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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

67 famílias despejadas no estado do Maranhão

PAGINA 11

Principais avenidas de São
Luís recebem novos radares
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 12

Cidade Operária
recebe grande
volume de obras
e serviços

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

Dia das criança:
oportunidade para
empreender

Golpistas usam Caixa
Tem para roubar
FGTS de até R$ 1.045
PÁGINA 11

PÁGINA 8

Festival de Dança Árabe é
atração em São Luís

Comércio aberto no
feriado do dia 12
PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

Motivado, Sampaio enfrenta o CSA-AL
no Castelão para tentar sair da zona
PÁGINA 12

BASTIDORES
APARTE

Primeiro Festival de Workshops de Danças
Árabes do Maranhão acontece neste sábado e
domingo. Transmissão será feita pelo aplicativo
zoom por conta da pandemia.
PÁGINA 14

A “gripezinha”
invade a Casa Branca
Transparentes

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

BRASIL

Tarifa zero não gerou
importação de arroz
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

A

decisão do governo federal de
zerar a tarifa de importação
do arroz para tentar aumentar a oferta e reduzir o preço
do produto ainda não surtiu efeito.
Dados apresentados nesta quinta-feira (1º/10) pelo Ministério da Economia revelam que, em setembro, não
houve importações signiﬁcativas de
arroz. Por isso, o produto segue em alta nos mercados brasileiros.
De acordo com os dados da balança comercial de setembro, o Brasil importou 51,2 mil toneladas de arroz
com casca e 73,8 mil toneladas de arroz sem casca. Porém, a maior parte
do produto veio do Paraguai, de onde
o Brasil já consegue importar sem a
cobrança de tarifas. Ou seja, não é fruto da isenção da Tarifa Externa Comum (TEC) — medida anunciada em
9 de setembro, em meio à escalada de
preços do arroz, com o intuito de permitir a importação de até 400 mil toneladas do produto sem a cobrança
de tarifas até o ﬁm do ano.

arroz a caminho do Brasil e sem tarifa.
“Depois da isenção da TEC, foram negociadas 200 mil toneladas com a Índia, os Estados Unidos e a Guiana. O
primeiro embarque deve chegar na
segunda quinzena deste mês de outubro ou na primeira quinzena de novembro”, aﬁrmou.

Ela admitiu, contudo,
que, até a chegada desse
arroz, o produto pode
continuar em alta nos
mercados.

“O preço do produtor para a indústria dobrou, resultado da recuperação
do preço, que era defasado. E muitos
mercados ainda não ﬁzeram todo o
“Ainda não observamos uma ope- repasse desses preços, porque estaração de importação em volumes sig- vam trabalhando com os estoques”,
niﬁcativos decorrentes da cota”, ad- explicou Andressa.
mitiu o subsecretário de Inteligência e
Prova disso é que o Índice de Preços
Estatísticas de Comércio Exterior do
Ministério da Economia, Herlon ao Consumidor Semanal (IPC-S) da
Brandão.
Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou, também nesta quinta-feira, que o
Diretora-executiva da Associação arroz ﬁcou 8,01% mais caro nos últiBrasileira da Indústria do Arroz (Abi- mos 30 dias. Em agosto, o produto já
arroz), Andressa Silva contou que essa havia subido 19,25%, segundo a inﬂaimportação do Paraguai já havia sido ção oﬁcial do país, medida pelo Instinegociada antes mesmo da isenção tuto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísda TEC, mas garantiu que já há mais tica (IBGE).

A diretora da Abiarroz garantiu, por
sua vez, que os preços se estabilizaram no mercado doméstico nas últimas semanas. “Chegamos a receber
sacas de 50 quilos do produtor por R$
115. Há mais de uma semana, está estável em R$ 104. Por isso, o preço do
quilo do arroz deve ﬁcar entre R$ 5 e
R$ 7 nos mercados”, calculou.
Andressa avisou, contudo, que esse
preço não deve cair muito depois que
o arroz do exterior chegar ao Brasil.
Aﬁnal, o produto também se valorizou no mercado externo e ainda tem
um aumento extra aqui no Brasil, por
conta da alta do dólar. “O arroz que está vindo é bem oneroso, vai chegar
com um preço muito próximo ao que
já está no mercado. Entre R$ 104 e R$
110 a saca, dependendo do dólar. Então, a vinda do arroz não vai reduzir o
preço, vai estabilizar, criar um teto e
evitar que o preço continue subindo”,
alertou.
“Não existe sobreoferta de arroz no
mundo, porque há demanda por
commodities agrícolas no mundo inteiro. Então, o arroz não vai chegar barato e o câmbio também não favorece”, conﬁrmou o estrategista de comércio exterior do Banco Ourinvest e
ex-secretário de Comércio Exterior do
Brasil, Welber Barral.
Ele concluiu que, na prática, o que
a isenção anunciada pelo governo pode oferecer é a redução da especulação dos preços do arroz.

Governo pode
prorrogar isenção
do IOF até 2021
O governo estuda prorrogar a isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de crédito até o ﬁm do ano, aﬁrmou o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias. Em julho, a alíquota zero passou a valer por mais três
meses e ele não descartou que a medida pode ser estendida até 2021.
“Está em discussão a manutenção da alíquota zero do
IOF até o ﬁnal do ano. Essa avaliação é feita no âmbito
do Poder Executivo e pode ser discutida novamente no
ano que vem, se estiverem presentes essas mesmas condições”, destacou Malaquias, nesta quinta-feira (01),
durante a apresentação do resultado da arrecadação de
agosto.
De acordo com Malaquias, o IOF é um tributo regulador do mercado, assim como o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e o Imposto de Importação (II), e,
portanto, pode ser zerado “de acordo com a necessidade”. Os dados da Receita mostram que a desoneração do
IOF somou R$ 11 bilhões em 2020, e a isenção do II sobre
produtos associados ao combate à covid-19, R$ 520 milhões.
Dado acima das previsões
Em agosto, o Fisco recolheu R$ 124,5 bilhões em tributos, registrando alta real (descontada a inﬂação) de
1,3% sobre mesmo intervalo de 2019. Foi o maior volume para o mês desde 2014, quando a Receita arrecadou
R$ 127,4 bilhões. O resultado, decorrente, principalmente, do início do pagamento de tributos atrasados, ﬁcou acima das estimativas do mercado computadas pelo Prisma Fiscal, do Ministério da Economia, que previa
R$ 107,9 bilhões.
Para Malaquias, o dado é positivo porque indica a primeira recuperação no período da pandemia. No entanto, ele reconheceu que “a atividade econômica não voltou ainda na sua plenitude”. Segundo ele, as medidas
adotadas pelo governo no combate aos efeitos da pandemia na economia, como o auxílio emergencial e a redução de jornada e de salários, estão surtindo efeito –
evitaram que a retração na economia fosse maior e o desempenho da arrecadação fosse pior.

Em relação a setembro, ele
demonstrou otimismo e disse que

MEIO AMBIENTE

“os dados estão vindo melhores do

Senadores elaboraram Estatuto do Pantanal

retomada continua.

