFs), em seis de- 
las hou ve que da no vo lu me de ser vi- 
ços, sen do que a mai or re tra ção foi
de tec ta da no CE (-2,5%). As du as me- 
lho res per for man ces fo ram es ti ma das
pa ra AL (+9,5%) e RR (+8,2%).

Na com pa ra ção mês/mês igual ao
ano an te ri or, ju lho des te ano/ju lho de
2019, no Ma ra nhão, foi de tec ta da
uma que da de 9,4%, va len do lem brar
que no mês an te ri or, ju nho/2020, o
re cuo ti nha si do de 7,4%. Nes sa ba se
de com pa ra ção, mês/mês igual do
ano an te ri or, no Ma ra nhão, ape nas no
mês de mar ço hou ve au men to no vo- 
lu me de ser vi ços, 3,8%. Em mar ço de
2019, tan to na com pa ra ção mês/mês
ime di a ta men te an te ri or e mês/mês
igual ao ano an te ri or, hou ve que da no
vo lu me de ser vi ços, o que tor na a
com pa ra ção de mar ço de 2020 com
es se mês do ano an te ri or de fá cil en- 
ten di men to ao ge rar um nú me ro po- 
si ti vo. 

Ape nas du as UFs, em ju lho de 2020,
ti ve ram al ta no vo lu me de ser vi ços
nes sa ba se de com pa ra ção mês/mês
igual do an te ri or, a sa ber: RO (+5,2%)
e MT (+0,8%). As mai o res que das fo- 
ram ob ser va das na BA (-26,4%) e no
RN (-28,4%).

As cons tan tes ocor rên ci as ne ga ti- 
vas no Ma ra nhão no co te ja men to
mês/mês igual ao ano an te ri or im pli- 
ca ram um acu mu la do ne ga ti vo no
ano de 2020 em re la ção ao ano de
2019 na or dem de 7,1% no vo lu me do
se tor de ser vi ços. Fa zen do um cor te
tem po ral de abril/2020 pa ra ju- 
lho/2020, no ta-se um cres cen do ne- 
ga ti vo do vo lu me de ser vi ços ocor ri do
no ano, que va le tan to pa ra Bra sil
quan to pa ra Ma ra nhão.

Das 27 UFs, a úni ca que apre sen tou
uma ta xa po si ti va no ano de 2020, fe- 
cha do em ju lho, na com pa ra ção com
mes mo pe río do de 2019, tam bém fe-
cha do em ju lho, até o mo men to, foi
RO, +3,9%. 

As seis mai o res re tra ções no vo lu- 
me de ser vi ços no ano fo ram ob ser va- 
das em UFs lo ca li za das na re gião Nor- 
des te, sen do que as du as mai o res que-
das fo ram ob ser va das na BA (-18,0%)
e em AL (-19,0%).

Na ba se tem po ral de com pa ra ção
que le va em con si de ra ção os úl ti mos
12 me ses (agos to de 2019 a ju lho de
2020 co te ja do com agos to de 2018 a
ju lho de 2019), o Ma ra nhão apre sen- 
tou um vo lu me ne ga ti vo de ser vi ços
de -3,0%. 

Até abril de 2020, na ba se de com- 
pa ra ção tem po ral em que se le va em
con ta os úl ti mos 12 me ses, a ta xa do
vo lu me de ser vi ços, no Ma ra nhão, re- 
sis tia com nú me ro po si ti vo. Des de ja- 
nei ro de 2019 até abril de 2020, as ta-
xas acu mu la das a ca da 12 me ses eram
po si ti vas, su pe ran do um lon go pe río-
do de ta xas ne ga ti vas acu mu la das a
ca da 12 me ses que per du rou de mar-
ço de 2015 a de zem bro de 2018.

AULA PRESENCIAL SÓ EM 2021

Universidades retomam, mas de forma remota
Nes ta se gun da-fei ra (14), re tor nam 

as au las na Uni ver si da de Es ta du al da 
Re gião To can ti na do Ma ra nhão (UE- 
MA SUL), de for ma re mo ta. Na Uni- 
ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE- 
MA), as au las rei ni ci a ram na úl ti ma 
quar ta-fei ra (9), tam bém re mo ta. A 
me di da foi de fi ni da em reu nião dos 
con se lhos uni ver si tá ri os, com ba se 
em con sul ta pú bli ca on li ne com ges- 
to res, pro fes so res e es tu dan tes. O do- 
cu men to apro va do pe los ór gãos es ta- 
be le ce as nor mas e di re tri zes pa ra o 
en si no re mo to, no vo ca len dá rio aca- 
dê mi co e ati vi da des de pes qui sa e ex- 
ten são, de vi do o ce ná rio de pan de mia 
do no vo co ro na ví rus.

Na UE MA, o se mes tre 2020.1, vai de 
9 de se tem bro a 14 de no vem bro; e o 
se gun do se mes tre vai de 7 de de zem- 
bro de 2020 a 20 de mar ço de 2021. Na 
UE MA SUL, o re tor no do se mes tre 
2020.1 se rá na pró xi ma se gun da-fei ra, 
14 de se tem bro e en cer ra 23 de de- 
zem bro; o se gun do se mes tre vai de 4 
de ja nei ro a 17 de abril de 2021.

As uni ver si da des lan ça rão ain da 
edi tais es pe cí fi cos pa ra im ple men tar 
po lí ti ca de apoio di gi tal a pro fes so res,

UEMA REINICIOU AS AULAS DE FORMA REMOTA NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA, DIA 9

as sim co mo pa ra in clu são dos es tu- 
dan tes em si tu a ção de vul ne ra bi li da- 
de so ci o e conô mi ca. Es tu dan tes que 
in te gram gru pos de pes qui sa na ini ci- 
a ção ci en tí fi ca, te rão pror ro ga dos os 
pra zos pa ra apre sen tar re la tó ri os em 
an da men to, po den do ser apre sen ta- 
dos de for ma in com ple ta ou até can- 
ce la dos, sem pre juí zo ao alu no.

Mes mo com as au las na mo da li da- 
de re mo ta, pro fes so res e alu nos po de- 
rão uti li zar os la bo ra tó ri os das uni ver- 

si da des pa ra pro je tos que têm fo men-
to. Os pro to co los sa ni tá ri os de fi ni dos 
pe los ór gãos de re fe rên cia se rão cum- 
pri dos du ran te a uti li za ção dos es pa- 
ços das ins ti tui ções.

PA ES 2021
Pa ra le lo ao re tor no das au las, a UE- 

MA pros se gue com as eta pas do Pro-
ces so Se le ti vo de Aces so à Edu ca ção 
Su pe ri or – PA ES 2021. En cer ra em 18 
de se tem bro o pra zo pa ra so li ci tar 
isen ção da ta xa de ins cri ção.

JUSTIÇA

Concurso é suspenso em Alto Alegre do Pindaré
A Jus ti ça do Ma ra nhão de ter mi nou

a sus pen são, em ca rá ter li mi nar, do
con cur so pú bli co do mu ni cí pio de Al- 
to Ale gre do Pin da ré, cu jas as pro vas
se ri am re a li za das nes te do min go, dia
13 de se tem bro. 

O con cur so es ta va ofe re cen do va- 
gas pa ra car gos efe ti vos e ca das tro de
re ser va na es tru tu ra ad mi nis tra ti va
mu ni ci pal.

De acor do com o pe di do do Mi nis-
té rio Pú bli co, a re a li za ção de con cur- 
so po de ria ge rar o lo cal per fei to pa ra a
pro li fe ra ção do no vo co ro na ví rus. 

His tó ri co

RE VI TA LI ZA ÇÃO

Ca pi tal te rá no vo
car tão-pos tal com
pré dio da RFF SA

São Luís com ple tou 408 anos de his tó ria na úl ti ma
ter ça-fei ra (8). Uma ci da de que car re ga co mo mar cas do
seu pas sa do um gi gan tes co acer vo ar qui tetô ni co pre- 
ser va do e che gou ao sé cu lo XXI mes clan do tra di ção e
mo der ni da de. A res tau ra ção do pa trimô nio his tó ri co da
ca pi tal é de ci si va nes se pro ces so. Es se é o ca so do pro je- 
to de re vi ta li za ção da an ti ga se de da Re de Fer ro viá ria
Fe de ral S/A (RFF SA), lo ca li za da da Ave ni da Bei ra-Mar. A
obra es tá na fa se fi nal e es tá pres tes a ser en tre gue à po- 
pu la ção.

O es pa ço abri ga rá o mais no vo es pa ço de cul tu ra, ar- 
te, en tre te ni men to e vi vên cia de São Luís. Co ta do co mo
um dos mais no vos car tões-pos tais da ci da de, o Com- 
ple xo Cul tu ral e Ar tís ti co da RFF SA con ta rá com mu seu
fer ro viá rio, ex po si ção de qua dros, pin tu ra, ar te con tem- 
po râ nea, ar te sa na to, res tau ran te, ca fe te ria, sor ve te ria,
além de um po lo tec no ló gi co.

De acor do com a Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra
(Sec ma), foi fei ta to da a res tau ra ção do pré dio, obe de- 
cen do as ca rac te rís ti cas ori gi nais da edi fi ca ção. Atu al- 
men te, a obra es tá na fa se de aca ba men to, com ser vi ços
de pin tu ra e ins ta la ção de for ros, di vi só ri as, vi trais e la- 
dri nhos res tau ra dos.

Com in ves ti men tos na or dem de R$ 7,5 mi lhões, ori- 
gi ná ri os do Te sou ro Es ta du al, o pro je to exe cu ta do pe lo
Go ver no do Ma ra nhão é de au to ria do Ins ti tu to do Pa- 
trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan). A in ter- 
ven ção tam bém con tem plou ser vi ços de de mo li ção, re- 
cur sos de aces si bi li da de, ele va dor, no vas es qua dri as, pi- 
sos, re com po si ção de pa re des, fa cha das, cons tru ção de
ram pa, es ca da e me za ni no, res tau ra ção de gra des, den- 
tre ou tros.

A re for ma do pré dio da RFF SA é a fa se fi nal da re vi ta li- 
za ção do Com ple xo Fer ro viá rio da Ave ni da Bei ra-Mar.
Em 2018, o go ver na dor Flá vio Di no en tre gou a re for ma
da Pra ça Go mes de Sou sa e im plan tou a Pra ça João si nho
Trin ta, que se tor na ram pon tos de con cen tra ção e dis- 
per são do cir cui to car na va les co.

An ti ga se de da Es ta ção João Lis boa, que foi inau gu ra- 
da no ano de 1929, o pré dio da RFF SA es ta va até en tão
de te ri o ra do e aban do na do em uma das re giões mais
pri vi le gi a das do Cen tro His tó ri co.

No lo cal, cen te nas de ma ra nhen ses par ti am di a ri a- 
men te pa ra ou tras ci da des do Ma ra nhão e tam bém pa ra
se des lo car den tro de São Luís. A RFF SA foi ex tin ta em
2007, mas a lo co mo ti va pa rou de fun ci o nar ain da na dé- 
ca da de 1980 e o pré dio por anos abri gou de le ga ci as de
po lí cia.

A lo co mo ti va que cir cu la va em São Luís des de os anos
1920, por dé ca das foi um dos prin ci pais mei os de trans- 
por te na ca pi tal.

