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APARTE       Transparentes    A “gripezinha” invade a Casa Branca BASTIDORES
1H54 -  0.12M 
8H06     5.17M
14H08   0.03M
20H17    5.22M

Sem pedir licença, o coronavírus desembarcou ontem na Casa Branca, infectou o presi-
dente Donaldo Trump e sua esposa Melania. De quebra, deixou no ar uma nuvem de incer-
tezas sobre a eleição presidencial, daqui a 30 dias, e sacudiu os mercados pelo mundo afora. 
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PÁGINA 12

PÁGINA 10

Golpistas usam Caixa 
Tem para roubar

FGTS de até R$ 1.045

EFEITOS DA PANDEMIA 
Estudo mostra que 34% dos fumantes 

aumentaram  consumo de cigarro
Para cada centavo investido em marketing pela indústria do tabaco, o Brasil tem 

um gasto com tratamento de doenças relacionadas ao tabaco 1,93 vezes superior 
ao dinheiro investido pela indústria. Essa é a conclusão do estudo “A importância 
do Programa Nacional de Controle de Tabagismo e as interferências da indústria do 
tabaco” realizado pelo Instituto do Câncer (INCA). Os dados constam da pesquisa 
Interferência da Indústria do Tabaco no Brasil: a Necessidade do Ajuste de Contas.

PÁGINA 9

Comércio aberto no 
feriado do dia 12

Segundo o titular da SMTT, o objetivo dos novos equipamentos é diminuir os acidentes 
causados por alta velocidade, garantindo um tráfego urbano mais seguro. PÁGINA 7

PÁGINA 11

Os investimentos do prefeito na região tem mudado 
a infraestrutura do bairro que ao logo dos últimos anos 

tem recebido obras de pavimentação e drenagem, 
trabalho que foi intensificado a partir do programa São 
Luís em Obras da Prefeitura, garantindo mais qualidade 

de vida e mobilidade urbana. PÁGINA 

Cidade Operária 
recebe grande 

volume de obras 
e serviços

Dia das criança: 
oportunidade para 

empreender

PÁGINA 8

67 famílias despejadas no estado do Maranhão

Principais avenidas de São 
Luís  recebem novos radares

PAGINA 11

Motivado, Sampaio enfrenta o CSA-AL 
no Castelão para tentar sair da zona

PÁGINA 12

Festival de Dança Árabe é 
atração em São Luís

Primeiro Festival de Workshops de Danças 
Árabes do Maranhão acontece neste sábado e 

domingo. Transmissão será feita pelo aplicativo 
zoom por conta da pandemia. 
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Arroz externo isento de tarifa só deve chegar no fim do mês de outubro ou no início de
novembro. Por isso, alimento segue em alta

Con tro le de fo cos

Se gu ran ça hí dri ca

Mul tas

Di li gên cia

BRASIL

Tarifa zero não gerou
importação de arroz

A
de ci são do go ver no fe de ral de
ze rar a ta ri fa de im por ta ção
do ar roz pa ra ten tar au men- 
tar a ofer ta e re du zir o pre ço

do pro du to ain da não sur tiu efei to.
Da dos apre sen ta dos nes ta quin ta-fei- 
ra (1º/10) pe lo Mi nis té rio da Eco no- 
mia re ve lam que, em se tem bro, não
hou ve im por ta ções sig ni fi ca ti vas de
ar roz. Por is so, o pro du to se gue em al- 
ta nos mer ca dos bra si lei ros.

De acor do com os da dos da ba lan- 
ça co mer ci al de se tem bro, o Bra sil im- 
por tou 51,2 mil to ne la das de ar roz
com cas ca e 73,8 mil to ne la das de ar- 
roz sem cas ca. Po rém, a mai or par te
do pro du to veio do Pa ra guai, de on de
o Bra sil já con se gue im por tar sem a
co bran ça de ta ri fas. Ou se ja, não é fru- 
to da isen ção da Ta ri fa Ex ter na Co- 
mum (TEC) — me di da anun ci a da em
9 de se tem bro, em meio à es ca la da de
pre ços do ar roz, com o in tui to de per- 
mi tir a im por ta ção de até 400 mil to- 
ne la das do pro du to sem a co bran ça
de ta ri fas até o fim do ano.

“Ain da não ob ser va mos uma ope- 
ra ção de im por ta ção em vo lu mes sig- 
ni fi ca ti vos de cor ren tes da co ta”, ad- 
mi tiu o sub se cre tá rio de In te li gên cia e
Es ta tís ti cas de Co mér cio Ex te ri or do
Mi nis té rio da Eco no mia, Her lon
Bran dão.

Di re to ra-exe cu ti va da As so ci a ção
Bra si lei ra da In dús tria do Ar roz (Abi- 
ar roz), An dres sa Sil va con tou que es sa
im por ta ção do Pa ra guai já ha via si do
ne go ci a da an tes mes mo da isen ção
da TEC, mas ga ran tiu que já há mais

ar roz a ca mi nho do Bra sil e sem ta ri fa.
“De pois da isen ção da TEC, fo ram ne- 
go ci a das 200 mil to ne la das com a Ín- 
dia, os Es ta dos Uni dos e a Gui a na. O
pri mei ro em bar que de ve che gar na
se gun da quin ze na des te mês de ou tu- 
bro ou na pri mei ra quin ze na de no- 
vem bro”, afir mou.

Ela ad mi tiu, con tu do,

que, até a che ga da des se

ar roz, o pro du to po de

con ti nu ar em al ta nos

mer ca dos.

 “O pre ço do pro du tor pa ra a in dús- 
tria do brou, re sul ta do da re cu pe ra ção
do pre ço, que era de fa sa do. E mui tos
mer ca dos ain da não fi ze ram to do o
re pas se des ses pre ços, por que es ta- 
vam tra ba lhan do com os es to ques”,
ex pli cou An dres sa.

Pro va dis so é que o Ín di ce de Pre ços
ao Con su mi dor Se ma nal (IPC-S) da
Fun da ção Ge tú lio Var gas (FGV) re ve- 
lou, tam bém nes ta quin ta-fei ra, que o
ar roz fi cou 8,01% mais ca ro nos úl ti- 
mos 30 di as. Em agos to, o pro du to já
ha via su bi do 19,25%, se gun do a in fla- 
ção ofi ci al do país, me di da pe lo Ins ti- 
tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE).

A di re to ra da Abi ar roz ga ran tiu, por
sua vez, que os pre ços se es ta bi li za- 
ram no mer ca do do més ti co nas úl ti-
mas se ma nas. “Che ga mos a re ce ber
sa cas de 50 qui los do pro du tor por R$
115. Há mais de uma se ma na, es tá es- 
tá vel em R$ 104. Por is so, o pre ço do
qui lo do ar roz de ve fi car en tre R$ 5 e
R$ 7 nos mer ca dos”, cal cu lou.

An dres sa avi sou, con tu do, que es se
pre ço não de ve cair mui to de pois que
o ar roz do ex te ri or che gar ao Bra sil.
Afi nal, o pro du to tam bém se va lo ri- 
zou no mer ca do ex ter no e ain da tem
um au men to ex tra aqui no Bra sil, por
con ta da al ta do dó lar. “O ar roz que es- 
tá vin do é bem one ro so, vai che gar
com um pre ço mui to pró xi mo ao que
já es tá no mer ca do. En tre R$ 104 e R$
110 a sa ca, de pen den do do dó lar. En-
tão, a vin da do ar roz não vai re du zir o
pre ço, vai es ta bi li zar, cri ar um te to e
evi tar que o pre ço con ti nue su bin do”,
aler tou.

“Não exis te so bre o fer ta de ar roz no
mun do, por que há de man da por
com mo di ti es agrí co las no mun do in- 
tei ro. En tão, o ar roz não vai che gar ba-
ra to e o câm bio tam bém não fa vo re- 
ce”, con fir mou o es tra te gis ta de co- 
mér cio ex te ri or do Ban co Ou rin vest e
ex-se cre tá rio de Co mér cio Ex te ri or do
Bra sil, Wel ber Bar ral. 

Ele con cluiu que, na prá ti ca, o que
a isen ção anun ci a da pe lo go ver no po- 
de ofe re cer é a re du ção da es pe cu la- 
ção dos pre ços do ar roz.

MEIO AMBIENTE

Senadores elaboraram Estatuto do Pantanal
O pre si den te da Co mis são Ex ter na

do Pan ta nal no Se na do, Wel ling ton
Fa gun des (PL-MT), co brou nes ta sex- 
ta-fei ra (2) in ves ti men tos em in fra es- 
tru tu ra na re gião pan ta nei ra.

“A Su de co, que é a Su pe rin ten dên- 
cia de De sen vol vi men to do Cen tro-
Oes te, tem que ser mais bem es tru tu- 
ra da, e o FCO [Fun do de Fi nan ci a- 
men to do Cen tro-Oes te] pre ci sa ser
di re ci o na do, prin ci pal men te nes te
mo men to, pa ra a re cu pe ra ção e con- 
ser va ção de nos sas ati vi da des econô- 
mi cas, co mo a pe cuá ria e o tu ris mo”,
afir mou o se na dor.

Na aber tu ra da reu nião de ho je,
des ti na da à re a li za ção de au di ên cia
pú bli ca, Fa gun des dis se que, ao to do,
os es ta dos de Ma to Gros so e Ma to
Gros so do Sul so mam 3.361.000 hec- 
ta res de ve ge ta ção des truí da, sem
con tar, os ani mais mor tos. Se gun do o
par la men tar, o pro lon ga men to do pe- 
río do da se ca re pre sen ta um de sa fio
pa ra que se es ta be le çam as ações me- 
to do ló gi cas e tec no ló gi cas ne ces sá ri- 
as pa ra pre ve nir e pre pa rar os es ta dos
pa ra es sa si tu a ção, que ele con si de ra
ex cep ci o nal.

“Va mos tra ba lhar, den tro do es ta- 
tu to [do Pan ta nal], a har mo ni za ção
da le gis la ção en tre Ma to Gros so e Ma- 
to Gros so do Sul, vi san do in te grar as
po lí ti cas pú bli cas en tre os es ta dos do
Pan ta nal, com ên fa se no fo men to ao
de sen vol vi men to sus ten tá vel. Daí a
im por tân cia do go ver no fe de ral, de
cri ar mos, in clu si ve, um pro gra ma fe- 
de ral de in cen ti vos, de in ves ti men tos
pa ra que te nha mos a ati vi da de
econô mi ca do tu ris mo, da pe cuá ria,
com in cen ti vos fis cais, com li nhas de
cré di to es pe cí fi cas”, des ta cou.

 
Con vi da do pa ra a au di ên cia pú bli- 

ca, o ge ne ral de bri ga da Jo sé Edu ar do
Le al de Oli vei ra, re pre sen tan te do Mi- 
nis té rio da De fe sa, dis se que as ações

em pre ga das no Pan ta nal per mi ti ram
uma re du ção aci ma de 80% dos fo cos
de quei ma da e de in cên dio. Por cau sa
da se ca na re gião, es sa por cen ta gem
va ria, res sal tou Oli vei ra.

So bre o apoio das For ças Ar ma das,
o ge ne ral des ta cou o uso de 14 ae ro- 
na ves: além de he li cóp te ros da Ma ri- 
nha, do Exér ci to e da For ça Aé rea, há o
C-130, um avião, uma ae ro na ve Hér- 
cu les com o sis te ma Maffs, que per- 
mi te o lan ça men to de água, prin ci pal- 
men te em pon tos de mais di fí cil aces- 
so, a que não se con se gue che gar por
meio ter res tre.

“Te mos apoi a do tam bém, den tro
das nos sas dis po ni bi li da des, uma
ação de dis tri bui ção de ali men tos aos
ani mais, que so frem com es sa se ca
bas tan te for te, bas tan te in ten sa”,
acres cen tou Oli vei ra.

Re pre sen tan do a so ci e da de ci vil, a
or ga ni za ção não go ver na men tal
(ONG) Mu lhe res em Ação no Pan ta nal
(Mu pan) ma ni fes tou pre o cu pa ção
com a se gu ran ça hí dri ca na re gião.

“Ho je, além do fo go, não te mos
água pa ra o abas te ci men to das po pu- 
la ções – se ja hu ma na, se ja fau na, se ja
pa ra abas te cer os pró pri os aviões que
vão fa zer es se com ba te. En tão, o re co- 
nhe ci men to da im por tân cia das co- 
mu ni da des em seus ter ri tó ri os, e que
te nha mos uma pla ta for ma de di fe- 
ren tes ato res so ci ais, em um diá lo go
de sa be res”, dis se a di re to ra-ge ral da
Mu pan, Áu rea Gar cia.

An tes de co me çar a

au di ên cia pu bli ca des ta

sex ta-fei ra, a Co mis são

do Pan ta nal apro vou

um re que ri men to de

in for ma ções ao

Mi nis té rio do Meio

Am bi en te. Os

par la men ta res que rem

ser in for ma dos so bre

mul tas am bi en tais

apli ca das pe lo Ins ti tu to

Bra si lei ro do Meio

Am bi en te e dos

Re cur sos Na tu rais

Re no vá veis (Iba ma)

re fe ren tes a

des ma ta men to e

quei ma das, por bi o ma.

Nes te sá ba do (3), par la men ta res
que in te gram o co le gi a do  fa rão a se- 
gun da di li gên cia ao lo cal das quei ma- 
das, co mo pre vis to no pla no de tra ba- 
lho apro va do no fim de se tem bro.
Des ta vez, a vi si ta se rá a Co rum bá, em
Ma to Gros so do Sul. No úl ti mo dia 19,
os se na do res fo ram a Po co né, em Ma-
to Gros so. Os mi nis tros Ri car do Sal les,
do Meio Am bi en te, e Te re za Cris ti na,
da  Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci- 
men to, tam bém de ve rão par ti ci par da
vi a gem, se gun do in for ma ções do ga- 
bi ne te do re la tor da co mis são, se na- 
dor Nel si nho Trad (PSD-MS).

Da do aci ma das pre vi sões

Prin ci pais que das

AR RE CA DA ÇÃO

Go ver no po de
pror ro gar isen ção
do IOF até 2021

O go ver no es tu da pror ro gar a isen ção do Im pos to so- 
bre Ope ra ções Fi nan cei ras (IOF) nas ope ra ções de cré- 
di to até o fim do ano, afir mou o che fe do Cen tro de Es tu- 
dos Tri bu tá ri os da Re cei ta Fe de ral, Clau de mir Ma la qui- 
as. Em ju lho, a alí quo ta ze ro pas sou a va ler por mais três
me ses e ele não des car tou que a me di da po de ser es ten- 
di da até 2021.

“Es tá em dis cus são a ma nu ten ção da alí quo ta ze ro do
IOF até o fi nal do ano. Es sa ava li a ção é fei ta no âm bi to
do Po der Exe cu ti vo e po de ser dis cu ti da no va men te no
ano que vem, se es ti ve rem pre sen tes es sas mes mas con- 
di ções”, des ta cou Ma la qui as, nes ta quin ta-fei ra (01),
du ran te a apre sen ta ção do re sul ta do da ar re ca da ção de
agos to.

De acor do com Ma la qui as, o IOF é um tri bu to re gu la- 
dor do mer ca do, as sim co mo o Im pos to so bre Pro du tos
In dus tri a li za dos (IPI) e o Im pos to de Im por ta ção (II), e,
por tan to, po de ser ze ra do “de acor do com a ne ces si da- 
de”. Os da dos da Re cei ta mos tram que a de so ne ra ção do
IOF so mou R$ 11 bi lhões em 2020, e a isen ção do II so bre
pro du tos as so ci a dos ao com ba te à co vid-19, R$ 520 mi- 
lhões.

Em agos to, o Fis co re co lheu R$ 124,5 bi lhões em tri- 
bu tos, re gis tran do al ta re al (des con ta da a in fla ção) de
1,3% so bre mes mo in ter va lo de 2019. Foi o mai or vo lu- 
me pa ra o mês des de 2014, quan do a Re cei ta ar re ca dou
R$ 127,4 bi lhões. O re sul ta do, de cor ren te, prin ci pal- 
men te, do iní cio do pa ga men to de tri bu tos atra sa dos, fi- 
cou aci ma das es ti ma ti vas do mer ca do com pu ta das pe- 
lo Pris ma Fis cal, do Mi nis té rio da Eco no mia, que pre via
R$ 107,9 bi lhões.

Pa ra Ma la qui as, o da do é po si ti vo por que in di ca a pri- 
mei ra re cu pe ra ção no pe río do da pan de mia. No en tan- 
to, ele re co nhe ceu que “a ati vi da de econô mi ca não vol- 
tou ain da na sua ple ni tu de”. Se gun do ele, as me di das
ado ta das pe lo go ver no no com ba te aos efei tos da pan- 
de mia na eco no mia, co mo o au xí lio emer gen ci al e a re- 
du ção de jor na da e de sa lá ri os, es tão sur tin do efei to –
evi ta ram que a re tra ção na eco no mia fos se mai or e o de- 
sem pe nho da ar re ca da ção fos se pi or.

Em re la ção a se tem bro, ele

de mons trou oti mis mo e dis se que

“os da dos es tão vin do me lho res do

que os de agos to”, si na li zan do que a

re to ma da con ti nua.

Por en quan to, no acu mu la do do ano até agos to, os
nú me ros da Re cei ta não são tão ani ma do res em meio à
re ces são pro vo ca da pe la pan de mia. A ar re ca da ção to tal
re gis trou que da, em ter mos re ais, de 13,2%, em re la ção
ao mes mo pe río do de 2019, so man do R$ 906,5 bi lhões.

Um fa tor que cha mou a aten ção foi a ar re ca da ção do
im pos to de ren da so bre o tra ba lho, que en co lheu 9,8%
em agos to na com pa ra ção com o mes mo pe río do de
2019, re fle tin do que da na mas sa sa la ri al, de acor do com
os téc ni cos da Re cei ta. No acu mu la do do ano, en tre tan- 
to, acu mu la que da de 2,6%.

O IOF foi im pos to que re gis trou uma das mai o res
que das em ter mos per cen tu ais no acu mu la do do ano,
de 38,9%, mas o PIS-Co fins e as con tri bui ções pre vi den- 
ciá ri as ti ve ram as mai o res re du ções em vo lu me, de R$
50,7 bi lhões e de R$ 39,8 bi lhões, res pec ti va men te. Es se
re cuo, em gran de par te, se gun do Ma la qui as, é re sul ta do
do di fe ri men to do pa ga men to des ses tri bu tos, que co- 
me ça ram a se rem fei tos em agos to.

Con tu do, o vo lu me es pe ra do, de R$

23,2 bi lhões, não foi atin gi do e o

Fis co apu rou o pa ga men to de R$

17,3 bi lhões, ou se ja, 25% a me nos

do que o es pe ra do. 

Ma la qui as ten tou mi ni mi zar o da do e afir mou que
não é pos sí vel ain da con si de rar que es sa re du ção sig ni- 
fi que ina dim plên cia.

De acor do com Ma la qui as, um fa tor que evi tou que a
ar re ca da ção de agos to fos se mai or fo ram as com pen sa- 
ções tri bu tá ri as. Es se me ca nis mo per mi te que, em vez
de pa gar tri bu to, o con tri buin te pos sa uti li zar cré di tos
tri bu tá ri os apu ra dos pa ra efe tu ar qui ta ção. Ele con tou
que, em agos to, a uti li za ção des se dis po si ti vo cres ceu
97,8% em re la ção ao mes mo in ter va lo do ano pas sa do,
so man do R$ 18,1 bi lhões.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Para a montagem da lista foram considerados os valores declarados ao TSE no
processo de registro de candidaturas

Vi ce-de ca no pre si de ses são

ELEIÇÕES 2020

Candidatos a prefeito
mais ricos do Maranhão

Dr. Bo ni fá cio:

A
tra vés da pla ta for ma de di- 
vul ga ção de can di da tu ra do 
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral é 
pos sí vel aces sar a lis ta de 

bens  pe los can di da tos a pre fei to no 
Bra sil in tei ro. Ho je, se pa ra mos uma 
lis ta dos cin co can di da tos mais ri cos 
do Ma ra nhão.

Pa ra a mon ta gem da 

lis ta fo ram con si de ra dos 

os va lo res de cla ra dos ao 

TSE no pro ces so de 

re gis tro de 

can di da tu ras.

A gran de cu ri o si da de é que ne- 
nhum dos can di da tos per ten ce a uma 
das gran des ci da des do Ma ra nhão.

Ve ja os cin co can di da tos a pre fei to 
mais ri cos do es ta do:

Li de ran do a lis ta es tá o mé di co Jo sé 
Bo ni fá cio Bar bo sa (Pc do B), can di da- 
to a pre fei to no mu ni cí pio São Jo sé do 
Rio Pre to. O can di da to de cla rou ao 
TSE um pa trimô nio de R$ 
16.143.948,86. Em 2004, o mé di co 
con cor reu às elei ções mu ni ci pais em 
Pe nal va, tam bém no Ma ra nhão.

Dr Mag no:

Ru bens Ja po nês:

Iracy We ba:

Ri go Tel les:

OS CINCO MAIS RICOS SÃO CANDIDATOS A PREFEITURAS DO INTERIOR DO MARANHÃO

O can di da to a pre fei to de Cha pa di- 
nha, Mag nos Au gus to Nu nes de cla rou 
cer ca de R$ 11.194.922,17 em bens ao 
TSE. O mé di co  con cor re às elei ções 
pe lo par ti do Ci da da nia.

Ru bens Sus su mu é can di da to à re e- 
lei ção no mu ni cí pio de Al to Par naí ba 
pe lo Re pu bli ca nos. Ele de cla rou ao 
TSE um pa trimô nio de R$ 
11.137.227,63.

Iracy Men don ça We ba con cor re à 
re e lei ção no mu ni cí pio de No va Olin- 
da do Ma ra nhão. A can di da ta de cla- 
rou ao TSE um pa trimô nio de R$ 
10.495.000,00.

O em pre sá rio é can di da to pe lo Par-
ti do Li be ral. Ri go Al ber to Te lis con-
cor re ao car go de pre fei to de Bar ra do 
Cor da e   de cla rou ao TSE um pa trimô- 
nio de R$7.645.409,40.

PROTEÇÃO

Carreta com EPIs para as eleições chega ao Maranhão

O USO DOS EPIS FAZ PARTE DO PLANO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DESENVOLVIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL

Nes te sá ba do, 3 de ou tu bro, a 3ª
car re ta de 6 com 69 to ne la das de equi- 
pa men tos de pro te ção in di vi du al do- 
a dos por 26 em pre sas pa ra se rem usa- 
dos por ser vi do res, me sá ri os e co la bo- 
ra do res du ran te as elei ções 2020 no
Ma ra nhão des car re ga a par tir das 9h
na se de do 24º Ba ta lhão de In fan ta ria
de Sel va, lo ca li za da no João Pau lo.

É na qua dra de es por tes do Exér ci to
que to do o ma te ri al es tá sen do ar ma- 
ze na do pa ra dis tri bui ção às 105 zo nas
elei to rais do es ta do. A pri mei ra car re- 
ta des car re gou no dia 27/09 e as de- 
mais de vem es tar na ilha até o dia 6 de
ou tu bro. O uso dos EPIs faz par te do
pla no de se gu ran ça sa ni tá ria de sen- 
vol vi do pe la Jus ti ça Elei to ral com vis- 
tas a pre ve nir a trans mis são do CO- 
VID-19.

No pla no de se gu ran ça sa ni tá ria
cons tam pro to co los, me di das e re co- 
men da ções ela bo ra dos por con sul to- 
res do Al bert Eins tein, Fun da ção
Oswal do Cruz e Hos pi tal Sí rio-Li ba- 

nês.
No do cu men to es tão di cas pa ra os

me sá ri os, elei to res e co la bo ra do res, o
pas so a pas so da vo ta ção, além de di- 
cas de co mo vo tar com se gu ran ça.
Lem bra mos ain da que o ho rá rio de
vo ta ção es tá es ten di do pa ra de 7h às
17h e que o ho rá rio de 7h às 10h é pre- 
fe ren ci al pa ra os elei to res que in te- 
gram os gru pos de ris cos.

To tal de do a ções re ce bi das pe lo
TRE-MA

– 65.621 pro te to res fa ci ais;
– 241.262 más ca ras;
– 64.981 fras cos de ál co ol em gel

70% de 200 ml;
– 62.877 fras cos de ál co ol em gel

70% de 500 ml;
– 14.283 fras cos de ál co ol sa ni ti zan- 

te 70% de 400 ml;
– 27.999 pôs te res;
– e 61.180 ade si vos.

O juiz Bru no Du ai li be, mem bro da

Cor te do Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral
do Ma ra nhão, que as su miu co mo ju- 
ris ta em 15/04/19 – atu al men te o vi- 
ce-de ca no do ór gão, pre si diu os úl ti-
mos pro ces sos da pau ta da ses são or- 
di ná ria re a li za da nes ta sex ta-fei ra, 2
de ou tu bro.