O presidente da Comissão Externa
do Pantanal no Senado, Wellington
Fagundes (PL-MT), cobrou nesta sexta-feira (2) investimentos em infraestrutura na região pantaneira.
“A Sudeco, que é a Superintendência de Desenvolvimento do CentroOeste, tem que ser mais bem estruturada, e o FCO [Fundo de Financiamento do Centro-Oeste] precisa ser
direcionado, principalmente neste
momento, para a recuperação e conservação de nossas atividades econômicas, como a pecuária e o turismo”,
aﬁrmou o senador.
Na abertura da reunião de hoje,
destinada à realização de audiência
pública, Fagundes disse que, ao todo,
os estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul somam 3.361.000 hectares de vegetação destruída, sem
contar, os animais mortos. Segundo o
parlamentar, o prolongamento do período da seca representa um desaﬁo
para que se estabeleçam as ações metodológicas e tecnológicas necessárias para prevenir e preparar os estados
para essa situação, que ele considera
excepcional.
“Vamos trabalhar, dentro do estatuto [do Pantanal], a harmonização
da legislação entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, visando integrar as
políticas públicas entre os estados do
Pantanal, com ênfase no fomento ao
desenvolvimento sustentável. Daí a
importância do governo federal, de
criarmos, inclusive, um programa federal de incentivos, de investimentos
para que tenhamos a atividade
econômica do turismo, da pecuária,
com incentivos ﬁscais, com linhas de
crédito especíﬁcas”, destacou.
Controle de focos
Convidado para a audiência pública, o general de brigada José Eduardo
Leal de Oliveira, representante do Ministério da Defesa, disse que as ações

empregadas no Pantanal permitiram
uma redução acima de 80% dos focos
de queimada e de incêndio. Por causa
da seca na região, essa porcentagem
varia, ressaltou Oliveira.
Sobre o apoio das Forças Armadas,
o general destacou o uso de 14 aeronaves: além de helicópteros da Marinha, do Exército e da Força Aérea, há o
C-130, um avião, uma aeronave Hércules com o sistema Maffs, que permite o lançamento de água, principalmente em pontos de mais difícil acesso, a que não se consegue chegar por
meio terrestre.
“Temos apoiado também, dentro
das nossas disponibilidades, uma
ação de distribuição de alimentos aos
animais, que sofrem com essa seca
bastante forte, bastante intensa”,
acrescentou Oliveira.

do Pantanal aprovou

Segurança hídrica
Representando a sociedade civil, a
organização não governamental
(ONG) Mulheres em Ação no Pantanal
(Mupan) manifestou preocupação
com a segurança hídrica na região.
“Hoje, além do fogo, não temos
água para o abastecimento das populações – seja humana, seja fauna, seja
para abastecer os próprios aviões que
vão fazer esse combate. Então, o reconhecimento da importância das comunidades em seus territórios, e que
tenhamos uma plataforma de diferentes atores sociais, em um diálogo
de saberes”, disse a diretora-geral da
Mupan, Áurea Garcia.

Recursos Naturais

Multas

Antes de começar a
audiência publica desta
sexta-feira, a Comissão

um requerimento de
informações ao
Ministério do Meio
Ambiente. Os
parlamentares querem
ser informados sobre

que os de agosto”, sinalizando que a

Por enquanto, no acumulado do ano até agosto, os
números da Receita não são tão animadores em meio à
recessão provocada pela pandemia. A arrecadação total
registrou queda, em termos reais, de 13,2%, em relação
ao mesmo período de 2019, somando R$ 906,5 bilhões.
Um fator que chamou a atenção foi a arrecadação do
imposto de renda sobre o trabalho, que encolheu 9,8%
em agosto na comparação com o mesmo período de
2019, reﬂetindo queda na massa salarial, de acordo com
os técnicos da Receita. No acumulado do ano, entretanto, acumula queda de 2,6%.

multas ambientais

Principais quedas

aplicadas pelo Instituto

O IOF foi imposto que registrou uma das maiores
quedas em termos percentuais no acumulado do ano,
de 38,9%, mas o PIS-Coﬁns e as contribuições previdenciárias tiveram as maiores reduções em volume, de R$
50,7 bilhões e de R$ 39,8 bilhões, respectivamente. Esse
recuo, em grande parte, segundo Malaquias, é resultado
do diferimento do pagamento desses tributos, que começaram a serem feitos em agosto.

Brasileiro do Meio
Ambiente e dos
Renováveis (Ibama)
referentes a

Contudo, o volume esperado, de R$

desmatamento e

23,2 bilhões, não foi atingido e o

queimadas, por bioma.

Fisco apurou o pagamento de R$
17,3 bilhões, ou seja, 25% a menos

Diligência
Neste sábado (3), parlamentares
que integram o colegiado farão a segunda diligência ao local das queimadas, como previsto no plano de trabalho aprovado no ﬁm de setembro.
Desta vez, a visita será a Corumbá, em
Mato Grosso do Sul. No último dia 19,
os senadores foram a Poconé, em Mato Grosso. Os ministros Ricardo Salles,
do Meio Ambiente, e Tereza Cristina,
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também deverão participar da
viagem, segundo informações do gabinete do relator da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

do que o esperado.
Malaquias tentou minimizar o dado e aﬁrmou que
não é possível ainda considerar que essa redução signiﬁque inadimplência.
De acordo com Malaquias, um fator que evitou que a
arrecadação de agosto fosse maior foram as compensações tributárias. Esse mecanismo permite que, em vez
de pagar tributo, o contribuinte possa utilizar créditos
tributários apurados para efetuar quitação. Ele contou
que, em agosto, a utilização desse dispositivo cresceu
97,8% em relação ao mesmo intervalo do ano passado,
somando R$ 18,1 bilhões.
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ELEIÇÕES 2020

Candidatosaprefeito
zinha” invade
maisricosdoMaranhão Aa Ca“grisapeBran
ca
Para a montagem da lista foram considerados os valores declarados ao TSE no
processo de registro de candidaturas

A

través da plataforma de divulgação de candidatura do
Tribunal Superior Eleitoral é
possível acessar a lista de
bens pelos candidatos a prefeito no
Brasil inteiro. Hoje, separamos uma
lista dos cinco candidatos mais ricos
do Maranhão.

Para a montagem da
lista foram considerados
os valores declarados ao
TSE no processo de
registro de
candidaturas.
A grande curiosidade é que nenhum dos candidatos pertence a uma
das grandes cidades do Maranhão.
Veja os cinco candidatos a prefeito
mais ricos do estado:

Dr. Bonifácio:
Liderando a lista está o médico José
Bonifácio Barbosa (Pc do B), candidato a prefeito no município São José do
Rio Preto. O candidato declarou ao
TSE
um
patrimônio
de
R$
16.143.948,86. Em 2004, o médico
concorreu às eleições municipais em
Penalva, também no Maranhão.

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

Dr Magno:
O candidato a prefeito de Chapadinha, Magnos Augusto Nunes declarou
cerca de R$ 11.194.922,17 em bens ao
TSE. O médico concorre às eleições
pelo partido Cidadania.

Rubens Japonês:
Rubens Sussumu é candidato à reeleição no município de Alto Parnaíba
pelo Republicanos. Ele declarou ao
TSE
um
patrimônio
de
R$
11.137.227,63.

Iracy Mendonça Weba concorre à
reeleição no município de Nova Olinda do Maranhão. A candidata declarou ao TSE um patrimônio de R$
10.495.000,00.

Rigo Telles:
O empresário é candidato pelo Partido Liberal. Rigo Alberto Telis concorre ao cargo de prefeito de Barra do
Corda e declarou ao TSE um patrimônio de R$7.645.409,40.