O pro je to de res tau ra ção da es ta ção foi de sen vol vi do
por uma equi pe mul ti dis ci pli nar que con tou com his to- 
ri a do res, so ció lo gos, ar qui te tos e en ge nhei ros.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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Outras frentes de trabalho como revestimento cerâmico dos boxes e rebocos de
alvenarias estão em andamento no equipamento que integra um pacote de obras

So bre a obra

San to Antô nio

Mon te Cas te lo

Vi la Ba can ga

San ta Cruz

Bom Je sus

SÃO LUÍS

Mercado recebe
estrutura de telhado

Mais uma fa se da obra de re cons- 
tru ção do Mer ca do da Cohab foi ini ci- 
a da nes ta se ma na. As equi pes da Pre- 
fei tu ra de São Luís ini ci a ram a ins ta la- 
ção da es tru tu ra me tá li ca que da rá
sus ten ta ção ao te lha do do no vo equi- 
pa men to, que de ve rá ser en tre gue nos
pró xi mos me ses. Si mul ta ne a men te,
os ope rá ri os tam bém es tão exe cu tan- 
do o re ves ti men to ce râ mi co dos bo- 
xes, a con cre ta gem da la je da ad mi- 
nis tra ção, ele va ção e re bo cos de al ve- 
na ri as. O equi pa men to in te gra um
pa co te de dez mer ca dos con tem pla- 
dos com re for ma ou re cons tru ção por
meio do pro gra ma São Luís em Obra.
Dos dez, dois já fo ram en tre gues pe lo

pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or:
Mer ca do do Co ro a di nho e do Anil. Se- 
guem com obras avan ça das os mer ca- 
dos do São Fran cis co, Mon te Cas te lo,
San ta Cruz, Bom Je sus, San to Antô- 
nio, Vi la Ba can ga e Tu lhas (Fei ra da
Praia Gran de). O pró xi mo a ser en tre- 
gue se rá o Mer ca do das Tu lhas. “A re- 
cons tru ção do Mer ca do da Cohab é
uma de man da his tó ri ca. O an ti go es- 
pa ço es ta va com ple ta men te de te ri o- 
ra do, não ha via es tru tu ra pa ra man ter
o co mér cio de ali men tos no lo cal e
nem ga ran tir a se gu ran ça ali men tar,
pa ra os con su mi do res, por cau sa do
am bi en te con si de ra do in sa lu bre.
Com os in ves ti men tos do pro gra ma
São Luís em Obras, se gui mos tra ba- 
lhan do pa ra mu dar es sa re a li da de.
Quan do for en tre gue, o equi pa men to
ofe re ce rá mais es tru tu ra pa ra os fei- 
ran tes tra ba lha rem e pa ra os mo ra do- 
res re a li za rem com pras”, des ta cou o
pre fei to Edi val do acres cen ta do que
to dos os mer ca dos que es tão sen do
re for ma dos ou re cons truí dos se guem
o mes mo pa drão.

As sim que a es tru tu ra me tá li ca pa- 
ra sus ten ta ção do te lha do for con cluí- 
da, já na pró xi ma se ma na, os ope rá ri- 
os vão ini ci ar a co lo ca ção das te lhas –
mais re sis ten tes e de mai or vi da útil,
co mo as que fo ram uti li za das nos
mer ca dos do Co ro a di nho e Anil, que
fo ram inau gu ra dos re cen te men te, e
que tam bém já fo ram ins ta la das no
Mer ca do do São Fran cis co.

A re cons tru ção do Mer ca do da
Cohab pre vê aces si bi li da de às pes so- 
as com de fi ci ên cia; ilu mi na ção e ven- 

ti la ção na tu rais; re es tru tu ra ção de pi- 
so, re ves ti men tos, te to e ba nhei ros;
es tru tu ra hi dráu li ca, elé tri ca e sa ni tá- 
ria; har mo ni za ção com o en tor no;
aten di men to às nor mas re gu la do ras
bra si lei ras; re or ga ni za ção dos es pa- 
ços de tra ba lho com a uni fi ca ção das
es tru tu ras fí si cas exis ten tes; ins ta la- 
ção de equi pa men tos de se gu ran ça
con tra in cên dio; in clu são de ele men- 
tos que pos si bi li ta rão o ma nu seio e
ar ma ze na gem ade qua dos de ali men- 
tos, bem co mo o ar ma ze na men to de
água e o des car te de re sí du os só li- 
dos. “O pre fei to Edi val do es tá re a li-
zan do a mai or in ter ven ção em mer ca- 
dos de to da a his tó ria de São Luís. Na
Cohab a re cons tru ção do equi pa men-
to es tá avan ça da e nos sas equi pes es- 
tão exe cu tan do a cons tru ção do pi so,
re ves ti men to ce râ mi co dos bo xes,
aca ba men tos das ban ca das. Ini ci a- 
mos a mon ta gem das tre li ças me tá li-
cas da co ber tu ra que se gue em an da-
men to. Es ta mos tra ba lhan do em rit- 
mo in ten so pa ra que, em bre ve, os fei-
ran tes e con su mi do res te nham um
es pa ço to tal men te no vo, or ga ni za do,
aces sí vel, se gu ro, com to dos os ele- 
men tos den tro das nor mas da vi gi lân- 
cia sa ni tá ria. Mais um le ga do da ges- 
tão pa ra a po pu la ção”, dis se o ti tu lar
da Se mosp, An to nio Araú jo.

Além do Mer ca do da Cohab, a ges- 
tão do pre fei to Edi val do tam bém se- 
gue avan çan do com in ter ven ções nos
mer ca dos do São Fran cis co, Mon te
Cas te lo, San ta Cruz, Bom Je sus, San to
Antô nio, Vi la Ba can ga e Tu lhas (Fei ra
da Praia Gran de), es te úl ti mo a ser
inau gu ra do co mo pre sen te pe los 408
anos de São Luís.

São Francisco: reforma do mercado adiantada
A re for ma do Mer ca do do São Fran- 

cis co es tá bas tan te adi an ta da. Es tá
em an da men to os ser vi ços de aca ba- 
men to de ban ca das, apli ca ção de re- 
ves ti men to ce râ mi co dos bo xes, exe- 
cu ção da re de hi dros sa ni tá ria e de
com ba te a in cên di os. Tam bém foi ini- 
ci a da a co lo ca ção dos tri lhos das por- 
tas de en ro lar dos bo xes, além da
cons tru ção da ba se da cai xa d’água.
Cer ca de 100 fei ran tes se rão be ne fi ci- 
a dos com a no va es tru tu ra.

No Mer ca do do São Fran cis co foi
re fei ta to da a es tru tu ra de sus ten ta ção
da co ber tu ra, is to é, os pi la res de con- 
cre to ar ma do e vi gas de aço, as sim co- 
mo o te lha do pro pri a men te di to, que
ago ra é re ves ti do de ma te ri al ter mo
acús ti co, is to é, re sis ten te as al tas
tem pe ra tu ras em pe río dos de mui ta
in ci dên cia de rai os so la res e, em tem- 
pos de chu va, ca paz de ate nu ar o ba- 
ru lho do im pac to dos pin gos nas te- 
lhas.

No as pec to in ter no, as equi pes da
Pre fei tu ra es tão tra ba lhan do no aca- 
ba men to das ban ca das, re bo co e ins- 
ta la ção dos tam pos de gra ni to. Tu bu- 

la ções pa ra sis te ma elé tri co e hi dráu- 
li co já fo ram con cluí das. Tam bém es- 
tão sen do ins ta la das as tu bu la ções do
sis te ma de com ba te a in cên dio e hi- 
dran tes.

No Mer ca do do San to Antô nio, es- 
tão sen do fei tos os re bo cos das pa re- 
des la te rais e ele va ção (ni ve la men to)
das pa re des dos bo xes, exe cu ção da
re de elé tri ca, cons tru ção das ban ca- 
das. As equi pes da Pre fei tu ra es tão fi- 
na li zan do as vi gas de con cre to ar ma- 
do, ins ta la das so bre os pi la res de sus- 
ten ta ção do te lha do. A Pre fei tu ra tam- 
bém es tá re fa zen do to do pas seio de
pe des tres (cal ça das) no en tor no do
mer ca do.

No lo cal es tá sen do re for ma da to da
a es tru tu ra in ter na, com a re or ga ni za- 
ção dos bo xes, que pas sa rão de 8 pa ra
13 uni da des, além de apro xi ma da- 
men te 20 ban ca das na par te cen tral
do mer ca do, tu do cons truí do com pa- 
re des de al ve na ria e re ves ti men to em
ce râ mi ca. Se rá cons truí do um no vo
te lha do, ba nhei ros (mas cu li no, fe mi- 
ni no e adap ta do pa ra por ta do res de
de fi ci ên ci as), co lo ca do pi so no vo e
ins ta la ções elé tri cas, sa ni tá ri as e hi- 
dráu li cas.

No Mer ca do do Mon te Cas te lo, em
cons tru ção na Rua Rai mun do Cor rêa,
as equi pes da Pre fei tu ra es tão tra ba- 
lhan do na cons tru ção das es ca das de
aces so e cal ça das no en tor no. Es tão
sen do fei tos tam bém os ser vi ços de
aca ba men to in ter no, com ins ta la ção
de pi so e re bo co dos bo xes. A co ber tu- 
ra tam bém es tá sen do exe cu ta da pe- 
las equi pes da Pre fei tu ra, com a ins ta- 
la ção das vi gas me tá li cas so bre as pi- 
las tras de sus ten ta ção.

Va le lem brar que o Mer ca do do
Mon te Cas te lo é uma es tru tu ra to tal- 
men te no va, des de a ter ra pla na gem
do ter re no até a cra va ção das 32 es ta- 
cas de sus ten ta ção. No to tal, cer ca de
40 bo xes e 10 ban ca das es tão sen do

cons truí das no mer ca do. O pro je to
pre vê ain da ram pas de aces si bi li da de,
ins ta la ções de car ga e des car ga, área
ad mi nis tra ti va e ba nhei ros, en tre ou- 
tros.

No Mer ca do da Vi la Ba can ga, as
obras de re for ma no lo cal es tão con- 
cen tra das na ele va ção das pa re des de
to dos os bo xes a fim de es ta be le cer
uma al tu ra pa drão pa ra to dos eles. As
equi pes da Pre fei tu ra tam bém tra ba-
lham no re for ço das es tru tu ras de fun-
da ção, pi la res e vi gas, além do re bo co
das pa re des dos bo xes e ban ca das.

Com cer ca de 20 bo xes fi xos, o
equi pa men to te rá tam bém ban ca das
cen trais. No lo cal, es tá sen do re fei to
to do o te lha do, pi so, ins ta la ções sa ni-
tá ri as, hi dráu li cas e elé tri cas. Se rá pa-
dro ni za do o re ves ti men to ce râ mi co
de to do o mer ca do.

No bair ro San ta Cruz, a Pre fei tu ra
es tá re for man do to da a es tru tu ra do
mer ca do pú bli co lo cal. São cer ca de
40 bo xes e mais 14 ban ca das cen trais
que es tão re ce ben do re for ço es tru tu-
ral, re bo co e re ves ti men to ce râ mi co
pa dro ni za do, além de no vas ins ta la- 
ções elé tri cas, hi dráu li cas e sa ni tá ri as.
Já fo ram con cluí dos os pi la res de sus- 
ten ta ção e as vi gas de con cre to ar ma-
do. A pró xi ma eta pa é a co ber tu ra.

No bair ro Bom Je sus ocor re a mon- 
ta gem das es tru tu ras me tá li cas da co- 
ber tu ra, con cre ta gem de pi sos, re bo- 
cos das pa re des de al ve na ria e ins ta la-
ção hi dros sa ni tá ria. São cer ca de 30
bo xes que es tão sen do re for ma dos to-
tal men te mo der ni za dos, in cluin do a
par te de tu bu la ções elé tri cas, hi dráu-
li cas e sa ni tá ri as. No vão cen tral do
mer ca do se rão cons truí das ban ca das
de al ve na ria, pa ra os fei ran tes que não
uti li zam bo xes fe cha dos. Um te lha do
am plo vai abri gar to dos os bo xes e
ban ca das.

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB(Lei nº
9.503/97)

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

Bai xar CNH di gi tal
sem o QR Co de:
ve ja co mo fa zer

O ci da dão que aca bou de pas sar no exa me prá ti co, re- 
no var a CNH ou so li ci tar a se gun da via do do cu men to,
po de rá bai xar a CNH Di gi tal an tes de re ce ber o do cu- 
men to em ca sa. Es sa afir ma ção é do De na tran.

A ver são di gi tal da Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção
(CNH) já es tá dis po ní vel pa ra to dos os con du to res bra si- 
lei ros e tem o mes mo va lor da ver são im pres sa. 

Es se ser vi ço es tá aces sí vel por meio do apli ca ti vo Car- 
tei ra Di gi tal de Trân si to (CDT), que po de ser bai xa do
gra tui ta men te na Go o gle Play e App Sto re.