Is so foi pos sí vel em ra zão da au sên- 
cia do pre si den te, de sem bar ga dor
Tyrone Sil va, e a sus pei ção do vi ce-
pre si den te e cor re ge dor, de sem bar ga- 
dor Jo a quim Fi guei re do, no pro ces so
que es ta va sen do jul ga do. De acor do
com Re gi men to In ter no do Re gi o nal,
ar ti go 75, na au sên cia ou im pe di men-
to do pre si den te, as ses sões se rão pre- 
si di das pe lo vi ce-pre si den te ou pe lo
juiz mem bro mais an ti go en tre os pre- 
sen tes à ses são. “É uma hon ra e sur- 
pre sa pre si dir a Cor te mes mo de for- 
ma tem po rá ria pe las im pos si bi li da- 
des apon ta das e nar ra das an te ri or-
men te, mas cum pri rei com a mi nha
mis são”, re gis trou Du ai li be ao as su- 
mir a pre si dên cia do jul ga men to.

1

2
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Cri me com pen sa? (1)

Cri me com pen sa? (2)

Cri me com pen sa? (3)

“Ain da diz ter Deus no co ra ção”

200 Lu las x 91 Bol so na ros

Pre tos & Bran cos

A “gri pe zi nha” in va de
a Ca sa Bran ca

Sem pe dir li cen ça, o co ro na ví rus de sem bar cou on- 
tem na Ca sa Bran ca, in fec tou o pre si den te Do nal do
Trump e sua es po sa Me la nia. De que bra, dei xou no ar
uma nu vem de in cer te zas so bre a elei ção pre si den ci al,
da qui a 30 di as, e sa cu diu os mer ca dos pe lo mun do afo- 
ra. O anún cio do di ag nós ti co do ca sal Trump com a
covid19 ocor re ape nas dois me ses de pois de o pre si den- 
te de cla rar que o ví rus su mi ria so zi nho, ape sar do avan- 
ço dos con tá gi os no seu país. Até on tem, 207 mil pes so as
per de ram a vi da na mai or eco no mia do mun do e 7,3 mi- 
lhões fo ram in fec ta das, num avan ço que ape nas si na li za
es ta bi li da de. “Um dia, co mo por mi la gre, vai de sa pa re- 
cer”, afir mou Trump. As sim co mo o seu ami gão do Bra- 
sil, Jair Bol so na ro, Trump se con ta gi ou com uma do en ça
que vi nha mi ni mi zan do des de fe ve rei ro. Ou tro di ri gen- 
te afe ta do foi o pre si den te de Be la rus, Alek san der Lu- 
kashen ko, que ti nha acon se lha do be ber vod ca, jo gar
hó quei, ir à sau na e cul ti var la vou ras com um tra tor co- 
mo re cei tas pa ra com ba ter a co vid-19. São lí de res que
vêm zom ban do do ví rus mais per ver so e de sa fi a dor do
sé cu lo 21. Um dos mais pe ri go sos da his tó ria. Por idi o- 
mas mais di ver si fi ca dos, lí de res mun di ais con tes ta ram
o uso de más ca ra, gas ta ram bi lhões de dó la res com a
clo ro qui na, fi ze ram cha co ta com o dis tan ci a men to so- 
ci al e pre ga ram o re tor no ime di a to das ati vi da des
econô mi cas. Foi a ten ta ti va de al can çar a cha ma da imu- 
ni da de de re ba nho, co mo propôs o pri mei ro-mi nis tro
do Rei no Uni do, Bo ris John son. Ele pas sou vá ri os di as
in ter na do em UTI, com uso de res pi ra dor. Es sas são al- 
gu mas das prin ci pais me di das que cer ca ram os lí de res
mais po lê mi cos na lu ta con tra o co ro na ví rus. Em bo ra o
tem po te nha re ve la do a re al gra vi da de da co vid-19, al- 
guns di ri gen tes con ti nu am mi ni mi zan do o seu po der e
pro pon do so lu ções po lê mi cas. Em 22 de ja nei ro, dois di- 
as de pois de ser re gis tra do o pri mei ro con tá gio nos
EUA, Do nald Trump afir mou que tu do es ta va no con tro- 
le. “É uma pes soa que vem da Chi na. Nós a te mos sob
con tro le. Vai fi car bem”, pro me teu. Em mar ço, Jair Bol- 
so na ro se re fe riu ao ví rus co mo “uma gri pe zi nha”, acu- 
sou os par ti dos de es quer da de cau sa rem a pan de mia,
de fen deu e “re cei tar”, à exaus tão, a hi dro xi clo ro qui na,
co mo tra ta men to efi caz. On tem, o Bra sil con ta bi li za va
4,85 mi lhões de ca sos po si ti vos e 144.680 mor tos,  se- 
gun do país mais afe ta do do mun do.

O PCC vi rou uma mul ti na ci o nal e seus che fes em li- 
ber da de não es tão nas pe ri fe ri as das ci da des, mas vi- 
ven do em man sões e an dan do em car rões de lu xo. O de- 
le ga do da Po lí cia Fe de ral, El vis Sec co, já fa la em “La va
Ja to do PCC”.

El vis é co or de na dor ge ral de re pres são às dro gas, ar- 
mas e fac ções cri mi no sas. Se gun do ele, a so fis ti ca ção da
la va gem de di nhei ro e o pa drão de vi da de seus lí de res
são com pa rá veis aos en vol vi dos nos es que mas de cor- 
rup ção da Pe tro bras.

Em pre sas usa das pe lo PCC mo vi men ta ram R$ 32 bi- 
lhões em 4 anos, diz o Co af. Na Ope ra ção  Rei do Cri me,
a PF de sar ti cu lou um bra ço fi nan cei ro da fac ção. In ter- 
di tou mais de 70 em pre sas e blo que ou, com or dem ju di- 
ci al, mais de R$ 730 mi lhões em ban cos.

Do pre si den te Jair Bol so na ro, de to nan do com o pas tor
Si las Ma la faia, pe las crí ti cas con tra a in di ca ção do de- 
sem bar ga dor Kas sio Nu nes pa ra mi nis tro do STF.

Nem sur pre en den te, nem de ní vel ele va do. O
de ba te dos 11 can di da tos a pre fei to de São
Luís, re a li za do pe la Band-MA, dos es tú di os da
TV-Uf ma, fi cou na ca te go ria me di a na. Al gu mas

pro vo ca ções de Fran klin Dou glas (PSOL) con tra ad ver- 
sá ri os não pas sou de “be lis ca das”.

O de ba te em par ce ria Band/TV Uf ma va leu
mais pe la ini ci a ti va jor na lís ti ca, do que pe lo
vo lu me das dis cus sões e con sis tên cia das pro- 
pos tas. Quem con se guiu não dor mir até o fim,

já de ma dru ga da, pô de ape nas reu nir va gas im- 
pres sões so bre ca da um.

O go ver na dor Flá vio Di no já as si nou a lei que
cria, no Ma ra nhão, o Alu guel Ma ria da Pe nha,
be ne fí cio so ci al des ti na do a mu lhe res ví ti mas
de vi o lên cia que não pos sam re tor nar aos seus

la res. O pro gra ma se rá co or de na do pe la Se cre ta- 
ria Es ta du al da Mu lher.

As elei ções cos tu mam tra zer can di da tos com no mes
ins pi ra dos em fi gu ras pú bli cas. Nes te ano, te mos na lis ta
des de Do nald Trump Bol so na ro a Da ni el Lu la da Sil va.
No to tal, fo ram ins cri tos no TSE 200 Lu las e 91 Bol so na- 
ros – ve re a do res e pre fei tos.

Aná li se das ca rac te rís ti cas dos can di da tos pe lo país
afo ra, o por tal UOL cons ta tou que a mai o ria dos Bol so- 
na ros é de bran cos: 53 dos 91 (58%).

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro
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ALEX BRI TO
Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor
Ad jun to do De par ta men to de Eco no mia
e do Pro gra ma de Pós-gra du a ção em
De sen vol vi men to So ci o e conô mi co da
UF MA. (alex_ bri to@yahoo.com)

LOU RI VAL DA CU NHA SOU ZA
Pre si den te va lo ri za ca o a vi da@gmail.com

Consórcios Públicos para Gestão das Cidades! 

A mai or di fi cul da de pa ra ges tão
pú bli ca mu ni ci pal sem dú vi da al gu- 
ma é a res tri ção or ça men tá ria im pos- 
ta pe la bai xa ca pa ci da de de ge ra ção
de re cur sos pró pri os. Por tan to, o de- 
sa fio pa ra o pró xi mo ges tor de nos sa
ci da de é sa ber co mo im ple men tar
mu dan ças e al te rar o rit mo do que já
vem sen do fei to, com o di nhei ro que
te mos. Não há dú vi das que a mai or
ino va ção que se po de que rer é ga ran- 
tir di rei tos com a má xi ma ce le ri da de
pos sí vel, afi nal a ci da da nia tam bém
tem pres sa.

Tal vez uma for ma de mi ti gar os
cons tran gi men tos im pos tos pe la du ra
re a li da de das fi nan ças pú bli cas mu ni- 
ci pais se ja a co o pe ra ção in ter mu ni ci- 
pal pa ra tra tar dos pro ble mas pre- 
men tes co muns ao ter ri tó rio con tí guo
das mu ni ci pa li da des. Sim, é ne ces sá- 
rio o com par ti lha men to de es for ços
que trans cen dem os li mi tes mu ni ci- 
pais pa ra en fren tar as di fi cul da des
nos sas de ca da dia. E elas são enor- 
mes: os óbi ces na in fra es tru tu ra, na
saú de, na edu ca ção, na se gu ran ça pú- 
bli ca, e por aí vai.

Uma ma nei ra de com ba ter o pro- 
ble ma é or ga ni zar a re gião me tro po li- 
ta na a par tir de con sór ci os in ter mu ni- 
ci pais pa ra ge rir a ci da de e seu en tor- 
no. Co mo os con sór ci os de man dam,
por na tu re za, re la ções de co o pe ra ção,
à me di da que são pro du tos da von ta- 
de autô no ma dos mu ni cí pi os, é pos sí- 
vel que se cons ti tu am não ape nas co- 
mo ins tru men tos de po lí ti cas, mas,

tam bém, co mo uma po lí ti ca de se fa- 
zer po lí ti cas. Po dem, as sim, ser uma
no va for ma de se fa zer a po lí ti ca, à
me di da que sus ci tam a co la bo ra ção
na co pro du ção de su as ações, po den- 
do fo men tar pro ces sos efe ti va men te
de mo crá ti cos. No en tan to, em bo ra
de man dem co o pe ra ção, es ta so men te
se con so li da com a efe ti va par ti ci pa- 
ção.

A par ti ci pa ção, além de cum prir
um pa pel pe da gó gi co e de con tro le é o
ele men to que en raí za as re la ções de
co o pe ra ção, que se es ta be le cem pe lo
ato da von ta de; em ou tras pa la vras, é
a subs tân cia que fun da men ta e ori gi- 
na es tru tu ras or ga ni za ci o nais co la bo- 
ra ti vas ou de co o pe ra ção. Lo go, uma
po lí ti ca de con sor ci a men to ver da dei- 
ra men te de mo crá ti ca de ve rá ser, es- 
sen ci al men te, par ti ci pa ti va. As sim os
con sór ci os pú bli cos só po dem es ta- 
be le cer um re gi me de co o pe ra ção na
cons tru ção de po lí ti cas de mo crá ti cas
se fo rem, por de fi ni ção, par ti ci pa ti- 
vos.

Além do re gi me de co o pe ra ção por
ato de von ta de, há al guns ou tros as- 
pec tos que po ten ci a li zam os con sór- 
ci os co mo ca pa zes de pro mo ver a es- 
tru tu ra ção de mo crá ti ca das po lí ti cas
pú bli cas: os con sór ci os são ini ci a ti vas
pon tu ais com gran de ca pa ci da de de
ade rên cia ao ter ri tó rio e às su as iden- 
ti da des lo cais; e, co mo já sa be mos, o
es pa ço lo cal é o am bi en te de ins tru- 
ção, on de o ci da dão apren de a se au- 
to go ver nar, é, por tan to, o es pa ço, por
ex ce lên cia do co nhe ci men to de mo- 
crá ti co.

Além dis so, a ges tão a par tir do con- 
sor ci a men to in ter mu ni ci pal po de,
tam bém, fa vo re cer o alar ga men to do
Es ta do, à me di da em que é plau sí vel

ser per ce bi da al gu mas im pli ca ções
que os con só ci os tra zem à to na. Por
exem plo: es ses ar ran jos pro ble ma ti-
zam a fun ção dos ato res pú bli cos e so- 
ci ais nas po lí ti cas pú bli cas de gran de
en ver ga du ra, co mo a po lí ti ca de saú- 
de, de com ba te às de si gual da des so ci- 
ais, de trans por tes co le ti vo, de tra ta- 
men to de re sí du os só li dos, de de sen-
vol vi men to re gi o nal, en tre ou tras,
apon tan do que o pro ta go nis mo dos
ato res pú bli cos fe de rais po de ser re la- 
ti vi za do, à me di da que a par ti ci pa ção
dos con sór ci os em te mas de gran de
en ver ga du ra per mi te que se re di re ci- 
o ne o olhar pa ra o pa pel dos en tes
mu ni ci pais na pro du ção ou de sen vol-
vi men to des sas po lí ti cas. Em ou tras
pa la vras: os en tes mu ni ci pais, à me di-
da que fo men tam re gi mes de co o pe-
ra ção, pa ra tra tar das gran des ques- 
tões pú bli cas que atra ves sam o ter ri- 
tó rio, po dem as su mir a li de ran ça na
pro du ção de po lí ti cas que re du zam as
dis pa ri da des re gi o nais.

Acre di ta mos, por tan to, que os con- 
sór ci os pú bli cos in ter mu ni ci pais po- 
dem inau gu rar uma no va pers pec ti va
de ges tão pú bli ca, que re si de na mu-
dan ça nas re la ções en tre os pró pri os
en tes pú bli cos, mo di fi can do e am pli- 
an do o Es ta do, pro mo ven do re la ções
de re ci pro ci da de sus ten ta das por
con sen sos, com a par ti ci pa ção de ato- 
res ci vis e pri va dos, em vez de re la ções
ba se a das em hi e rar qui as. Des sa for- 
ma, a re la ção de co o pe ra ção não ten- 
de a pro du zir um no vo ní vel de go ver- 
no, mas um es pa ço, ou uma ou tra ma- 
nei ra de re la ci o na men to en tre os en- 
tes pú bli cos e pri va dos, pa ra com par- 
ti lhar es for ços na so lu ção das gran des
ques tões que afli gem o co ti di a no do
ci da dão.

Aos Senhores candidatos a prefeito de São Luis-MA

A VI O LÊN CIA NO TRÂN SI TO é uma
gra ve ques tão so ci al e econô mi ca no
mun do, no Bra sil, no Ma ra nhão e em
nos sa ca pi tal São Luís, que di la pi da
cen te nas de fa mí li as com mui ta dor e
so fri men to e se cons ti tui, ain da, em
uma gra ve ques tão de saú de pú bli ca.

A SOS VI DA PE LA PAZ NO TRÂN SI- 
TO foi cri a da em 15 de abril de 2011 e
ao lon go des te tem po tem bus ca do
jun to às au to ri da des me di das pa ra vi- 
a bi li zar o trân si to se gu ro a fim de, pe- 
lo me nos, ar re fe cer a vi o lên cia que
pro duz tan tos mor tos e fe ri dos no
trân si to. Tem bus ca do, tam bém, mo- 
bi li zar a so ci e da de pa ra a re a li da de da
vi o lên cia no trân si to, re a li zan do par- 
ce ri as com as mais di ver sas en ti da des
e ins ti tui ções pú bli cas e pri va das. As
es ta tís ti cas da vi o lên cia no trân si to
são es tar re ce do ras e em São Luís. De- 
cli na mos abai xo al gu mas es ta tís ti cas
da vi o lên cia no trân si to em São Luís.

1-MOR TES NO TRÂN SI TO EM
2019

SE XO                          TO TAL
FE MI NI NO             20
MAS CU LI NO      78
TO TAL                          98
Fon te: Su pe rin ten dên cia de Vi gi- 

lân cia Epi de mi o ló gi ca e Sa ni tá ria da

SE MUS-Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú- 
de de São Luis.

1. Na ci da de de São Luís mor rem
em mé dia 8(oi to) pes so as por mês ví- 
ti mas de aci den tes de trân si to, de
acor do com vá ri os ór gãos mu ni ci pais
( SMTT-Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân- 
si to e Trans por tes; SE MUS-Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Saú de; e SA MU-Ser vi ço
Aten di men to Mó vel de Ur gên cia).

2. De ca da 4(qua tro) pa ci en tes do
se tor de or to pe dia do So cor rão II,
3(três) são ví ti mas de aci den tes de
trân si to.

3. 90% dos lei tos de or to pe dia da
San ta Ca sa de Mi se ri cór dia eram ocu- 
pa dos por aci den ta dos no trân si to.

 
PRO POS TA
Ago ra, nes te pe río do em que es tá

acon te cen do a cam pa nha elei to ral,
en ca mi nha mos a ca da um dos Se nho- 
res o elen co de ações abai xo, co mo
pro pos ta a se rem im ple men ta das na
ges tão da pre fei tu ra de São Luís no
pe río do de 2021-2024.

A) TRÂN SI TO
1. Im ple men tar o te ma so ci al Edu- 

ca ção pa ra o Trân si to na re de mu ni ci- 
pal de en si no.

2. In ten si fi car o cum pri men to do
Có di go de Trân si to Bra si lei ro, atra vés
da fis ca li za ção com os agen tes de
trân si to e com a fis ca li za ção ele trô ni- 

ca.
3. Re a li zar di a ri a men te a fis ca li za-

ção da Lei Se ca, in ten si fi can do nos fi- 
nais de se ma na e fe ri a dos, me di an te
con vê nio com Po lí cia Mi li tar.

4. Re a li zar Cam pa nhas edu ca ti vas
per ma nen tes nas es co las, e atra vés
dos ór gãos da mí dia.

5. Am pli ar a si na li za ção ho ri zon tal
e ver ti cal em to das as vi as pú bli cas.

6. Ins ta lar se má fo ros in te li gen tes
pa ra me lho rar a flui dez do trân si to

7. Res tau rar a pin tu ra de to das as
fai xas de pe des tres e do tá-las de aces-
si bi li da de e si na li za ção ver ti cal.

8. Re du zir a ve lo ci da de nas ave ni-
das de São Luis pa ra 60 km/h

9. Im plan tar to da a in fra es tru tu ra
ne ces sá ria nas vi as pú bli cas mu ni ci- 
pais no to can te a pa vi men ta ção, si na- 
li za ção e co lo ca ção de guard rail nas
vi as com des ní vel pa ra vi as la te rais

10. Ins ta lar pas sa re las em vá ri os
pon tos de gran de mo vi men ta ção de
pe des tres e mo vi men ta ção de veí cu- 
los, per mi tin do a tra ves sia dos pri-
mei ros em se gu ran ça e per mi tin do o
flu xo nor mal dos veí cu los.

B) TRANS POR TE/MO BI LI DA DE
1. Pla ne jar e im plan tar o trans por te

de mas sa em nos sa ca pi tal, atra vés
dos BRTs e VLTs.

Es pe ran do ser mos aten di dos em
nos so plei to, des pe di mo-nos fra ter- 
nal men te.

 AN TO NIO CAR LOS LUA
An to nio Car los Lua

A dog má ti ca cren ça
no po der

Es tão em cur so du as gran des guer ras no pla ne ta. A
pri mei ra, a dos ho mens con tra os pró pri os ho mens.
A se gun da, a dos ho mens con tra a na tu re za. Em bo ra se- 
jam apa ren te men te di fe ren tes e com ba ti das com ar mas
di fe ren tes, elas es tão reu ni das sob o mes mo ob je ti vo: o
do mí nio.

A guer ra dos ho mens con tra os

pró pri os ho mens acon te ce de mo do

se me lhan te ao pas sa do. A di fe ren ça

es tá nas ar mas uti li za das. 

Ago ra, além das ar mas de fo go, exis tem tam bém as
ar mas fi nan cei ras po de ro sas, ca pa zes de co lo car po vos
de jo e lhos, fa zê-los pas sar fo me sem der ra mar san gue.

Já a guer ra do ho mem con tra a na tu re za co me çou
quan do o ho mem en trou na mo der ni da de e ima gi nou
ser o pro pri e tá rio do pla ne ta, cor tan do o ga lho da ár vo re
so bre o qual es tá sen ta do, es que cen do que a na tu re za
não é in fi ni ta e tem li mi tes que es tão a pon to de se rem
su pe ra dos.

Vi ve mos nu ma re a li da de es ca mo te a da pe la vo ra ci da- 
de das de man das de acu mu la ção do ca pi tal, que se sus- 
ten tam na fir me e dog má ti ca cren ça no po der to do-po- 
de ro so das di ta du ras odi o sas, da ex plo ra ção ex ces si va
de re cur sos na tu rais pe los “con quis ta do res”, que pre- 
ten dem ser uma ra ça es pe ci al de hu ma nos.

Di an te da en ve lhe ci da vi são de do mi na ção e ex plo ra- 
ção – sus ten ta da no di vór cio pro fun do en tre a eco no mia
e a na tu re za – sur gem no ho ri zon te vá ri as men sa gens de
aler ta, di an te dos cres cen tes pro ble mas cli má ti cos glo- 
bais.

Os li mi tes da na tu re za es tão sen do ace le ra da men te
ul tra pas sa dos com o es ti lo de vi da an tro po cên tri co, exi- 
gin do uma no va éti ca que nos fa ça en ten der que não so- 
mos Deus e que a na tu re za foi cha ma da de Gaia – deu sa
gre ga pri mor di al da po tên cia da Ter ra – por ser um gi- 
gan tes co or ga nis mo res pon sá vel pe lo cor dão um bi li cal
da vi da no pla ne ta.

Não po de mos con ti nu ar

ani qui lan do a na tu re za com o

pro gres so mo der ni zan te pe lo qual

plan tas, ani mais e es cra vos

hu ma nos são li te ral men te

con su mi dos pa ra au men tar a

ener gia pa ra as clas ses do mi nan tes

e im péri os.

Con vi ver é o ver bo cer to. Do mi nar, o er ra do. A mo- 
der ni da de con fun diu os ver bos. Co mo afir ma va Ga li leu,
o Li vro da Na tu re za es tá es cri to nos sím bo los da ma te- 
má ti ca. Uma guer ra jus ti fi ca da pe la ne ces si da de do de- 
sen vol vi men to e do pro gres so mos tra um ho mem in co- 
e ren te e ar ro gan te.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro
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JO SÉ PAS TO RE
Pro fes sor da Uni ver si da de de São Pau lo
e mem bro da Aca de mia Pau lis ta de Le -
tras, é pre si den te do Con se lho de Em -
pre go e Re la ções do Tra ba lho da Fe co -
mer cio-SP

OR LAN DO THO MÉ COR DEI RO
Con sul tor em es tra té gia

Os estragos das aulas suspensas

Vol tar às au las é uma

das de ci sões mais

di fí ceis pa ra pais,

pro fes so res,

fun ci o ná ri os e alu nos.

Sin ce ra men te, não sei o

que di zer. Mas, so bre as

con sequên ci as da

pa ra li sia das es co las,

ar ris co al guns

co men tá ri os.

 Is so por que fa lhas na apren di za- 
gem di fi cul tam a en tra da no mer ca do
de tra ba lho, in flu en ci am os sa lá ri os
dos ex-alu nos, pre ju di cam a pro du ti- 
vi da de e o pró prio PIB do país. Ou se- 
ja, per der um ano na vi da es co lar tem
efei to gi gan tes co no fu tu ro das pes so- 
as e dos paí ses. É is so que diz a te o ria
do ca pi tal hu ma no.

Mas eu mes mo fi quei as sus ta do
com os re sul ta dos de uma pes qui sa
nes se cam po que pro cu rou quan ti fi- 
car o efei to do fe cha men to das es co las

de vi do à co vid-19 em 192 paí ses que
atin giu 1,5 bi lhão de alu nos. O as sun- 
to já ha via si do es tu do em ou tras pan- 
de mi as. Os pre juí zos da pa ra li sia das
es co las ocor re ram nos anos se guin tes
e se pro lon ga ram por mui tas dé ca das
na vi da pro fis si o nal das pes so as e na
eco no mia dos paí ses.

A pes te ne gra (1347-1352), que ma- 
tou cer ca de 75 mi lhões de pes so as,
de vas tou mui tas ci da des e fez di mi- 
nuir a for ça de tra ba lho agrí co la por
vá ri as dé ca das, oca si o nan do fal ta de
mão de obra por mui tos anos. A gri pe
es pa nho la (1918-1920) cei fou 100 mi- 
lhões de pes so as e afe tou a ati vi da de
econô mi ca por vá ri as dé ca das. A gri- 
pe Sars (2003) re du ziu o PIB do Rei no
Uni do, Fran ça, Bél gi ca e Ho lan da en- 
tre 0,5% e 2% do PIB na que le ano (Ge- 
or ge Psa cha ro pou los e co la bo ra do res,
Lost wa ges: the co vid-19 cost of scho- 
ol clo su res, Bonn: Ins ti tu te of La bor
Eco no mics, 2020).