Iracy Weba:

Sem pedir licença, o coronavírus desembarcou ontem na Casa Branca, infectou o presidente Donaldo
Trump e sua esposa Melania. De quebra, deixou no ar
uma nuvem de incertezas sobre a eleição presidencial,
daqui a 30 dias, e sacudiu os mercados pelo mundo afora. O anúncio do diagnóstico do casal Trump com a
covid19 ocorre apenas dois meses depois de o presidente declarar que o vírus sumiria sozinho, apesar do avanço dos contágios no seu país. Até ontem, 207 mil pessoas
perderam a vida na maior economia do mundo e 7,3 milhões foram infectadas, num avanço que apenas sinaliza
estabilidade. “Um dia, como por milagre, vai desaparecer”, aﬁrmou Trump. Assim como o seu amigão do Brasil, Jair Bolsonaro, Trump se contagiou com uma doença
que vinha minimizando desde fevereiro. Outro dirigente afetado foi o presidente de Belarus, Aleksander Lukashenko, que tinha aconselhado beber vodca, jogar
hóquei, ir à sauna e cultivar lavouras com um trator como receitas para combater a covid-19. São líderes que
vêm zombando do vírus mais perverso e desaﬁador do
século 21. Um dos mais perigosos da história. Por idiomas mais diversiﬁcados, líderes mundiais contestaram
o uso de máscara, gastaram bilhões de dólares com a
cloroquina, ﬁzeram chacota com o distanciamento social e pregaram o retorno imediato das atividades
econômicas. Foi a tentativa de alcançar a chamada imunidade de rebanho, como propôs o primeiro-ministro
do Reino Unido, Boris Johnson. Ele passou vários dias
internado em UTI, com uso de respirador. Essas são algumas das principais medidas que cercaram os líderes
mais polêmicos na luta contra o coronavírus. Embora o
tempo tenha revelado a real gravidade da covid-19, alguns dirigentes continuam minimizando o seu poder e
propondo soluções polêmicas. Em 22 de janeiro, dois dias depois de ser registrado o primeiro contágio nos
EUA, Donald Trump aﬁrmou que tudo estava no controle. “É uma pessoa que vem da China. Nós a temos sob
controle. Vai ﬁcar bem”, prometeu. Em março, Jair Bolsonaro se referiu ao vírus como “uma gripezinha”, acusou os partidos de esquerda de causarem a pandemia,
defendeu e “receitar”, à exaustão, a hidroxicloroquina,
como tratamento eﬁcaz. Ontem, o Brasil contabilizava
4,85 milhões de casos positivos e 144.680 mortos, segundo país mais afetado do mundo.

Crime compensa? (1)

PROTEÇÃO

CarretacomEPIsparaaseleiçõeschegaaoMaranhão

O PCC virou uma multinacional e seus chefes em liberdade não estão nas periferias das cidades, mas vivendo em mansões e andando em carrões de luxo. O delegado da Polícia Federal, Elvis Secco, já fala em “Lava
Jato do PCC”.

Crime compensa? (2)

Elvis é coordenador geral de repressão às drogas, armas e facções criminosas. Segundo ele, a soﬁsticação da
lavagem de dinheiro e o padrão de vida de seus líderes
são comparáveis aos envolvidos nos esquemas de corrupção da Petrobras.

Crime compensa? (3)

Empresas usadas pelo PCC movimentaram R$ 32 bilhões em 4 anos, diz o Coaf. Na Operação Rei do Crime,
a PF desarticulou um braço ﬁnanceiro da facção. Interditou mais de 70 empresas e bloqueou, com ordem judicial, mais de R$ 730 milhões em bancos.

“Ainda diz ter Deus no coração”

Do presidente Jair Bolsonaro, detonando com o pastor
Silas Malafaia, pelas críticas contra a indicação do desembargador Kassio Nunes para ministro do STF.

O USO DOS EPIS FAZ PARTE DO PLANO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DESENVOLVIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL
Neste sábado, 3 de outubro, a 3ª
carreta de 6 com 69 toneladas de equipamentos de proteção individual doados por 26 empresas para serem usados por servidores, mesários e colaboradores durante as eleições 2020 no
Maranhão descarrega a partir das 9h
na sede do 24º Batalhão de Infantaria
de Selva, localizada no João Paulo.
É na quadra de esportes do Exército
que todo o material está sendo armazenado para distribuição às 105 zonas
eleitorais do estado. A primeira carreta descarregou no dia 27/09 e as demais devem estar na ilha até o dia 6 de
outubro. O uso dos EPIs faz parte do
plano de segurança sanitária desenvolvido pela Justiça Eleitoral com vistas a prevenir a transmissão do COVID-19.
No plano de segurança sanitária
constam protocolos, medidas e recomendações elaborados por consultores do Albert Einstein, Fundação
Oswaldo Cruz e Hospital Sírio-Liba-

nês.
No documento estão dicas para os
mesários, eleitores e colaboradores, o
passo a passo da votação, além de dicas de como votar com segurança.
Lembramos ainda que o horário de
votação está estendido para de 7h às
17h e que o horário de 7h às 10h é preferencial para os eleitores que integram os grupos de riscos.
Total de doações recebidas pelo
TRE-MA
– 65.621 protetores faciais;
– 241.262 máscaras;
– 64.981 frascos de álcool em gel
70% de 200 ml;
– 62.877 frascos de álcool em gel
70% de 500 ml;
– 14.283 frascos de álcool sanitizante 70% de 400 ml;
– 27.999 pôsteres;
– e 61.180 adesivos.

Vice-decano preside sessão

O juiz Bruno Duailibe, membro da

Corte do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão, que assumiu como jurista em 15/04/19 – atualmente o vice-decano do órgão, presidiu os últimos processos da pauta da sessão ordinária realizada nesta sexta-feira, 2
de outubro.
Isso foi possível em razão da ausência do presidente, desembargador
Tyrone Silva, e a suspeição do vicepresidente e corregedor, desembargador Joaquim Figueiredo, no processo
que estava sendo julgado. De acordo
com Regimento Interno do Regional,
artigo 75, na ausência ou impedimento do presidente, as sessões serão presididas pelo vice-presidente ou pelo
juiz membro mais antigo entre os presentes à sessão. “É uma honra e surpresa presidir a Corte mesmo de forma temporária pelas impossibilidades apontadas e narradas anteriormente, mas cumprirei com a minha
missão”, registrou Duailibe ao assumir a presidência do julgamento.

Nem surpreendente, nem de nível elevado. O
debate dos 11 candidatos a prefeito de São
Luís, realizado pela Band-MA, dos estúdios da
TV-Ufma, ﬁcou na categoria mediana. Algumas
provocações de Franklin Douglas (PSOL) contra adversários não passou de “beliscadas”.
O debate em parceria Band/TV Ufma valeu
mais pela iniciativa jornalística, do que pelo
volume das discussões e consistência das propostas. Quem conseguiu não dormir até o ﬁm,
já de madrugada, pôde apenas reunir vagas impressões sobre cada um.
O governador Flávio Dino já assinou a lei que
cria, no Maranhão, o Aluguel Maria da Penha,
benefício social destinado a mulheres vítimas
de violência que não possam retornar aos seus
lares. O programa será coordenado pela Secretaria Estadual da Mulher.
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200 Lulas x 91 Bolsonaros

As eleições costumam trazer candidatos com nomes
inspirados em ﬁguras públicas. Neste ano, temos na lista
desde Donald Trump Bolsonaro a Daniel Lula da Silva.
No total, foram inscritos no TSE 200 Lulas e 91 Bolsonaros – vereadores e prefeitos.

Pretos & Brancos

Análise das características dos candidatos pelo país
afora, o portal UOL constatou que a maioria dos Bolsonaros é de brancos: 53 dos 91 (58%).
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A dogmática crença
no poder
ANTONIO CARLOS LUA
Antonio Carlos Lua
Estão em curso duas grandes guerras no planeta. A
primeira, a dos homens contra os próprios homens.
A segunda, a dos homens contra a natureza. Embora sejam aparentemente diferentes e combatidas com armas
diferentes, elas estão reunidas sob o mesmo objetivo: o
domínio.