A ori en ta ção ini ci al, ao bai xar a CNH Di gi tal, era que
o ci da dão só po de ria ob ter o do cu men to se ti ves se aces- 
so ao QR Co de im pres so na par te in ter na do do cu men to
fí si co. 

Po rém, du ran te a pan de mia, mui tos De trans não es- 
tão ex pe din do o do cu men to fí si co e dis po ni bi li zam
ape nas a ver são di gi tal, co mo é o ca so de São Pau lo.

“O De tran/SP aler ta que, nes te mo men to, não ha ve rá
im pres são da CNH em pa pel. 

O do cu men to es ta rá dis po ní vel em sua ver são di gi tal
pa ra down lo ad no apli ca ti vo “CDT – Car tei ra Di gi tal de
Trân si to”, in for ma o si te do ór gão.

Co mo fa zer pa ra so li ci tar a CNH Di gi tal an tes de ter o
do cu men to fí si co
O ci da dão que aca bou de pas sar no exa me prá ti co, re- 
no var a CNH ou so li ci tar a se gun da via do do cu men to,
po de rá bai xar a CNH Di gi tal an tes de re ce ber o do cu- 
men to em ca sa. 

Es sa afir ma ção é do De par ta men to Na ci o nal de Trân- 
si to (De na tran).

Se gun do o ór gão, ca be ao con du tor in for mar ao De- 
tran do es ta do on de tem seu re gis tro se de se ja re ce ber a
CNH di gi tal an tes da fí si ca.

“Se as sim o fi zer, lo go que o De tran re a li zar a tran sa- 
ção de emis são da CNH, o De na tran, via RE NA CH (Re- 
gis tro Na ci o nal de Con du to res Ha bi li ta dos), vai en ca mi- 
nhar o e-mail au to ma ti ca men te pa ra o con du tor com o
có di go de se gu ran ça. Is so per mi ti rá que o ci da dão bai xe
a CNH na CDT an tes de re ce ber a fí si ca”, afir mou em no- 
ta.

Ain da con for me o De na tran, se não re ce ber o có di go,
é ne ces sá rio que o con du tor ve ri fi que se o e-mail in for- 
ma do es tá cor re to. De ve ve ri fi car tam bém a cai xa de
spam.

“Qual quer CNH emi ti da de pois de maio de 2017 vi rá
com o QR Co de e po de rá ter a ver são di gi tal”, con cluiu o
De na tran.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
Edu ca ção em fai xa de pe des tre: SOS VI DA e par cei ros

re to ma rão ações na se ma na na ci o nal de trân si to
A SOS VI DA PE LA PAZ NO TRÂN SI TO e seus par cei ros

re to ma rão as ações pre sen ci ais de edu ca ção em fai xa de
pe des tre no pró xi mo dia 23.09.20. A 119ª(cen té si ma dé- 
ci ma no na) ação ocor re rá na fai xa de pe des tre da Av. Vi- 
to ri no Frei re, em fren te as es ca da ri as do CE PRA MA, em
São Luis.

Ob ser va tó rio apre sen ta “ba lan ço da dé ca da de ação
pe la se gu ran ça no trân si to”
Na quar ta-fei ra (16/09), às 10h, o OB SER VA TÓ RIO Na ci- 
o nal de Se gu ran ça Viá ria apre sen ta rá a we bi nar “Ba lan- 
ço da Dé ca da de Ação pe la Se gu ran ça no Trân si to”. Re- 
su mo da atu a ção do Bra sil nos 10 anos (2011-2020), so- 
bre to das as me di das ado ta das pa ra pre ve nir os aci den- 
tes de trân si to do país.

A obra ser vi rá co mo re fe rên cia pa ra que to dos os se- 
to res da so ci e da de uti li zem seu con teú do pa ra es tu dos e
pes qui sas, se ja em am bi en tes cor po ra ti vos, go ver na- 
men tais ou aca dê mi cos, re la ci o na dos à se gu ran ça viá- 
ria. 

O me di a dor se rá o di re tor-pre si den te do OB SER VA- 
TÓ RIO, Jo sé Au re lio Ra ma lho.

A aber tu ra fi ca rá a car go do Es ta dão, com a par ti ci pa- 
ção de Fran cis co Ga ron ce, re la ci o na men to ins ti tu ci o nal
do OB SER VA TÓ RIO; La ris sa Ab dal la, pre si den te da AND
(As so ci a ção Na ci o nal dos De trans); Fre de ri co Car nei ro,
di re tor do De na tran (De par ta men to Na ci o nal de Trân si- 
to); Mar cel lo da Cos ta, se cre tá rio Na ci o nal de Trans por- 
tes Ter res tres (SNTT/Min fra); Hu go Le al, de pu ta do fe- 
de ral da FPTS (Fren te Par la men tar em De fe sa do Trân si- 
to Se gu ro).

O in ter nau ta te rá três ca nais de trans mis são pa ra es- 
co lher em qual as sis tir: o YouTube do OB SER VA TÓ RIO,
o Fa ce bo ok do Jor nal Es ta dão ou o Fa ce bo ok do Mo vi- 
men to Maio Ama re lo.

Fon te: onsv.org.br

Art. 326. A Se ma na Na ci o nal de Trân si to se rá co me- 
mo ra da anu al men te no pe río do com pre en di do en tre 18
e 25 de se tem bro.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às leis do trân si to.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Suspeito de assassinar empresário se apresenta à polícia. O principal suspeito de ter
assassinado o empresário Eduardo Viegas prestou depoimento na sede da SHPP

En ten da o ca so

Co mo ade rir ao be ne fí cio

ASSASSINATO NA CLÍNICA

Veterinário depõe e
vai para o presídio

O prin ci pal sus pei to de ter as sas si- 
na do o em pre sá rio Edu ar do Vi e gas,
de 39 anos, se apre sen tou na Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção a
Pes soa (SHPP), por vol ta das 15h, de
sex ta-fei ra, dia 11 de se tem bro.

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Ci- 
vil, o mé di co ve te ri ná rio pres tou de- 
poi men to na se de na SHPP. Du ran te o
de poi men to, o sus pei to, que es ta va
acom pa nha do do ad vo ga do da fa mí- 
lia, en tre gou a ar ma uti li za da no cri- 
me, uma pis to la 380, com 6 mu ni ções
in tac tas.

De acor do com o ad vo ga do Le o ni- 
de San tos, o mé di co ve te ri ná rio pos- 
sui por te ar ma, e a pis to la usa da pa ra
ati rar con tra o em pre sá rio tem re gis- 
tro e tu do is so foi es cla re ci do du ran te
o de poi men to. “A ar ma de le é le gal,
tem ori gem re gis tra da”, dis se Le o ni de

San tos, ad vo ga do da fa mí lia.
O mé di co ve te ri ná rio, sus pei to de

as sas si nar o em pre sá rio, es tá à dis po- 
si ção da Jus ti ça e cum pri rá 30 di as de
pri são tem po rá ria. Após o de poi men- 
to, o sus pei to foi en ca mi nha do a um
pre sí dio do Sis te ma Pe ni ten ciá rio do
Ma ra nhão, lo ca li za do na ca pi tal ma- 
ra nhen se.

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra (9),
por vol ta das 19h40, um em pre sá rio,
do no de uma piz za ria, iden ti fi ca do
co mo Edu ar do Vi e gas, de 39 anos, foi
mor to a ti ros por um mé di co ve te ri ná- 
rio de uma clí ni ca ve te ri ná ria, do bair- 
ro Mon te Cas te lo em São Luís.

O cri me te ria si do mo ti va do por
con ta de uma dis cus são en tre o em- 
pre sá rio e o ve te ri ná rio, que dis cor- 

dou do va lor do tra ta men to do ga to
que dei xou na clí ni ca.

A ar ma de le é le gal, tem

ori gem re gis tra da

BENEFÍCIOS

Redução de juros e multa do IPVA até dia 30

Con tri buin tes que pos su em dé bi- 
tos de IP VA têm até o dia 30 de se tem- 
bro pa ra apro vei tar os be ne fí ci os ofe- 
re ci dos pe lo Go ver no do Ma ra nhão,
por meio da Me di da Pro vi só ria nº
322/2020. Os be ne fí ci os são vá li dos
pa ra IP VA em atra so des te ano, 2020,
ou de anos an te ri o res.

Dé bi tos fis cais re la ci o na dos ao IP- 
VA de 2019, e tam bém de anos an te ri- 
o res, te rão 100% de re du ção de mul tas
e ju ros pa ra pa ga men to à vis ta ou 60%
pa ra par ce la men to, em até 12 par ce- 
las.

Veí cu los usa dos com atra so de pa- 
ga men to do IP VA 2020, te rão re du ção
de 10% do va lor prin ci pal e ex clu são
de mul tas e ju ros, pa ra quem op tar
pe lo pa ga men to à vis ta. Já quem op tar
pe lo par ce la men to do im pos to de
2020, po de rá par ce lar em até 4x o va- 
lor prin ci pal, com os acrés ci mos le- 
gais, com ven ci men to da úl ti ma par- 
ce la até 30 de de zem bro de 2020. “Es te
é um be ne fí cio iné di to, abran gen do
to dos os anos de IP VA, in clu si ve o do
atu al exer cí cio. É a opor tu ni da de pa ra

os con tri buin tes se re gu la ri za rem
jun to ao Es ta do e sair do Ca das tro
Res tri ti vo, sem pre ci sar sair de ca sa,
uma vez que to do o pro ces so, à vis ta
ou par ce la do, po de ser fei to na pá gi na
do IP VA, no si te da Se cre ta ria de Fa- 
zen da”, des ta cou o ges tor do IP VA no
Ma ra nhão, Cé sar Fi lho.

O pra zo pa ra ade rir aos be ne fí ci os é
até 30 de se tem bro, sem pror ro ga ção.

Os be ne fí ci os, se jam pa ra pa ga- 
men to à vis ta ou par ce la do, po dem
ser fei tos di re ta men te no si te da Se- 
cre ta ria de Fa zen da (por tal.se- 
faz.ma.gov.br), na pá gi na “IP VA”.

Pa ra pa ga men to in te gral do IP VA
2020 e/ou anos an te ri o res, o con tri- 
buin te po de im pri mir o Do cu men to
de Ar re ca da ção (DA RE), aces san do na
pá gi na do “IP VA” o me nu “IP VA
2020/Dé bi tos an te ri o res”, in se rir o
Re na vam do veí cu lo e o có di go de se- 
gu ran ça do sis te ma, on de ob ser va rá
os va lo res prin ci pais, sem mul tas e ju- 
ros.

Pa ra pa ga men to par ce la do o con-
tri buin te de ve rá aces sar, na pá gi na do
“IP VA”, o me nu “IP VA – Par ce la men- 
to”, es co lher o ti po de par ce la men to,
in se rir o CPF do pro pri e tá rio, o Re na-
vam do veí cu lo e o có di go de se gu ran- 
ça do sis te ma.

Ao acei tar os ter mos do par ce la- 
men to, o con tri buin te se rá di re ci o na-
do pa ra uma pá gi na que apre sen ta to-
dos os dé bi tos do IP VA. O con tri buin- 
te in se re o nú me ro de par ce las e cli ca
em “si mu lar” e, ao con cor dar com o
par ce la men to, cli ca em “Ge rar par ce- 
la men to”.

O con tri buin te já tem a op ção de
im pri mir o ter mo de par ce la men to e o
DA RE pa ra pa ga men to da pri mei ra
par ce la. As de mais par ce las fi cam dis- 
po ní veis na pá gi na do IP VA, no me nu
“IP VA 2020/Dé bi tos An te ri o res”.

Ca so o con tri buin te quei ra op tar
pe lo par ce la men to, tan to do IP VA
2020 quan to do IP VA de anos an te ri o- 
res, o mes mo de ve rá re a li zar o pro ce-
di men to in di vi du al men te, por se tra-
ta rem de re gras di fe ren tes.