Os au to res des se es tu do ci tam si- 
mu la ção que con si de ra as per das em
157 paí ses que pa ra li sa ram as es co las
do en si no fun da men tal pe lo pe río do
de 5 a 7 me ses. Os re sul ta dos são as- 
sus ta do res. Os alu nos te rão re du ção
no sa lá rio em tor no de US$ 1.400 por
ano e, no mí ni mo, US$ 25 mil em sua
vi da pro fis si o nal. Pa ra a po pu la ção
mun di al de es tu dan tes, a es ti ma ti va
da re fe ri da per da de apren di za gem
che ga rá à de vas ta do ra ci fra de US$ 15
tri lhões.

Quan do se le vam em con ta os gran- 
des agre ga dos de pes so as, es ses nú- 
me ros se tor nam es ton te an tes. Usan- 
do ou tra me to do lo gia, Ri car do Pa es
de Bar ros apre sen ta re sul ta dos igual- 
men te pre o cu pan tes: a eva são es co lar
do en si no mé dio no Bra sil pro vo ca

per da de US$ 40 bi lhões por ano, o
que da ria cer ca de US$ 1,2 tri lhão du- 
ran te uma vi da pro fis si o nal de 30
anos.

As per das sem pre são mai o res nos
paí ses de bai xa qua li da de da edu ca- 
ção. Em qual quer na ção, o que im por- 
ta é o que as cri an ças e jo vens apre en- 
dem. Se gun do o Ín di ce de De sen vol-
vi men to da Edu ca ção Bá si ca (Ideb) de
2019, a apren di za gem dos es tu dan tes
bra si lei ros de cai ra pi da men te à me di-
da que eles avan çam nas pri mei ras
cin co sé ri es do en si no fun da men tal I.
O mes mo ocor re no fun da men tal II.
Até as es co las par ti cu la res têm de- 
sem pe nho aquém da me ta de 7,1. As
es co las pú bli cas es ta du ais atin gem só
23% da me ta fi xa da pa ra aque le ano.
No en si no mé dio, as es co las bra si lei- 
ras têm mé dia de 4,2 en quan to a me ta
é 5.

Quan do se con si de ra que as cri an- 
ças e jo vens bra si lei ros per de ram
mais de seis me ses de au la em 2020, é
evi den te que a per da de ren da, avan- 
ços na car rei ra, pro du ti vi da de e PIB
se rá mons tru o sa nos pró xi mos anos e
ao lon go das pró xi mas dé ca das. As es- 
ti ma ti vas não são sa cros san tas, con-
ve nha mos. Mas, sem dú vi da, o es tra- 
go da sus pen são das au las te rá pro- 
lon ga do im pac to na pro du ção, pro-
du ti vi da de, em pre go e ren da dos bra-
si lei ros.

Não es tou cri ti can do a sus pen são
das au las, pois es sa de ci são bus cou a
pre ser va ção da saú de de to dos. Le-
van to ape nas a ne ces si da de de es for- 
ços re do bra dos pa ra com pen sar, ain- 
da que par ci al men te, o es tra go men- 
ci o na do. Nes se, co mo em ou tros cam- 
pos, te re mos de mul ti pli car nos sas
ener gi as por mui tos e mui tos anos.

Não faltam opções

O TSE aca bou de tor nar

pú bli co em seu si te um

con jun to de

in for ma ções so bre

can di da tos que

dis pu ta rão as pró xi mas

elei ções mu ni ci pais.

Al gu mas de las cha mam

mui ta aten ção por

se rem, em cer ta

me di da, uma

ra di o gra fia da po lí ti ca

na ci o nal.

O pri mei ro as pec to é quan to ao nú- 
me ro de can di da tu ras. Há 549.188 pe- 
di dos de re gis tro, sen do 19.164 pa ra o
car go de pre fei to, 19.208 a vi ce-pre fei- 
to e 510.816 a ve re a dor, re pre sen tan- 
do acrés ci mo de qua se 11% quan do
com pa ra mos com as elei ções de 2016.

A mai or ra zão pa ra o cres ci men to
es tá na re for ma elei to ral apro va da em
2015 pe lo Con gres so Na ci o nal. Ne la
fi cou es ta be le ci do que, nas elei ções
pa ra car gos le gis la ti vos mu ni ci pais,
es ta du ais e fe de rais, a par tir de 2020
os par ti dos es tão proi bi dos de for mar
co li ga ções, sen do obri ga dos a con cor- 
rer iso la da men te. Da qui em di an te, só
é pos sí vel se co li ga rem nas elei ções
pa ra car gos exe cu ti vos.

Em re la ção à ida de, há pre do mi- 
nân cia da fai xa etá ria de 35 a 59 anos,
com 386.977 pos tu lan tes equi va len do
a 70% do to tal. Já a ju ven tu de, en tre 18
e 29 anos, par ti ci pa com 46.123 no- 
mes, ape nas 8%. Mui to pou co. No cri- 
té rio es co la ri da de, a mai or fa tia é de
quem con cluiu o en si no mé dio, se gui- 
do por quem tem o en si no su pe ri or
com ple to, res pec ti va men te 209.302

(38%) e 133.808 (24%).

Quan to à ocu pa ção, te mos uma
dis tri bui ção mais equi li bra da: agri- 
cul to res (6,83%), ser vi do res pú bli cos
mu ni ci pais (6,43%), em pre sá ri os
(6%), co mer ci an tes (5,52%) e do nas
de ca sa (3,91%). Ago ra, pas mem:
24.720 (4,5%) de cla ram ser ve re a do- 
res. Ou se ja, es sas pes so as con si de- 
ram que a ati vi da de le gis la ti va é pro- 
fis são, não re pre sen ta ção.

Ou tro da do in te res san te de ob ser- 
var é a pro por ção en tre as le gen das.
Da que las que con tam com re pre sen- 
tan tes na Câ ma ra dos De pu ta dos, as
cin co pri mei ras em nú me ro de re gis- 
tros são MDB, PSD, PP, DEM e PSDB.
Jun tas, elas so mam 187.455 can di da- 
tu ras, 34% do to tal. Os res tan tes 66%
es tão vin cu la dos aos ou tros 28 par ti- 
dos.

Ain da nes se que si to, fa zen do-se o
re cor te com ba se no po si ci o na men to
po lí ti co na ci o nal, te mos 351.638
(64%) vin cu la das a 16 par ti dos que
apoi am o go ver no fe de ral. Mes mo
con si de ran do que na am pla mai o ria
dos mu ni cí pi os os te mas lo cais pre va- 
le cem na dis pu ta, tra ta-se de per cen- 
tu al bas tan te sig ni fi ca ti vo. Prin ci pal- 
men te quan do se ve ri fi ca que os par ti- 
dos de opo si ção reú nem 123.457
(22%). É pro por ção de qua se três pa ra
um na re la ção en tre os dois gru pos.

Olhan do es ses da dos, é pos sí vel es- 
pe cu lar que há uma ten dên cia dos re- 
sul ta dos elei to rais de no vem bro in di- 
ca rem pro vá vel for ta le ci men to do
apoio ao go ver no fe de ral com vis tas à
dis pu ta de 2022. Cla ro que até lá mui- 
ta água ain da vai ro lar, mas não se po- 
de mi ni mi zar o pe so de ve re a do res e
pre fei tos elei tos no ce ná rio da qui a
dois anos.

Além dis so, é im por tan te res sal tar
que as cam pa nhas des te ano pre ci sa- 
rão se adap tar ao qua dro de cri se sa- 
ni tá ria. Em di ver sas ci da des es tá de- 
cre ta da a proi bi ção de aglo me ra ções.
Tam bém ve mos que boa par te das
pes so as tem evi ta do o con ta to fí si co.
Des sa for ma, a re a li za ção de co mí ci os
e pas se a tas, mui to co muns nes se pe- 
río do, fi ca com pro me ti da.

Nes se sen ti do, ga nha pe so ex tra or- 

di ná rio o tra ba lho a ser re a li za do nas
re des so ci ais. E aí te mos si tu a ção mui- 
to de li ca da por que a mai o ria das pes- 
so as que se can di da tam ain da não do- 
mi nam o co nhe ci men to ne ces sá rio
pa ra fa zer cam pa nha de mo do efi caz
nes se meio. Pa ra tor nar mais cla ra a
re fle xão, re cor ro a ex pres são icô ni ca
do fi ló so fo ca na den se Marshall
McLuhan: “O meio é a men sa gem”.

Se an tes as cam pa nhas en con tra- 
vam nas ru as e pra ças seu meio pri vi-
le gi a do, ho je o no vo en de re ço da po lí- 
ti ca são as re des so ci ais. Nes se ter ri tó- 
rio, a nar ra ti va pre ci sa ser co mu ni ca- 
da de ma nei ra ob je ti va, uti li zan do in- 
ten si va men te re cur sos co mo ví de os e
ima gens que to quem a emo ção das
pes so as de mo do a ge rar in te ra ti vi da-
de co mo pri mei ro pas so pa ra o in dis- 
pen sá vel en ga ja men to. Em con tra- 
par ti da, é fun da men tal evi tar a pu bli- 
ca ção de tex tos lon gos ou ví de os com
mais de um mi nu to de du ra ção. A co-
mu ni ca ção nas re des é ins tan tâ nea.

Por fim, o per fil do mais

de meio mi lhão de

can di da tu ras re gis tra das

re fle te a di ver si da de de

nos sa so ci e da de.

Por tan to, em 15 de

no vem bro ca be a ca da

um de nós exer cer o

di rei to de es co lha com o

fo co em iden ti fi car

quem po de me lhor nos

re pre sen tar, tan to no

Exe cu ti vo quan to no

Le gis la ti vo. Não fal tam

op ções.

An si e da de em
tem pos de pan de mia

A An si e da de é um dos mais im por tan tes e com ple xos dis po si- 
ti vos, mé di co e com por ta men tal, uti li za do pa ra ga ran tir nos sa
adap ta ção aos even tos, in ter nos ou ex ter nos ne ces sá rio a nos sa
adap ta ção. po de ser con si de ra da nor mal ou fun ci o nal e anor mal
ou dis fun ci o nal. Em con di ções nor mais ela é vi tal, ne ces sá ria e in- 
dis pen sá vel pa ra se vi ver ade qua da men te e de for ma sau dá vel. É
um dis po si ti vo neu ro fun ci o nal e psi co ló gi co fun da men tal ao
nos so equi lí brio, à nos sa saú de e ao nos so bem es tar e sem a qual
es ta re mos des fal ca dos pa ra en fren tar as mu dan ças que ocor rem
em nos sa vi da co ti di a na. Co mo fun ção, nas ce mos com es se dis- 
po si ti vo e com ele trans cor re mos to das as eta pas de nos sas vi das,
is to é, so mos an si o sos por na tu re za.

Por tan to, a an si e da de, en quan to fenô me no bi o ló gi co e neu ro- 
fun ci o nal, cons ti tui-se co mo um dos mais so fis ti ca dos sis te mas
de neu ro a dap ta ção que dis po mos e, por ser en dó ge no e fa zer par- 
te de nos sa cons ti tui ção psi co neu ro bi o ló gi ca é uma es pé cie de
alar me ou si na li za dor, que nos avi sa so bre qual quer even to no vo
ou ame a ça dor, de den tro ou de fo ra de nós e nos in for ma so bre o
que fa zer e co mo re a gir.

Co mo es ta mos vi ven do em épo cas de pan de mia da CO VID-19,
do en ça avas sa la do ra que tem pro vo ca da a mor te de mui tas pes- 
so as no Bra sil e no mun do e pro vo ca do inú me ros pro ble mas de
to das as or dens no mun do, os trans tor nos de an si e da de pas sa ram
a ser con si de ra dos um dos mais im por tan tes e re le van tes en tre os
pro ble mas psi quiá tri cos e com por ta men tais im pos tos pe la pan- 
de mia. Atin gi mos a um ní vel se ve ro de ten são, me dos, an gus ti as e
stress que a po pu la ção pas sou a apre sen tar ní veis crí ti cos de an si- 
e da de dis fun ci o nal (pa to ló gi ca), apre sen tan do re a ções emo ci o- 
nais anor mais, ou se ja, um pa drão de res pos ta psí qui cas e neu ro- 
fi si o ló gi cas ina de qua das a de ter mi na dos es tí mu los. Di fe ren te- 
men te, da an si e da de nor mal, a dis fun ci o nal ou pa to ló gi ca, pa ra li- 
sa o in di ví duo, o imo bi li za, por is so mes mo, traz enor mes pre juí- 
zos à saú de men tal e so ci al des sas pes so as.

Ou tra con sequên cia gra ve da an si e da de pa to ló gi ca, são as al- 
te ra ções no de sem pe nho fun ci o nal, la bo ral, so ci al, no la zer e re- 
cre a ção e nas fun ções exe cu ti vas. Es sas al te ra ções im pe dem as
pes so as, se pre pa rem, ade qua da men te, pa ra en fren tar as si tu a- 
ções no vas e ame a ça do ras. É uma an si e da de car re ga da de me dos,
apre en sões, dú vi das, ex pec ta ti vas e an gús tia, ma ni fes ta das psi- 
co lo gi ca men te, além de apre sen tar vá ri os sin to mas de na tu re za
fí si ca, cau san do um des con for to e so fri men to ge ral ao pa ci en te.

En quan to a an si e da de nor mal é uma res pos ta ade qua da e fun- 
ci o nal a um even to re al, fí si co ou psí qui co, in ter no ou ex ter no à
pes soa, na an si e da de pa to ló gi ca ou dis fun ci o nal, em ge ral, não se
con se gue iden ti fi car bem as cau sas do seu so fri men to, da sua
apre en são, do seu te mor, ou do fa to cau sa dor es pe cí fi co, is to é,
não sa be exa ta men te o que hou ve, pa ra que al guém pas se a se
sen tir tão mal, tão ner vo so ou tão an si o so.

Os prin ci pais trans tor nos da an si e da de, do pon to de vis ta psi- 
quiá tri co, são: Trans tor nos de An si e da de Ge ne ra li za da (TAG),
Trans tor nos do Pâ ni co (TP), Trans tor nos Fó bi cos (ago ra fo bia, fo- 
bia so ci al, fo bia ge ne ra li za da etc.) e Trans tor no de an si e da de pós-
trau má ti ca (TEPT). A pre va lên cia des ses trans tor nos na po pu la- 
ção em ge ral é ele va da, por

is so mes mo, de vem ser tra ta dos pre co ce e cor re ta men te, sen- 
do sem pre acon se lhá vel que os tra te mos o mais ce do pos sí vel, pa- 
ra evi tar que se tor nem crô ni cas.

To dos es ses trans tor nos, apon ta dos aci ma, tem iden ti da de
pró pria, is to é, são con di ções cli ni cas es pe cí fi cas e se en con tram
clas si fi ca das no ca pí tu lo das Do en ças Men tais da Clas si fi ca ção
In ter na ci o nal das Do en ças – CID em sua 10º ver são. São trans tor- 
nos com iden ti da de pró pria, mui to em bo ra, te nham co mo ba se
co muns a an si e da de dis fun ci o nal.

Uma par ti cu la ri da de clí ni ca im por tan te, so bre tu do pa ra os
mé di cos que fo rem tra tar des ses trans tor nos é pro ce de rem sem- 
pre o di ag nós ti co di fe ren ci al, atra vés de um ri go ro so exa me clí ni- 
co e la bo ra to ri al, en tre es ses, os de ima gem, os bi oquí mi cos, he- 
ma to ló gi cos, hor mo nais e re nais pa ra des car ta rem a exis tên cia de
ou tras do en ças que, even tu al men te, pos sa es ta rem re la ci o na das
com os sin to mas de an si e da de.

Uma ane mia, dis fun ções en dó cri nas, dis fun ção re nal, ca rên- 
cia vi ta mí ni ca ou pro tei ca, hi per ten são ar te ri al, di a be tes, as do- 
en ças ce re bro vas cu la res, car di o vas cu la res, os te o mus cu la res, in- 
tes ti nais e mui tas ou tras, po dem es tar por trás de quei xas que po- 
dem si mu lar trans tor nos an si o sos e se o pro fis si o nal, não es ti ver
aten to a es sas par ti cu la ri da des, po de for mu lar um di ag nós ti co
equi vo ca do e pre ju di car o tra ta men to de seu pa ci en te. Is to é, an- 
tes de se di zer que fu la no tem TEPT, TAG ou ou tro trans tor no an si- 
o so, ou mes mos qua dros fó bi cos, exa mi ne-o, cau te lo sa men te, so- 
li ci te-lhe exa mes la bo ra to ri ais, re la ti vos a su as quei xas, pa ra en- 
tão, fi nal men te, for mu lar o di ag nós ti co de fi ni ti vo.

O tra ta men to psi quiá tri co dos trans tor nos de an si e da de, se
dão sob três as pec tos: o mé di co, o psi co ló gi co e o re a bi li ta dor. O
tra ta men to mé di co, ini cia-se, quan do se tem o di ag nós ti co de
cer te za. Os me di ca men tos de es co lha pa ra o con tro le cli ni co des- 
ses trans tor nos se faz com an si o lí ti cos e com do ses bai xas de an ti- 
de pres so res. Atu al men te, dis po mos de uma plêi a de des ses me di- 
ca men tos, que são al ta men te efi ca zes no con tro le clí ni cos dos
sin to mas de an si e da de, pa ra qual quer uma das for mas cli ni cas
iden ti fi ca das aci ma. A es co lha do me di ca men to, a do se, o tem po
de uso e ou tras ori en ta ções te ra pêu ti cas, de pen de rá do seu mé di- 
co.

Além do tra ta men to far ma co ló gi cos, re co men da-se acom pa- 
nha men to psi co te rá pi co, pois mui tos des ses en fer mos se tor nam
de ve ras in se gu ros, te me ro sos, as sus ta dos e apre en si vos, quan to a
pos si bi li da de de não se re cu pe ra rem ou vol ta rem a apre sen tar es- 
ses mes mos pro ble mas e, es sa in se gu ran ça, irá aba lar bas tan te
seu psi co ló gi co e seu es ta do emo ci o nal, de tal for ma, que a psi co- 
te ra pia se rá mui to bem in di ca da pa ra es ses ca sos, so bre tu do, as
psi co te ra pi as ba se a das em téc ni cas de Te ra pia Cog ni ti vo Com- 
por ta men tal –TCC, que são as mais in di ca das atu al men te.

Fi nal men te, as es tra té gi as de re a bi li ta ção psi cos so ci al, são
tam bém re co men da das, con si de ran do que mui tos pa ci en tes já
apre sen tam con di ções pa to ló gi cas crô ni cas e já tem pro fun das
al te ra ções em su as ha bi li da des, psi cos so ci ais e la bo rais.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Foram analisados pacientes com idade média de 75 anos e com comorbidades como
hipertensão arterial, diabetes e obesidade

Pa râ me tro

PESQUISA

Covid-19 é doença
vascular comprovada

P
es qui sa do res da Pon ti fí cia
Uni ver si da de Ca tó li ca do Pa- 
ra ná (PUC PR) com pro va ram
que a co vid-19 não é so men te

uma do en ça pul mo nar, mas se tra ta
tam bém de uma do en ça vas cu lar. Es- 
tu do re a li za do com amos tras post
mor tem, au to ri za das pe los fa mi li a res
de pa ci en tes mor tos em de cor rên cia
da co vid-19, mos trou que eles apre- 
sen ta vam le sões na cé lu la que re ves te
o va so san guí neo, com pos si bi li da de
de oca si o nar trom bos e le var a óbi to.
Fo ram ana li sa dos pa ci en tes com ida- 
de mé dia de 75 anos e com co mor bi- 
da des co mo hi per ten são ar te ri al, di a- 
be tes e obe si da de.

Após pu bli ca ção do re sul ta do das
pri mei ras aná li ses na re vis ta mé di ca
in ter na ci o nal Ar te ri os cle ro se, trom- 
bo se e bi o lo gia vas cu lar (ATVB, do no- 
me em in glês), da As so ci a ção Ame ri- 
ca na do Co ra ção, os pes qui sa do res in- 
di ca ram que o uso pre co ce de an ti co- 
a gu lan tes po de aju dar no tra ta men to
da co vid-19 e evi tar trom bo ses.

A pro fes so ra da Es co la de Me di ci na
da PUC PR e uma das res pon sá veis pe- 
la pes qui sa, Lu cia de No ro nha, dis se
ho je (30) à Agên cia Bra sil que fo ram
fei tas au tóp si as mi ni ma men te in va si- 
vas por meio de in ci sões pe que nas no
tó rax dos pa ci en tes, lo go de pois da
mor te, por on de os pes qui sa do res ti- 
ve ram aces so aos pul mões. As bióp si- 
as são gui a das por ima gens que aju- 
dam a dis tin guir as áre as mais le sa das
do pul mão. Já fo ram fei tas bióp si as
pul mo na res em 25 pa ci en tes e mais
de 20 bióp si as re nais. O es tu do pu bli- 

ca do se re fe re às pri mei ras seis aná li- 
ses. No vas pes qui sas se rão efe tu a das
pa ra con fir mar os acha dos.

Lu cia des ta cou que, “mes mo com
seis pa ci en tes, a gen te já pô de ver o
grau de le são vas cu lar que a co vid-19
cau sa”.

Pa ra com pa ra ção, os pes qui sa do- 
res uti li za ram um gru po con tro le de
bióp si as post mor tem de pa ci en tes de
H1N1, que já vi nham es tu dan do des- 
de 2009. “Já ti nha um pa râ me tro. Em- 
bo ra os ví rus se jam di fe ren tes, são do- 
en ças pan dê mi cas”.

Fo ram usa das tam bém bióp si as de
ou tros dez pa ci en tes que mor re ram
não de do en ça pul mo nar, mas de ou- 
tras cau sas, co mo in far to agu do do
mi o cár dio, por exem plo. “Pe ga mos
um pul mão nor mal, pa ra com pa rar”,
dis se a pes qui sa do ra.

Com o es tu do, ob ser vou-se que a
co vid-19 cau sa uma le são mui to im- 
por tan te no en do té lio, que é uma ca- 
ma da fi na de cé lu las que pro te ge o va- 
so pa ra evi tar trom bo ses. “Ela tem
uma fun ção de bar rei ra, pa ra que o
san gue fi que den tro do va so, mas não
co a gu le e con ti nue a fluir. É co mo se
fos se uma ca ma da pro te to ra e li sa.
Tem uma fun ção tam bém de lu bri fi- 
can te, pa ra que o san gue não fi que
vis co so e flua com fa ci li da de”, ex pli- 
cou Lu cia.

Além dis so, se gun do a pro fes so ra, o

en do té lio, no pul mão, tem uma fun- 
ção de tro ca de ar. “Por que o en do té lio
do pul mão, além de ter to das es sas
fun ções de pro te ção, ca ma da lu bri fi- 
can te pa ra que o san gue flua e não
acon te ça co a gu la ção, ele tam bém faz
a tro ca ga so sa. É o en do té lio que aju- 
da que o ar que es tá no pul mão pas se
pa ra den tro do san gue”.

Lu cia de No ro nha ex pli cou ain da
que quan do ocor re le são no en do té- 
lio, a si tu a ção ten de a pi o rar. Em uma
pes soa com o pul mão le sa do pe la co- 
vid, o ar já não es tá pas san do di rei to.
“Além dis so, o va so não es tá dei xan do
o san gue fluir di rei to por que es tá
trom bo sa do. Vo cê não con se gue nem
fa zer a res pi ra ção, ou se ja, nem pas sar
o teu ar pa ra den tro do va so, e nem
dis tri buir o ar pa ra to do cor po pe lo
san gue, por que es te não flui. Is so
agra va bas tan te a si tu a ção do pa ci en- 
te”, dis se a pro fes so ra.

Os pes qui sa do res su ge ri ram en tão
que o uso de an ti co a gu lan tes pre co ce
po de ria aju dar es ses pa ci en tes com
to dos os cui da dos que o an ti co a gu-
lan te pre ci sa e que in clu em in di ca ção
mé di ca e cui da dos de mo ni to ra men-
to. Ad ver ti ram tam bém que é ne ces- 
sá rio ain da se pen sar em qual pa ci en- 
te te ria mais ris co pa ra le são en do te li- 
al e qual se be ne fi ci a ria mais com o
an ti co a gu lan te, por que são exa ta- 
men te os pa ci en tes com ris co que de-
vem ser tra ta dos com mais aten ção e
mais pre co ce men te.

O ris co é in trín se co, ou se ja, o pa ci- 
en te já tem. É o ca so de pes so as hi per- 
ten sas, com obe si da de mór bi da, di a- 
be tes e com le sões de rim.

VACINAS

Anvisa reduz exigências para análise de registro

A ESTRATÉGIA TEM COMO OBJETIVO ACELERAR A DISPONIBILIZAÇÃO À POPULAÇÃO BRASILEIRA

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa) pu bli cou uma no ta
téc ni ca pa ra sim pli fi car o pro ce di- 
men to de aná li se de da dos e re gis tro
de va ci nas con tra a co vid-19 no país. A
no ta, re duz exi gên ci as pa ra ad mis são
do pro to co lo dos no vos pro du tos. A
pro pos ta, apre sen ta da on tem (29),
de ter mi na que após a in clu são das in- 
for ma ções, a equi pe irá ana li sar do cu- 
men ta ção em até 20 di as.