A guerra dos homens contra os
próprios homens acontece de modo
semelhante ao passado. A diferença
está nas armas utilizadas.

Consórcios Públicos para Gestão das Cidades!
ALEX BRITO
Doutor em Desenvolvimento. Professor
Adjunto do Departamento de Economia
e do Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Socioeconômico da
UFMA. (alex_brito@yahoo.com)
A maior diﬁculdade para gestão
pública municipal sem dúvida alguma é a restrição orçamentária imposta pela baixa capacidade de geração
de recursos próprios. Portanto, o desaﬁo para o próximo gestor de nossa
cidade é saber como implementar
mudanças e alterar o ritmo do que já
vem sendo feito, com o dinheiro que
temos. Não há dúvidas que a maior
inovação que se pode querer é garantir direitos com a máxima celeridade
possível, aﬁnal a cidadania também
tem pressa.
Talvez uma forma de mitigar os
constrangimentos impostos pela dura
realidade das ﬁnanças públicas municipais seja a cooperação intermunicipal para tratar dos problemas prementes comuns ao território contíguo
das municipalidades. Sim, é necessário o compartilhamento de esforços
que transcendem os limites municipais para enfrentar as diﬁculdades
nossas de cada dia. E elas são enormes: os óbices na infraestrutura, na
saúde, na educação, na segurança pública, e por aí vai.
Uma maneira de combater o problema é organizar a região metropolitana a partir de consórcios intermunicipais para gerir a cidade e seu entorno. Como os consórcios demandam,
por natureza, relações de cooperação,
à medida que são produtos da vontade autônoma dos municípios, é possível que se constituam não apenas como instrumentos de políticas, mas,

também, como uma política de se fazer políticas. Podem, assim, ser uma
nova forma de se fazer a política, à
medida que suscitam a colaboração
na coprodução de suas ações, podendo fomentar processos efetivamente
democráticos. No entanto, embora
demandem cooperação, esta somente
se consolida com a efetiva participação.
A participação, além de cumprir
um papel pedagógico e de controle é o
elemento que enraíza as relações de
cooperação, que se estabelecem pelo
ato da vontade; em outras palavras, é
a substância que fundamenta e origina estruturas organizacionais colaborativas ou de cooperação. Logo, uma
política de consorciamento verdadeiramente democrática deverá ser, essencialmente, participativa. Assim os
consórcios públicos só podem estabelecer um regime de cooperação na
construção de políticas democráticas
se forem, por deﬁnição, participativos.
Além do regime de cooperação por
ato de vontade, há alguns outros aspectos que potencializam os consórcios como capazes de promover a estruturação democrática das políticas
públicas: os consórcios são iniciativas
pontuais com grande capacidade de
aderência ao território e às suas identidades locais; e, como já sabemos, o
espaço local é o ambiente de instrução, onde o cidadão aprende a se autogovernar, é, portanto, o espaço, por
excelência do conhecimento democrático.
Além disso, a gestão a partir do consorciamento intermunicipal pode,
também, favorecer o alargamento do
Estado, à medida em que é plausível

ser percebida algumas implicações
que os consócios trazem à tona. Por
exemplo: esses arranjos problematizam a função dos atores públicos e sociais nas políticas públicas de grande
envergadura, como a política de saúde, de combate às desigualdades sociais, de transportes coletivo, de tratamento de resíduos sólidos, de desenvolvimento regional, entre outras,
apontando que o protagonismo dos
atores públicos federais pode ser relativizado, à medida que a participação
dos consórcios em temas de grande
envergadura permite que se redirecione o olhar para o papel dos entes
municipais na produção ou desenvolvimento dessas políticas. Em outras
palavras: os entes municipais, à medida que fomentam regimes de cooperação, para tratar das grandes questões públicas que atravessam o território, podem assumir a liderança na
produção de políticas que reduzam as
disparidades regionais.
Acreditamos, portanto, que os consórcios públicos intermunicipais podem inaugurar uma nova perspectiva
de gestão pública, que reside na mudança nas relações entre os próprios
entes públicos, modiﬁcando e ampliando o Estado, promovendo relações
de reciprocidade sustentadas por
consensos, com a participação de atores civis e privados, em vez de relações
baseadas em hierarquias. Dessa forma, a relação de cooperação não tende a produzir um novo nível de governo, mas um espaço, ou uma outra maneira de relacionamento entre os entes públicos e privados, para compartilhar esforços na solução das grandes
questões que aﬂigem o cotidiano do
cidadão.

Aos Senhores candidatos a prefeito de São Luis-MA
LOURIVAL DA CUNHA SOUZA
Presidente valorizacaoavida@gmail.com
A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO é uma
grave questão social e econômica no
mundo, no Brasil, no Maranhão e em
nossa capital São Luís, que dilapida
centenas de famílias com muita dor e
sofrimento e se constitui, ainda, em
uma grave questão de saúde pública.
A SOS VIDA PELA PAZ NO TRÂNSITO foi criada em 15 de abril de 2011 e
ao longo deste tempo tem buscado
junto às autoridades medidas para viabilizar o trânsito seguro a ﬁm de, pelo menos, arrefecer a violência que
produz tantos mortos e feridos no
trânsito. Tem buscado, também, mobilizar a sociedade para a realidade da
violência no trânsito, realizando parcerias com as mais diversas entidades
e instituições públicas e privadas. As
estatísticas da violência no trânsito
são estarrecedoras e em São Luís. Declinamos abaixo algumas estatísticas
da violência no trânsito em São Luís.
1-MORTES NO TRÂNSITO EM
2019
SEXO
TOTAL
FEMININO
20
MASCULINO 78
TOTAL
98
Fonte: Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da

SEMUS-Secretaria Municipal de Saúde de São Luis.
1. Na cidade de São Luís morrem
em média 8(oito) pessoas por mês vítimas de acidentes de trânsito, de
acordo com vários órgãos municipais
( SMTT-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes; SEMUS-Secretaria
Municipal de Saúde; e SAMU-Serviço
Atendimento Móvel de Urgência).
2. De cada 4(quatro) pacientes do
setor de ortopedia do Socorrão II,
3(três) são vítimas de acidentes de
trânsito.
3. 90% dos leitos de ortopedia da
Santa Casa de Misericórdia eram ocupados por acidentados no trânsito.

ca.
3. Realizar diariamente a ﬁscalização da Lei Seca, intensiﬁcando nos ﬁnais de semana e feriados, mediante
convênio com Polícia Militar.
4. Realizar Campanhas educativas
permanentes nas escolas, e através
dos órgãos da mídia.
5. Ampliar a sinalização horizontal
e vertical em todas as vias públicas.
6. Instalar semáforos inteligentes
para melhorar a ﬂuidez do trânsito
7. Restaurar a pintura de todas as
faixas de pedestres e dotá-las de acessibilidade e sinalização vertical.
8. Reduzir a velocidade nas avenidas de São Luis para 60 km/h
9. Implantar toda a infraestrutura
PROPOSTA
necessária nas vias públicas municiAgora, neste período em que está pais no tocante a pavimentação, sinaacontecendo a campanha eleitoral, lização e colocação de guard rail nas
encaminhamos a cada um dos Senho- vias com desnível para vias laterais
res o elenco de ações abaixo, como
10. Instalar passarelas em vários
proposta a serem implementadas na pontos de grande movimentação de
gestão da prefeitura de São Luís no pedestres e movimentação de veícuperíodo de 2021-2024.
los, permitindo a travessia dos primeiros em segurança e permitindo o
A) TRÂNSITO
ﬂuxo normal dos veículos.
1. Implementar o tema social EduB) TRANSPORTE/MOBILIDADE
cação para o Trânsito na rede munici1. Planejar e implantar o transporte
pal de ensino.
de massa em nossa capital, através
2. Intensiﬁcar o cumprimento do dos BRTs e VLTs.
Código de Trânsito Brasileiro, através
Esperando sermos atendidos em
da ﬁscalização com os agentes de nosso pleito, despedimo-nos fratertrânsito e com a ﬁscalização eletrôni- nalmente.