• 1. Aces se o si te au xi lio.cul tu ra.ma.gov.br pa ra re a li zar
o ca das tro
• 2. Cli que no bo tão ‘Ini ci ar’ pa ra pre en cher os for mu lá -
ri os de ca das tra men to
• 3. Além dos for mu lá ri os pa ra pre en chi men to dos da -
dos pes so ais, en de re ço e da dos ban cá ri os, na aba ‘Da -
dos Ar tís ti cos’ os ar tis tas de ve rão adi ci o nar links de pla -
ta for mas co mo YouTube ou Vi meo, pa ra com pro var seu
tra ba lho no cam po da ar te. Tam bém é pos sí vel ane xar
re la to oral do seu bre ve his tó ri co de atu a ção.
• 4. Ca so não te nha co mo com pro var ex pe ri ên cia, o ar -
tis ta po de op tar pe la Au to de cla ra ção. Im pri ma o for mu -
lá rio es pe cí fi co pa ra es ta op ção que es tá dis po ní vel na
aba ‘Da dos Ar tís ti cos’, pre en cha, as si ne e es ca neie, sal -
van do nos for ma tos JPEG ou PDF. Em se gui da, ane xe o
ar qui vo à pla ta for ma pa ra en vio.
• 5. Na aba de nú me ro 6, o ar tis ta ou pro fis si o nal da cul -
tu ra de ve rá mar car as op ções em que au to ri zam os ter -
mos da re qui si ção do be ne fí cio.
• 6. De pois é só aguar dar a con fir ma ção da ins cri ção via
email.
• Mas aten ção! A con fir ma ção da ins cri ção por email é
só o pri mei ro pas so do pro ces so de ca das tro. Os da dos
se rão en vi a dos pa ra aná li se do Go ver no Fe de ral e da
Sec ma.

CLAS SE AR TÍS TI CA

Sai ba co mo se
ca das trar no au xí lio
Cul tu ral Al dir Blanc

Ar tis tas, co le ti vos, em pre sas e de mais pro fis si o nais
do se tor cul tu ral do Ma ra nhão já po dem pe dir re cur sos
via ren da emer gen ci al cul tu ral, co mo pre vê a Lei Fe de ral
nº 14.017, de 29 de ju nho de 2020, mais co nhe ci da co mo
Lei Al dir Blanc, em ho me na gem ao com po si tor ca ri o ca
que mor reu em maio des te ano, ví ti ma da Co vid-19.
“Avi so a to do o mun do cul tu ral do Ma ra nhão, de to das
as re giões do nos so es ta do, que es ta mos di vul gan do os
edi tais re la ti vos à Lei Al dir Blanc. To dos po de rão se ins- 
cre ver, ins cre ver os seus pro je tos e mos trar os seus tra- 
ba lhos, e com is so par ti ci par des sa im por tan te ação de
fo men to e apoio ao seg men to cul tu ral”, anun ci ou o go- 
ver na dor Flá vio Di no, em men sa gem nas re des so ci ais
nes ta sex ta-fei ra (11).

Em to do o país se rão li be ra dos R$ 3 bi lhões em re cur- 
sos fe de rais pa ra mi ni mi zar os im pac tos da pan de mia
do co ro na ví rus en tre a clas se ar tís ti ca, uma das mais
afe ta das com as res tri ções sa ni tá ri as. Os va lo res se rão
trans fe ri dos da União pa ra os Es ta dos, Dis tri to Fe de ral e
mu ni cí pi os.

No Ma ra nhão, a pre vi são é que a Lei Al dir Blanc des ti- 
ne um to tal de R$ 114 mi lhões, sen do R$ 61,3 mi lhões ao
Es ta do e R$ 53 mi lhões pa ra exe cu ção nos mu ni cí pi os.

Por aqui, os re cur sos se rão apli ca dos de du as for mas:
via Ren da Bá si ca Emer gen ci al (três par ce las de R$ 600
pa ra aque les que não re ce be ram au xí lio emer gen ci al e
aten dam a uma sé rie de re qui si tos exi gi dos, co mo não
ter em pre go for mal, por exem plo) e por meio de edi tais
de fo men to vol ta dos pa ra to das as lin gua gens ar tís ti cas.

Os edi tais de fo men to lan ça dos nes ta sex ta-fei ra (11)
pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) fo ram: ter- 
cei ra edi ção do Co ne xão Cul tu ral, Ofi ci nas Ar tís ti cas,
Fo men to a Pro je tos Cul tu rais (es tes três pri mei ros com
ins cri ções aber tas de 21 a 30 de se tem bro de 2020, em
link dis po ní vel no si te www.cul tu ra.ma.gov.br), Fo men- 
to a Li te ra tu ra e Pro je tos Au di o vi su ais (es tes dois úl ti- 
mos com ins cri ções aber tas de 5 a 15 de ou tu bro, tam- 
bém em link dis po ní vel no si te www.cul tu- 
ra.ma.gov.br).

To dos po de rão se ins cre ver, ins cre ver

os seus pro je tos e mos trar os seus

tra ba lhos, e com is so par ti ci par

des sa im por tan te ação de fo men to e

apoio ao seg men to cul tu ral

Pre pa ra mos um pas so a pas so ex pli can do co mo os
ar tis tas se ca das tram pa ra ter aces so à Ren da Bá si ca
Emer gen ci al no Ma ra nhão.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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Sampaio Corrêa encara o Operário-PR, hoje, às 16h30, no Estádio Castelão. A partida é
válida pela 10ª rodada da Série B e uma vitória pode deixar o Tricolor fora do Z4

Re su mo his tó ri co

Os tí tu los do Pa pão

SÉRIE B

Sair do Z4 é a meta
do Sampaio Corrêa
NERES PINTO

V
en cer o Ope rá rio-PR pa ra sair 
da zo na de re bai xa men to da 
Sé rie B do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro é a gran de me ta do Sam- 

paio Cor rêa nes te sá ba do (12), a par tir 
das 16h30, no Es tá dio Cas te lão. Ocu- 
pan do a dé ci ma oi ta va po si ção, o Tri- 
co lor se gue bas tan te ani ma do de vi do 
a con quis ta da pri mei ra vi tó ria na ro- 
da da an te ri or, di an te do Amé ri ca-MG, 
que  ocu pa o gru po dos qua tro me lho- 
res da com pe ti ção nes te mo men to. 
Com  qua tro pon tos ga nhos, se ven- 
cer, o Sam paio vai a se te, ul tra pas san- 
do os con cor ren tes (Cru zei ro e Fi guei- 
ren se), que têm cin co e seis pon tos, 
res pec ti va men te, de pen den do dos re- 
sul ta dos des te fim de se ma na. O Ope- 
rá rio-PR tem 12 pon tos e ocu pa a no- 
na co lo ca ção. Vem de du as der ro tas 
se gui das, sen do a úl ti ma em ca sa pa ra 
o Gua ra ni de Cam pi nas por 2 a 1.

O téc ni co Léo Con dé, sa tis fei to 
com o ren di men to no jo go di an te dos 
mi nei ros, não de ve rá mu dar a for ma- 
ção ini ci al. Pe lo me nos es ta foi a in- 
ten ção ma ni fes ta da até an tes do úl ti- 
mo trei na men to.  Se ti ver que fa zer al- 
gu ma mu dan ça, es ta se rá no ata que, 
en tran do Roney no lu gar de Rob son 
Du ar te. A pro vá vel for ma ção se rá es- 
ta: Gus ta vo; Luís Gus ta vo, Joé cio, Da- 
ni el Fe li pe e João Vic tor; An dré Luís, 
Vi ni cius Kiss, Mar ci nho e Gus ta vo Ra- 
mos; Caio Dan tas e Rob son ou 
Roney. “Es pe ra mos um jo go di fí cil, 
con tra a boa equi pe do Ope rá rio, que 
faz uma boa cam pa nha, mas o Sam- 
paio,  mes mo sem tem po pa ra trei nar,

Ar bi tra gem

Cam pa nhas

O SAMPAIO VENCEU A PRIMEIRA PARTIDA NA SÉRIE B NA ÚLTIMA RODADA NO CASTELÃO

tem o po der de su pe ra ção mui to 
gran de”, ob ser va o téc ni co Léo Con- 
dé, que pou pou vá ri os ti tu la res no jo- 
go do meio de se ma na quan do a equi- 
pe go le ou o Ju ven tu de Sa mas por 4 a 0 
na pri mei ra par ti da da se mi fi nal do 
Ma ra nhen se, en tre eles, o ata can te 
Caio Dan tas e o za guei ro Joé cio.

O Ope rá rio-PR não te rá o ata can te 
Dou glas Cou ti nho. O jo ga dor tem um 
des con for to mus cu lar e foi ve ta do. O 
téc ni co Ger son Gus mão po de man ter 
Ma ra nhão ou ain da uti li zar Je an Car lo 
e Lu cas Ba ta ti nha. O pro vá vel ti me do 
Ope rá rio se rá es te: Ro dri go Vi a na; Sá- 
vio, Bon fim, Re niê e Ju li nho; Ma zi nho, 
Pe dro Ken, To mas Bas tos e Tho maz; 
Ma ra nhão e Ro ger.

O trio de ar bi tra gem do es ta do do 
Ce a rá te rá Léo Si mão Ho lan da no api- 
to. Os as sis ten tes se rão Nail ton Jú ni or 
de Sou sa Oli vei ra e Jail son Al ba no da 
Sil va. O quar to ár bi tro se rá o ma ra-
nhen se Mayron Fre de ri co dos Reis 
No vais.

Sam paio (18º lu gar) – 4 pon tos,6 
jo gos, 1 vi tó ria, 1 em pa te, 4 der ro tas, 4 
gols mar ca dos, 7 gols so fri dos, sal do 
ne ga ti vo de 4 gols.

Opé rá rio (9º lu gar)– 12 pon tos, 8 
jo gos, 3 vi tó ri as, 3 em pa tes, 2 der ro-
tas, 10 gols mar ca dos, 7 so fri dos, sal do 
po si ti vo de 3  gols.

EM CLIMA DE FESTA

Moto Club comemora 83 anos de existência
Nes te do min go (13), o Mo to Club

com ple ta 83 anos de exis tên cia.

A di re to ria do clu be pre ten dia co- 
me mo rar a da ta de for ma bem mais
co le ti va, mas de vi do à pan de mia co- 
ro na ví rus a pro gra ma ção fi cou re du- 
zi da a uma li ve por meio do ca nal ofi- 
ci al no YouTube, a par tir das 17h, con- 
tan do com a pre sen ça de tor ce do res,
di ri gen tes, co mis são téc ni ca, an ti gos
fun ci o ná ri os e um show mu si cal.

Na opor tu ni da de,  se rão co lo ca dos
vá ri os brin des em sor teio (in clu si ve o
pri mei ro uni for me) pa ra quem ad qui- 
rir o in gres so sim bó li co no va lor de R$
20, que es tá sen do ven di do na lo ja ofi- 
ci al do clu be, na Ga le ria do Em pre en- 
de dor, no Cen tro.

Com a fi na li da de ini ci al de pro mo- 
ver even tos de mo to ci clis mo, as sim
foi fun da do o Mo to Club de São Luís,
nu ma reu nião na re si dên cia on de
mo rou por mui to tem po Cé sar Ale- 
xan dre Aboud, na Rua da  Paz, nú me- 
ro 568, com a pre sen ça de jo vens da

so ci e da de ma ra nhen se, en tre eles,
Jai me Pi res Ne ves, New ton Mou che- 
reck, Pe dro Gar cia, Vi tor Se re jo, Rai- 
mun do Fi guei re do e Hé lio Mar tins,
 no dia 13 de se tem bro  de 1937.

Com uma boa vi são em ges tão ad- 
mi nis tra ti va, o Mo to mo vi men tou ou- 
tras mo da li da des   co mo vo lei bol e
bas que te bol,  e com aju da do In ter- 
ven tor do Ma ra nhão, Pau lo Ra mos, os
di ri gen tes ru bro ne gros, en tre ga ram
em 17 de fe ve rei ro de 1939, o ex tin to
Es tá dio San ta Iza bel, que foi de sa ti va- 
do em 1971.

An tes, em 1940, o Mo to cri ou o seu
de par ta men to de fu te bol.