O pro ce di men to, cha ma do de sub- 
mis são con tí nua, diz que a aná li se dos
da dos re fe ren tes aos imu ni zan tes
acon te ce rá na me di da em que fo rem
ge ra dos e apre sen ta dos à An vi sa os re- 
sul ta dos das pes qui sas, “vi san do uma
pos te ri or sub mis são de re gis tro quan- 
do do pre en chi men to dos re que ri- 
men tos re gu la tó ri os ne ces sá ri os”.

“A par tir da ado ção des se pro ce di- 
men to, não se rá pre ci so aguar dar a
dis po ni bi li za ção de to dos os da dos e
do cu men tos téc ni cos, bem co mo o
pre en chi men to dos re que ri men tos

re gu la tó ri os, pa ra re a li zar a sub mis- 
são do re gis tro jun to à An vi sa. Ou se ja,
con for me os da dos fo rem ge ra dos, es- 
tes de ve rão ser apre sen ta dos à Agên- 
cia, de mo do que o pro ces so re gu la tó- 
rio se ja agi li za do”, in for mou a An vi sa.

De acor do com a agên cia re gu la do- 
ra, a es tra té gia tem co mo ob je ti vo
ace le rar a dis po ni bi li za ção à po pu la- 
ção bra si lei ra de va ci nas con tra o no- 
vo co ro na ví rus, des de que ga ran ti das
a qua li da de, a se gu ran ça e a efi cá cia.

Se gun do a no ta téc ni ca, o pe di do
de re gis tro da pos sí vel va ci na de ve ser
pro to co la do com uma jus ti fi ca ti va e
con ter in for ma ções so bre o sta tus re- 
gu la tó rio mun di al, his tó ri co de in te- 
ra ções pré vi as do re que ren te com a
An vi sa e um cro no gra ma de sub mis- 
são da do cu men ta ção téc ni ca a ser
ava li a da.

A ca da no va eta pa de ve rá ser fei to
um adi ta men to com in for ma ções so- 
bre a pes qui sa. Ca be rá à An vi sa ana li- 

sar a do cu men ta ção em até 20 di as, “a
de pen der da quan ti da de de da dos
sub me ti da, con ta dos a par tir da da ta
do pro to co lo.”

O pro ce di men to se rá re pe ti do a ca- 
da no va sub mis são de in for ma ções. O
nú me ro de ci clos de adi ta men tos de- 
pen de rá do nú me ro de pa co tes a se-
rem sub me ti dos pe la em pre sa in te- 
res sa da, não ha ven do li mi te im pos to
pe la An vi sa pa ra es te nú me ro.

“Os pro du tos que ti ve rem sua aná- 
li se ini ci a da pe lo pro ce di men to de
sub mis são con tí nua po de rão ter sub- 
me ti do seu pe di do de re gis tro for mal
após a con clu são do úl ti mo adi ta- 
men to pro to co la do e após ava li a ção
pe la em pre sa quan to à su fi ci ên cia dos
da dos de qua li da de, efi cá cia e se gu-
ran ça pa ra o es ta be le ci men to de uma
re la ção de be ne fí cio-ris co po si ti va e
ro bus ta, con si de ran do a in di ca ção te-
ra pêu ti ca plei te a da e as dis cus sões
pré vi as com a An vi sa”, diz a no ta téc- 
ni ca.

Efi cá cia

A va ci na

IMU NI ZA ÇÃO

Go ver no de São
Pau lo pre vê va ci na
pa ra de zem bro

O go ver na dor de São Pau lo, João Do ria, e o vi ce-pre si- 
den te da la bo ra tó rio chi nês Si no vac, Wei ning Meng, as- 
si na ram ho je (30), um con tra to que pre vê o for ne ci men- 
to de 46 mi lhões de do ses da va ci na Co ro na Vac pa ra o
go ver no pau lis ta até de zem bro des te ano.

O con tra to tam bém pre vê a trans fe rên cia tec no ló gi ca
da va ci na da Si no vac pa ra o Ins ti tu to Bu tan tan, o que
sig ni fi ca que, o ins ti tu to bra si lei ro po de rá co me çar a fa- 
bri car do ses des sa va ci na con tra o no vo co ro na ví rus. O
va lor do con tra to, se gun do o go ver na dor João Do ria é de
US$ 90 mi lhões.

Se gun do Meng, o acor do pa ra trans fe rên cia de tec no- 
lo gia fa ci li ta a lo gís ti ca e vai per mi tir que o Ins ti tu to Bu- 
tan tan fa bri que a va ci na e a dis tri bua de for ma mais rá- 
pi da e ágil pa ra a po pu la ção bra si lei ra. “O Bra sil é um
país gran de, com mais de 200 mi lhões de pes so as e pre- 
ci sa de bas tan te va ci na. Com a pro du ção lo cal, con se- 
gui re mos fa zer is so”, dis se ele ho je (30), em São Pau lo,
acom pa nha do por um tra du tor.

A va ci na es tá sen do de sen vol vi da pe la far ma cêu ti ca
chi ne sa Si no vac em par ce ria com o Ins ti tu to Bu tan tan e
es tá na fa se 3 de tes tes em hu ma nos. Es sa fa se 3 de tes tes
em hu ma nos tes ta a efi cá cia da va ci na e es tá ocor ren do
no Bra sil des de ju lho, com 13 mil vo lun tá ri os da área da
saú de.

A ex pec ta ti va do go ver no pau lis ta é de que a va ci na- 
ção des ses vo lun tá ri os se ja en cer ra da até o dia 15 de ou- 
tu bro. Ca so os tes tes com pro vem a efi cá cia da va ci na,
ela pre ci sa rá de uma apro va ção da Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) an tes de ser dis po ni bi li za- 
da pa ra va ci na ção no Bra sil.

Se gun do o go ver na dor João Do ria, ou tras 14 mi lhões
de do ses se rão for ne ci das pe la Si no vac ao go ver no pau- 
lis ta até fe ve rei ro do pró xi mo ano. A ideia do go ver no
pau lis ta é de que se ja fei to um acor do com o Mi nis té rio
da Saú de pa ra que es sas 60 mi lhões de do ses se jam dis- 
po ni bi li za das pa ra par te da po pu la ção bra si lei ra por
meio do Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ção do Sis te ma
Úni co de Saú de. Mas Do ria já avi sou que, ca so não ha ja
acor do em ní vel fe de ral, a va ci na ção se rá vol ta da pa ra a
po pu la ção pau lis ta, que daí se ria va ci na da to tal men te
até mar ço do pró xi mo ano.

A ex pec ta ti va do go ver no pau lis ta é de que a va ci na- 
ção se ja ini ci a da no dia 15 de de zem bro des te ano. Os
pri mei ros a se rem va ci na dos se rão os pro fis si o nais da
área de saú de. “Os tes tes se guem até o dia 15 de ou tu bro.
Mas es ta mos con fi an tes no re sul ta do des sa va ci na. Es- 
ta mos avan çan do po si ti va men te, com es pe ran ça no co- 
ra ção, de que es sa se rá uma das mais pro mis so ras va ci- 
nas con tra a co vid-19 [a do en ça pro vo ca da pe lo no vo
co ro na ví rus]”, dis se Do ria. “Va mos res pei tar os pro ce di- 
men tos de tes ta gem, e após apro va ção da An vi sa, o iní- 
cio da va ci na ção es tá pre vis to pa ra co me çar no dia 15 de
de zem bro, co me çan do pe los pro fis si o nais da saú de”,
acres cen tou o go ver na dor.

Se gun do Di mas Co vas, di re tor do Ins ti tu to Bu tan tan,
o re sul ta do da efi cá cia da va ci na co me ça a sur gir quan- 
do 61 dos vo lun tá ri os ad qui rem o no vo co ro na ví rus. “Os
tes tes de in clu são dos vo lun tá ri os ter mi nam no dia 15
de ou tu bro. A par tir daí, não se va ci na mais e acom pa- 
nha mos os vo lun tá ri os. E daí vai de pen der da in ci dên cia
de in fec ção da co vid-19 nos 13 mil vo lun tá ri os. Quan do
ocor rer pe lo me nos 61 ca sos de co vid-19 den tre os 13
mil vo lun tá ri os, po de mos fa zer o que se cha ma de aná li- 
se in te ri na, que po de de mons trar a efi cá cia [da va ci na].
Se a va ci na for al ta men te efi caz, ela já po de de mons trar
is so [nes sa aná li se in te ri na] e aí já per mi te a re mes sa da
do cu men ta ção [so bre o es tu do da fa se 3] pa ra a An vi sa”,
fa lou.

“Se is so não acon te cer nes se pri mei ro mo men to, nós
aguar da mos um se gun do mo men to, que é a aná li se pri- 
má ria, quan do te re mos 154 ca sos da co vid-19 en tre os
vo lun tá ri os. Daí se de mons tra a efi cá cia e po de mos dis- 
pa rar o pro ces so de re gis tro na An vi sa. Is so vai de pen der
do ní vel de in fec ção na po pu la ção va ci na da”, ex pli cou.

“Es pe ra mos que, até o fi nal do mês de no vem bro, es- 
ses da dos es te jam dis po ní veis pa ra per mi tir o re gis tro
da va ci na”, acres cen tou Co vas.

A va ci na é ina ti va da, ou se ja, con tém ape nas frag- 
men tos do ví rus, ina ti vos. Com a apli ca ção da do se, o
sis te ma imu no ló gi co pas sa ria a pro du zir an ti cor pos
con tra o agen te cau sa dor da co vid-19. No tes te, me ta de
das pes so as re ce be rão a va ci na e me ta de re ce be rá pla- 
ce bo, subs tân cia inó cua. 

Os vo lun tá ri os não sa be rão o que

vão re ce ber. A va ci na es tá sen do

apli ca da em du as do ses, no pra zo

de 14 di as.

Es tu dos de fa ses 1 e 2 da va ci na, fei tos na Chi na, re ve- 
la ram que ela é se gu ra. Os tes tes de fa se 3 vão com pro- 
var se a va ci na é efi caz, ou se ja, se ela pro te ge con tra o
no vo co ro na ví rus.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Responsável George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 31/08/2020 a 
28/09/2020, 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 aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 29 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 CEP 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO
02º27’00.4”S

44º09’47.20”O

P01

P1.1

P02

P2.1

P2.2

P03

P3.1

P3.2

P04

P4.1

P4.2

P05

P06

P6.1

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

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

Praia Ponta
do Farol

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia da
Ponta D’ Areia

Praia da
Ponta D’ Areia

Praia da
Ponta D’ Areia

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

Entre a Barraca da Val 
 e Barraca do Sr. Pedro

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 à 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

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Nº 0175941/2019, designada por meio 
da Portaria CPAD nº 502, de 01 de setembro de 2020, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, publicada 
no Diário Oficial nº 164, de 02 de setembro de 2020, que tem por finalidade apurar possível cometimento 
de falta administrativa, possível abandono de abandono de cargo, por parte da servidora MARIA TEREZA 
SANTANA, Assistente de Administração, Matrícula nº 277800-0, ID nº 00277800-00, CPF nº 
044.811.433-04, que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo em que 
a mesma figura como acusada, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº. 6107/94, configurando assim 
indícios da infração administrativa de ABANDONO DE CARGO.
E, constando dos autos que a servidora se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente 
edital, citada a, comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, sediada na sala da CPAD/SAAJUR, na Rua das Figueiras s/nº Jardim São Francisco, nesta 
Capital, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogada sobre o fato 
que lhe é imputado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da última publicação deste. Para ciência da 
servidora argüida, conforme, conforme manda o artigo 256, inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, é 
expedido o presente Edital, a ser publicado em Jornal de Grande Circulação no Estado do Maranhão.

São Luís, 02 de outubro de 2020.
Alan Jorge Ferreira Silva

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO Nº 17737/2011, APENSO 27/2012 E 10201/2010

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
COM PRAZO DE 15 DIAS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. P. A Prefeitura Municipal de Carolina, juntamente com a Comissão Permanente 
de Licitação, designado pela Portaria nº 01-A, de 02 de janeiro de 2020, torna público que a Tomada de 
Preços nº 007/2020-CPL/PMC, na forma execução indireta, tipo Empreitada por preço Global, tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Escolar 
Poliesportiva Coberta e Vestiário Modelo 2 – Bairro Centro (202003353-1) – FNDE/MEC, conforme 
Anexo I do Edital, realizar-se-á em 22.10.2020, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - 
Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 
3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei 
Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e 
demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta 
Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Carolina/MA, 02 de outubro de 2020. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Presidente da CPL

MISSA DE SÉTIMO DIA
ELAINNY CRISTINA MORAES VELOSO

CONVITE
OS FAMILIARES DA SAUDOSA ELAINNY CRISTINA MORAES 
VELOSO, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE 
SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 30.09.2020 (QUARTA-
-FEIRA) AS 17.40H NA IGREJA SÃO PANTALEAO (CENTRO) 
AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO 
DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

MISSA DE TRIGESIMO DIA
MARIA DE LOURDES SILVA

CONVITE
OS FAMILAIRES DA SAUDOSA MARIA DE LOURDES SILVA, 
CONVIDAM PARENTES E AMIGOS      PARA A MISSA DE TRIGE-
SIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 04.10.2020 (DOMINGO) 
AS 17.30H NA IGREJA DE SÃO PANTALEÃO ( CENTRO) AGRA-
DECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE 
FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

MISSA DE SÉTIMO DIA
LUIS CARLOS LISBOA FRAZÃO

CONVITE
OS FAMILIARES DO SAUDOSO LUIS CARLOS LISBOA 
FRAZÃO, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE 
SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03.10.2020 (SABADO ) 
AS 17.30H NA IGREJA SÃO PANTALEAO (CENTRO) AGRADE-
CEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E 
SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

Novos radares serão colocados em 
vias de grande fluxo em São Luís

TRÂNSITO

Segundo o titular da SMTT, o objetivo dos novos equipamentos é diminuir os 
acidentes causados por alta velocidade, garantindo um tráfego urbano mais seguro

U
m convênio entre a Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transporte (SMTT) e o De-
partamento Estadual de Trânsito (Detran), 
viabilizará a instalação de equipamentos 

de fiscalização eletrônica nas vias consideradas MAs 
localizadas no perímetro urbano de São Luís.

Será um período de 30 dias na fase de testes iniciais, 
após a etapa haverá autuação de multas pelos radares. 
A ação será iniciada entre os dias 3 e 4 de outubro, co-
meçando pela Avenida Litorânea.

Segundo o titular da SMTT, Israel Pethros, o objetivo 

dos novos equipamentos é diminuir os acidentes causa-
dos por alta velocidade, garantindo um tráfego urbano 
mais seguro para os condutores e pedestres.

A marca de velocidade limite pelos equipamentos 
será de 60 km/h, serão diversos dispositivos em lugares 
estratégicos das vias, funcionando 24 h por dia.

A Avenida Litorânea é a primeira pista a receber os 
radares, graduadamente serão instalados outros nas ou-
ras vias de grande fluxo como Av. dos Holandeses, Je-
rônimo de Albuquerque, Av. Guajajaras, Via expressa, 
entre outras.

Drive-thru de teste para Covid-19, 
em Imperatriz começa segunda

Após atender mais de 14 mil pessoas com drive-
thru de teste para Covid-19 em São Luís, o Governo do 
Estado levará o serviço para a cidade de Imperatriz. 
A iniciativa funcionará no estacionamento do Centro 
de Convenções de 5 a 23 de outubro, sempre das 8h 
às 16h, tendo também como público-alvo gestantes e 
idosos com idade a partir de 60 anos. 

“Resolvemos levar o sistema para Imperatriz após 
o sucesso da iniciativa na capital. A cidade é um dos 
principais centros urbanos do nosso estado e tem luta-
do arduamente contra a doença. Sem dúvidas, iremos 
oferecer um serviço que, com comodidade, facilita o 
acesso daqueles que são mais vulneráveis”, disse o se-
cretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. 

Para realizar o teste é preciso apresentar um docu-
mento oficial com foto e, no caso das mulheres grá-
vidas, também o cartão da gestante. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) avalia, como realizado em São 
Luís, abrir a testagem para pessoas com deficiência, 
ampliando ainda mais a oferta do serviço. 

Em São Luís, o sistema de drive-thru foi possível, 
graças ao controle da doença, oportunizando às pes-
soas a chance de fazerem o teste, sanando dúvidas e 
receios. Na capital, a iniciativa teve início no dia 14 de 

setembro e encerrou suas atividades no dia 30. 
No total, 14.418 pessoas realizaram os testes rápidos, 

dos quais 81,80% testaram negativo. Apenas 2,46% apre-
sentaram IgM reagente ou positivo, que é quando o pa-
ciente teve diagnóstico para contaminação recentemente 
e o organismo ainda não desenvolveu anticorpos natu-
rais, consequentemente pode ainda estar lutando contra 
a infecção e transmitindo a doença.
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D
ifícil resistir ao sorriso e a pu-
reza de uma criança que deseja 
um presente. Por conta dessa 
relação de amor e do poder que 

os pequenos exercem sobre os adultos, as 
vendas de produtos infantis sempre esti-
veram em alta e, não por acaso, 12 de ou-
tubro, Dia das Crianças, é uma das datas 
mais movimentadas no comércio lojis-
ta. No setor, atua a empreendedora Thais 
Loraine Nogueira, de Montes Claros, que 
conseguiu combinar as oportunidades do 
mercado infantil com o comércio online, 
se valendo da criatividade e da inovação.

Formada em engenharia da computa-
ção, há três anos Thais Loraine mudou de 
rumo, e encontrou no e-commerce uma 
forma de empreender com produtos e ser-
viços diferenciados. Ao sentir na pele a 
dificuldade de comprar roupas para sua 
filha pequena, enxergou ali uma oportu-
nidade de negócio. Foi então que surgiu a 
Jacaré Janjão, loja virtual que vende rou-
pas infantis de zero a 12 anos.

Além de aproveitar as boas oportuni-
dades do mercado infantil, a empreende-
dora incrementa seu negócio utilizando a 
tendência do aumento do comércio ele-
trônico. De acordo com projeção da As-
sociação Brasileira do Comércio Eletrôni-
co (ABCcom), as vendas pela internet em 
2019 devem ter um crescimento de 16% 
em relação a 2018.  E um estudo da Câ-

mara Brasileira de Comércio Eletrônico 
revelou que, entre janeiro e agosto deste 
ano, as vendas online subiram 22% em re-
lação ao mesmo período do ano anterior.

“Percebi que havia um nicho de mer-
cado para atender as mães que não têm 
tempo de procurar uma roupa diferen-
te e nem com quem deixar os pequenos. 
Notei que poderia ajudar essas mães e 
ainda ganhar dinheiro, sem precisar de 
muito espaço físico. Minhas vendas são 
quase 100% online. O cliente faz o conta-
to, e nós enviamos a roupa, que fica com 
a pessoa até 24 horas para a definição da 
compra”, explica.

As facilidades oferecidas pela empre-
endedora no atendimento em domicilio, 
com o auxílio da internet se estendem até 
ao pagamento. “Após a escolha das merca-
dorias, enviamos até o cliente também a 
máquina de cartão (débito/crédito), que 
permite que a pessoa compre e pague com 
calma, sem precisar sair de casa”, explica 
Thais, que utiliza as redes sociais para di-
vulgar seu negócio.

De acordo com o analista do Sebrae 
Minas Lucas Braga, a percepção da opor-
tunidade de negócio é fundamental para 
o futuro empreendedor. “É preciso estar 
atento a tudo que nos cerca no nosso dia 
a dia. Sempre vai ter alguma coisa ou al-
guém com problemas a serem resolvidos. 
É aí que entra o faro do empreendedor. As 

oportunidades estão em todos os lugares 
e quem souber enxergar e desenvolver um 
negócio em cima de um problema, tem 
grandes chances de sucesso”, alerta.

Thaís admite que aproveitar a data co-
memorativa é uma boa opção para incre-
mentar as vendas, embora o seu foco não 
se resuma à sazonalidade. “A proximidade 
do Dia das Crianças aumentou considera-
velmente a procura, uma vez que muitas 
pessoas querem presentear um sobrinho, 
neto ou afilhado. E tem ainda aquelas mães 
que vão levar os filhos para viajar no pe-
ríodo sem aulas. Embora a gente ofereça 
praticidade e produtos diferenciados du-
rante o ano todo, a comemoração do Dia 
das Crianças contribui para o aumento 
das vendas”, enfatiza.

Capacitação como 
diferencial

Além de perceber a oportunidade, o 
mercado exige preparo e capacitação. “Fa-
zer cursos e se capacitar são fundamentais 
para o sucesso de um negócio. É preciso 
aprender a enfrentar os riscos, desenvol-
ver estratégias de divulgação, administrar 
custos e descobrir e fidelizar clientes. Te-
mos uma altíssima taxa de mortalidade de 
empresas no Brasil. E um dos motivos é a 
falta de capacitação, principalmente na 
fase inicial”, lembra Lucas Braga.

A receita é seguida à risca por Thais 
Loraine.  “Desde que decidi empreender, 
estou sempre me capacitando. Somente 
no último ano, investi mais de R$ 5 mil em 
cursos e treinamentos. Participei de duas 
edições do Reload (seminário de marke-
ting digital oferecido pelo Sebrae Minas), 
que me ajudou demais a incrementar meu 
negócio. Procuro sempre estar antenada 
com as novidades do setor”, ressalta.

Mensagem que cati-
va

Além da capacitação, Thaís aposta em 
outras ações para atrair e cativar a clientela 
nas redes sociais. “Acredito que o empre-
endedor não deve visar somente o lucro, 
é possível também ajudar nosso público. 
Nas nossas redes, procuro oferecer dicas 
de saúde ou exemplos de superação. Du-
rante o mês de setembro, que é o mês de 
conscientização contra o câncer infantil, 
colocamos dicas e orientações de profis-
sionais sobre a importância de estar aten-
tos aos sintomas e tratar a tempo”.

Outra forma de tocar o público-
-alvo é postar exemplos de crianças 
que venceram a luta conta o câncer.  
”Acredito e defendo que é possível 
ajudar as pessoas com meu trabalho. 
O empreendedor precisa ter essa consci-
ência social”, finaliza.

Dia das Crianças 
é oportunidade  para 

empreendedores
Uma das datas mais movimentadas no 
comércio lojista;  empreendedora soube 

aproveitar oportunidades do comércio on-line

Dia das Crianças: de acordo com consultor, a percepção da oportunidade de negócio é fundamental para o futuro empreendedor 
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PA TRÍ CIA CU NHA

Ris co do agra va men to da do en ça

Au men to de im pos tos bar rar o con su mo

Be ne fí ci os na in ter rup ção do ta ba gis mo
• Após 20 mi nu tos: a pres são ar te ri al, a frequên cia car -
día ca as sim co mo a tem pe ra tu ra das mãos e pés ten dem
a vol tar ao nor mal;
• Após 8 ho ras:  o ní vel de mo nó xi do de car bo no no san -
gue ao nor ma li za. O ní vel de oxi ge na ção no san gue au -
men ta;
• Após 24 ho ras: di mi nui o ris co de um ata que car día co;
• Após 48 ho ras: as ter mi na ções ner vo sas co me çam a
re ge ne rar-se. O ol fa to e o pa la dar me lho ram;
• Após 72 ho ras: A ár vo re brôn qui ca tor na a res pi ra ção
mais fá cil e a ca pa ci da de pul mo nar au men ta em até
30%;
• Após 2 se ma nas: a cir cu la ção san guí nea au men ta e o
ca mi nhar tor na-se mais fá cil;
• De 1 a 9 me ses: di mi nui ção da tos se, da con ges tão na -
sal, da fa di ga e da disp neia. O mo vi men to ci li ar dos
brôn qui os vol ta ao nor mal, lim pan do os pul mões e re -
du zin do os ris cos de in fec ções res pi ra tó ri as. Au men to
da ca pa ci da de fí si ca e da ener gia cor po ral.

Pandemia

34% dos fumantes
aumentaram  consumo

de cigarro

P
a ra ca da cen ta vo in ves ti do em mar ke ting pe la
in dús tria do ta ba co, o Bra sil tem um gas to com
tra ta men to de do en ças re la ci o na das ao ta ba co
1,93 ve zes su pe ri or ao di nhei ro in ves ti do pe la

in dús tria. Es sa é a con clu são do es tu do “A im por tân cia
do Pro gra ma Na ci o nal de Con tro le de Ta ba gis mo e as in- 
ter fe rên ci as da in dús tria do ta ba co” re a li za do pe lo Ins ti- 
tu to do Cân cer (IN CA). Os da dos cons tam da pes qui sa
In ter fe rên cia da In dús tria do Ta ba co no Bra sil: a Ne ces- 
si da de do Ajus te de Con tas.

O ta ba gis mo é res pon sá vel por mais de 8 mi lhões de
mor tes anu ais no mun do, com es ti ma dos 7 mi lhões re- 
sul ta dos di re to do con su mo do ta ba co; en quan to ou tras
1,2 mi lhão de pes so as mor rem em de cor rên cia do fu mo
pas si vo. Só no Bra sil, são 157 mil mor tes por ano. O cus- 
to anu al pa ra a saú de pú bli ca na ci o nal é de R$ 57 bi lhões
(con tra 13 bi lhões em im pos tos re co lhi dos pe la in dús- 
tria). Ape sar dos avan ços na po lí ti ca an ti ta ba co, ain da
exis tem cer ca de 20 mi lhões de fu man tes no país.