Agora, além das armas de fogo, existem também as
armas ﬁnanceiras poderosas, capazes de colocar povos
de joelhos, fazê-los passar fome sem derramar sangue.
Já a guerra do homem contra a natureza começou
quando o homem entrou na modernidade e imaginou
ser o proprietário do planeta, cortando o galho da árvore
sobre o qual está sentado, esquecendo que a natureza
não é inﬁnita e tem limites que estão a ponto de serem
superados.
Vivemos numa realidade escamoteada pela voracidade das demandas de acumulação do capital, que se sustentam na ﬁrme e dogmática crença no poder todo-poderoso das ditaduras odiosas, da exploração excessiva
de recursos naturais pelos “conquistadores”, que pretendem ser uma raça especial de humanos.
Diante da envelhecida visão de dominação e exploração – sustentada no divórcio profundo entre a economia
e a natureza – surgem no horizonte várias mensagens de
alerta, diante dos crescentes problemas climáticos globais.
Os limites da natureza estão sendo aceleradamente
ultrapassados com o estilo de vida antropocêntrico, exigindo uma nova ética que nos faça entender que não somos Deus e que a natureza foi chamada de Gaia – deusa
grega primordial da potência da Terra – por ser um gigantesco organismo responsável pelo cordão umbilical
da vida no planeta.

Não podemos continuar
aniquilando a natureza com o
progresso modernizante pelo qual
plantas, animais e escravos
humanos são literalmente
consumidos para aumentar a
energia para as classes dominantes
e impérios.
Conviver é o verbo certo. Dominar, o errado. A modernidade confundiu os verbos. Como aﬁrmava Galileu,
o Livro da Natureza está escrito nos símbolos da matemática. Uma guerra justiﬁcada pela necessidade do desenvolvimento e do progresso mostra um homem incoerente e arrogante.
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Os estragos das aulas suspensas
JOSÉ PASTORE
Professor da Universidade de São Paulo
e membro da Academia Paulista de Letras, é presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomercio-SP

Voltar às aulas é uma
das decisões mais
difíceis para pais,
professores,
funcionários e alunos.
Sinceramente, não sei o
que dizer. Mas, sobre as
consequências da
paralisia das escolas,
arrisco alguns
comentários.
Isso porque falhas na aprendizagem diﬁcultam a entrada no mercado
de trabalho, inﬂuenciam os salários
dos ex-alunos, prejudicam a produtividade e o próprio PIB do país. Ou seja, perder um ano na vida escolar tem
efeito gigantesco no futuro das pessoas e dos países. É isso que diz a teoria
do capital humano.
Mas eu mesmo ﬁquei assustado
com os resultados de uma pesquisa
nesse campo que procurou quantiﬁcar o efeito do fechamento das escolas

devido à covid-19 em 192 países que
atingiu 1,5 bilhão de alunos. O assunto já havia sido estudo em outras pandemias. Os prejuízos da paralisia das
escolas ocorreram nos anos seguintes
e se prolongaram por muitas décadas
na vida proﬁssional das pessoas e na
economia dos países.

perda de US$ 40 bilhões por ano, o
que daria cerca de US$ 1,2 trilhão durante uma vida proﬁssional de 30
anos.

As perdas sempre são maiores nos
países de baixa qualidade da educação. Em qualquer nação, o que importa é o que as crianças e jovens apreenA peste negra (1347-1352), que ma- dem. Segundo o Índice de Desenvoltou cerca de 75 milhões de pessoas, vimento da Educação Básica (Ideb) de
devastou muitas cidades e fez dimi- 2019, a aprendizagem dos estudantes
nuir a força de trabalho agrícola por brasileiros decai rapidamente à medivárias décadas, ocasionando falta de da que eles avançam nas primeiras
mão de obra por muitos anos. A gripe cinco séries do ensino fundamental I.
espanhola (1918-1920) ceifou 100 mi- O mesmo ocorre no fundamental II.
lhões de pessoas e afetou a atividade Até as escolas particulares têm deeconômica por várias décadas. A gri- sempenho aquém da meta de 7,1. As
pe Sars (2003) reduziu o PIB do Reino escolas públicas estaduais atingem só
Unido, França, Bélgica e Holanda en- 23% da meta ﬁxada para aquele ano.
tre 0,5% e 2% do PIB naquele ano (Ge- No ensino médio, as escolas brasileiorge Psacharopoulos e colaboradores, ras têm média de 4,2 enquanto a meta
Lost wages: the covid-19 cost of scho- é 5.
ol closures, Bonn: Institute of Labor
Quando se considera que as crianEconomics, 2020).
ças e jovens brasileiros perderam
Os autores desse estudo citam si- mais de seis meses de aula em 2020, é
mulação que considera as perdas em evidente que a perda de renda, avan157 países que paralisaram as escolas ços na carreira, produtividade e PIB
do ensino fundamental pelo período será monstruosa nos próximos anos e
de 5 a 7 meses. Os resultados são as- ao longo das próximas décadas. As essustadores. Os alunos terão redução timativas não são sacrossantas, conno salário em torno de US$ 1.400 por venhamos. Mas, sem dúvida, o estraano e, no mínimo, US$ 25 mil em sua go da suspensão das aulas terá provida proﬁssional. Para a população longado impacto na produção, promundial de estudantes, a estimativa dutividade, emprego e renda dos brada referida perda de aprendizagem sileiros.
chegará à devastadora cifra de US$ 15
Não estou criticando a suspensão
trilhões.
das aulas, pois essa decisão buscou a
Quando se levam em conta os gran- preservação da saúde de todos. Ledes agregados de pessoas, esses nú- vanto apenas a necessidade de esformeros se tornam estonteantes. Usan- ços redobrados para compensar, aindo outra metodologia, Ricardo Paes da que parcialmente, o estrago mende Barros apresenta resultados igual- cionado. Nesse, como em outros cammente preocupantes: a evasão escolar pos, teremos de multiplicar nossas
do ensino médio no Brasil provoca energias por muitos e muitos anos.

Não faltam opções
ORLANDO THOMÉ CORDEIRO
Consultor em estratégia

O TSE acabou de tornar
público em seu site um
conjunto de
informações sobre
candidatos que
disputarão as próximas
eleições municipais.
Algumas delas chamam
muita atenção por
serem, em certa
medida, uma
radiograﬁa da política
nacional.
O primeiro aspecto é quanto ao número de candidaturas. Há 549.188 pedidos de registro, sendo 19.164 para o
cargo de prefeito, 19.208 a vice-prefeito e 510.816 a vereador, representando acréscimo de quase 11% quando
comparamos com as eleições de 2016.