De pois de mon tar  um ti me for ma- 
do com bons jo ga do res tra zi dos de
ou tros cen tros do Bra sil, o ti me mo- 
ten se co me ça va sua ma ra to na vi to ri- 
o sa de se te tí tu los inin ter rup tos de
cam peão ma ra nhen se de fu te bol
(1944 a 1950).

No pri mei ro ti tu lo, o de 1944, o Mo- 
to ven ceu no úl ti mo jo go o Bo ta fo go
do Anil pe lo pla car de 7 a 1. Vál ber Pe- 
nha, Jus ti no e Ca ra pu ça. San do val,
Frá zio e Val de mar; Ga le go, Mou rão; 
Pe pê; Zu za e Je sus, foi a for ma ção do
ti me.

Es ta du al Sé rie A
O Pa pão do Nor te foi cam peão ma- 

ra nhen se  nos anos 1944, 1945, 1946,
1947, 1948, 1949, 1950, 1955, 1959,
1960, 1966, 1967, 1968, 1974, 1977,
1981, 1982, 1983, 1989, 2000, 2001,
2004, 2006, 2008, 2016 e 2018.

Ta ça Ci da de e ou tros
Tam bém foi cam peão da Ta ça Ci da- 

de de São Luís nos anos 1972, 1978,
1981, 1982, 1985, 1993, 2003 e 2004.

Tor neio Ma ra nhão-Pa rá em 1972;
Co pa Nor te e Nor des te em 47 e Tor- 
neio dos Cam peões do Nor te em 1948.
Além dos tí tu los da Sé rie A do Cam pe- 
o na to Es ta du al e re gi o nais, o Mo to
Club cam peão ma ra nhen se da Sé rie B
em 2010 e 2013. (N.P)

Na da im pos sí vel
No fu te bol o que va le é bo la na re de. É com es se pen- 

sa men to que o Sam paio Cor rêa vai en trar em  cam po
nes te sá ba do con tra o Ope rá rio-PR. De pois da vi tó ria
so bre o Amé ri ca-MG, não du vi dem do que a equi pe tri- 
co lor é ca paz. O ti me co man da do pe lo téc ni co Léo Con- 
dé ain da não apre sen tou um fu te bol ca paz de en can tar
sua tor ci da, mas mos trou, na sua úl ti ma apre sen ta ção,
uma ca rac te rís ti ca bas tan te lou vá vel: gar ra e su pe ra ção.

Sa ben do de su as li mi ta ções, a equi pe deu a úl ti ma go- 
ta de su or pa ra ga ran tir o re sul ta do. Por is so, de pois de
so frer der ro tas in jus tas, pro vo ca das por va ci los de sua
de fen si va, aca bou sen do pre mi a da com a pri mei ra vi tó- 
ria. É cla ro que ago ra é ou tro jo go. O ad ver sá rio tam bém
es tá en tre os co ta dos pa ra bri gar pe lo G-4. Mas, no fu te- 
bol tam bém se ga nha quan do a for ça subs ti tui a téc ni ca
apu ra da. O Tri co lor po de sim re pe tir um no vo re sul ta do
po si ti vo, des de que vol te a ter o mes mo com por ta men to
co le ti vo. Is so se rá pos sí vel se o gru po atu ar, no va men te,
com mui ta gar ra e de ter mi na ção, jo gan do sé rio e im- 
pon do seu man do de cam po.

É bom, no en tan to, ter cau te la di an te de um ad ver sá- 
rio dos mais pe ri go sos des ta Se gun do na. O Ope rá rio
não é um ti me qual quer, em bo ra ve nha de dois re sul ta- 
dos ne ga ti vos. Tem um elen co for ma do por atle tas bas- 
tan te ex pe ri en tes, al guns dos quais re a pa re cem nes te
sá ba do.

Da tas das fi nais
A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol, por meio do

De par ta men to de Com pe ti ções, in for mou ofi ci al men te
nes ta sex ta-fei ra (11) as da tas dos dois jo gos fi nais do Es- 
ta du al pa ra quar ta-fei ra (23) e sá ba do (26). A pro gra ma- 
ção foi ade qua da ao Bra si lei ro das sé ri es B e D. Não fo- 
ram de fi ni dos lo cais e ho rá ri os.

Mui to di fí cil
Só um de sas tre po de rá ti rar o Sam paio Cor rêa da fi nal

do Cam pe o na to Ma ra nhen se. O pla car de 4 a 0 no jo go
an te ri or obri ga o Ju ven tu de a ga nhar com cin co gols de
di fe ren ça no se gun do con fron to. O ti me de São Ma teus
po de até ven cer, mas nes sa cir cuns tân cia, é im pro vá vel
a clas si fi ca ção. E bo ta im pro vá vel nis so!

Mais se te afas ta dos
A go le a da so fri da pe lo Ju ven tu de te ve ain da mai o res

con sequên ci as. Ofi ci al men te,  o  clu be anun ci ou a li be- 
ra ção dos jo ga do res Vic tor Sal va dor, Di e go Re nan, Var- 
gas, Ra fa el Gla di a dor, Emer son Ni ke, Ga bri el  e Wesley,
ou se ja, se te pro fis si o nais. An tes, o pre si den te Mil ti nho
já ha via dis pen sa do o téc ni co Mar lon Cu trim.

 Nho zi nho
Quan do o Es tá dio Nho zi nho San tos es ta va em re for- 

ma, mui tas fo ram as crí ti cas pe la de mo ra na con clu são.
Re al men te, de mo rou além das ex pec ta ti vas.  Rei nau gu- 
ra do no úl ti mo dia 5 de se tem bro,  es pe ra va-se que
aque la pra ça de es por tes pu des se re ce ber os jo gos fi nais
do Es ta du al. Os clu bes, po rém, pe di ram pa ra atu ar no
Cas te lão. O mo ti vo se ria o  pa ga men to da con ta de ilu- 
mi na ção que a pre fei tu ra não es ta ria dis pos ta a as su mir.
Mas es sa in for ma ção já foi ne ga da pe la Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal de Es por tes e La zer.

Ta ma nho
Al gu mas pes so as in sis tem em afir mar que o cam po

Da Vi la Pas sos  é de ta ma nho in fe ri or ao do Cas te lão. Na
ver da de,  o gra ma do do Nho zi nho es tá na me di da ofi ci al
exi gi da nos pa drões Fi fa e CBF:  105m de com pri men to e
68m de lar gu ra – nem um me tro a mais ou a me nos.

Des pro por ci o nal
Se for mos com pa rar a fo lha sa la ri al do Mo to Club

com a do São Jo sé ve re mos que no fu te bol uma das coi- 
sas que a di fe ren ça é mui to gran de. O Pei xe Pe dra tem
uma fo lha de ape nas R$ 40 mil en quan to a do Pa pão al- 
can ça os R$ 150 mil (mais que o tri plo). “No fu te bol são
on ze con tra on ze”, afir ma o pre si den te do clu be ri ba ma- 
ren se, Pau lo Cam pi nei ro,  ao in cen ti var os jo ga do res
“pra ta da ca sa”.

Im pe ra triz
Mais um jo go di fí cil pa ra o Ca va lo de Aço na Sé rie C

do Bra si lei ro. O jo go des ta noi te (19h) con tra o
Paysandu,  em Be lém-PA, po de dei xar  o ti me co lo ra do
da Re gião To can ti na  em  si tu a ção mais de li ca da na clas- 
si fi ca ção do Gru po A da Ter cei ro na em  ca so de no va
der ro ta. A Cu ru zu de ve se trans for mar nu ma “pa ne la de
pres são” por que o bi co lor  tam bém não re a li za boa cam- 
pa nha, e ocu pa uma das  úl ti mas po si ções no Gru po A.

Pre sen te
O Mo to Club ani ver sa ria nes te do min go (13), quan do

com ple ta rá 83 anos, mas quem de se ja re ce ber o pre sen- 
te é a sua tor ci da. Os mo ten ses até já vêm de cla ran do
em  al to e bom som o que de se jam: uma vi tó ria so bre o
São Jo sé e a ga ran tia na fi nal do cen te ná rio Cam pe o na to
Ma ra nhen se-2020.

Sé rie D
Es tá pra ti ca men te de fi ni do o ad ver sá rio do Mo to no

pri mei ro jo go do Bra si lei ro (Sé rie D). De pois de ven cer o
Ypiranga-AP por 3 a 0 na pri mei ra par ti da da fa se pre li- 
mi nar,  o Ba ré-RR deu gran de pas so pa ra re pre sen tar
Ro rai ma na com pe ti ção. O se gun do jo go se rá nes te do- 
min go, no Es tá dio Ze rão, em Ma ca pá. Os ro rai men ses
po dem per der até por 2  gols de di fe ren ça. Se o Ypiranga
ven cer com três gols de van ta gem, a de ci são se rá na co- 
bran ça de ti ros li vres di re to da mar ca pe nal.

Ma ra nhão
A equi pe do MAC, ca te go ria Sub-19,  es tá no ca mi nho

cer to.Trei na da por Pau lo Cé sar,  a me ni na da atle ti ca na
que dis pu ta a Co pa Ma ra nhão, se gue in vic ta e clas si fi ca- 
da pa ra a fa se se mi fi nal. Es sa com pe ti ção va le va ga na
Co pa São Pau lo de Fu te bol Jú ni or, edi ção 2021. 

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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Escola de Arte Guará, voltada para o incentivo de expressões artísticas faz campanha
solidária para que possa continuar transformando vidas

Se gun da da Mú si ca – 14/09

ARTE EDUCAÇÃO

Uma escola de artes
na vila dos pescadores
SAMARTONY MARTINS

“A
ar te exis te por que a vi da 
não bas ta”, dis se cer ta vez 
o po e ta ma ra nhen se Fer- 
rei ra Gul lar ten tan do di- 

men si o nar o quan to a ar te é im por- 
tan te pa ra o de sen vol vi men to hu ma- 
no. E foi pen san do da mes ma for ma 
que a ar tis ta vi su al, Tel ma Lo pes, cri- 
ou em 2018, a Es co li nha de Ar te Gua- 
rá, lo ca li za da na vi la dos pes ca do res, 
em Pa ço do Lu mi ar. No lo cal as cri an- 
ças da área que é con si de ra da de vul- 
ne ra bi li da de so ci al são re a li za das 
ações de en si no/apren di za gem com 
as mais di ver sas ex pres sões ar tís ti cas 
co mo: te a tro, de se nho, po e sia, dan ça, 
ar tes vi su ais e li te ra tu ra, so bre o tri pé 
apre ci a ção, pro du ção e re fle xão.

Fei ta de ma dei ra e co ber ta com te- 
lha de ami an to, a Es co li nha de Ar te 
Gua rá, tor nou-se um pon to de re sis- 
tên cia on de a edu ca ção for mal não 
che ga. As au las de ar te mi nis tra das 
por Tel ma Lo pes tem aju da do na 
trans for ma ção de vi das das cri an ças 
da vi la, e só es tão em ati vi da de cons- 
tan te por con ta da aju da de ami gos 
que abra ça ram a cau sa. No lo cal não 
há ca dei ras, me sas, es tan tes, qua dro 
ne gro ou qual quer ou tro mó vel ou 
equi pa men to que lem bre uma es co la 
for mal, mas pa ra Tel ma Lo pes não fal- 
ta a von ta de de apren der e en si nar 
com os fi lhos dos pes ca do res.  “Es ta- 
mos nes sa cam pa nha pa ra sen si bi li- 
zar as pes so as pa ra es ta cau sa que tem 
co mo ba se a edu ca ção por meio da ar-

ESCOLINHA DE ARTE GUARÁ EM PAÇO DO LUMIAR ATENDE DEZENAS DE CRIANÇAS

te. Sei o quan to a vi da fi ca mais di fí cil 
pa ra quem não es tu da, pois tu do fi ca 
mais di fí cil. Aqui é uma es co la de ar te 
pen sa da pa ra a co mu ni da de on de en- 
si na mos cor del, pin tu ra, te a tro, po e- 
sia en tre ou tras for mas de ex pres são. 
A ideia é des per tar o in te lec to des tas 
cri an ças que são mui to in te li gen tes e 
que pre ci sam de uma opor tu ni da de. 
Es pe ra mos que as pes so as pos sam 
con tri buir pa ra que a gen te con ti nue a 
re a li zar es te tra ba lho que tem me da- 
do mui ta ale gria e sa tis fa ção pes so al”, 
res sal tou Tel ma Lo pes.