O ta ba gis mo é con si de ra do uma pan de mia pe la Or- 
ga ni za ção Mun di al da Saú de, que afir ma que o ta ba co
ma ta mais que a so ma de mor tes por AIDS, co caí na, he- 
roí na, ál co ol, sui cí dio e aci den tes de trân si to.  Em 2005 o
Con gres so Na ci o nal apro vou a Con ven ção Qua dro de
Con tro le do Ta ba co, tra ta do mun di al de saú de pú bli ca
pa ra con tro le do ta ba gis mo e to dos os seus agra vos. En- 
tre 1989 e 2018 a pre va lên cia di mi nuiu de 35% pa ra 9,3%
o que con tri buiu enor me men te pa ra re du zir do en ças
car día cas, pul mo na res e cân cer de pul mão. Mes mo as- 
sim, ain da são gas tos na saú de em tor no de 7 bi lhões por
ano pa ra cui dar de do en ças do co ra ção, pul mo na res e os
vá ri os ti pos de cân cer.

Ou tro es tu do, des ta vez fei to pe la  Uni ver si da de Fe de- 
ral de Mi nas Ge rais (UFMG), em par ce ria com a Uni ver- 
si da de Es ta du al de Cam pi nas (Uni camp), Pes qui sa de
Com por ta men tos da Fun da ção Oswal do Cruz, cons ta- 
tou o im pac to da Co vid-19 na vi da da po pu la ção, re ve- 
lan do que 34,3% dos en tre vis ta dos que se de cla ra ram
fu man tes ele va ram o con su mo diá rio de ci gar ros du ran- 
te a pan de mia — 22,8% au men ta ram em dez, 6,4% em
até cin co e 5,1% em 20 ou mais ci gar ros.

O es tu do apon tou ain da que 46% dos par ti ci pan tes
re la ta ram sen tir mais von ta de de fu mar du ran te o pe río- 
do da pan de mia e 56,2% de les dis se ram ter re du zi do o
con su mo de ci gar ro e de ri va dos na qua ren te na. Além
dos 37,5% que au men ta ram de 1 a 10 ci gar ros ao dia, e
6,2% au men ta ram mais que 10 ci gar ros por dia no mes- 
mo pe río do. A Fun da ção Oswal do Cruz en tre vis tou 44
mil pes so as en tre abril e maio des te ano. Do to tal de en- 
tre vis ta dos, cer ca de 34% se de cla ra ram fu man tes. A
pes qui sa re gis trou que to dos den tre es se pú bli co, sem
ex ce ção, afir ma ram es tar fu man do mais após a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus.

Fu man te há 10 anos, a con sul to ra imo bi liá ria Ana
Fon se ca dis se que a oci o si da de du ran te o pe río do de
qua ren te na fez au men tar o con su mo do ci gar ro.  A ne- 
ces si da de do iso la men to so ci al e os me ses que se se gui- 
ram com a fal ta de pers pec ti va não fo ram mui to sau dá- 
veis. “Eu não acho que fu mo mui to ci gar ro. É em mé dia
2 ou 3, mas com a pan de mia, o ci gar ro fun ci o nou co mo
uma vál vu la de es ca pe e te ve di as que che guei a fu mar 6

ci gar ros. Mas sei que pre ci so e vou pa rar”, dis se ela.

Eu não acho que fu mo mui to

ci gar ro. É em mé dia 2 ou 3, mas com

a pan de mia, o ci gar ro fun ci o nou

co mo uma vál vu la de es ca pe e te ve

di as que che guei a fu mar 6 ci gar ros.

Mas sei que pre ci so e vou pa rar

O de sem pre go, a ne ces si da de e a fal ta de pers pec ti va
tam bém fo ram pre pon de ran tes pa ra o aten den te Raul
Sil va. 

Há pe lo 6 me ses sem fu mar, ele te ve uma re caí da de- 
pois que te ve um ca so gra ve de do en ça na fa mí lia cau sa- 
da por com pli ca ções da Co vid-19. “Foi mui to di fí cil re- 
sis tir. Aca bei vol tan do a fu mar e me ar re pen do mui to.
Vou re to mar o tra ta men to o quan to an tes”, dis se.

Em re cen te en tre vis ta pu bli ca da em O Im par ci al, o
di re tor do Cen tro de Aten ção Psi cos so ci al Ál co ol e Dro- 
gas (Caps-AD),  Mar ce lo Cos ta, dis se que hou ve um au- 
men to de 30% nas re caí das dos pa ci en tes no pe río do.
“Te mos mui tos pa ci en tes que são tra ba lha do res autô- 
no mos que, sem po der tra ba lhar, pas sam por di fi cul da- 
des fi nan cei ras. Es se pú bli co es tá sem re cur sos até pa ra
o trans por te de su as ca sas ao Caps-AD. E por es sa e ou- 
tras cir cuns tân ci as, o flu xo de pes so as na uni da de caiu;
em con tra par ti da, as re caí das au men ta ram em 30%”,
dis se na oca sião.

Com a pan de mia do Co vid-19 sa be-se que o ta ba gis- 
mo é um dos prin ci pais fa to res de ris co não so men te pa- 
ra con trair a do en ça, pois o ta ba gis mo aju da na di mi- 
nui ção da imu ni da de, mas tam bém na pi o ra da sin to- 
ma to lo gia pul mo nar e agra va men to do pa ci en te.

Des de o Dia Mun di al sem Ta ba co no Bra sil, que acon- 
te ce em maio, a OMS vem fa zen do uma sé rie de ori en ta- 
ções so bre o ta ba gis mo em tem pos de pan de mia do no- 
vo Co ro na ví rus. As re co men da ções des ta cam que dei- 
xar de fu mar traz be ne fí ci os ime di a tos, in cluin do a re- 
du ção dos ris cos de de sen vol ver com pli ca ções pe la do- 
en ça cau sa da pe lo ví rus.

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

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

O Pro je to de Lei 3421/20, em aná li se na Câ ma ra dos
De pu ta dos, do bra os tri bu tos in ci den tes so bre os ci gar- 
ros ten do em vis ta as chan ces de agra va men to de do en- 
ças pul mo na res cau sa das pe lo no vo co ro na ví rus (Co- 
vid-19) em fu man tes. O PL é ba se a do em um es tu do da
Or ga ni za ção Mun di al de Saú de (OMS) que mos tra que
um au men to de 0,80 dó la res no va lor do ma ço em ca da
país se ria ca paz de di mi nuir em 9% o nú me ro to tal de
fu man tes no mun do.

Ho je, a ba se de cál cu lo da con tri bui ção men sal de vi- 
da pe los fa bri can tes de ci gar ros pa ra o fi nan ci a men to
da Se gu ri da de So ci al é ob ti da mul ti pli can do-se o pre ço
de ven da do pro du to no va re jo por 291,69%. Já a con tri- 
bui ção men sal de vi da pe los fa bri can tes de ci gar ro pa ra
os Pro gra mas de In te gra ção So ci al e de For ma ção do Pa- 
trimô nio do Ser vi dor Pú bli co (PIS/Pa sep) é cal cu la da
so bre o pre ço fi xa do pa ra ven da do pro du to no va re jo
mul ti pli ca do por 3,42%. Pe la pro pos ta em aná li se na Câ- 
ma ra dos De pu ta dos, es ses per cen tu ais pas sam a ser de
583,38% e 3,84%, res pec ti va men te.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Lojas da capital maranhense tem autorização para funcionar no dia 12 deste mês.
Porém, no dia 19, dedicado aos comerciários, as lojas estarão fechadas

NOSSA SENHORA APARECIDA

Comércio aberto no
feriado do dia 12

A
Fe de ra ção do Co mér cio de 
Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do 
Es ta do do Ma ra nhão (Fe co- 
mér cio-MA) in for ma que o 

co mér cio lo jis ta de São Luís tem au to- 
ri za ção pa ra fun ci o nar no dia 12 de 
ou tu bro de 2020 (se gun da-fei ra), fe ri- 
a do na ci o nal de Nos sa Se nho ra Apa- 
re ci da e pa dro ei ra do Bra sil.

De acor do com a Con ven ção Co le- 
ti va de Tra ba lho (CCT), ne go ci a da e 
as si na da pe la Fe co mér cio-MA jun ta- 
men te com o Sin di ca to dos Em pre ga- 
dos no Co mér cio de São Luís (Sind co- 
mer ciá ri os), os es ta be le ci men tos co- 
mer ci ais si tu a dos em ru as, ave ni das, 
ga le ri as e cen tros co mer ci ais po de rão 
abrir as por tas nes se dia das 8h às 18h, 
en quan to as lo jas si tu a das nos Shop- 
ping Cen ters po de rão fun ci o nar das 
10h às 22h.

Pa ra o fun ci o na men to, con for me 
pre vê a cláu su la no na da Con ven ção 
Co le ti va, as em pre sas de ve rão re a li zar 
o pa ga men to das ho ras tra ba lha das 
com acrés ci mo de 100% so bre o va lor 
da ho ra nor mal, uma vez que o tra ba- 
lho nes se dia é con si de ra do ex tra or di- 
ná rio. Além dis so, de ve rá ser pa go 
uma gra ti fi ca ção no va lor de R$ 60 
(ses sen ta re ais) aos em pre ga dos con- 
vo ca dos pa ra o tra ba lho. Des ta ca-se, 
ain da, que as ho ras tra ba lha das nes se 
fe ri a do não po dem ser com pen sa das 
com fol gas.

As em pre sas que de se ja rem fun ci o- 
nar no dia 12 de ou tu bro de ve rão en- 
vi ar, com an te ce dên cia, a lis ta dos 
em pre ga dos con vo ca dos pa ra o tra- 
ba lho ao co nhe ci men to do Sind co- 
mer ciá ri os, por meio do en de re ço ele- 
trô ni co: aten di men to@sind co mer ci a- 
ri-

Dia do Co mer ciá rio

AS LOJAS DE RUA E GALERIAS PODERÃO ABRIR AS PORTAS NESSE DIA DAS 8H ÀS 18H

os-ma.com.br, além de pro mo ver o re- 
co lhi men to no va lor de R$ 10 pa ra a 
en ti da de que re pre sen ta os em pre ga- 
dos do co mér cio.

Já no dia 19 de ou tu bro (se gun da-
fei ra), o co mér cio lo jis ta não abri rá as 
por tas em fun ção das co me mo ra ções 
do Dia do Co mer ciá rio, con for me pre- 
vê a cláu su la 51ª da Con ven ção Co le- 
ti va de Tra ba lho as si na da pe la Fe co- 
mér cio e o Sin di co mer ciá ri os. Tra di ci- 

o nal men te co me mo ra do na pe núl ti-
ma se gun da-fei ra do mês de ou tu bro, 
o Dia do Co mer ciá rio é de ter mi na do 
co mo um dia de des can so re mu ne ra- 
do pa ra os tra ba lha do res do co mér cio 
de São Luís, fi can do ve ta da a aber tu ra 
das lo jas nes se dia.

A Con ven ção Co le ti va de Tra ba lho 
con ten do to das as re gras pa ra o fun ci- 
o na men to do co mér cio da ca pi tal 
ma ra nhen se es tá dis po ní vel na ín te- 
gra no si te da Fe co mér cio-MA: 
www.fe co mer cio-ma.com.br.

BR-135

Criminoso entra em luta
corporal com policiais

AGENTES DA PRF CONSEGUIRAM PRENDER O SUSPEITO

Uma equi pe da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF) re a li- 
za va fis ca li za ção no km 06 da BR-135, em São Luís,
quan do abor dou o veí cu lo VW/Po lo Se dan 1.6. Após
con sul tas aos sis te mas de se gu ran ça, foi cons ta ta do que
o con du tor ti nha um man da do de pri são em aber to pe la
co mar ca de Im pe ra triz, pe lo cri me de ex tor são me di an- 
te se ques tro.

De acor do com a PRF, o ho mem re sis tiu à pri são e en- 
trou em lu ta cor po ral com os agen tes, em pre en deu fu ga
aban do nan do seu veí cu lo e seus per ten ces. Per se gui do
a pé, por apro xi ma da men te um quilô me tro, on de no va- 
men te en trou em lu ta cor po ral com os agen tes da PRF,
sen do de vi da men te imo bi li za do e al ge ma do.

O ho mem foi en ca mi nha do, ile so e al ge ma do, pa ra o
plan tão da Po lí cia Ci vil do An jo da Guar da – 5º Dis tri to
Po li ci al, pa ra os pro ce di men tos ca bí veis. Foi cons ta ta- 
da, a ocor rên cia de Man da do de Pri são, De so be di ên cia
e Re sis tên cia.

SÃO LUÍS

Combate ao crime organizado

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO INCLUI AUDITORIA, EXAME E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS

Am pli ar as ações de de fe sa do pa trimô- 
nio pú bli co, por meio da atu a ção con jun ta
e do in ter câm bio de co nhe ci men tos, fer ra- 
men tas e me to do lo gi as con tra o cri me or- 
ga ni za do é o ob je ti vo da par ce ria ins ti tu ci- 
o nal fir ma da en tre o Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão e do Acre.

O Ter mo de Co o pe ra ção Téc ni ca foi fir- 
ma do pe lo pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça do
Ma ra nhão, Edu ar do Ni co lau, pe lo pro mo- 
tor de jus ti ça e co or de na dor do Gru po de
Atu a ção Es pe ci al no Com ba te às Or ga ni za- 
ções Cri mi no sas (Ga e co), Luiz Mu niz Ro- 
cha Fi lho, em São Luís, e pe la pro cu ra do ra-
ge ral de jus ti ça do Acre, Ká tia Re ja ne Ro dri- 
gues, em Rio Bran co.

O acor do pre vê, ain da, o com par ti lha- 
men to e de sen vol vi men to de tec no lo gi as
que apri mo rem a aná li se de da dos, pes qui- 
sas e in ves ti ga ções. A co o pe ra ção tem vi- 
gên cia de 60 me ses, po den do ser pror ro ga- 
da.

A as si na tu ra foi acom pa nha da pe los
pro mo to res de jus ti ça do Ga e co do MPAC,

Ber nar do Al ba no e Mar ce la Ozó rio, as sim
co mo pe lo di re tor em exer cí cio da Se cre ta- 
ria pa ra As sun tos Ins ti tu ci o nais (Se cinst)
do MP MA, Jo a quim Ri bei ro de Sou za Jú ni- 
or.

A re a li za ção dos tra ba lhos de com ba te
ao cri me or ga ni za do in clui au di to ria, exa- 
me e ins tru ção de pro ces sos, pre ven ção e
com ba te à cor rup ção e às fac ções. Além
dis so, é pre vis to aces so a ban co de da dos
de in te res se co mum, re a li za ção de cur sos
de for ma ção, aper fei ço a men to pro fis si o- 
nal e in ter câm bio de ins tru to res. “Es se in- 
ter câm bio é mui to bom pa ra o Mi nis té rio
Pú bli co. Tu do que pu der mos fa zer pa ra
com ba ter a cor rup ção e di mi nuir a po bre- 
za e a de si gual da de no nos so es ta do é po si- 
ti vo”, afir mou Ni co lau.

A pro cu ra do ra-ge ral de jus ti ça do Acre
des ta cou a sa tis fa ção em con tri buir com o
MP MA. 

“Es sa união de for ças le va o Mi nis té rio
Pú bli co adi an te pa ra com ba ter as ir re gu la- 
ri da des”, des ta cou Ká tia Ro dri gues.

ILHINHA

Moradores recebem geladeira nova

FORAM BENEFICIADAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NA CAPITAL NO INÍCIO DO ANO

Fa mí li as de bai xa ren da atin gi das pe las
for tes chu vas na ca pi tal, no iní cio do ano,
fo ram ca das tra das pe la De fen so ria Pú bli- 
ca do Ma ra nhão e re ce be ram ge la dei ras
no vi nhas, em tro ca das an ti gas que já es- 
ta vam com de fei tos e con su min do bas- 
tan te ener gia, co mo par te de uma ação re- 
a li za da pe la De fen so ria Pú bli ca, em par- 
ce ria com a Equa to ri al Ma ra nhão. Es sas
fa mí li as es ta vam mo ran do em área de ris- 
co e fo ram re ma ne ja das pa ra dois re si- 
den ci ais: o Re si den ci al Jo sé das Cha gas
(lo ca li za do no bair ro da Ilhi nha), on de fo- 
ram en tre gues 40 ge la dei ras, e o Re si den- 
ci al João Al ber to (Vi la Lo bão – San to Antô- 
nio), on de fo ram en tre gues 20 ge la dei ras. 

Es ti ve ram pre sen tes du ran te a ação o
De fen sor Pú bli co Ge ral Al ber to Bas tos, e
re pre sen tan do a Equa to ri al Ma ra nhão a
Lí der Ju rí di co Aman da Cas tro e o Exe cu ti- 
vo de Re la ci o na men to com o Cli en te Luiz
Antô nio Fer nan des.

Pa ra Al ber to Bas tos, es sa par ce ria faz
par te de uma di re triz mai or da De fen so ria

Pú bli ca do Ma ra nhão. “Den tro da nos sa
di re triz de atu a ção ca da vez mais pró xi ma
do ci da dão, bus ca mos a par ce ria da Equa- 
to ri al Ma ra nhão e, jun tos, con se gui mos
po ten ci a li zar o pro je to de tro ca de ge la- 
dei ras, in di can do fa mí li as em si tu a ção de
vul ne ra bi li da de, que po dem con tar com
um ele tro do més ti co no vo sem cus tos
bem co mo a re du ção no con su mo de
ener gia, ” des ta cou Al ber to.

Já o Exe cu ti vo de Re la ci o na men to com
o Cli en te Luiz Antô nio Fer nan des des ta- 
cou que es ta ação é par te do pro gra ma de
Efi ci ên cia Ener gé ti ca da Equa to ri al Ma ra- 
nhão, que fir mou par ce ria com a De fen- 
so ria. 

“Pa ra nós foi mui to im por tan te aten der
a es te pe di do da De fen so ria Pú bli ca e po- 
der le var nos so pro gra ma de Efi ci ên cia
Ener gé ti ca pa ra es sas co mu ni da des, que
ago ra vão ter um equi pa men to de qua li- 
da de, com con su mo de ener gia mais bai- 
xo e mais qua li da de de vi da”, re la tou Luiz
Antô nio.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro
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Os casos foram registrados em todas as regiões do país. No Nordeste, os estados que
contabilizaram casos foram: Maranhão, Pernambuco, Sergipe e RN

Nú me ros ge rais

Mo ti va ção dos des pe jos

Cam pa nha Des pe jo Ze ro

• Be ne fí cio por in ca pa ci da de aci den -

tá rio e não aci den tá rio
• Be ne fí cio por in ca pa ci da de aci den -
tá rio

Do cu men tos pe lo Meu INSS

• Se ain da não ti ver, fa ça ca das tro no
por tal
• Es car neie, ou fo to gra fe, as có pi as
dos seus do cu men tos em for ma to
PDF
• Os do cu men tos pre ci sam ser co lo ri -
dos e te rem 24 bits e qua li da de de 150
DPI em um ar qui vo úni co
• O ta ma nho de ca da ar qui vo de ve ser
de até 5 Megabytes
• A so ma de to dos os do cu men tos
não po de pas sar de 50 Megabytes

1º DE MARÇO A 31 DE AGOSTO

67 famílias despejadas
no estado do Maranhão

M
ais de 6 mil fa mí li as bra si- 
lei ras fo ram re ti ra das de
su as ca sas du ran te a pan- 
de mia no no vo co ro na ví- 

rus. É o que mos tra a sis te ma ti za ção
de da dos so bre des pe jos e re mo ções
no ter ri tó rio na ci o nal re a li za da pe lo
Ins ti tu to Pó lis e as mais de 40 ins ti tui- 
ções que in te gram a cam pa nha Des- 
pe jo Ze ro.

O le van ta men to foi fei to a par tir de
in for ma ções re co lhi das pe las pró pri- 
as ins ti tui ções, en tre 1º de mar ço e 31
de agos to, por meio de de nún ci as, for- 
mu lá ri os on li ne e ban co de da dos do
Ob ser va tó rio das Re mo ções e de fen- 
so ri as pú bli cas. “A abran gên cia e re le- 
vân cia des se le van ta men to só foi pos- 
sí vel por que a Cam pa nha con ta com o
tra ba lho co la bo ra ti vo de cen te nas de
pes so as, de di ver sas áre as de atu a ção,
com pro me ti das com o di rei to à mo ra- 
dia”, re la ta Mar ga reth Ue mu ra, co or- 
de na do ra da equi pe de ur ba nis mo do
Ins ti tu to Pó lis.

Os ca sos fo ram re gis tra dos em to- 
das as re giões do país, sen do que no
Nor des te, os es ta dos que con ta bi li za- 
ram ca sos fo ram: Ma ra nhão, Per nam- 
bu co, Ser gi pe e Rio Gran de do Nor te.

No Ma ra nhão, 67 fa mí li as fo ram
des pe ja das. Per nam bu co (320), Ser gi- 
pe (237) e Rio Gran de do Nor te (21).

Na re gião Nor te fo ram 3275 ca sos,
sen do que Ama zo nas ba teu o mai or
nú me ro, com 3.000 ca sos e Ro rai ma
atin giu 275 ca sos.

Fo ram iden ti fi ca dos mais de 30 ca- 
sos de des pe jos du ran te o pe río do
ana li sa do, atin gin do mais de 6.373 fa- 

mí li as. Cer ca de 47% dos ca sos ocor- 
re ram no Ama zo nas. São Pau lo tam- 
bém te ve gran de nú me ro de fa mí li as
afe ta das, con ta bi li zan do 1.681 des pe- 
jos, 26% do to tal de ca sos. Além dos
es ta dos já ci ta dos, tam bém fo ram
cons ta ta das re mo ções em Mi nas Ge- 
rais, Pa ra ná, San ta Ca ta ri na, Goiás,
Rio de Ja nei ro e Rio Gran de do Sul.

A abran gên cia e

re le vân cia des se

le van ta men to só foi

pos sí vel por que a

Cam pa nha con ta com o

tra ba lho co la bo ra ti vo de

cen te nas de pes so as, de

di ver sas áre as de

atu a ção

Se gun do as ins ti tui ções que in te- 
gram a Cam pa nha, a prin ci pal jus ti fi- 
ca ti va pa ra os des pe jos fo ram as rein- 
te gra ções de pos se, con fli tos com pro- 
pri e tá ri os e im pac to de vi do a obras
pú bli cas.

A re ti ra da des sas fa mí li as ocor re
ape sar das ori en ta ções da Co mis são
de Di rei tos Hu ma nos da ONU. Em ju- 
lho, o re la tor es pe ci al so bre mo ra dia

da ONU, Ba la krish nan Ra ja go pal,
emi tiu ma ni fes to em que pe dia aos
go ver nos bra si lei ros que ces sas sem
com os des pe jos e re mo ções en quan- 
to a pan de mia do co ro na ví rus per du- 
rar. Em 4 de se tem bro, du ran te ato on- 
li ne or ga ni za do pe lo Ins ti tu to Pó lis,
Pla ta for ma Glo bal pe lo Di rei to à Ci da-
de e pe la Pla ta for ma Bra si lei ra de Di- 
rei tos Hu ma nos (Dhes ca Bra sil), re- 
pre sen tan tes de mo vi men tos so ci ais e
de or ga ni za ções da so ci e da de ci vil en- 
tre ga ram a pes qui sa pa ra Ra ja go pal e
de nun ci a ram o Bra sil pe los des pe jos,
re mo ções e vi o la ção de di rei tos.

A Cam pa nha con ta bi li zou 85 ca sos
de ame a ça de des pe jo en tre mar ço e
agos to, que po dem afe tar 18.840 fa mí- 
li as. A mai o ria dos ca sos iden ti fi ca dos
es tá em São Pau lo, em que pe di dos de
re mo ções po dem afe tar 4.853 fa mí li-
as, cer ca de 25% do to tal. Em se gui da,
os es ta dos com mais ca sos são Rio
Gran de do Sul (3.340), Per nam bu co
(2.393), Pi auí (2.000), Bahia (1.808),
Rio de Ja nei ro (1.626) e Mi nas Ge rais
(1.000).

A Cam pa nha Des pe jo Ze ro é uma
ação de mais de 40 or ga ni za ções so ci- 
ais e mo vi men tos po pu la res que atu- 
am em prol do di rei to à mo ra dia. A
ini ci a ti va é uma re a ção de re ti ra da de
fa mí li as de seus la res du ran te a pan- 
de mia do co ro na ví rus e pe de a sus- 
pen são dos pro ces sos de des pe jos e
re mo ções, in de pen den te men te de te- 
rem ori gem na ini ci a ti va pri va da ou
no po der pú bli co, im pe din do até
mes mo pro ces sos res pal da dos por
de ci são ju di ci al ou ad mi nis tra ti va.

SEGURADOS AFASTADOS

INSS antecipa pagamento de aposentados

A REGRA VALE PARA QUEM FEZ CONTRIBUIÇÕES ANTES OU DEPOIS DO BENEFÍCIO E TAMBÉM PARA AQUELES QUE NÃO FIZERAM 

Os se gu ra dos do Ins ti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al (INSS) que pas sa ram
al guns pe río dos afas ta dos re ce ben do
be ne fí ci os por in ca pa ci da de, co mo
apo sen ta do ria por in va li dez e au xí lio-
do en ça po dem com ple tar o tem po
mí ni mo exi gi do pa ra a apo sen ta do ria,
cha ma do de ca rên cia.