(38%) e 133.808 (24%).
Quanto à ocupação, temos uma
distribuição mais equilibrada: agricultores (6,83%), servidores públicos
municipais (6,43%), empresários
(6%), comerciantes (5,52%) e donas
de casa (3,91%). Agora, pasmem:
24.720 (4,5%) declaram ser vereadores. Ou seja, essas pessoas consideram que a atividade legislativa é proﬁssão, não representação.
Outro dado interessante de observar é a proporção entre as legendas.
Daquelas que contam com representantes na Câmara dos Deputados, as
cinco primeiras em número de registros são MDB, PSD, PP, DEM e PSDB.
Juntas, elas somam 187.455 candidaturas, 34% do total. Os restantes 66%
estão vinculados aos outros 28 partidos.
Ainda nesse quesito, fazendo-se o
recorte com base no posicionamento
político nacional, temos 351.638
(64%) vinculadas a 16 partidos que
apoiam o governo federal. Mesmo
considerando que na ampla maioria
dos municípios os temas locais prevalecem na disputa, trata-se de percentual bastante signiﬁcativo. Principalmente quando se veriﬁca que os partidos de oposição reúnem 123.457
(22%). É proporção de quase três para
um na relação entre os dois grupos.

Olhando esses dados, é possível especular que há uma tendência dos reA maior razão para o crescimento sultados eleitorais de novembro indiestá na reforma eleitoral aprovada em carem provável fortalecimento do
2015 pelo Congresso Nacional. Nela apoio ao governo federal com vistas à
ﬁcou estabelecido que, nas eleições disputa de 2022. Claro que até lá muipara cargos legislativos municipais, ta água ainda vai rolar, mas não se poestaduais e federais, a partir de 2020 de minimizar o peso de vereadores e
os partidos estão proibidos de formar prefeitos eleitos no cenário daqui a
coligações, sendo obrigados a concor- dois anos.
rer isoladamente. Daqui em diante, só
Além disso, é importante ressaltar
é possível se coligarem nas eleições
que as campanhas deste ano precisapara cargos executivos.
Em relação à idade, há predomi- rão se adaptar ao quadro de crise sanância da faixa etária de 35 a 59 anos, nitária. Em diversas cidades está decom 386.977 postulantes equivalendo cretada a proibição de aglomerações.
a 70% do total. Já a juventude, entre 18 Também vemos que boa parte das
e 29 anos, participa com 46.123 no- pessoas tem evitado o contato físico.
mes, apenas 8%. Muito pouco. No cri- Dessa forma, a realização de comícios
tério escolaridade, a maior fatia é de e passeatas, muito comuns nesse pequem concluiu o ensino médio, segui- ríodo, ﬁca comprometida.
do por quem tem o ensino superior
Nesse sentido, ganha peso extraorcompleto, respectivamente 209.302

dinário o trabalho a ser realizado nas
redes sociais. E aí temos situação muito delicada porque a maioria das pessoas que se candidatam ainda não dominam o conhecimento necessário
para fazer campanha de modo eﬁcaz
nesse meio. Para tornar mais clara a
reﬂexão, recorro a expressão icônica
do ﬁlósofo canadense Marshall
McLuhan: “O meio é a mensagem”.
Se antes as campanhas encontravam nas ruas e praças seu meio privilegiado, hoje o novo endereço da política são as redes sociais. Nesse território, a narrativa precisa ser comunicada de maneira objetiva, utilizando intensivamente recursos como vídeos e
imagens que toquem a emoção das
pessoas de modo a gerar interatividade como primeiro passo para o indispensável engajamento. Em contrapartida, é fundamental evitar a publicação de textos longos ou vídeos com
mais de um minuto de duração. A comunicação nas redes é instantânea.

Por ﬁm, o perﬁl do mais
de meio milhão de
candidaturas registradas
reﬂete a diversidade de
nossa sociedade.
Portanto, em 15 de
novembro cabe a cada
um de nós exercer o
direito de escolha com o
foco em identiﬁcar
quem pode melhor nos
representar, tanto no
Executivo quanto no
Legislativo. Não faltam
opções.

Ansiedade em
tempos de pandemia
A Ansiedade é um dos mais importantes e complexos dispositivos, médico e comportamental, utilizado para garantir nossa
adaptação aos eventos, internos ou externos necessário a nossa
adaptação. pode ser considerada normal ou funcional e anormal
ou disfuncional. Em condições normais ela é vital, necessária e indispensável para se viver adequadamente e de forma saudável. É
um dispositivo neurofuncional e psicológico fundamental ao
nosso equilíbrio, à nossa saúde e ao nosso bem estar e sem a qual
estaremos desfalcados para enfrentar as mudanças que ocorrem
em nossa vida cotidiana. Como função, nascemos com esse dispositivo e com ele transcorremos todas as etapas de nossas vidas,
isto é, somos ansiosos por natureza.
Portanto, a ansiedade, enquanto fenômeno biológico e neurofuncional, constitui-se como um dos mais soﬁsticados sistemas
de neuroadaptação que dispomos e, por ser endógeno e fazer parte de nossa constituição psiconeurobiológica é uma espécie de
alarme ou sinalizador, que nos avisa sobre qualquer evento novo
ou ameaçador, de dentro ou de fora de nós e nos informa sobre o
que fazer e como reagir.
Como estamos vivendo em épocas de pandemia da COVID-19,
doença avassaladora que tem provocada a morte de muitas pessoas no Brasil e no mundo e provocado inúmeros problemas de
todas as ordens no mundo, os transtornos de ansiedade passaram
a ser considerados um dos mais importantes e relevantes entre os
problemas psiquiátricos e comportamentais impostos pela pandemia. Atingimos a um nível severo de tensão, medos, angustias e
stress que a população passou a apresentar níveis críticos de ansiedade disfuncional (patológica), apresentando reações emocionais anormais, ou seja, um padrão de resposta psíquicas e neuroﬁsiológicas inadequadas a determinados estímulos. Diferentemente, da ansiedade normal, a disfuncional ou patológica, paralisa o indivíduo, o imobiliza, por isso mesmo, traz enormes prejuízos à saúde mental e social dessas pessoas.
Outra consequência grave da ansiedade patológica, são as alterações no desempenho funcional, laboral, social, no lazer e recreação e nas funções executivas. Essas alterações impedem as
pessoas, se preparem, adequadamente, para enfrentar as situações novas e ameaçadoras. É uma ansiedade carregada de medos,
apreensões, dúvidas, expectativas e angústia, manifestadas psicologicamente, além de apresentar vários sintomas de natureza
física, causando um desconforto e sofrimento geral ao paciente.
Enquanto a ansiedade normal é uma resposta adequada e funcional a um evento real, físico ou psíquico, interno ou externo à
pessoa, na ansiedade patológica ou disfuncional, em geral, não se
consegue identiﬁcar bem as causas do seu sofrimento, da sua
apreensão, do seu temor, ou do fato causador especíﬁco, isto é,
não sabe exatamente o que houve, para que alguém passe a se
sentir tão mal, tão nervoso ou tão ansioso.
Os principais transtornos da ansiedade, do ponto de vista psiquiátrico, são: Transtornos de Ansiedade Generalizada (TAG),
Transtornos do Pânico (TP), Transtornos Fóbicos (agorafobia, fobia social, fobia generalizada etc.) e Transtorno de ansiedade póstraumática (TEPT). A prevalência desses transtornos na população em geral é elevada, por
isso mesmo, devem ser tratados precoce e corretamente, sendo sempre aconselhável que os tratemos o mais cedo possível, para evitar que se tornem crônicas.
Todos esses transtornos, apontados acima, tem identidade
própria, isto é, são condições clinicas especíﬁcas e se encontram
classiﬁcadas no capítulo das Doenças Mentais da Classiﬁcação
Internacional das Doenças – CID em sua 10º versão. São transtornos com identidade própria, muito embora, tenham como base
comuns a ansiedade disfuncional.
Uma particularidade clínica importante, sobretudo para os
médicos que forem tratar desses transtornos é procederem sempre o diagnóstico diferencial, através de um rigoroso exame clínico e laboratorial, entre esses, os de imagem, os bioquímicos, hematológicos, hormonais e renais para descartarem a existência de
outras doenças que, eventualmente, possa estarem relacionadas
com os sintomas de ansiedade.
Uma anemia, disfunções endócrinas, disfunção renal, carência vitamínica ou proteica, hipertensão arterial, diabetes, as doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, osteomusculares, intestinais e muitas outras, podem estar por trás de queixas que podem simular transtornos ansiosos e se o proﬁssional, não estiver
atento a essas particularidades, pode formular um diagnóstico
equivocado e prejudicar o tratamento de seu paciente. Isto é, antes de se dizer que fulano tem TEPT, TAG ou outro transtorno ansioso, ou mesmos quadros fóbicos, examine-o, cautelosamente, solicite-lhe exames laboratoriais, relativos a suas queixas, para então, ﬁnalmente, formular o diagnóstico deﬁnitivo.
O tratamento psiquiátrico dos transtornos de ansiedade, se
dão sob três aspectos: o médico, o psicológico e o reabilitador. O
tratamento médico, inicia-se, quando se tem o diagnóstico de
certeza. Os medicamentos de escolha para o controle clinico desses transtornos se faz com ansiolíticos e com doses baixas de antidepressores. Atualmente, dispomos de uma plêiade desses medicamentos, que são altamente eﬁcazes no controle clínicos dos
sintomas de ansiedade, para qualquer uma das formas clinicas
identiﬁcadas acima. A escolha do medicamento, a dose, o tempo
de uso e outras orientações terapêuticas, dependerá do seu médico.
Além do tratamento farmacológicos, recomenda-se acompanhamento psicoterápico, pois muitos desses enfermos se tornam
deveras inseguros, temerosos, assustados e apreensivos, quanto a
possibilidade de não se recuperarem ou voltarem a apresentar esses mesmos problemas e, essa insegurança, irá abalar bastante
seu psicológico e seu estado emocional, de tal forma, que a psicoterapia será muito bem indicada para esses casos, sobretudo, as
psicoterapias baseadas em técnicas de Terapia Cognitivo Comportamental –TCC, que são as mais indicadas atualmente.
Finalmente, as estratégias de reabilitação psicossocial, são
também recomendadas, considerando que muitos pacientes já
apresentam condições patológicas crônicas e já tem profundas
alterações em suas habilidades, psicossociais e laborais.
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PESQUISA