Se gun do a ar tis ta vi su al, a es co li- 
nha pre ci sa de um olhar mais sen sí vel 
por par te não só do po der pú bli co, 

mas pe las pes so as que acre di tam que 
a ar te sal va vi das. Tel ma con tou que 
re sol veu mon tar a es co li nha, por que 
quan do foi pa ra lá, per ce beu o quan to 
o lo cal pre ci sa va de uma in ter fe rên cia 
on de a ar te e a cul tu ra es ti ves sem pre-
sen tes. O ob je ti vo de mon tar uma es- 
co li nha na Vi la dos Pes ca do res foi o de 
pro por ci o nar a es se pú bli co in fan to-
jun ve nil, pri o ri ta ri a men te for ma do 
por cri an ças e ado les cen tes de 04 a 12 
anos, o es ti mu lo á lei tu ra e es cri ta e a 
li ber da de cri a ti va atra vés de uma ex- 
pe ri ên cia cons tru ti va de apren di za do 
pra ti co e con tex tu a li za do so bre pre-
ser va ção am bi en tal, con vi vên cia so li- 
da ria e di rei tos hu ma nos.

TELEVISÃO

Paulinho da Viola tem documentário afetivo

O SAMBISTA PAULINHO DA VIOLA  TECE DOCUMENTÁRIO SOBRE A SUA VIDA E OBRA  ROTEIRIZADO POR ZUENIR VENTURA

O can tor, com po si tor e ins tru men- 
tis ta Pau li nho da Vi o la tem a vi da e a
obra re tra ta das pe lo do cu men tá rio
“Pau li nho da Vi o la — Meu Tem po É
Ho je”. Com ro tei ro de Zu e nir Ven tu ra,
di re ção de Iza bel Ja gua ri be (Pas sa gei- 
ros/2000 e Tu do é ir re le van te, Hé lio
Ja gua ri be/2017) e pro du ção da Vi de o- 
fil mes, o lon ga tra ça um per fil afe ti vo
do mú si co, mos tran do sua ro ti na dis- 
cre ta e dis tan te dos ho lo fo tes.

O sam bis ta, do no de uma ele gân cia
na tu ral e de uma fa la sem pre man sa,
lem bra su as in fluên ci as mu si cais e
apre sen ta seus mes tres. Fa la do tem- 
po, de sua ten ta ti va de vi ver e re tra tar
o pre sen te, da for ça do pas sa do e da
pro mes sa de re no va ção do fu tu ro.

Em uma das ce nas, Pau li nho é pos- 
to di an te des sa di co to mia en tre o an- 
ti go e o no vo, ao to car vi o lão ao la do
de seu pai, o vi o lo nis ta Cé sar Fa ria
(que vi ria a mor rer qua tro anos de pois
do lan ça men to do fil me) e de seu fi- 
lho, João Ra bel lo, tam bém mú si co. Os
ami gos de Pau li nho tam pou co fi cam
de fo ra des se re tra to au di o vi su al e
mu si cal e, en tre eles, es tão al guns
gran des no mes da mú si ca bra si lei ra:
El ton Me dei ros, Ze ca Pa go di nho, Ma- 
ri sa Mon te, Ma ri na Li ma e a Ve lha
Guar da da Por te la, sua es co la de sam- 

ba do co ra ção. A exi bi ção é na Se gun- 
da da Mú si ca 14/09, às 22h30.

Fi lho mais ve lho do vi o lo nis ta Be- 
ne dic to Ce sar Ra mos de Fa ria, in te- 
gran te da pri mei ra for ma ção do gru- 
po de cho ro Épo ca de Ou ro, Pau li nho
da Vi o la nas ceu no bair ro de Bo ta fo go
em 1942 e des de pe que no gos ta va de
ou vir cho ros e sam bas. As sim, te ve a
opor tu ni da de de con vi ver com gran- 
des cho rões da épo ca, co mo Pi xin gui- 
nha, Ja cob do Ban do lim e Di ler man- 
do Reis, en tre ou tros, ob ser van do a
ma nei ra de to car dos mú si cos.

Em bo ra o pai não de se jas se que o
fi lho se tor nas se mú si co, es te, con tu- 
do, o con ven ceu a lhe dar um vi o lão,
ins tru men to que co me çou a apren der
a to car so zi nho, aos 15 anos e, lo go de- 
pois com o vi o li nis ta Zé Ma ria, ami go
da fa mí lia, que o ins truiu com o mé to- 
do de Mat teo Car cas si. Ao mes mo
tem po, co me çou a se en vol ver com
car na val e or ga ni zou com um gru po
de ami gos o blo co car na va les co Fo- 
liões da Rua Aná lia Fran co, pa ra re- 
pre sen tar a rua on de mo ra va sua tia
Trin da de, no bair ro de Vi la Val quei re,
na Zo na Oes te do Rio, on de cos tu ma- 
va vi si tar aos fins de se ma na e ti nha
mais li ber da de pa ra sair à noi te. Por
es sa épo ca, in gres sou na ala de com- 

po si to res da es co la de sam ba União
de Ja ca re pa guá. Lá co nhe ceu sam bis- 
tas co mo Ca to ni e Jor ge Me xeu e, atu-
an do co mo ca va quis ta, compôs em
1962 “Po de Ser Ilu são”, um de seus
pri mei ros sam bas.

22h30 – “Pau li nho da Vi o la — Meu
Tem po é Ho je” (do cu men tá rio)
“Pau li nho da Vi o la — Meu Tem po é
Ho je”, do cu men tá rio di ri gi do por Iza-
bel Ja gua ri be com ro tei ro do jor na lis- 
ta Zu e nir Ven tu ra, é um per fil afe ti vo
do can tor, ins tru men tis ta e com po si- 
tor. O fil me mos tra seus mes tres e
ami gos, su as in fluên ci as mu si cais
e seus há bi tos des co nhe ci dos do
gran de pú bli co. Mas a gran de re ve la-
ção vem das re fle xões do mú si co so- 
bre um úni co te ma — o tem po. Há
ain da en con tros mu si cais com Ma ri-
na Li ma, El ton Me dei ros, Ze ca Pa go-
di nho, Ma ri sa Mon te e a Ve lha Guar da
da Por te la. Di re to ra: Iza bel Ja gua ri-
be Du ra ção: 83 min. Clas si fi ca ção: Li- 
vre. Ho rá ri os al ter na ti vos: 15 de se- 
tem bro, ter ça-fei ra, às 02h30 e 16h30;
16 de se tem bro, quar ta-fei ra, às
10h30; 19 de se tem bro, sá ba do, às
14h50 e 20 de se tem bro, do min go, às
22h20;

Pa ra quem qui ser aju dar

Ajudando a colorir
vidas por meio da arte

CRIANÇAS APRENDEM COMO PINTAR SENTADAS  NO CHÃO

Ain da de acor do com Tel ma Lo pes, a es co li nha vem
se sus ten tan do por meio de do a ções e par ce ri as vo lun- 
ta ri as de ar tis tas lo cais, ar te-edu ca do res e afins que co- 
la bo ram com re cur sos hu ma nos, pe da gó gi cos, in fra es- 
tru tu ra, equi pa men tos e fi nan cei ros. A ar tis ta afir mou
tam bém, que um dos com pro mis sos da Es co la de Ar te
Gua rá é am pli ar par ce ri as, por is so con vi da mos vo cê
pa ra co nhe cer nos sa ins ti tui ção e tam bém aju dar a co- 
lo rir vi das

Nas ci da na ci da de bal neá ria de São Jo sé de Ri ba mar,
Tel ma Lo pes por mais de 20 anos in te grou a equi pe de
ba se da Fá bri ca de Ce ná ri os da Re de Glo bo, on de tra ba- 
lhou com pin tu ra ar tís ti ca pa ra a com po si ção de ce ná ri- 
os de no ve las, pro gra mas e mi nis sé ri es as mais di ver sas.
Ago ra apo sen ta da, ela de ci diu re tor nar ao Ma ra nhão,
pois quer di vi dir tu do o que apren deu com os con ter râ- 
ne os. A ar tis ta mu dou-se pa ra o Rio de Ja nei ro na dé ca- 
da de 1980, quan do de ci diu es tu dar na Es co la de Be las
Ar tes. Em São Luís, ela já in te gra va o De par ta men to de
Ar tes Plás ti cas do La bo rar te, mas que ria se apro fun dar e
al çar vo os mais al tos. De pois de de sem bar car na Ci da de
Ma ra vi lho sa e, após mui to es tu do, te ve seu cur rí cu lo
apro va do pe la Re de Glo bo. Atu al men te a ar tis ta tem re- 
a li za do di ver sas in ter fe rên ci as ar tís ti cas no Cen tro His- 
tó ri co de São Luís com ar te ur ba na com a téc ni ca de co- 
la gem ten do co mo per so na gens da cul tu ra ma ra nhen se
co mo Nau ro Ma cha do, Ma ria Fir mi na dos Reis, Fer rei ra
Gul lar, Nel son Bri to e Ma ria Ara gão en tre ou tros. (SM)

En de re ço – Rua da es co li nha Gua rá, s/n- Vi la dos pes- 
ca do res, Pa ço do Lu mi ar-MA.

Con ta to email: tel maml co e lho@gmail.com
What sApp: 098982479409
Con ta pa ra de pó si tos: Ban co Cai xa pou pan ça
0027 013 00065537-5 – Tel ma Ma ria Lo pes Co e lho.

LIVE

Jorge Reis e Heriverto
cantam Cartola e Lupicinio

JORGE REIS E HERIVERTO NUNES RETOMAM PARCERIA 

Os can to res e com po si to res Jor ge Reis e He ri ver to Nu- 
nes fa zem nes te do min go (13), às 17h, uma li ve es pe ci al
on de can ta rão os gran des su ces sos de dois “mons tros”
da Mú si ca Po pu lar Bra si lei ra (MPB): Car to la e Lu pi cí nio.
”Fa re mos uma re e di ção do es pe ci al que acon te ceu ori- 
gi nal men te em 2017, on de ce le bra mos o cen te ná rio de
Car to la e Lu pi cí nio. Co mo to dos sa bem o nos so se tor
cul tu ra foi um dos prin ci pais afe ta dos pe la ne ces si da de
do iso la men to so ci al e com is so es ta mos des de o iní cio
da pan de mia sem po der tra ba lhar, com a aju da de al- 
guns ami gos con se gui mos nos or ga ni zar pa ra fa zer um
tra ba lho bem fei to mas pre ci sa mos da sua co la bo ra ção
pa ra se guir em fren te pro du zin do mais e mais tra ba lhos
de qua li da de co mo es se. Con ta mos com sua au di ên cia e
co la bo ra ção”, ex pli cou Jor ge Reis.

O can tor ex pli cou que o re per tó rio é pa ra ce le brar a
mú si ca e a ge ni a li da de de Lu ci pi ci nio e Car to la.  Pa ra
quem não sa be Lu pi cí nio Ro dri gues foi  o in ven tor do
ter mo dor-de-co to ve lo, que se re fe re à prá ti ca de quem
cra va os co to ve los em um bal cão ou me sa de bar, pe de
um uís que du plo, e cho ra pe la per da da pes soa ama da.
No re per tó rio “Fe li ci da de”, “Foi as sim”, “Ju di a ria”, en tre
ou tras.  Já o com po si tor, po e ta e vi o lo nis ta Ca ro la se rá
ce le bra do com seus clás si cos co mo por exem plo: “As
Ro sas não Fa lam”, “O Mun do É um Moi nho” e “Pre ci so
me En con trar”. “A ideia é fa zer uma gran de ce le bra ção
pa ra es tes dois gê ni os da mú si ca bra si lei ra e le var as
pes so as ale gria por meio des ta li ve que ide a li za mos com
mui to ca ri nho”, dis se Jor ge Reis. Pa ra quem qui ser
acom pa nhar bas ta aces sar @a_ fes ta_ do_a xe; @he ri ver- 
to nu nes; @jorgereiss2.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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Edilson BaldezÀ 
fren

te
Com planos e estratégias para superar a crise global provocada 
pela pandemia do novo coronavírus, o Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) , Edilson Baldez 
das Neves, falou como isso pode ser possível 

PATRICIA CUNHA

O 
efeito devastador causado 
pela pandemia de Covid-19 
afetou a vida dos seres hu-
manos e o sistema global. 