A re gra va le pa ra quem fez con tri- 
bui ções an tes ou de pois do be ne fí cio
e tam bém pa ra aque les que não fi ze- 
ram ne nhum pa ga men to de pois, de- 
pen den do do ti po de afas ta men to. De
acor do com a ad vo ga da Adri a na Bra- 
man te, o tra ba lha dor pre ci sa se aten- 
tar à na tu re za do be ne fí cio pa ra ter o
pe río do com pu ta do. A ca rên cia é o
tem po mí ni mo de pa ga men to ao
INSS que dá di rei to ao be ne fí ci os pre- 
vi den ciá ri os. A no va me di da é acei ta
nos pos tos do ins ti tu to de for ma ad- 
mi nis tra ti va.

São os re la ci o na dos a aci den te ou
do en ça do tra ba lho. Pa ra re ce ber, o
tra ba lha dor pre ci sa, após o fim do be- 
ne fí cio, ter ao me nos uma con tri bui- 
ção ao INSS. Po de es tar in ter ca la do ou
não en tre con tri bui ções, ou se ja, após
o fim do be ne fí cio, o tra ba lha dor não
pre ci sa, ne ces sa ri a men te, ter con tri- 
bui ção ao INSS.

In ca pa ci da de não aci den tá rio
Nes te ca so, não es tá re la ci o na do a

aci den te ou do en ça do tra ba lho. 
Pa ra re ce ber é ne ces sá rio que o

tem po de afas ta men to es te ja en tre
con tri bui ções, ou se ja, após o fim do
be ne fí cio, o tra ba lha dor de ve ter pe lo
me nos uma con tri bui ção ao INSS, pa- 
gan do car nê de re co lhi men to ou
quan do vol tar ao tra ba lho com car tei- 
ra as si na da.

Pe dir apo sen ta do ria pe lo app
Atu al men te, a en tre ga de do cu- 

men tos pa ra o INSS po de ser fei ta tan-
to pe la in ter net, por tal Meu INSS,
quan to em uma agên cia da Pre vi dên- 
cia pe lo sis te ma dri ve-th ru de en tre ga
de en ve lo pes. Ca so quei ra en tre gar
pe la in ter net, fa ça as sim:

Aces se o Meu INSS

Ve ja co mo acon te ce o gol pe

Sai ba co mo se pre ve nir

Ve ja ou tras di cas:
• A Cai xa Econô mi ca Fe de ral não faz li ga ções e não en -
via e-mails ou men sa gens de What sApp;
• O úni co SMS en vi a do é pa ra con fir ma ção de aces so no
apli ca ti vo;
• In for me seus da dos ape nas den tro do app;
• Não cli que em links en vi a dos pe las re des so ci ais com
pro mo ções.

CUI DA DOS

Gol pis tas usam
Cai xa Tem pa ra
rou bar FGTS de
até R$ 1.045

O apli ca ti vo da Cai xa Tem, que tam bém é usa do pa ra
mo vi men tar o Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
(FGTS), mo da li da de emer gen ci al, tem si do al vo de gol- 
pis tas. Cri mi no sos es tão se ca das tran do no apli ca ti vo,
no lu gar dos ver da dei ros ti tu la res, pa ra re ti rar o be ne fí- 
cio de até R$ 1.045 da con ta.

O FGTS emer gen ci al pos sui dois ca len dá ri os, o de de- 
pó si to e o de sa que e trans fe rên cia. En quan to o be ne fí- 
cio não é li be ra do pa ra sa que, os gol pis tas bai xam o apli- 
ca ti vo, pre en chem os da dos, fa zem as ve ri fi ca ções de se- 
gu ran ça e con se guem aces sar o va lor.

O app já ti nha si do al vo de frau des no pa ga men to
do au xí lio emer gen ci al. A vul ne ra bi li da de do sis te ma es- 
tá no pro ces so de con fir ma ção das in for ma ções for ne ci- 
das pe lo usuá rio. En ten da!

Os gol pis tas con se guem os da dos das ví ti mas, cri am
um no vo e-mail e se ca das tram no apli ca ti vo da Cai xa
Tem no lu gar dos ver da dei ros be ne fi ciá ri os. Pa ra re ti rar
o va lor da con ta, os cri mi no sos pa gam bo le tos ge ra dos
em al gu ma car tei ra di gi tal.

A ví ti ma só per ce be que caiu no gol pe quan do o sis te- 
ma acu sa que um ca das tro já foi fei to com aque le CPF.
Os tra ba lha do res ten tam re cu pe rar o va lor, mas, se gun- 
do re la tos, a Cai xa Econô mi ca Fe de ral não tem cor ri gi- 
do o pro ble ma com agi li da de.

O en ge nhei ro Pe dro Ro dri gues, de 30 anos, uma das
ví ti mas do gol pe, re la ta que quan do des co briu a frau de
li gou pa ra a Cai xa, que in for mou que o pro ble ma só po- 
de ria ser re sol vi do em uma das agên ci as. Ele foi até o
ban co, e um dos fun ci o ná ri os abriu uma con tes ta- 
ção. “No pa pel da con tes ta ção, es ta va es cri to que o pra- 
zo era de dez di as pa ra ter uma res pos ta, mas o aten den- 
te da Cai xa dis se que, na ver da de, es ta vam de mo ran do
até um mês pa ra da rem al gu ma po si ção nes ses ca sos.
Ele me dis se pa ra só re gis trar a ocor rên cia na po lí cia ca- 
so a Cai xa in de fi ra mi nha con tes ta ção. Até ho je, não de- 
ram ne nhu ma res pos ta. O aten den te ape nas abriu a
con tes ta ção”, con ta o en ge nhei ro.

No pa pel da con tes ta ção, es ta va

es cri to que o pra zo era de dez di as

pa ra ter uma res pos ta, mas o

aten den te da Cai xa dis se que, na

ver da de, es ta vam de mo ran do até

um mês pa ra da rem al gu ma po si ção

nes ses ca sos

Ao ser ques ti o na da so bre o ca so, a Cai xa in for mou
que o ban co en tra rá em con ta to com o tra ba lha dor, e ele
se rá co mu ni ca do so bre o pro ces so de con tes ta ção por
te le fo ne ou por e-mail. A ins ti tui ção res sal ta que con tes- 
ta ções de sa ques in de vi dos de vem ser for ma li za das em
qual quer agên cia ban ca ria. “Pa ra os ca sos em que hou- 
ver com pro va ção de sa que frau du len to, o be ne fi ciá rio
se rá de vi da men te res sar ci do”, ga ran te a Cai xa.

Pa ra evi tar cair em gol pes, o tra ba lha dor de ve fa zer o
ca das tro no si te e apli ca ti vo ofi ci al do FGTS. É im por- 
tan te ve ri fi car se o link pos sui cer ti fi ca do, bas ta ve ri fi car
se tem o ter mo https. O “S” in di ca que a co ne xão é se gu- 
ra pa ra a in ser ção de da dos.

O mes mo va le pa ra uma ima gem de ca de a do an tes do
en de re ço. Se hou ver, o usuá rio po de cli car nes te ca de a- 
do pa ra ve ri fi car o cer ti fi ca do de se gu ran ça e sua da ta de
va li da de.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro
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Os investimentos do prefeito na região tem mudado a infraestrutura do bairro que ao
logo dos últimos anos tem recebido obras de pavimentação e drenagem

DESENVOLVIMENTO

Cidade Operária recebe
grande volume de obras

M
u dar a vi da da po pu la ção
lu do vi cen se pa ra me lhor
tem si do o prin ci pal ob je- 
ti vo do pre fei to Edi val do

Ho lan da Ju ni or nos úl ti mos oi to anos.
Nes te in ter va lo de tem po, o de sen vol- 
vi men to al can çou de ze nas de bair ros
por to da a ca pi tal, tra ba lho que foi
am pli a do com o pro gra ma São Luís
em Obras.

É o ca so da re gião da Ci da de Ope rá- 
ria que re ce be, des de a pri mei ra ges- 
tão do pre fei to, gran de vo lu me de
obras es tru tu ran tes. O bair ro foi fun- 
da do em 1985 e é um dos mais po pu- 
lo sos da ca pi tal. Com as ações, a atu al
ges tão tem le va do qua li da de de vi da
pa ra es tas mi lha res de pes so as. Bair- 
ros do en tor no tam bém re ce be ram ou
re ce bem obras da pre fei tu ra de São
Luís a exem plo do Ge ni pa ra na, San ta
Efi gê nia, Re can to dos Pás sa ros, Re- 
can to dos Sig nos, Re si den ci al Ti ra- 
den tes, Re si den ci al Ma ria Ara gão, Re- 
si den ci al Ale xan dra Ta va res, Re si den- 
ci al Al ber to Fran co, Vi la Jai a na e Jar- 
dim Amé ri ca, en tre ou tros. “As in ter- 
ven ções que es ta mos re a li zan do na
re gião da Ci da de Ope rá ria se dão em
aten di men to a uma de man da an ti ga
dos mo ra do res, que es pe ra vam por
obras es tru tu ran tes, co mo as que es- 
ta mos pro mo ven do por meio do pro- 
gra ma São Luís em Obras. Tra ta-se de
uma re gião com po ten ci al pa ra o de- 
sen vol vi men to econô mi co, que con ta
com vá ri os em pre en di men tos e que,
pa ra o in cen ti vo do se tor, pre ci sa vam
de tra ba lhos co mo os que es tão sen do
fei tos. Além das obras es tru tu ran tes,
que são uma am pli a ção do que co me- 
ça mos ain da no pri mei ro man da to,

tam bém es ta mos re vi ta li zan do áre as
im por tan tes pa ra con tri buir pa ra o la- 
zer de to dos os mo ra do res”, des ta cou
o pre fei to Edi val do.

As in ter ven ções que

es ta mos re a li zan do na

re gião da Ci da de

Ope rá ria se dão em

aten di men to a uma

de man da an ti ga dos

mo ra do res

Atu al men te, a Uni da de 101 es tá re- 
ce ben do ser vi ços im por tan tes e que
vão mu dar em mui to o dia a dia dos
mo ra do res que, por anos, ti ve ram de
con vi ver com o la ma çal que se for ma- 
va com o pe río do chu vo so e mui ta po- 

ei ra du ran te a es ti a gem por cau sa da
fal ta de pa vi men ta ção as fál ti ca.

No lo cal, os ope rá ri os es tão avan- 
çan do na cons tru ção de um sis te ma
de dre na gem pro fun da, de 1,8 km de
ex ten são, que vai evi tar os ala ga men- 
tos e to dos os pro ble mas de mo bi li da- 
de, bas tan te co mum na re gião con- 
tem pla da, on de es tá a fei ra do bair ro.
Lá pró xi mo, o pre fei to Edi val do tam- 
bém re a li zou in ves ti men to pa ra a pa- 
vi men ta ção de vi as, fren te de tra ba lho
que já foi ini ci a da e que se so ma rá à
cons tru ção de meio-fio e sar je tas, por
con se guin te. Os mes mo ser vi ços tam- 
bém fo ram re a li za dos na Uni da de
201.

es fi nan cei ras pa ra mu dar pa ra ou- 
tro bair ro da ca pi tal. Ho je, eles di zem
es tar fe li zes com o em pe nho da Pre- 
fei tu ra de São Luís, que se gue avan- 
çan do com obras em vá ri os pon tos da
Ci da de Ope rá ria, in clu si ve nos bair- 
ros do en tor no.

Ain da na Uni da de 101, uma gran de
área, an tes sem ser ven tia, es tá se tor- 
nan do um dos es pa ços de la zer que,
quan do en tre gue, se rá o mai or de to-
da a Ci da de Ope rá ria.

O es pa ço vai con tem plar equi pa- 
men tos pa ra a di ver são da cri an ça da
e, tam bém, com apa re lhos de gi nás ti- 
ca, in clu si ve pa ra ido sos, além de
aces si bi li da de, de um ex tre mo ao ou- 
tro, pa ra que o la zer pos sa ser in te gra-
ti vo, en tre to dos os pú bli cos. Tam bém
vai con tar com can tei ros que se rão
pre en chi dos por um pai sa gis mo pen-
sa do ex clu si va men te pa ra o es pa ço.
Se rão cer ca de 10 mil me tros qua dra- 
dos es pe ci al men te pa ra a o la zer e
prá ti ca de es por te e ati vi da de fí si ca.

Ampliação dos serviços na Cidade Operária
As ações re a li za das pa ra me lho rar a

in fra es tru tu ra do bair ro Ci da de Ope- 
rá ria, ho je, são uma am pli a ção dos
ser vi ços que o pre fei to Edi val do ha via
ini ci a do ain da du ran te sua pri mei ra
ges tão, en tre 2013 e 2016. Na uni da de
203, por exem plo, ru as e ave ni das fo- 
ram as fal ta das e, ago ra, es tá sen do
cons truí da uma gran de área de la zer
ao lon go da ci clo via 104, que tam bém
es tá sen do to tal men te re vi ta li za da.
Em to da a ex ten são da fai xa ex clu si va
pa ra ci clis tas, de cer ca de 700 me tros,
es tão sen do er gui das 11 pra ças. Além
de pai sa gis mo, ilu mi na ção em LED,
aces si bi li da de uni ver sal, com ram pas
pa ra pes so as em ca dei ra de ro das ou
mo bi li da de re du zi da e pi so tá til, tam- 
bém se rão ins ta la dos equi pa men tos
de gi nás ti cas e playground, pa ra as
cri an ças, em al guns pon tos.

A obra tam bém vai or ga ni zar o
trân si to da re gião e per mi tir mais se- 
gu ran ça aos mo ra do res que uti li za- 
vam do es pa ço pa ra a prá ti ca de ati vi- 
da de fí si ca, co mo ca mi nha da. An tes
da in ter ven ção, a ci clo via apre sen ta va
de te ri o ra ção em to do o pa vi men to, e
as vi as que a atra ves sa vam, sem ne- 
nhu ma si na li za ção, era um ris co pa ra
aci den tes en vol ven do pe des tres já
que, mes mo ir re gu lar men te, con du- 
to res in sis ti am em tra fe gar por lá.

Com as obras, as trans ver sais já fo- 
ram in ter di ta das, e o no vo pa vi men to
se rá em blo cos de con cre to in ter tra- 
va do. Tam bém es tá sen do efe ti va da,
ao lon go do equi pa men to, a cons tru- 
ção do sis te ma de dre na gem su per fi- 
ci al pa ra aju dar no es co a men to da
água das chu vas, que an tes fi ca va em- 
pos sa da nos bu ra cos que exis ti am por
to do o tre cho. “A ges tão do pre fei to
Edi val do es tá re a li zan do um gran de
vo lu me de obras na Ci da de Ope rá ria.
Es ta mos exe cu tan do im plan ta ção de
ma cro dre na gem pa ra re sol ver pro ble- 
mas de ala ga men tos no pe río do chu- 
vo so e ga ran tir a du ra bi li da de do as- 
fal to que já es tá sen do exe cu ta do nas
vi as do bair ro. Além da mo bi li da de, as
obras vão im pac tar po si ti va men te no

de sen vol vi men to econô mi co e so ci al
des sa re gião, ga ran tin do a va lo ri za ção
dos imó veis e mais qua li da de de vi da
pa ra os mo ra do res. Com a con clu são
dos ser vi ços, va mos pro mo ver a aces- 
si bi li da de e de sen vol vi men to ur ba no
em to do es se po lo da Ci da de Ope rá- 
ria: no Re can to dos Sig nos, Jar dim Lis- 
boa, San ta Efi gê nia, Ge ni pa ra na, Vi la
Ja naí na, Ipem São Cris tó vão, Jar dim
São Cris tó vão e São Ber nar do. To dos
es tão re ce ben do in ves ti men tos em
in fra es tru tu ra”, dis se o se cre tá rio de
Obras e Ser vi ços Pú bli cos (Se mosp),
An to nio Araú jo.

As sis tên cia
A Pre fei tu ra de São Luís tam bém le- 

vou um im por tan te equi pa men to pa- 
ra o bair ro Ci da de Ope rá ria em 2018,
o Cen tro-Dia In fan til. O equi pa men to
in te gra a po lí ti ca de as sis tên cia so ci al
de sen vol vi da pe la ges tão do pre fei to
Edi val do, vol ta do pa ra o apoio às fa- 
mí li as com cri an ças com mi cro ce fa lia
e ou tras de fi ci ên ci as. 

No Cen tro, as fa mí li as apren dem a
prá ti ca do cui da do con si go e com as
cri an ças, des co brem as po ten ci a li da- 
des de seus fi lhos e tam bém po dem
ter aces so a pro gra mas so ci ais e be ne- 
fí ci os da re de so ci al à qual o equi pa- 
men to es tá in te gra do.

Há seis anos, tam bém fun ci o na no
bair ro o Cen tro-Dia pa ra adul tos. Os
usuá ri os são, em sua mai o ria, pes so as
en ca mi nha das pe los Cen tros de Re fe- 
rên cia em As sis tên cia So ci al (Cras) e
Cen tros de Re fe rên cia Es pe ci a li za da
em As sis tên cia So ci al (Cre as) da ca pi- 
tal ou por de man da es pon tâ nea,
aque les que pro cu ram o ser vi ço na se- 
de. Eles po dem fre quen tar o Cen tro
di a ri a men te ou em di as al ter na dos,
em pe río do in te gral (10 ho ras) ou par- 
ci al (mí ni mo de qua tro ho ras), a par tir
da ela bo ra ção de um pla no in di vi du al
e/ou fa mi li ar de aten di men to.

O es pa ço tem uma equi pe mul ti- 
dis ci pli nar com pos ta de co or de na do- 
res téc ni cos, psi có lo go, te ra peu ta e
cui da do res e aten de jo vens e adul tos
com de fi ci ên cia in te lec tu al e fí si ca,

pro mo ven do ati vi da des de la zer, edu-
ca ti vas, cul tu rais e de ca pa ci ta ção que
não têm au to no mia e de pen dem de
ou tras pes so as, as sim co mo su as res- 
pec ti vas fa mí li as.

Em 2018, o pre fei to Edi val do tam- 
bém re a ti vou o Cir co Es co la, que ha- 
via fi ca do de sa ti va do por cin co anos.
A re vi ta li za ção con tou com o apoio do
Con se lho Mu ni ci pal dos Di rei tos da
Cri an ça e do Ado les cen te de São Luís
(CMD CA-SL), atra vés do Fun do Mu- 
ni ci pal dos Di rei tos da Cri an ça e do
Ado les cen te de São Luís (FMD CA-SL).
Es sa ação mar cou o em pe nho em am-
pli ar e qua li fi car o Ser vi ço de Con vi-
vên cia e For ta le ci men to de Vín cu los
(SCFV).

En tor no
O pre fei to Edi val do tam bém es tá

re a li zan do in ves ti men to na ur ba ni za-
ção dos bair ros que con tor nam a Ci- 
da de Ope rá ria. Nos bair ros Ge ni pa ra- 
na, Ge ni pa ra na II e Re can to Ge ni pa-
ra na, es tão sen do im plan ta dos quilô- 
me tros de as fal to no vo. As obras de
ur ba ni za ção tam bém avan çam pe los
Re si den ci al Ti ra den tes, Ma ria Ara gão,
Ale xan dra Ta va res e, ago ra, o Con jun- 
to Es tre la Dal va. As obras vão be ne fi- 
ci ar mais de oi to mil fa mí li as na re gião
Ci da de Olím pi ca. Lem bran do que, no
Re si den ci al Ti ra den tes, es tão sen do
as fal ta das to das as ru as do bair ro. O
Re si den ci al Ma ria Ara gão, que tem 11
anos de cri a ção e abri ga cer ca de 450
fa mí li as, tam bém re ce be pa vi men ta- 
ção.

A Pre fei tu ra tam bém es tá com
obras no Re can to dos Sig nos e Jar dim
Lis boa. Em am bos os bair ros, a mai o-
ria das ru as já pas sa ram pe lo pro ces so
de ter ra pla na gem e es tão, nes ta se ma-
na, em pro ces so de im pri ma ção, que
con sis te na apli ca ção de pi che (be tu- 
me ou as fal to li que fei to), que ser ve
pa ra dar li ga ao so lo com pac ta do e
pre pa rar pa ra a apli ca ção do as fal to
pro pri a men te di to, que, nes te ca so,
es tá sen do uti li za do o ti po Con cre to
Be tu mi no so Usi na do a Quen te
(CBUQ).

• 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)

Por que o mo to ci clis ta
é a gran de ví ti ma do
trân si to bra si lei ro?

Con ver sa mos com es pe ci a lis tas pa ra en ten der os mo- 
ti vos que le vam o mo to ci clis ta a ser a gran de ví ti ma do
trân si to bra si lei ro.

Da dos do Mi nis té rio da Saú de apon tam que em 2019
os mo to ci clis tas fo ram os con du to res que mais per de- 
ram a vi da nas vi as e ro do vi as do Bra sil, to ta li zan do
10.674 mor tos nes sa con di ção. Da dos do DP VAT acres- 
cen tam que, pa ra ca da mor te, ou tros 18 mo to ci clis tas fi- 
cam in vá li dos.

Por que o mo to ci clis ta ain da é a gran de ví ti ma do
trân si to bra si lei ro?

De mo do ge ral, atu al men te, o pri mei ro pon to a ser le- 
va do em con si de ra ção na opi nião da ad vo ga da, as ses so- 
ra ju rí di ca e Pre si den te de Hon ra da As so ci a ção Bra si lei- 
ra das Au to es co las (Abrau to) e da As so ci a ção dos CFC’s
do Pa ra ná – AS CE FO CON, Ol ga Ca ta ri na Za no ni, é que a
mai o ria dos mo to ci clis tas que cir cu la di a ri a men te é de
tra ba lha do res que uti li zam a mo to ci cle ta pa ra co le ta e
en tre ga, e que, em ra zão do bai xo cus to de ca da ser vi ço,
pre ci sa fa zer um nú me ro ex pres si vo de en tre gas ou co- 
le tas pa ra que, ao fi nal do dia, pos sa ob ter um ga nho ra- 
zoá vel.  “Lo go, tor na-se ób vio que es te mo to ci clis ta irá
cir cu lar o mais ra pi da men te que pu der, pi lo tan do de
for ma ne gli gen te e im pru den te, sem qual quer cui da do
e, mui tas ve zes, se quer pen sa nos ris cos, pois sua con- 
cen tra ção es tá mui to mais li ga da ao ga nho no fi nal do
dia do que qual quer ou tro pen sa men to”, ana li sa.

Além des tes fa to res, tam bém de ve ser le va da em con- 
ta a fal ta de ha bi li ta ção do con du tor, fal ta de si na li za ção
pa ra re a li za ção de ma no bras, as con di ções pre cá ri as da
via, a fal ta de ma nu ten ção dos veí cu los e o au men to do
nú me ro de mo to ci clis tas cir cu lan do nas ru as. Tu do is so
tam bém con tri bui pa ra o au men to nos nú me ros dos
aci den tes, com ple men ta a ad vo ga da es pe ci a lis ta em se- 
gu ran ça vei cu lar, Fer nan da Krus cins ki.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
Fro ta de veí cu los  no Bra sil, no Ma ra nhão e em São

Luís  em agos to/2020

Fon te: De tran
Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB(Lei nº 9.503/97)
Art. 304. Dei xar o con du tor do veí cu lo, na oca sião do

aci den te, de pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma, ou, não
po den do fa zê-lo di re ta men te, por jus ta cau sa, dei xar de
so li ci tar au xí lio da au to ri da de pú bli ca:

Pe nas – de ten ção, de seis me ses a um ano, ou mul ta,
se o fa to não cons ti tuir ele men to de cri me mais gra ve.

Pa rá gra fo úni co. In ci de nas pe nas pre vis tas nes te ar ti- 
go o con du tor do veí cu lo, ain da que a sua omis são se ja
su pri da por ter cei ros ou que se tra te de ví ti ma com mor- 
te ins tan tâ nea ou com fe ri men tos le ves.

Ser vi ços de re pa ra ção au to mo ti va au men ta ram em
agos to

Com a vol ta pro gres si va das pes so as ao tra ba lho e um
re la xa men to da so ci e da de bra si lei ra no que diz res pei to
ao dis tan ci a men to so ci al, tem mais car ros nas ru as. E
nas ofi ci nas tam bém. O mês de agos to fe chou com ser- 
vi ços de re pa ra ção au to mo ti va em al ta: 10% aci ma do
pre vis to pe lo CI NAU (Cen tro de In te li gên cia Au to mo ti- 
va).

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

às leis do trân si to.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro

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


oimparcial.com.br ESPORTES Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 13

Time tricolor precisa vencer o CSA-AL, nesta tarde, no Estádio Castelão, para sair da
incômoda posição de penúltimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro

Re for ços

NO CASTELÃO

Motivado, Sampaio
enfrenta o CSA-AL
NERES PINTO

C
om o ti me cres cen do de pro- 
du ção e in vic to há cin co jo- 
gos, o Sam paio Cor rêa en tra 
em cam po na tar de des te sá- 

ba do, às 16h30, no Cas te lão, com um 
úni co ob je ti vo: con quis tar três pon tos 
e ao fi nal da ro da da sair da zo na de re- 
bai xa men to da Sé rie B do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro. Um em pa te, no en tan to, 
man tém  os bo li vi a nos na zo na de pe- 
ri go. O ad ver sá rio é o Cen tro Spor ti vo 
Ala go a no, de Ma ceió, cheio de mo ral 
de pois de der ro tar o Vi tó ria-BA, em 
Sal va dor, na ro da da an te ri or.