Covid-19 é doença
vascular comprovada
Foram analisados pacientes com idade média de 75 anos e com comorbidades como
hipertensão arterial, diabetes e obesidade

P

esquisadores da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) comprovaram
que a covid-19 não é somente
uma doença pulmonar, mas se trata
também de uma doença vascular. Estudo realizado com amostras post
mortem, autorizadas pelos familiares
de pacientes mortos em decorrência
da covid-19, mostrou que eles apresentavam lesões na célula que reveste
o vaso sanguíneo, com possibilidade
de ocasionar trombos e levar a óbito.
Foram analisados pacientes com idade média de 75 anos e com comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e obesidade.
Após publicação do resultado das
primeiras análises na revista médica
internacional Arteriosclerose, trombose e biologia vascular (ATVB, do nome em inglês), da Associação Americana do Coração, os pesquisadores indicaram que o uso precoce de anticoagulantes pode ajudar no tratamento
da covid-19 e evitar tromboses.
A professora da Escola de Medicina
da PUCPR e uma das responsáveis pela pesquisa, Lucia de Noronha, disse
hoje (30) à Agência Brasil que foram
feitas autópsias minimamente invasivas por meio de incisões pequenas no
tórax dos pacientes, logo depois da
morte, por onde os pesquisadores tiveram acesso aos pulmões. As biópsias são guiadas por imagens que ajudam a distinguir as áreas mais lesadas
do pulmão. Já foram feitas biópsias
pulmonares em 25 pacientes e mais
de 20 biópsias renais. O estudo publi-

cado se refere às primeiras seis análises. Novas pesquisas serão efetuadas
para conﬁrmar os achados.
Parâmetro
Lucia destacou que, “mesmo com
seis pacientes, a gente já pôde ver o
grau de lesão vascular que a covid-19
causa”.
Para comparação, os pesquisadores utilizaram um grupo controle de
biópsias post mortem de pacientes de
H1N1, que já vinham estudando desde 2009. “Já tinha um parâmetro. Embora os vírus sejam diferentes, são doenças pandêmicas”.
Foram usadas também biópsias de
outros dez pacientes que morreram
não de doença pulmonar, mas de outras causas, como infarto agudo do
miocárdio, por exemplo. “Pegamos
um pulmão normal, para comparar”,
disse a pesquisadora.
Com o estudo, observou-se que a
covid-19 causa uma lesão muito importante no endotélio, que é uma camada ﬁna de células que protege o vaso para evitar tromboses. “Ela tem
uma função de barreira, para que o
sangue ﬁque dentro do vaso, mas não
coagule e continue a ﬂuir. É como se
fosse uma camada protetora e lisa.
Tem uma função também de lubriﬁcante, para que o sangue não ﬁque
viscoso e ﬂua com facilidade”, explicou Lucia.
Além disso, segundo a professora, o

endotélio, no pulmão, tem uma função de troca de ar. “Porque o endotélio
do pulmão, além de ter todas essas
funções de proteção, camada lubriﬁcante para que o sangue ﬂua e não
aconteça coagulação, ele também faz
a troca gasosa. É o endotélio que ajuda que o ar que está no pulmão passe
para dentro do sangue”.
Lucia de Noronha explicou ainda
que quando ocorre lesão no endotélio, a situação tende a piorar. Em uma
pessoa com o pulmão lesado pela covid, o ar já não está passando direito.
“Além disso, o vaso não está deixando
o sangue ﬂuir direito porque está
trombosado. Você não consegue nem
fazer a respiração, ou seja, nem passar
o teu ar para dentro do vaso, e nem
distribuir o ar para todo corpo pelo
sangue, porque este não ﬂui. Isso
agrava bastante a situação do paciente”, disse a professora.
Os pesquisadores sugeriram então
que o uso de anticoagulantes precoce
poderia ajudar esses pacientes com
todos os cuidados que o anticoagulante precisa e que incluem indicação
médica e cuidados de monitoramento. Advertiram também que é necessário ainda se pensar em qual paciente teria mais risco para lesão endotelial e qual se beneﬁciaria mais com o
anticoagulante, porque são exatamente os pacientes com risco que devem ser tratados com mais atenção e
mais precocemente.
O risco é intrínseco, ou seja, o paciente já tem. É o caso de pessoas hipertensas, com obesidade mórbida, diabetes e com lesões de rim.