Com isso, saúde, vida social, educação, 
economia, trabalho e renda, tudo foi 
afetado. União, estados e municípios 
trabalham para mitigar esses efeitos 
e de alguma forma, enquanto dura a 
pandemia, amenizar as consequên-
cias negativas que o vírus trouxe para 
todo mundo. 

No Maranhão, no que concerne à 
parte econômica,  as principais en-
tidades empresariais maranhenses: 
Associação Comercial do Maranhão 
(ACM), Federação da Agricultura (Fae-
ma), Federação do Comércio de Bens, 
Serviços (Fecomércio), Federação das 
Indústrias (Fiema) e o Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae-MA) lançaram, no mês passado, 
o Programa Avança Maranhão – Pla-
no de Retomada das Atividades Eco-
nômicas.  

Já em atividade, segundo o presi-
dente da Fiema, Edilson Baldez, o pro-
grama contempla um conjunto amplo 
de ações para reconstrução da eco-
nomia local, fortemente impactada 
pelos efeitos da crise do coronavírus.  

“É um esforço conjunto das en-
tidades já citadas que representam 
o sistema produtivo no estado, para 
recolocar a atividade de produção e 
circulação da produção numa traje-
tória positiva”, disse o presidente. 

O Plano contempla 74 ações fo-
cadas em seis eixos (apoio às empre-
sas, tecnologia e inovação, emprego 
e renda, apoio emergencial: agenda 
urgente, educação profissional e co-
municação). Essas ações representam 
um aporte de quase R$ 30 milhões, 
entre investimento próprio e recursos 
captados junto a parceiros. São Luís 
e demais municípios, onde as enti-
dades participantes possuem unida-
des ou escritórios, são os territórios 
abrangidos pela iniciativa. 

Desde 2008 presidindo a Fiema, 
o empresário Edilson Baldez está no 
terceiro mandato (2017 a 2021). Em 
entrevista a O Imparcial, ele destaca 
a expectativa da chegada da vacina 
de prevenção à Covid-19 e a conse-
quente recuperação da economia e   
retomada produtiva em grande escala.

O Imparcial - O Programa 
Avança Maranhão foi lançado 
no mês passado. O que já está 
sendo colocado em prática?

Edilson Baldez - Quase todas as 
ações programadas pelo Avança Mara-
nhão já estão sendo executadas, confor-
me o cronograma inicialmente traçado 
e os resultados têm sido excelentes, 
tanto para as empresas, quanto para 
os trabalhadores beneficiados. Este 
plano inovador e pioneiro no país, 
elaborado pela Fiema, Faema, ACM, 
Fecomércio e Sebrae/MA,  vai atin-
gir perto de 4.400 empresas e cerca 
de 152 mil trabalhadores em todo o 
território maranhense. É bom lembrar 
que cada entidade participante tem 
as suas próprias estratégias, mas que 
estão unidas no mesmo propósito. 

OI  - Como o recurso de  quase R$ 30 
milhões serão aplicados?

EB - Esses recursos serão aplicados dire-
tamente pelas entidades, mediante a exe-
cução de ações estruturadas em seis eixos 
temáticos: Apoio às Empresas; Tecnologia 
e Inovação; Emprego e Renda; Apoio Emer-
gencial – Agenda Urgente; Educação Profis-
sional e Comunicação Eficiente. Ressalte-se, 
aqui, o papel importante que os sindicatos 
setoriais vêm exercendo na execução das 
ações do plano, indicando empresas e suas 
necessidades, disponibilizando seus em-
pregados como beneficiários nas ações de 
saúde e de qualificação, por exemplo. To-
das as ações, no caso da Fiema são acom-
panhadas por um diretor do Sistema e de 
dirigentes dos sindicatos contemplados.

OI - Qual a importância do 
relacionamento da indústria com o 
poder público para a recuperação 
social e econômica do estado?

EB -  Nós sempre defendemos a intera-
ção do poder público com o setor privado, 
não somente com a indústria, porque, nem 
o governo, nem as empresas, sozinhos têm 
condições de realizar todas as iniciativas que 
não necessárias ao desenvolvimento econô-
mico e social, principalmente em um esta-
do como o nosso, cheio de carências. Essa é 
uma premissa que defendemos e continua-
remos a defender porque é o caminho mais 
curto e mais produtivo para todos. 

OI - Qual o fator primordial para o 
crescimento da indústria maranhense 
na atual conjuntura?

EB - Recuperar a confiança produtiva, 
ter um ambiente de negócios confiável e 
um ambiente sanitário seguro, em que as 
empresas não sintam a ameaças do afasta-
mento dos seus trabalhadores e o merca-
do continue fazendo a renda circular e, as-
sim, impulsionando novos investimentos. 
Para isso, é fundamental que os governos 
estadual e municipal, em nosso caso par-
ticular, reforcem suas compras de bens e 
serviços juntos às empresas fornecedoras 
locais, possibilitando maior internalização 
de renda e expansão do emprego. É tempo 
de se juntarem as forças.

OI - Desde que está à frente da Fiema, 
já tinha visto uma crise como essa? O 
que esperar dos próximos anos, em se 
tratando de Maranhão?

EB -  Esta crise é ímpar na nossa histó-
ria, tanto pela grandeza do seu impacto so-
bre um território sem limites geográficos, 
quanto por envolver numa mesma bolha 
danos à saúde e à economia, com uma ve-
locidade típica do mundo digital. Eu não es-
pero, simplesmente, eu tenho certeza que 
logo sairemos dessa crise, com a chegada 
da vacina que proporcionará a retomada 
produtiva em grande escala.

OI - Quais são as prioridades e os 
desafios da indústria, perante o atual 
momento?

EB - A prioridade é sair da crise, eliminar 
as dificuldades, superando os obstáculos 
de infraestrutura ainda existentes, e traçar 
um novo rumo para nosso desenvolvimen-
to. Precisamos aumentar a competitividade 
de nossa indústria, expandir seus negócios 
para o mercado internacional e atrair no-
vos investimentos para segmentos estraté-
gicos, dinâmicos e de grandes impactos em 
cadeia. É preciso entrar, com vontade, no 
mundo da indústria 4.0 e de novas tecno-
logias. O Maranhão precisa tornar-se uma 
força econômica na indústria aeroespacial, 
aproveitando as vantagens competitivas do 
Centro Espacial de Alcântara, das fontes al-
ternativas de energia e outros atrativos do 
estado. Isto, a gente sabe, demanda um tra-
balho de longo curso, mas que não pode fi-
car parado, esperando.

OI - Qual a situação da indústria 
hoje no Maranhão, em termos 
gerais emprego, renda, economia?

EB -  Os estragos provocados pela pan-
demia são muito grandes e a recuperação 
infelizmente não se faz instantaneamen-
te, principalmente nas circunstâncias 
em que a atividade produtiva ficou 
paralisada. Por isso, a estratégia do 
programa está colocada em termos 
de mitigar os impactos econômicos 
causados pela pandemia. O Maranhão, 
assim como o Brasil e até mesmo a 
grande maioria dos países, está ini-
ciando um processo de recuperação, 
que inclui a retomada das atividades 
com um ambiente seguro, em termos 
sanitários, e confiável quanto às pers-
pectivas para o futuro. Felizmente, o 
Índice de Confiança do Empresário da 
Indústria já registra uma pontuação na 
faixa inicial do otimismo (51,8 pontos, 
numa escala de zero a 100), depois das 
quedas acentuadas de abril e maio. O 
emprego também reage positivamente 
e, nesse particular, não se pode dei-
xar de reconhecer a importância dos 
pagamentos do Auxílio Emergencial 
que mantiveram aquecidos os merca-
dos para vários produtos industriais, 
notadamente os considerados essen-
ciais. Isto ajudou a amortecer a queda 
do emprego e da renda.

OI – Foi necessário, em um momento 
como esse, que essas instituições se 
unissem para articular essa retomada. 
Qual a previsão para que essa ajuda 
chegue aos pequenos negócios?

EB - O programa Avança Maranhão é 
um esforço conjunto das entidades já cita-
das que representam o sistema produtivo 
no estado, para recolocar a atividade de 
produção e circulação da produção numa 
trajetória positiva. Ele foi concebido para 
atender, em primeira ordem, as micro e 
pequenas empresas, exatamente aquelas 
mais impactadas pela pandemia. Elas já 
estão sendo atendidas, no caso da Siste-
ma Fiema, com as ações que estão sendo 
executadas pelo SENAI, pela SESI, IEL e 
pela própria Federação. São elas nossa 
prioridade imediata.

“O Maranhão 
precisa 
tornar-se 
uma força 
econômica”
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“Segundo teatro mais antigo do Brasil, o Teatro Arthur Azevedo, foi palco de momentos inesquecíveis da minha infância e
adolescência”

Thaynara OG revela seu amor e 
orgulho por São Luís em fotos no Centro

Histórico
Nas ci da em São Luís, em 1992, Thaynara OG, uma das in flu en ci a do ras di gi tais mais fa mo sas do Bra sil, ce- 

le brou o ani ver sá rio da ci da de no úl ti mo dia 8 de se tem bro brin dan do os lu do vi cen ses e se gui do res de to do
o mun do com um be lís si mo edi to ri al de es ti lo, cul tu ra, amor e or gu lho em al guns pon tos do nos so Cen tro

His tó ri co. “Ho je São Luís faz 408 anos! E é sem pre um pra zer ce le brar o ani ver sá rio des sa ci da de que eu tan to
amo e que car re ga uma his tó ria úni ca!”, pos tou ela no seu Ins ta gram. Dis se ain da que tem mui to or gu lho de
ter nas ci do e cres ci do aqui! “E pra sem pre vou di zer que to do mun do pre ci sa vir co nhe cer um dia! Nos sa cul- 
tu ra, fol clo re, po vo e be le zas na tu rais vo cês só vão en con trar aqui!”. As fo tos são de Iu de Ri che le, a pro du ção

de rou pas e aces só ri os Thi a go, ca be los e ma qui a gem Ga bri se Fi or de li sio e pro du ção ge ral de Bru no Li ma.

As fachadas azulejadas, casarões e ruas de pedra ... estampam a influência da época colonial portuguesa

 As ruas 28 de Julho, Portugal e Trapiche mostram a dimensão cultural e artística da nossa cidade

Zeca Baleiro fala da
boemia e do romantismo

de São Luís
Es se ano pa ra ho me na ge ar São Luís no mês de seu ani ver sá rio, a Cer- 

ve ja Mag ní fi ca, nas ci da e cri a da no Ma ra nhão, de ci diu con tar a his tó ria
de qua tro pes so as que tem um for te elo com a ci da de e que acei ta ram o

de sa fio de de cla rar seu amor em uma sé rie com qua tro mi ni fil mes que já
co me ça ram a ser pos ta dos nas re des so ci ais da Mag ní fi ca.

Os con vi da dos fo ram o can tor e com po si tor ma ra nhen se Ze ca Ba lei ro,
que le va a ilha por on de vai; a co zi nhei ra e em pre sá ria Tia Di ca, que veio
do in te ri or do Ma ra nhão e fi cou; o pro fes sor de dan ça e de sig ner Jo seph
Osei, que veio de Ga na (Áfri ca) e se apai xo nou; e a da ma do reg gae Cé lia

Sam paio, que ha via saí do mas já vol tou pa ra ca sa. A es co lha des ses per so- 
na gens foi re a li za da em par ce ria com o So bre O Ta ta me.com.