As sim co mo o CSA, o Tri co lor tam- 
bém es tá bas tan te mo ti va do, pois 
vem de em pa tar com o Gua ra ni-SP (1 
a 1) na úl ti ma ter ça-fei ra, no Es tá dio 
Brin co de Ou ro, em Cam pi nas.

Sem ter mai o res pro ble mas pa ra 
mon ta gem da equi pe, o téc ni co Léo 
Con dé ini cia o jo go com Gus ta vo; Luís 
Gus ta vo, Joé cio, Da ni el Fe li pe e João 
Vic tor; An dré Luís, Vi ní cius Kiss e 
Mar ci nho; Pi men ti nha, Caio Dan tas e 
Gus ta vo Ra mos.  O vo lan te Vi ni cius 
Kiss es tá re cu pe ra do da le são e pron to 
pa ra co me çar a par ti da.

A es pe ran ça de gols do ti me ma ra- 
nhen se é o cen tro a van te Caio Dan tas,  
des ta que dos úl ti mos jo gos, mar can- 
do dois no Avaí e um no Gua ra ni. A re- 
ta guar da tam bém tem se fir ma do e 
man tém a re gu la ri da de das úl ti mas 
apre sen ta ções. “A gen te sa be que é um 
jo go mui to im por tan te pa ra nós. Es ta- 
mos evo luin do, com uma sequên cia 
boa den tro da com pe ti ção. Acre di to 
que com uma vi tó ria con tra o CSA a

Ar bi tra gem

O SAMPAIO VEM DE UM EMPATE EM 1 X 1 COM O GUARANI, NA CIDADE DE CAMPINAS-SP

gen te vai con se guir sair des sa zo na. A 
gen te es pe rar man ter a en tre ga em ci- 
ma do CSA pa ra  con se guir a vi tó ria”, 
co men tou o za guei ro Da ni el Fe li pe.

Sem tem po pa ra re a li zar os trei na- 
men tos, es ta se ma na o ti me do Sam- 
paio te ve três di as pa ra o trei na dor 
ana li sar os er ros e acer tos do jo go an- 
te ri or. Con dé, to da via, não quis co- 
men tar pos sí veis al te ra ções tá ti cas.

O ti me ala go a no é for ma do por 
atle tas ex pe ri en tes, al guns dos quais 
já atu a ram em gran des equi pes na ci o- 
nais, co mo o ma ra nhen se Már cio 
Araú jo, vo lan te que atu ou no Atlé ti co-
MG, Pal mei ras e Fla men go, e Ro dri go 
Pim pão, com pas sa gem pe lo Bo ta fo- 
go-RJ e Vas co da Ga ma.

A mé dia de ida de do CSA es tá um 
pou co aci ma dos 30 anos. O  go lei ro 
Matheus Men des é o mais jo vem da 
equi pe e Már cio Araú jo o mais ve te ra- 

no (36). O ar ti lhei ro do CSA,  é o ata-
can te Pau lo Sér gio,  ex-Fla men go-RJ 
com qua tro gols.

Pa ra o jo go des ta tar de, o Cen tro 
Spor ti vo Ala go a no lan ça rá es ta pro vá- 
vel equi pe: Matheus Men des; Di e go, 
Cle ber son, Lu ci a no Cas tán e Ra fi nha; 
Már cio Araú jo, Ge o va ne e Yago; Ro-
dri go Pìmpão, Pau lo Sér gio e Pe dro 
Jú ni or.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol de sig nou pa ra api tar a par ti da 
Sam paio x CSA, Emer son Ri car do de 
Al mei da (BA),  ten do co mo as sis ten tes 
 Eli car los Franb co de Oli vei ra e Jo sé 
Car los Oli vei ra dos San tos. O quar to 
ár bi tro é Rai mun do Jo sé Cha gas Araú-
jo, do Ma ra nhão.

SÉRIE D

Léo Goiano é o novo técnico do Moto Club

TREINADOR LÉO GOIANO DIZ QUE PRETENDE FAZER DIAGNÓSTICO SOBRE JEJUM DE SEIS PARTIDAS SEM VITÓRIAS DO PAPÃO DO NORTE

O Mo to Club fe chou com um no vo
téc ni co pa ra a sequên cia da tem po ra- 
da, tra ta-se do ex pe ri en te Léo Goi a no,
mul ti cam peão e com aces so à Sé rie C
no cur rí cu lo. O trei na dor tem 46 anos
e acu mu la tí tu los es ta tu ais, aces so e
Cam pe o na to Bra si lei ro no his tó ri co.
Léo Goi a no co man dou por úl ti mo o
São Gon ça lo-RJ aon de te ve um re tros- 
pec to bas tan te po si ti vo, sen do 7 vi tó- 
ri as, 2 em pa tes e 2 der ro tas.

Léo Goi a no vem jun to com o seu
au xi li ar téc ni co An der son Va liñas, de
44 anos, na tu ral de Be lo Ho ri zon te.
An der son tem am pla ex pe ri ên cia com
o fu te bol de ba se dos prin ci pais ti mes
do Bra sil, prin ci pal men te no Atlé ti co
Mi nei ro. Ele vai as su mir o ti me con tra
o Si nop, quin ta-fei ra (8), no Es tá dio
Nho zi nho San tos. O trei na dor já vai
ob ser var o ti me no jo go des te sá ba do,
con tra o Ri ver-PI, às 15h30.

Pen san do na sequên cia da tem po- 
ra da, o Mo to Club foi ao mer ca do e
con tra tou pe ças pon tu ais pa ra o elen- 

co. O pri mei ro que che ga é o Jú ni or
Le mos, meia de 27 anos, com pas sa- 
gens por Lu ver den se-MT e Náu ti co-
PE. Ou tro jo ga dor é o Emer son Sil va
que vem pa ra a la te ral di rei ta. Emer- 
son tem 26 anos e é na tu ral de Bom
Des pa cho – MG. Seus úl ti mos clu bes
fo ram o Pa tro ci nen se, Ope rá rio-MS e
Guarany de So bral.

O Mo to Club fe chou tam bém com
o za guei ro Luís Antô nio Li nha res, mas
co nhe ci do co mo Fer ron. Za guei ro ex- 
pe ri en te de 34 anos com pas sa gens
pe la Pon te Pre ta, Cri ciú ma e Con cór- 
dia. Pa ra o ata que, o clu be fe chou com
o An der son de Oli vei ra ou An der son
Dim, co mo é mais co nhe ci do. O ata- 
can te pas sou por úl ti mo no ti me de
So bra di nho e Re al Bra sí lia.

Tam bém pa ra re for çar o ata que o
Mo to Club fe chou com um ata can te já
co nhe ci do da tor ci da e ar ti lhei ro, tra- 
ta-se de Wal la ce Li ma. O jo ga dor de 24
anos que em 2019 em 6 jo gos mar cou
6 gols pe lo Pa pão. Re cen te men te pas- 
sou pe lo Ju ven tu de e Por tu gue sa. O
Mo to Club se gue no mer ca do pa ra re- 

for çar o elen co.
A di re to ria do Mo to Club con ti nua

o pro ces so de re for mu la ção no elen co
pa ra a sequên cia da Sé rie D. Na tar de
des ta quin ta-fei ra, o clu be con fir mou
o des li ga men to de qua tro jo ga do res: o
za guei ro Wa la ce, o meia Igor e os ata- 
can tes Clei ci o ne e Je or ge Ha mil ton.
Des ses qua tro atle tas, ape nas Wa la ce
e Je or ge fo ram uti li za dos ao  e se jun- 
tam ao vo lan te Ama ral, o meia An cel-
mo e o ata can te Sil vio Ta pa jós, que já
ha vi am dei xa do o clu be.

Os des li ga men tos fo ram fei tas por
meio de no ta ofi ci al: “O Mo to Club
vem agra de cer o tra ba lho e em pe nho
do za guei ro Wa la ce, meia Igor e os
ata can tes Clei ci o ne e Je or ge Ha mil ton
até aqui. Os jo ga do res dei xam o clu be
as sim co mo Ama ral, An cel mo e Sil vio
Ta pa jós, que tam bém não fa zem mais
par te do elen co ru bro-ne gro pa ra o
res tan te da tem po ra da. O Mo to Club
es tá re for mu lan do o elen co pa ra bus- 
car o aces so à Sé rie C. O clu be de se ja
sor te ao atle tas”, diz a no ta di vul ga da
pe la as ses so ria de Co mu ni ca ção.

Acu sa ção gra ve
Es ta va de mo ran do, mas o que vem ocor ren do nas úl- 

ti mas tem po ra das no Cam pe o na to Ma ra nhen se  não
po de ria dei xar de se re pe tir. E des ta vez com uma de- 
nún cia gra ve que, a ser con fir ma da, de ve rá cau sar uma
re vi ra vol ta his tó ri ca na com pe ti ção.

É des ta que des de on tem no no ti ciá rio es por ti vo, que
o Im pe ra triz  deu en tra da na pro cu ra do ria do Tri bu nal
de Jus ti ça Des por ti va do Ma ra nhão, de uma no tí cia de
in fra ção ale gan do que a as si na tu ra do con tra to do ata- 
can te Gleydisson, do Mo to Club, não te ria si do as si na do
pe lo atle ta, pois a as si na tu ra não con fe re com a que
exis te em ou tros do cu men tos de le. Na de nún cia,  o clu- 
be da  Re gião To can ti na com pa ra  in clu si ve com o que
há na car tei ra de iden ti da de do jo ga dor.

Gleydisson atu ou em  seis par ti das do cam pe o na to, 
no en ten di men to do de nun ci an te, de for ma ir re gu lar.
Por is so, o Im pe ra triz es tá pe din do uma pe rí cia gra fo- 
téc ni ca pa ra que o ca so se ja es cla re ci do. 

Na se gun da mai or ci da de do Ma ra nhão, no en tan to, a
di re to ria do Co lo ra do até já co me mo ra o ter cei ro lu gar
no Es ta du al e a vol ta à Co pa do Bra sil em 2021. Tu do
por que o Mo to per de ria 18 pon tos das par ti das em que o
atle ta atu ou e mais no ve dos que ga nhou, num to tal de
27.

Se es sa frau de fi car com pro va da, al guém tem que  ser
res pon sa bi li za do por is so. Além do cri me de fal si da de
ide o ló gi ca, o au tor es ta ria pro vo can do a que da do clu be
pa ra a se gun da di vi são e ge ran do um enor me pre juí zo
fi nan cei ro. De saí da, uma co ta de R$ 600 mil con ce di dos
pe la CBF ao par ti ci pan te da mai or com pe ti ção na ci o- 
nal. O MAC es tá mui to in te res sa do que es se fa to se ja
apu ra do,  pois po de ria es ca par da de go la.

Ago ra, se a de nún cia não for ver da dei ra,  o au tor de ve
pa gar ca ro. Se ria uma ca lú nia e co mo tal te ria que ser
pu ni da com to do o ri gor que a lei im põe.

O que diz o Mo to?
Em con ta to com a re por ta gem de O Im par ci al, o ad- 

vo ga do Mar cel Cam pos, do de par ta men to ju rí di co do
Mo to Club, dis se que a agre mi a ção ”re ce beu es sa no tí- 
cia com sur pre sa, pois não com pac tua com es se ti po de
si tu a ção. Além dis so, não te ria mo ti vo pa ra fa zer qual- 
quer ti po de adul te ra ção no con tra to, ten do em vis ta
que o jo ga dor sem pre es te ve in te gra do ao elen co. Fa lei
com o Pre si den te e o Mo to Club vai to mar as me di das
ca bí veis quan to aos as sun to”, dis se ao re pór ter Da ni el
Amo rim. O ad vo ga do afir mou, tam bém, que o clu be
ain da não foi no ti fi ca do.

Fa la, Gleydisson!
Por meio de su as re des so ci ais, o ata can te Gleydisson

tam bém se ma ni fes tou so bre o as sun to: “Re ce bi com
sur pre sa a no tí cia de al guns blogs di zen do que eu fal si fi- 
quei mi nha as si na tu ra, que ro di zer que não ti nha ne- 
nhum mo ti vo pa ra fa zer is so. Eu as si nei meu con tra to
as sim que che guei a São Luís, co mo já fiz em ou tros clu- 
bes. Vou con ver sar com os ad vo ga dos do Mo to pra ver as
me di das con tra es sa ca lú nia”, afir mou.

Quem é o en tre ga dor?
Se por aca so es sa de nún cia for con fir ma da, res ta sa- 

ber de on de par tiu. Co mo o Im pe ra triz  aca bou vas cu- 
lhan do to da a do cu men ta ção do Mo to pa ra bus car uma
ir re gu la ri da de sem  que al guém ti ves se da do a di ca?

Se rá que foi lá de den tro da en ti da de? Mui tos já le van- 
tam es sa bo la. Di fí cil acre di tar. O clu be to can ti no, é cla- 
ro, es tá no pre juí zo e de ve ter con tra ta do um pro fis si o- 
nal es pe ci a li za do no as sun to. A FMF tá fo ra dis so, com
cer te za.

Mo to x Ri ver
O Mo to vol ta a cam po nes te sá ba do, às 15h30, quan- 

do en fren ta rá o Ri ver-PI, no Nho zi nho San tos pe la Sé rie
D do Bra si lei ro. Um jo go de di fí cil prog nós ti co, mas se ti- 
ves se que in di car um fa vo ri to, por in crí vel que pa re ça,
es te se ria o ti me vi si tan te. Com a enor mi da de de pro ble- 
mas que o Ru bro-Ne gro en fren ta, a co me çar pe la meia
dú zia de des fal ques, e o fra co elen co que dis põe no mo- 
men to, se ven cer se rá sur pre en den te. Mas, co mo “fu te- 
bol é uma cai xi nha de sur pre sa”,  não cus ta na da aguar- 
dar até de pois dos 90min.

No vo trei na dor
A tor ci da do Mo to já se mos trou sur pre sa quan do da

di vul ga ção do no me do no vo trei na dor. Léo Goi a no tem
no cur rí cu lo ape nas um tí tu lo es ta du al. Mas é um  pro- 
fis si o nal ex pe ri en te, que por vá ri as ve zes foi elei to me- 
lhor do ano nos es ta dos em que tra ba lhou, se gun do afir- 
ma. Ho je, ele de ve rá es tar ob ser van do pe la pri mei ra vez
a equi pe que vai co man dar. Um de ta lhe: as no vas con- 
tra ta ções anun ci a da es ta se ma na não fo ram in di ca ções
do no vo pre pa ra dor ru bro-ne gro.

E o Ca va lo?
Pi or ti me do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Im pe ra triz tem

nes te fim de se ma na mais um de sa fio na Sé rie C: der ro- 
tar o Ma naus, na ca pi tal ama zo nen se e ini ci ar a ar ran ca- 
da pa ra sair da zo na de re bai xa men to. Mes mo ten do
dois jo gos a me nos que os de mais con cor ren tes, o Ca va- 
lo de Aço te rá que su ar mui to pa ra não cair. Tem ape nas
um pon ti nho ob ti do du ran te em pa te con tra o Re mo, em
ca sa, na ro da da de aber tu ra da com pe ti ção. O la te ral-di- 
rei to Léo Ro dri gues,  le si o na do, é o gran de des fal que.

Di fi cul da des
E por fa lar em Im pe ra triz, a di re to ria vem sen do se ri- 

a men te acu sa da por tor ce do res de co ni ven te pe la si tu a- 
ção em  que o clu be se en con tra. Tu do is so de cor re da fa- 
lên cia fi nan cei ra que obri gou o pre si den te Adau to Car- 
va lho a pas sar o bas tão pa ra a em pre sa JBS, que dis sol- 
veu o elen co, trou xe um ca mi nhão de per nas-de-pau e
es tá le van do o no me do clu be a es sa si tu a ção ve xa tó ria.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro
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Primeiro Festival de Workshops de Danças Árabes do Maranhão acontece neste sábado
e domingo. Transmissão será feita pelo aplicativo zoom por conta da pandemia

DANÇA

Festival de Dança Árabe
é atração em São Luís
SAMARTONY MARTINS

A
dan ça ára be é uma das ex- 
pres sões da ar te mais an ti gas 
da his tó ria. Uma das hi pó te- 
ses mais acei tas é que ela te- 

nha se ori gi na do no an ti go Egi to vin- 
da de ri tu ais li ga dos à fer ti li da de da 
ter ra e da mu lher. E pa ra for ta le cer es- 
sa cul tu ra em São Luís, a bai la ri na, co- 
reó gra fa e pro du to ra So lan ge Cos ta, 
re a li za um even to iné di to no es ta do: o 
“Nour El Shams Fes ti val”, con si de ra- 
do o  Pri mei ro Fes ti val de Workshops 
de Dan ças Ára bes do Ma ra nhão, que 
acon te ce sá ba do (03) e do min go (04) 
de ou tu bro de 2020. A trans mis são se- 
rá fei ta pe lo apli ca ti vo zo om e con ta rá 
com a par ti ci pa ção de bai la ri nas e co- 
reó gra fas de di ver sas par tes do país.

O Nour El Shams Fes ti val es ta va 
sen do ide a li za do há dois anos e se ria 
de for ma pre sen ci al aqui em São Luís. 
Por con ta da pan de mia, a bai la ri na e 
co reó gra fa So lan ge Cos ta, re a li za o 
even to to tal men te em for ma to On-li- 
ne. Seis gran des pro fis si o nais da da 
ára be do Bra sil e al gu mas com car rei- 
ra in ter na ci o nal, es ta rão to tal men te 
co nec ta das vir tu al men te e ar tis ti ca- 
men te. As ar tis tas con vi da das pa ra es- 
ta edi ção vir tu al sâo:  Kahi na (São 
Pau lo), Ju Mar co na to (São Pau lo), Fer- 
nan da Guer rei ro (Bahia), Nu ri el El 
Nur (Rio Gran de do Nor te), Lu Zam- 
bak (Re ci fe) e Ana Pau la Aze ve do (Te- 
re si na).

So lan ge Cos ta que é uma das pi o- 
nei ras na cul tu ra da dan ça do ven tre

SOLANGE COSTA CONVIDOU DIVERSAS BAILARINAS DE VÁRIAS REGIÕES DO BRASIL

no Ma ra nhão, foi alu na da Mai tre do 
Te a tro Mu ni ci pal do Rio de Ja nei ro, 
Eu gê nia Feu de ro va. E na ca pi tal ca ri- 
o ca te ve tam bém au las de dan ça de 
sa lão com Car li nhos de Je sus e Jai me 
Aro xa. Com mais de du as dé ca das de- 
di ca das à dan ça ára be, So lan ge Cos ta 
tam bém já fez in ter câm bio com re no- 
ma dos pro fes so res da dan ça mun di al, 
den tre eles: Fa ri da (Egi to), Jil li na 
(EUA), Ha dia (Ca na dá), Sa ra Sa e e da 
(Egi to), Ran da Ka mel (Cai ro), Di na 
(Cai ro), Mah mou dRe da (Egi to), Ga- 
mal Seif, Kha led Seif e ou tros.

Pa ra fo men tar a dan ça pro fis si o-
nal men te, a bai la ri na mon tou o Stu- 
dio So lan ge Cos ta, que es tá no mer ca- 
do há 31 anos e com 28 es pe tá cu los 
apre sen ta dos em São Luís e even tos 
des ta na tu re za. “Pa ra es te fes ti val já 
con ta mos com bai la ri nas de vá ri os lu- 
ga res co mo Mi nas Ge rais, Ce a rá, Pi auí 
e Ma ra nhão que es ta rão se aper fei ço- 
an do nes sa ar te mi le nar. Se rá o pri- 
mei ro de mui tos, tra zen do ar te, cul tu- 
ra e co nhe ci men tos pa ra o clas se ar- 
tís ti ca”, dis se a bai la ri na.

“DEVOTOS DE SÃO JOÃO”

Cultura popular e inclusão social para grupos folclóricos

INICIATIVA DO PROJETO FOI DO FOTÓGRAFO MEIRELES JR. E DOS MÚSICOS CHIQUINHO FRANÇA, BETTO PEREIRA E CÉSAR NASCIMENTO

Mais de 35 atra ções fol cló ri cas e ar- 
tis tas, em 4 ho ras de pu ra emo ção no
YouTube, as sim foi a Li ve cul tu ral “De- 
vo tos de São João”; ini ci a ti va do fo tó- 
gra fo Mei re les Jr. e dos mú si cos Chi- 
qui nho Fran ça, Bet to Pe rei ra e Cé sar
Nas ci men to.

O pro je to, que ser viu pa ra di vul gar
mun do afo ra a cul tu ra ma ra nhen se,
foi uma re a li za ção da Fun da ção Sou- 
zân dra de com pa tro cí nio da Va le. E foi
um gra de pre sen te pa ra São Luis, com
ho me na gem ao vi vo do can tor Fer- 
nan do de Car va lho acom pa nha do do
pi a nis ta e Wesley Sou sa. Mui ta emo- 
ção tam bém nas mú si cas iné di tas co- 
mo  a ins tru men tal Bai xa da (Chi qui- 
nho Fran ça e Mhá rio Lin coln) e Fes ta
do Bum ba-boi (Cé sar Nas ci men to,
Íris Ca val can te e Isa ac Cân di do). Des- 
ta que pa ra ou tras emo ci o nan tes in- 
ter pre ta ções nas vo zes de Al ci o ne, Ze- 
ca Ba lei ro, Ri ta Be ne dit to, Co ral de
São João e de mais ar tis tas.

O ob je ti vo prin ci pal apoi ar fi nan- 

cei ra men te 31 gru pos fol cló ri cos li ga- 
dos ao São João: Bois de Axi xá; Bar ri- 
ca; Boi da Boa Ho ra dos Pa che co; Boi
de Le o nar do;  Boi da Lua; Ma ra ca nã;
Ni na Ro dri gues; Pé ro la dos Len çóis;
Pin da ré; Pre si den te Jus ce li no; Ra ma
San ta; Meu Ta ma ri nei ro; So ci e da de
de Cu ru ru pu; Uni dos da Vi la Con cei- 
ção; Uni dos de San ta Fé e Uni dos Ven- 
ce re mos; Ca cu riás As sa Ca na, Do na
Te té e John; Cô co Pi ri nã; Dan ça Por tu- 
gue sa En can to de Por tu gal e Im pé rio
de Lis boa; Dan ça do Le lê de Ro sá rio;
Qua dri lhas Mo ci nha do Ser tão, Flor
de Man da ca ru, Ma tu tus do Rei, Qua- 
dri lha Ju ni na Es ti li za da de Ihaú ma
além dos gru pos de Tam bor de Cri ou- 
la  de Apolô nio, Ar te Nos sa, Mes tre Fe- 
li pe e São Be ne di to de Ita pe ra.

E gra ças às do a ções de em pre sas, a
Li ve foi além e be ne fi ci ou tam bém a
Cre che “Deus Cri ou” do An jo da Guar- 
da, que aten de cer ca de 80 cri an ças de
até 8 anos; que re ce beu es sa se ma na
um pre sen te e tan to: 1 to ne la da e

meia de ali men tos; 150 ces tas bá si cas
do a das pe las em pre sas RB Sol; Ro ni- 
erd Bar ros e Ci men to Bra vo além de
ma te ri ais de cons tru ção do a dos pe la
Po ti guar no va lor de R$5.000,00 pa ra a
re for ma da se de da en ti da de.

Pa ra Mei re les Jr. o re sul ta do bas- 
tan te elo gi a do por to dos foi fru to de
um tra ba lho co le ti vo e de mui ta de di- 
ca ção, que de mons tra a for ça da cul-
tu ra ma ra nhen se: “Que ro agra de cer
mui to a Deus, a to dos que acre di ta- 
ram e que so ma ram pa ra que con se-
guís se mos re a li zar o pro je to – to dos
os ami gos, os ar tis tas en vol vi dos, gru-
pos fol cló ri cos, em pre sas apoi a do ras,
e aci ma de tu do a Va le e a Fun da ção
Sou zân dra de. O pro je to mos trou ao
mun do a for ça e a be le za da cul tu ra
po pu lar ma ra nhen se. E co mo a mes- 
ma po de ser um ins tru men to de in- 
clu são so ci al. Que es sa se ja a pri mei ra
edi ção de mui tas ou tras fu tu ras do
De vo tos de São João”, de cla rou Mei re- 
les Jr.

ENCONTRO ZEN

Concerto meditativo e
culinária indiana na ilha

EVENTO GASTRONOMICO E MUSICAL ACONTECERÁ  DOMINGO

São Luís se rá pal co nes te do min go (4) do “Con cer to
Me di ta ti vo e Cu li ná ria In di a na” que con ta rá com a par- 
ti ci pa ção dos mú si cos: He le no Mar tins, Pau lo So cha e
Mar cos Ara nha que to ca rão com po si ções que te rão co- 
mo ba se gon gos, ta ças ti be ta nas, ka lim bas e ou tros ins- 
tru men tos. Na opor tu ni da de acon te ce rá uma pa les tra
“Di e ta ali men tar na vi são Ayurveda”  com Ro dri go Ma fra
que vai ex pli car pa ra os par ti ci pan tes do even to os be- 
ne fí ci os da me di ci na ayurvédica, ou Ayurveda pa ra os
ín ti mos, que é uma te ra pia mi le nar in di a na, que re mon- 
ta anos e anos de es tu dos e prá ti cas no sub con ti nen te
in di a no. Pa ra se ter uma no ção, quem es tu da a fun do o
Ayurveda lá na Ín dia tem que sa ber sâns cri to, por que os
prin ci pais li vros an ti gos des sa Me di ci na ain da es tão na
lín gua an ces tral.

Pa ra que não sa be a Ayurveda vem do sâns cri to: ayus
sig ni fi ca vi da (en ten den do a vi da co mo uma com bi na- 
ção de cor po, ór gãos dos sen ti dos, men te e al ma), en- 
quan to ve da sig ni fi ca co nhe ci men to.  Ou se ja o
Ayurveda é na da mais, na da me nos que o co nhe ci men- 
to, ou sa ber, da nos sa vi da hu ma na. O even to con ta rá
ain da com a de gus ta ção de lan che ve ge ta ri a no: sa bo res
da Ín dia pre pa ra dos pe lo chef Go pa Ku ma ra. Go pa é au- 
tor de pra tos ve ge ta ri a nos e ve ga nos pre mi a dos. O  ex-
mon ge, é pro fis si o nal há 25 anos e Mem bro da As so ci a- 
ção Ma ra nhen se de Ar te sãos Cu li ná ri os (AMAC), Go pa
fi cou em 3º lu gar no En chefs no ano de 2017 . Em 2018,
ga nhou o con cur so em pri mei ro lu gar, o que o tor nou
um dos re pre sen tan tes do es ta do que dis pu tou o prê- 
mio Dól mã, um dos mais im por tan tes na área de gas tro- 
no mia do Bra sil. O “Con cer to Me di ta ti vo e Cu li ná ria In- 
di a na” acon te ce rá no Ca sa Ver de Es pa ço Ho lís ti co e as
va gas pa ra o even to são li mi ta das e po dem ser fei tas pe- 
lo 98891-3638. (SM)

CINEMA

Festival de Cinema
chega em sua reta final

FILME COM RUTH DE SOUZA SERÁ EXIBIDO NO DOMINGO

O 7º Cur ta Ne bli na – Fes ti val La ti no-Ame ri ca no de Ci- 
ne ma che ga à sua re ta fi nal guar dan do sua ter cei ra e úl- 
ti ma ho me na gem pa ra o dia de en cer ra men to.

Após ho me na ge ar os ci ne as tas Jo sé Mo ji ca Ma rins e
Su za na Ama ral, nes te do min go (4/10) se rá a vez da atriz
Ruth de Sou za – fa le ci da em 28/7/2019 – com a exi bi ção
do fil me “Fi lhas do Ven to” (de Jo el Zi to Araú jo) no si te
http://www.ca cha ca fil mes.com/cur ta ne bli na.

“Fi lhas do Ven to” se rá dis po ni bi li za do das 23:59 de
sá ba do até as 23:59 de do min go.

O re no ma do jú ri se reu niu de for ma vir tu al du ran te a
se ma na pa ra de ci dir os pre mi a dos, que se rão di vul ga- 
dos após o en cer ra men to da exi bi ção do fil me de Jo el zi- 
to Araú jo no si te do fes ti val. O even to, fei to de for ma to- 
tal men te in de pen den te, fe chou gran des par ce ri as pa ra
es ta edi ção, co mo a MIS TI KA (que vai ofe re cer um en co- 
de DCP a um dos pre mi a dos), Em bai xa da da Es pa nha
no Bra sil (que ofe re ce uma tri lha so no ra de An dré Abu- 
jam ra), Sum mus Edi to ri al (ofe re cen do li vros de ci ne- 
ma), Fá bri ca de Idei as, Ethos Co mu ni ca ção & Ar te e Ro- 
meu di Ses sa (ofe re cen do cur sos de ci ne ma), Doc Com- 
pa ra to e Ra fa el Pei xo to (ofe re cen do con sul to ri as de ro- 
tei ro).

Até do min go, o pú bli co po de as sis tir e vo tar nos me- 
lho res fil mes que con cor rem ao Vo to Po pu lar:
http://www.ca cha ca fil mes.com/cur ta ne bli na 

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro
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Elite

Lohanna PausiniÀ 
fren

te
Lohanna Pausini revela como foi a ideia de ser a primeira
candidata mulher trans a disputar uma vaga na Câmara dos 
vereadores de São Luís e como tem sido a receptividade do 
eleitorado à sua proposta

Lohanna Pausini revelou que a ideia de sua candi-
datura eleitoral surgiu por conta da sua militância no 
movimento LGBT+ que começou no ano de 2010 quan-
do, após ela se formar em Jornalismo. “Nunca conse-
gui um emprego nas emissoras ou redações de jornais 
aqui do Maranhão, por pura transfobia. Então fiz um 
blog e comecei a produzir matérias sobre o movimen-
to social LGBT onde levantava denúncias ou aponta 
informações sobre os direitos e reivindicações da po-
pulação LGBT+. E assim passei a ficar conhecida entre 
os militantes e ongs LGBT+ e passei a receber convites 
para dar palestras, seminários, debates e organização 
de eventos. E sempre em todas essas minhas partici-
pações surgia o debate de que precisávamos de uma 
representatividade LGBT+ na política local de São Luís 
e meu nome era sempre cogitado para ser candidata” 
contou a candidata.

Por conta do preconceito e da falta de informação, 
Lohanna Pausini contou que encontrou várias barreiras 
todas as vezes elas sempre esbarrava quando se tratava 
de filiar em um partido político, porque as propostas 
e contrapropostas que lhe apresentavam não repre-
sentavam as demandas do movimento LGBT+. “Eu já 
tinha um pré-projeto da minha própria candidatura 
a ser apresentada. E este ano recebi o convite nova-
mente de vários partidos, mas acabei me filiando ao 
Cidadania 23 porque foi o único que me deu completa 
autonomia em minha própria candidatura e propostas 
de campanha. E realmente acredito que a população 
trans precisa está representada na Câmara Municipal 

de São Luis, porque talvez o poder público consiga 
nos enxergar de fato como cidadãos de uma mes-

ma sociedade”, ressaltou Lohanna Pausini.

A candidata acrescentou ainda que du-
rante esse processo de escolha não ne-

nhum tipo de preconceito por parte 
das mulheres e de pessoas homo-

fóbicas ao se lançar nas eleições 
2020. Como candidata a vereado-

ra de São Luís, Lohanna Pausini 
deu ideia do que está propondo em 

seu projeto eleitoral para a cidade. 
“São Luís é uma das poucas cidades 

do Brasil que ainda não tem um plano 
diretor atualizado. Isso não só é uma ver-

gonha, como um exemplo de que a gestão pública 
municipal de São Luís tem sido negligenciada. Então 
tenho levantado essa questão como uma das minhas 
principais ações a ser tomada, porque é por meio do 
plano diretor que a Prefeitura de São Luís pode de fato 
levar políticas públicas e serviços para as comunida-
des mais desassistidas. Existem problemas que se tor-
naram crônicos em muitos bairros de São Luís como 
infraestrutura, saneamento básico, abastecimento de 
água, mobilidade urbana, segurança pública e tantos 
outros. Entra gestão e sai gestão e nada é soluciona-
do”, acrescentou ela.

Nas eleições de 2020 para o cargo de vereador, al-
guns candidatos (as) trans, quando postulam o regis-
tro de candidatura, fazem-no de porte de sua nova do-
cumentação civil, a qual já reflete a orientação sexual 
com a qual se identificam. Com relação a esse proces-
so neste contexto Lohanna Pausini revelou que ainda 
não é retificada, devido a um problema com o proces-
so que na época dei entrada na Justiça. “Foi muito an-
tes da decisão do STF que nos permite retificar nosso 
nome no próprio cartório. Mas, não tive problema al-
gum quanto a isso dentro do meu partido. Fui aceita 
ainda assim como mulher trans e tendo meu nome 
político respeitado como Lohanna Pausini”, contou 
a candidata.

Sobre o que o eleitorado de São Luís pode esperar 
de você caso seja eleita, Lohanna Pausini deixou o seu 
recado. “A vereância é uma missão verdadeiramente 
nobre porque parte do pressuposto que um vereador 
aponta ao prefeito onde está faltando políticas públi-
cas no município. E assim o farei. É claro que terei um 
grande compromisso com a comunidade LGBT+ de-
vido a falta de políticas públicas em São Luís que ga-
rantam, por exemplo, a empregabilidade de pessoas 
trans e especialização da máquina pública no comba-
te a LGBTGOBIA, mas também irei trabalhar em prol 
das comunidades desassistidas e que nunca foram de 
fato enxergadas pelo poder público, exceto em época 
de campanha”, disse ela.

SAMARTONY MARTINS

A
s eleições de 2020 serão marcadas não só por 
conta da pandemia do novo coronavírus (co-
vid-19) como também pela sub-representação 
das mulheres, dos(as) negros(as) e das lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transgêneras, transexuais e 
interesexuais (LGBTI+) e indígenas nos espaços da po-
lítica, tema que ganha ainda mais relevância em ano de 
eleições. Pela primeira vez, candidatos e candidatas aos 
cargos de prefeito e vereador em todo o país poderão ter 
o nome social na urna eletrônica. O direito está na Re-
solução TSE nº 23.609/2019 – que normatiza a escolha 
e o registro de candidaturas a esses cargos para as Elei-
ções Municipais de 2020.

A resolução determina que, no formulário do Reque-
rimento de Registro de Candidatura (RRC), conste, entre 
outros dados pessoais, o nome social que o candidato 
ou a candidata utiliza, se for esse o caso. Isso permite 
que as pessoas que não se identificam com o gênero de-
signado no seu nascimento possam concorrer a cargos 
eletivos utilizando o nome pelo qual a sua comunida-
de os conhece.

Desde 2018, uma decisão do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) possibilita que candidatos e candida-
tas transgênero apareçam na urna eletrônica com 
o seu nome social. Com a medida, nas Eleições 
Gerais daquele ano, foram registradas 29 candi-
daturas com nome social em todo o país. Des-
sas, 15 conseguiram ser eleitas para o cargo de 
suplente de deputado federal ou estadual.

Em São Luís uma das candidatas ao cargo de 
vereador que vem chamando a atenção, é a Lo-
hanna Pausini, primeira mulher trans que está 
concorrendo à uma das 31 vagas da Câmara Mu-
nicipal de São Luís nas eleições 2020. Questionada 
por O Imparcial sobre como ela analisa a partici-
pação das trans no contexto atual, foi categórica ao 
dizer que o segmento está em busca de visibilidade 
e respeito. “O movimento trans no Brasil deu-se conta 
que precisava se politizar e ter sua própria representa-
tividade política. Por conta disso muitas pessoas trans 
militantes das causas LGBT+ começaram a se filiar em 
partidos políticos com o objetivo de lançarem candida-
turas. Contudo, muitos partidos também perceberam 
que tratava-se de um fenômeno social e nessa luta por 
direitos políticos, muitos partidos nos enxergam ape-
nas como números e cotas, visando apenas um fortale-
cimento de seus próprios interesses partidários do que 
realmente compromissados com a causa LGBT+”, expli-
cando que é preciso ressaltar que quando um partido 
político lança uma candidatura trans, ele está se com-
prometendo com uma reivindicação de um segmento 
desassistido de políticas públicas, e que portanto, o par-
tido pode se reinventar ou se reestruturar quando de 
fato apoia uma causa.

Falta de 
oportunidades 

na vida a 
motivou 
entrar na 
política
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A conselheira do Grupo Mercúrio Patrícia Vasconcelos com os executivos Plínio Tuzzollo e Chrystiane Vasconcelos (HSLZ)

Jantar do Laboratório Lacmar reúne
médicos e parceiros

Sob o co man do do di re tor Vi ní cius Braid, o La bo ra tó rio Lac mar  re ce beu mé di cos e par cei ros em um Jan- 
tar Ci en tí fi co, cu jo ob je ti vo foi apre sen tar sua no va mar ca, no vo Nú cleo Téc ni co Ope ra ci o nal (NTO) e o mo- 
der no Par que Tec no ló gi co do la bo ra tó rio que se equi pa ra aos mai o res do país. O di re tor Vi ní cius Braid anun- 

ci ou que o Lac mar se rá o pri mei ro La bo ra tó rio do Nor te e Nor des te do país a ser to tal men te au to ma ti za do
des de a tri a gem até to dos os de mais se to res, em par ce ria com a Ro che In ter na ci o nal. O even to acon te ceu no
res tau ran te Cô co Bam bu e con tou tam bém com uma pa les tra mé di ca de pon ta, so bre o te ma “No vas Me to- 

do lo gi as pa ra Di ag nós ti co So ro ló gi co da Co vid-19” pro fe ri da pe la ge ren te mé di ca da Ro che Di ag nós ti ca
Dra. Adri a na Vas sal li e pe lo exe cu ti vo e Far ma cêu ti co-Bi oquí mi co Fe li pe Fa ni ni. Eles

apre sen ta ram pes qui sas e no vos pro to co los pa ra di ag nos ti car com mai or pre ci são
a Co vid-19, uti li zan do o mé to do Elecsys An ti-SARS-CoV-2.

Viviane Lopes, Suzana Viana, Paulo Braid e Vinícius Braid

Dr. Pablo Rocha e a Dra Isadora MarquesOs médicos do HSLZ Yuri Marroquim, Francisco Veras, Sílvia
Mochel e Aminadabe Souza

 As médicas Juliana Lacerda e Izabel Salgado Renata e Benedito Mouchrek

Niver temático de 
Manuela Rocha na Villa do

Vinho Bistrô
A gra ci o sa Ma nu e la Mi ran da Ban dei ra Ro cha com ple tou seis anos e

es co lheu co mo te ma de sua fes ti nha de ani ver sá rio a Mu lher Ma ra vi lha,
re sul tan do em uma be la de co ra ção te má ti ca do bo lo ao tra je da an fi triã.
Com mui ta gra ça e per so na li da de a lin da Ma nu fez ques tão de se ves tir
co mo a he roí na Won der Wo man pa ra re ce ber seus con vi da dos, ao la do

dos or gu lhos pais Hud son Ban dei ra Ro cha e Lo re a na Mi ran da Ban dei ra.
A ce le bra ção que foi bem in ti mis ta e vol ta da ape nas pa ra fa mi li a res acon- 
te ceu na Vil la do Vi nho Bis trô, res tau ran te co man da do pe lo tio da ani ver- 
sa ri an te, Werther Ban dei ra. Va le res sal tar que a Vil la do Vi nho vol tou com
tu do à ce na das ce le bra ções in ti mis tas, tan to cor po ra ti vas quan to so ci ais.

A aniversariante recebendo o carinho dos pais Hudson Bandeira Rocha e Loreana
Miranda Bandeira

A  aniversariante Manuela com o tio Werther Bandeira, que comanda a Villa do
Vinho Bistrô

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro
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Letícia e Fabio Gentil, Paulo Marinho Jr., Rosi Lopes e o deputado federal Cleber Verde

Convenção prestigiada em Caxias
Uma mul ti dão pres ti gi ou a ofi ci a li za ção das can di da tu ras do pre fei to Fá bio Gen til e do vi ce, Pau lo Ma ri- 

nho Jr., à re e lei ção em Ca xi as, du ran te a con ven ção do Par ti do Re pu bli ca nos. Em um even to mar ca do por
emo ção e ma ni fes ta ções en tu si as ma das de apoio, Fá bio e Pau li nho con fir ma ram a re e di ção da cha pa vi to ri- 
o sa nas ur nas há qua tro anos. Cha mou a aten ção, os cui da dos com a se gu ran ça dos par ti ci pan tes e or ga ni za-

do res do even to, to dos usan do más ca ras de pro te ção. A quan ti da de de aplau sos re fle tia a em pol ga ção dos
pre sen tes e o re co nhe ci men to po pu lar por um pre fei to tra ba lha dor e um vi ce-pre fei to que dá sus ten ta ção a
es se tra ba lho. Im por tan te res sal tar o em pe nho de Pau lo Ma ri nho Jr. en quan to De pu ta do Fe de ral, na bus ca
de re cur sos pa ra Ca xi as, pa ra o com ba te à pan de mia. Fo ram tan tas as re a li za ções da atu al ges tão mu ni ci pal
ca xi en se, que os cre den cia à con quis ta do se gun do man da to. Sem con se guir con ter a emo ção e as lá gri mas,

o pre fei to Fá bio Gen til la men tou a au sên cia do pai e men tor po lí ti co, de pu ta do es ta du al Zé Gen til, mor to em
ju nho por com pli ca ções da Co vid-19, mas res sal tou que de on de es ti ver, ele es tá ori en tan do seus pas sos e

lhe co brin do de pro te ção.

Aderbal Malheiros, Lycia Waquim, Fabio Gentil e Lisiane Bezerra

Jaqueline Mesquita, Adelson Pedrosa e Célia ChavesManoel Simão e Fabio Gentil

O publicitário Augusto Neto e Queiroz NetoO publicitário Fernando Santos e Fabio Gentil

Os noivos Geize Soares e Dr. Maxweyd Freire celebrando a cerimônia civil de
casamento

O casamento sustentável
de Geize e Max 

Com uma pro pos ta su per es pe ci al, pro to co los pa ra pe que nos even tos
nes te pe río do de pan de mia, e o acon che go e ca ri nho da fa mí lia e ami gos

mais ín ti mos; a en ge nhei ra am bi en tal e sa ni ta ris ta Gei ze So a res e o mé di- 
co neu ro ci rur gião Dr. Maxweyd Frei re se la ram com pro mis so ma tri mo ni- 

al no ci vil no en tar de cer do úl ti mo dia 24 de se tem bro, no apra zí vel res- 
tau ran te Mas sa ri, no Olho D’Água. Além da li mi ta ção de con vi da dos, em
tor no de 50, pa ra pro por ci o nar dis tan ci a men to, Gei ze apro vei tou o mo- 

men to pa ra se guir a ten dên cia dos even tos sus ten tá veis, até por que é
uma gran de de fen so ra do meio am bi en te. “Se a gen te pa rar pra pen sar no

im pac to am bi en tal que os even tos ge ram, fi ca ríamos as som bra dos por
tan tos des per díci os”, ar gu men tou. Ao pen sar sem pre no meio am bi en te,

Gei ze e Max op ta ram pe la luz do dia pa ra eco no mi zar o con su mo de
ener gia elétri ca. Tam bém es co lhe ram um lo cal com mui tas árvo res e ven- 

ti lação. “Re sol vi não uti li zar fo lhe tos, guar da na pos de pa pel, car tões e
plásti cos na de co ração”, acres cen ta. Na re cep ção, on de não era per mi ti- 

do bei jos e abra ços, as em ba la gens dos do ci nhos fo ram to dos de pa pel re- 
ci cla do/fil tro de ca fé com se men tes fei tos pe la ar tis ta Nel de ci Car rei ro.

Tam bém fo ram uti li za dos pai néis e mo bíli as de pal lets, e as flo res na de- 
co ração eram de si dra ta das. Pa ra béns. Chi que de mais.

Geize e Max optaram por  poucos convidados para evitar aglomeração

Nosso querido e ilustre amigo e comunicador Zé Cirilo viveu um momento muito
especial na última semana ao apadrinhar sua sobrinha Yasmin Garcez, na
solenidade de formatura em Psicologia, no Ceuma. Yasmin vem a ser filha do
engenheiro Biné Garcez, um dos irmãos do apresentador.

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro

O JORNAL 
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DO MARANHÃO
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ANIVERSÁRIO
DE CIDA 
VALADÃO. 
PARABÉNS 
E FELICIDADE
 PLENA

Quem mudou de idade essa 
semana, foi a matriarca, Cida 
Valadão, que comemorou a data 
de forma bem intimista, mas com 
o estilo e bom gosto de sempre. 
Esposa, mãe e avó dedicada, Cida 
tem uma atenção todo especial 
aos seus familiares, em especial 
aos netinhos. Gostaria de desejar 
muita saúde e felicidade a toda 
essa família abençoada.

PÉ NO ACELERADOR. 
SECRETÁRIO DE TURISMO,
 CATULÉ JR. GARANTE 
QUE O MARANHÃO VAI 
AVANÇAR NO SETOR.

A Secretaria de Turismo do Maranhão aproveitou o período da “quarente-
na” e realizou um grande planejamento para a retomada de economia, atra-
ção de investimentos e o reposicionamento do estado no patamar positivo 
no cenário turístico nacional e internacional. Em recente entrevista conce-
dida ao Programa de TV Mundo Passaporte, o secretário da pasta, Catulé Jr. 
afirmou que, os investimentos, obras e atividades programadas para esse 
ano, estão sendo retomadas e que a SETUR-MA com brevidade, já iniciou um 
grande trabalho de qualificação e capacitação dos profissionais e empresas, 
em todos os polos turísticos maranhenses. “É preciso pisar no acelerador e 
recuperar o tempo parado pela Pandemia do Coronavírus e para isso, toda a 
nossa equipe está trabalhando duro, para colocar o Maranhão em destaque 
e na moda novamente” concluiu, Catulé Jr.

CATULÉ JÚNIOR ACREDITA NA RETOMADA DO SETOR TURÍSTICO, AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA-
SE A DIVULGAÇÃO DO ESTADO COMO FORMA DE ATRAIR TURISTAS E INVESTIMENTOS.

LIQUIDA BAZAR 2020
O SEBRAE-MA realizará de 05 a 10 de outubro a edição 2020 

do Liquida Bazar. Um evento estadual, que reunirá empresas 
de varejo de 16 municípios de todas as regiões do estado em 
uma grande ação de vendas a preços e condições especiais.

Para os consumidores, é a oportunidade de comprar pro-
dutos e serviços na sua região com descontos de 30% até 70% 
nos preços. Para as empresas, é a oportunidade de preparar 
seu negócio para a retomada segura de suas lojas, recuperar 
as vendas que ficaram reprimidas durante o período de qua-
rentena da pandemia de COVID-19, além de acessarem uma 
trilha de capacitações e soluções exclusivas do SEBRAE, para 
adequar seus negócios às novas tendências e necessidades do 
mercado, no “novo normal”. Mais informações no site: liqui-
dabazar.sebraema.com

 COM UMA ADMINISTRAÇÃO FOCADA NO DESENVOLVIMENTO, O LIQUIDA 
BAZAR É UMA INICIATIVA DO SEBRAE-MA, QUE ABRIU RECENTEMENTE, 

NOVAS SEDES EM CHAPADINHA E AÇAILÂNDIA-MA.

O CHARME DO DUNAS 
BISTRÔ EM SANTO AMARO 

MAURO AROUCHE (EM 
PÉ) COM MADALE-

NA NOBRE E MARCOS 
DAVI, DEGUSTANDO E 

APROVANDO, O CAMA-
RÃO DA MALÁSIA, UM 

TÍPICO SABOR DO MA-
RANHÃO.

Além das incontáveis belezas encontradas em 
Santo Amaro – MA, na região dos Lençóis Mara-
nhenses, a cidade conta ainda, com lugares surpre-
endentes, entre eles, o Dunas Bistrô, que se destaca 
entre as maravilhas naturais do Parque Nacional.

Comandada pelo simpático e empreendedor, 
Mauro Arouche, que recepciona todos os clientes 
e amigos, com um largo sorriso no rosto, o agradá-
vel e badalado Dunas Bistrô é uma mistura de luxo 
e rústico, com várias pitadas de bom gosto.

Com um cardápio variado, tendo como base, 
os suculentos frutos do mar da região, o espaço 

oferece uma iguaria única no estado, o gigan-
te e saboroso Camarão da Malásia, que é servi-
do com acompanhamentos harmonizados, su-
cos, drinks de frutas típicas, vinhos famosos e 
no meio de muito verde. Um ambiente decora-
do com estilo e conforto. Indo a Santo Amaro – 
MA, o Dunas Bistrô é parada obrigatória para 
turistas e visitantes.

 APAIXONADA PELA VIDA E SUA 
FAMÍLIA, D. CIDA VALADÃO É 
UMA REFERÊNCIA AMOROSA E 
EXEMPLO DE DEDICAÇÃO.

TVN NAUGURA LOJA EM ITAPECURU
A cidade de Itapecuru está melhor conectada com a chegada da TVN na região, com os serviços de 

TV, Internet Fibra, Telefone Fixo e TV a Cabo. Agora os moradores podem navegar mais e falar mais pa-
gando menos com a TV. Garantia de velocidade, estabilidade e economia para empresas e residências. 
Seja para trabalhar, estudar ou se divertir com a melhor conexão.

A nova loja fica na Av. Brasil, 469, Centro. Mais informações: (98) 3199-7770 ou Whatsapp 3197-7171.

WALKIRIA PINTO (GER. COMERCIAL), JEFERSON BANDEIRA (GERENTE DE TI) E FLÁVIA PESSOA 
(GER. DE ATENDIMENTO) COMEMORAM O CRESCIMENTO DA TVN.