O pri mei ro ví deo a en trar no ar foi do can tor e com po si tor Ze ca Ba lei ro.
Atu al men te Ze ca vi ve em São Pau lo com a fa mí lia, mas o Ma ra nhão e a ci- 

da de de São Luís es tão sem pre pre sen tes no seu dia a dia, se ja nas lem- 
bran ças ou na de co ra ção da ca sa com ob je tos que re pre sen tam a cul tu ra

lo cal co mo por exem plo as mi ni a tu ras de bum ba meu boi.
“Eu ado ro aque la at mos fe ra bo e mia dos ba res ali do Cen tro His tó ri co.

Eu acho aqui lo ro mân ti co, gos to de zan zar por ali, sin to uma paz. Quan- 
do eu vol to meu so ta que se acen tua… mas cê aca ba tra zen do coi sas, ex- 
pres sões, for mas de fa lar, de fa zer po e sia, mú si ca. Fi ca evi den te sua ori- 

gem. Te nho or gu lho dis so.”, de cla rou Ze ca Ba lei ro.

O cantor e compositor Zeca Baleiro é um dos convidados da Cerveja Magnífica para
contar sua história de amor por São Luís

A cantora Lívia Amaral, que se apresenta no jantar deste sábado  no restaurante
Villa do Vinho Bistrô na Cohama, com show de voz e violão e o melhor da MPB.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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Gilson Martins, Jacieny Dias e a influencer Valéria Leite 

Revista Estilos comemora 18 anos e faz
homenagens a parceiros

A Re vis ta Es ti los pro mo veu a sua pri mei ra pre mi a ção, que foi re a li za da  com uma trans mis são de uma li ve
no ca nal do Pro gra ma Es ti los TV, no YouTube. Se gun do os di re to res Jacieny Di as e Gil son Mar tins, o Prê mio

Es ti los mar ca a co me mo ra ção dos 18 anos da Re vis ta. Ele ho me na ge ou pro fis si o nais que se des ta cam na ca- 
pi tal São Luís, em su as áre as de atu a ção. Fo ram 14 ho me na ge a dos, den tre eles as of tal mo lo gis tas, Kar la Re- 
sen de, Cris ti a ne Car va lho e Mi le na Pi nhei ro, os em pre sá ri os, Lu cas Al mei da, Ro ber to Mo rei ra e Re gi nal do

Sil va. Aqui al funs re gis tros do even to com fo tos de Her beth Al ves.

A oftalmologista Karla Resende A médica oftalmologista Cristiane Carvalho

A oftalmologista Milena Pinheiro  Reginaldo Silva, da Folhagem

A jornalista Jacieny Dias e os cerimonialistas, Gisela Diniz e
Marcello Cláudio.

Os diretores Gilson Martins e Jacieny Dias com Maria José,
presidente do Boi de Maracanã

O administrador hospitalar Plínio Valério Tuzzolo, que acaba de completar essa
semana 20 anos de bons serviços prestados ao Maranhão, para onde veio em 2000,
sempre atuando na área da saúde.

Homenagem  a Plínio
Tuzzolo pelos 20 anos de
trabalho no Maranhão

O ca der no Eli te e es te co lu nis ta ho me na gei am ho je o ad mi nis tra dor
hos pi ta lar Plí nio Va lé rio Tuz zo lo, di re tor ge ral do Hos pi tal dos Ser vi do res
(HSLZ), que co me mo ra 20 anos de tra ba lho no Ma ra nhão. O exe cu ti vo,
que há 9 anos de sen vol ve uma elo gi a da ges tão no HSLZ, per ten cen te ao
Gru po Mer cú rio, é na ver da de um ex pe ri en te pro fis si o nal da área de ges- 
tão da saú de. Ele que é na tu ral de São Pau lo, e an tes tra ba lhou e re si diu

em ou tras ci da des, veio pa ra São Luís em 2000, co man dar a ges tão do en- 
tão Hos pi tal Car los Ma ci ei ra, vol ta do pa ra os ser vi do res es ta du ais e que

na épo ca ti nha a sua ad mi nis tra ção con tro la da pe lo gru po Pró Saú de,
atra vés do qual Plí nio veio re si dir no Ma ra nhão.

Por aqui tam bém de sen vol veu ou tros tra ba lhos im por tan tes na área
da saú de com ou tros gru pos, até que no ano de 2011, re ce beu o con vi te

do em pre sá rio Pau lo Braid, pre si den te do Gru po Mer cú cu rio, pa ra inau- 
gu rar e co man dar a ges tão do Hos pi tal São Luís na Ci da de Ope rá ria, mais
co nhe ci do por to dos co mo Hos pi tal dos Ser vi do res ou HSLZ. E além de le,
Plí nio tam bém co man da com su ces so ou tras em pre sas do Gru po Mer cú- 
rio, co mo o Car tão As sis ten ci al SINCS, o CADH / Cen tro Am bu la to ri al e
Di ag nós ti co Ho lan de ses e a re de de Clí ni cas Dig nus Saú de. Por es sa bri- 
lhan te tra je tó ria e pe los bons ser vi ços pres ta dos à saú de dos ma ra nhen- 

ses, de se ja mos su ces so e mui tos anos de vi da no Ma ra nhão ao ami go.

Nascido em Imperatriz e radicado em São Luís, o professor e artista plástico Antônio
Ribeiro Abreu, conhecido como “Ara”, vai participar, a partir do dia 26 deste mês, da
“Exposición Virtual Internacional América Latina – Un Nuevo Comienzo 2020”,
onde vai ser exposta uma obra de cada artista, totalizando 30 produções de artistas
das américas.
Na Argentina, o evento estará a cargo do Centro Cultural Internacional IcalmArte,
na coordenação de Alicia Palmero e Asdrubal Marot.
Representando o Brasil, ele, que trabalha na Livraria e Espaço Cultural AMEI, São
Luís Shopping, vai expor a obra “Timidez de Amanda”, que fez para homenagear
sua filha. A obra, na técnica óleo sobre tela, de 1.20cmx80, é um dos mais recentes
trabalhos do artista autodidata, que pinta desde garoto e domina todas as técnicas:
deste pintura, a escultura e modelagem.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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DAGOBERTO SILVA COMEMORA ANIVERSÁRIO NOS LENÇÓIS MARANHENSES 

UM NOVO SABOR  DO MARANHÃO 
No aniversário de 408 anos de São Luis - MA, o renomado Chef de Cozinha, Danilo Dias, que as-

sina os suculentos cardápios dos Restaurantes Feijão de Corda – Litorânea e Flor de Vinagreira no 
Centro Histórico da capital maranhense, presenteou a cidade com um novo prato pra lá de sabo-
roso. Danilo apresentou em recente entrevista concedida com exclusividade ao Programa Mundo 
Passaporte, a Caldeirada de Marisco. Uma típica comida da gastronomia local, com pitadas de cria-
tividade, feita à base de frutos de mar (camarão, lula, caranguejo e lagostinha), muitos temperos do 
Maranhão e acompanhada de arroz de vinagreira.

No currículo de Danilo, já constam diversas premiações, entre elas, o Prêmio Nobre, Prêmio Ti-
cket 2014 e tornou-se referência no estado em gastronomia regional e identidade própria na culi-
nária nacional.

Um novo e suculento, Sabor do Maranhão. Provei e aprovei.

MADALENA NOBRE E O CHEF DANILO DIAS EM RECENTE ENTREVISTA, 
APRESENTANDO A NOVA CALDEIRADA DE MARISCOS.

PARABÉNS! ANIVERSÁRIO
DE ROBERVAL BRAGA 

 DAGOBERTO SILVA COM A ESPOSA, 
LILIANE CURTINDO MOMENTOS DE 
LAZER EM FAMÍLIA.

  O ANIVERSARIANTE, AO LADO DA ESPOSA, 
LILIANE E OS FILHOS, JOÃO VICTOR E 

VINÍCIUS, FESTEJANDO MAIS UM ANO DE 
VIDA DE FORMA BEM INTIMISTA.

O Master Coach, Consultor e Palestran-
te, Dagoberto Silva - Diretor da Rede de 
Hotéis Luzeiros, mudou de idade essa se-
mana e escolheu passar a data em família, 
curtindo as maravilhas naturais do Par-
que Nacional dos Lençóis Maranhenses.

O executivo, que é responsável pela 
logística e operação dos Hotéis Luzeiros, 
uma das redes mais renomadas do Brasil, 
está realizando um grande trabalho nes-
sa retomada da economia, após a “qua-
rentena” do Coronavírus, que impactou 
bastante o segmento do turismo em todo 
o país e cumprindo rigorosamente, todos 
os protocolos de saúde e segurança nos 
hotéis da Rede, que conta com unidades 
em São Luis, Fortaleza, Recife e Portugal.

Simpático, discreto e com uma vasta 
experiência administrativa, Dagoberto co-
memorou o aniversário de forma bem in-
timista e do jeito que mais gosta, ao lado 
da esposa, Liliane e os filhos, João Victor 
e Vinícius, as paixões desse grande ami-
go. Parabéns e felicidade plena.

O DECORADOR, ROBERVAL BRAGA, COM MADALENA NOBRE EM ENCONTRO 
NA SUA FLORICULTURA, NO BAIRRO DO SÃO FRANCISCO.

Acostumado com grandes festas em São 
Luis, o conceituado decorador, Roberval Bra-
ga comemorou seu aniversário de forma bem 
reservada, ainda por causa da Pandemia do 
Covid 19, mas longe de perder o brilho, bom 
gosto e entusiasmo, marcas registradas desse 
profissional, que é sucesso em tudo que faz.

Roberval assina os principais eventos 

do estado, com ambientações recheadas de 
muitas cores, luxo e brilho destacado. O Pas-
saporteFolia, as festas pomposas do colega 
colunista, Nedilson Machado, o tradicional 
Baile das Fofinhas, os aniversários e casa-
mentos mais badalados, tem o toque espe-
cial desse querido amigo. Parabéns e muito 
mais realizações.

 BANDA KAYAMBÁ PRONTA PARA 
O RETORNO DOS EVENTOS 

Uma das mais requisitadas bandas do Ma-
ranhão, a Kayambá está em ritmo acelerado 
de ensaios, com novos repertórios e estrutura 
pronta para a retomada das festas e eventos 
dentro e fora do estado.  Sob o comando do 
empresário, Rogerinho e músicos destacados, 
a Banda Kayambá conta com a efervescência 
da cantora Dayza e seu vozerão é garantia de 
sucesso e alegria contagiante.

As apresentações são montadas de acordo 
com o gosto do cliente. Forró, Axé, Pop, Ser-
tanejo, MPB, Swingueira e até o Arrocha, são 
os ritmos mais tocados. Na apresentação feita 
com exclusividade para gravação da nova tem-
porada de verão, do Programa de TV Mundo 
Passaporte, foi um grande reencontro da Ban-
da, com o apresentador de TV, Marcos Davi. 
Com essa turma, é só alegria.

OITENTOU! RAIMUNDO MACHADO 
SOPRA VELINHAS COM FAMILIARES 

O representante comercial aposentado, Raimundo Machado de Carvalho completou 81 
anos de vida ao lado da sua amada esposa, filhos, netos, bisnetos, noras e genros, em clima de 
união e preces.

O encontro intimista, que aconteceu na noite do dia 08 de setembro foi festejado com ora-
ções, conversas animadas, contação de histórias do passado e muitos risos. O aniversariante 
aproveitou a data, para comemorar também, bodas de 59 anos de casamento, com sua inse-
parável companheira, Josenita Carvalho.

O aguardado “Parabéns a Você” foi acompanhado por outros familiares, através de video-
chamada e o aniversariante, que estava bastante emocionado com a presença de todos, ainda 
ensaiou um rápido discurso após o disputado primeiro pedaço do bolo. Muitos anos de vida, 
grandes momentos e conquistas ainda estão por vir.

 MARCOS DAVI, JANAYNA RICOLY, DAYZA, EDUARDO E ROGERINHO 
SE REENCONTRAM EM GRAVAÇÃO PARA TV.

 HOUVE ATÉ BEIJO CALOROSO DO 

ANIVERSARIANTE, COM A ESPO-

SA, JOSENITA CARVALHO, DONA 

DO PRIMEIRO PEDAÇO DO BOLO.