VACINAS

Anvisa reduz exigências para análise de registro

Governo de São
Paulo prevê vacina
para dezembro
O governador de São Paulo, João Doria, e o vice-presidente da laboratório chinês Sinovac, Weining Meng, assinaram hoje (30), um contrato que prevê o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina CoronaVac para o
governo paulista até dezembro deste ano.
O contrato também prevê a transferência tecnológica
da vacina da Sinovac para o Instituto Butantan, o que
signiﬁca que, o instituto brasileiro poderá começar a fabricar doses dessa vacina contra o novo coronavírus. O
valor do contrato, segundo o governador João Doria é de
US$ 90 milhões.
Segundo Meng, o acordo para transferência de tecnologia facilita a logística e vai permitir que o Instituto Butantan fabrique a vacina e a distribua de forma mais rápida e ágil para a população brasileira. “O Brasil é um
país grande, com mais de 200 milhões de pessoas e precisa de bastante vacina. Com a produção local, conseguiremos fazer isso”, disse ele hoje (30), em São Paulo,
acompanhado por um tradutor.
A vacina está sendo desenvolvida pela farmacêutica
chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e
está na fase 3 de testes em humanos. Essa fase 3 de testes
em humanos testa a eﬁcácia da vacina e está ocorrendo
no Brasil desde julho, com 13 mil voluntários da área da
saúde.
A expectativa do governo paulista é de que a vacinação desses voluntários seja encerrada até o dia 15 de outubro. Caso os testes comprovem a eﬁcácia da vacina,
ela precisará de uma aprovação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) antes de ser disponibilizada para vacinação no Brasil.
Segundo o governador João Doria, outras 14 milhões
de doses serão fornecidas pela Sinovac ao governo paulista até fevereiro do próximo ano. A ideia do governo
paulista é de que seja feito um acordo com o Ministério
da Saúde para que essas 60 milhões de doses sejam disponibilizadas para parte da população brasileira por
meio do Programa Nacional de Imunização do Sistema
Único de Saúde. Mas Doria já avisou que, caso não haja
acordo em nível federal, a vacinação será voltada para a
população paulista, que daí seria vacinada totalmente
até março do próximo ano.
A expectativa do governo paulista é de que a vacinação seja iniciada no dia 15 de dezembro deste ano. Os
primeiros a serem vacinados serão os proﬁssionais da
área de saúde. “Os testes seguem até o dia 15 de outubro.
Mas estamos conﬁantes no resultado dessa vacina. Estamos avançando positivamente, com esperança no coração, de que essa será uma das mais promissoras vacinas contra a covid-19 [a doença provocada pelo novo
coronavírus]”, disse Doria. “Vamos respeitar os procedimentos de testagem, e após aprovação da Anvisa, o início da vacinação está previsto para começar no dia 15 de
dezembro, começando pelos proﬁssionais da saúde”,
acrescentou o governador.
Eﬁcácia

A ESTRATÉGIA TEM COMO OBJETIVO ACELERAR A DISPONIBILIZAÇÃO À POPULAÇÃO BRASILEIRA
A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) publicou uma nota
técnica para simpliﬁcar o procedimento de análise de dados e registro
de vacinas contra a covid-19 no país. A
nota, reduz exigências para admissão
do protocolo dos novos produtos. A
proposta, apresentada ontem (29),
determina que após a inclusão das informações, a equipe irá analisar documentação em até 20 dias.
O procedimento, chamado de submissão contínua, diz que a análise dos
dados referentes aos imunizantes
acontecerá na medida em que forem
gerados e apresentados à Anvisa os resultados das pesquisas, “visando uma
posterior submissão de registro quando do preenchimento dos requerimentos regulatórios necessários”.
“A partir da adoção desse procedimento, não será preciso aguardar a
disponibilização de todos os dados e
documentos técnicos, bem como o
preenchimento dos requerimentos

regulatórios, para realizar a submissão do registro junto à Anvisa. Ou seja,
conforme os dados forem gerados, estes deverão ser apresentados à Agência, de modo que o processo regulatório seja agilizado”, informou a Anvisa.
De acordo com a agência reguladora, a estratégia tem como objetivo
acelerar a disponibilização à população brasileira de vacinas contra o novo coronavírus, desde que garantidas
a qualidade, a segurança e a eﬁcácia.
Segundo a nota técnica, o pedido
de registro da possível vacina deve ser
protocolado com uma justiﬁcativa e
conter informações sobre o status regulatório mundial, histórico de interações prévias do requerente com a
Anvisa e um cronograma de submissão da documentação técnica a ser
avaliada.
A cada nova etapa deverá ser feito
um aditamento com informações sobre a pesquisa. Caberá à Anvisa anali-

sar a documentação em até 20 dias, “a
depender da quantidade de dados
submetida, contados a partir da data
do protocolo.”
O procedimento será repetido a cada nova submissão de informações. O
número de ciclos de aditamentos dependerá do número de pacotes a serem submetidos pela empresa interessada, não havendo limite imposto
pela Anvisa para este número.
“Os produtos que tiverem sua análise iniciada pelo procedimento de
submissão contínua poderão ter submetido seu pedido de registro formal
após a conclusão do último aditamento protocolado e após avaliação
pela empresa quanto à suﬁciência dos
dados de qualidade, eﬁcácia e segurança para o estabelecimento de uma
relação de benefício-risco positiva e
robusta, considerando a indicação terapêutica pleiteada e as discussões
prévias com a Anvisa”, diz a nota técnica.

Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan,
o resultado da eﬁcácia da vacina começa a surgir quando 61 dos voluntários adquirem o novo coronavírus. “Os
testes de inclusão dos voluntários terminam no dia 15
de outubro. A partir daí, não se vacina mais e acompanhamos os voluntários. E daí vai depender da incidência
de infecção da covid-19 nos 13 mil voluntários. Quando
ocorrer pelo menos 61 casos de covid-19 dentre os 13
mil voluntários, podemos fazer o que se chama de análise interina, que pode demonstrar a eﬁcácia [da vacina].
Se a vacina for altamente eﬁcaz, ela já pode demonstrar
isso [nessa análise interina] e aí já permite a remessa da
documentação [sobre o estudo da fase 3] para a Anvisa”,
falou.
“Se isso não acontecer nesse primeiro momento, nós
aguardamos um segundo momento, que é a análise primária, quando teremos 154 casos da covid-19 entre os
voluntários. Daí se demonstra a eﬁcácia e podemos disparar o processo de registro na Anvisa. Isso vai depender
do nível de infecção na população vacinada”, explicou.
“Esperamos que, até o ﬁnal do mês de novembro, esses dados estejam disponíveis para permitir o registro
da vacina”, acrescentou Covas.
A vacina
A vacina é inativada, ou seja, contém apenas fragmentos do vírus, inativos. Com a aplicação da dose, o
sistema imunológico passaria a produzir anticorpos
contra o agente causador da covid-19. No teste, metade
das pessoas receberão a vacina e metade receberá placebo, substância inócua.

Os voluntários não saberão o que
vão receber. A vacina está sendo
aplicada em duas doses, no prazo
de 14 dias.
Estudos de fases 1 e 2 da vacina, feitos na China, revelaram que ela é segura. Os testes de fase 3 vão comprovar se a vacina é eﬁcaz, ou seja, se ela protege contra o
novo coronavírus.

Responsável George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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TRÂNSITO

Novos radares serão colocados em
vias de grande fluxo em São Luís
Segundo o titular da SMTT, o objetivo dos novos equipamentos é diminuir os
acidentes causados por alta velocidade, garantindo um tráfego urbano mais seguro

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 TRIGESIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 04.10.2020 (DOMINGO)
AS 17.30H NA IGREJA DE SÃO PANTALEÃO ( CENTRO) AGRADECEMOS 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) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E
SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

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

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 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:

U

m convênio entre a Secretaria Municipal
de Trânsito e Transporte (SMTT) e o Departamento 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, começando pela Avenida Litorânea.
Segundo o titular da SMTT, Israel Pethros, o objetivo

PONTOS

dos novos equipamentos é diminuir os acidentes causados 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 ouras vias de grande fluxo como Av. dos Holandeses, Jerônimo de Albuquerque, Av. Guajajaras, Via expressa,
entre outras.

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

COORDENADAS

LOCALIZAÇÃO

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

P01

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

Praia da
Ponta D’ Areia

Ao lado do
Espigão Ponta D’ Areia

IMPRÓPRIO

P1.1

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

Praia da
Ponta D’ Areia

Em frente ao Cond.
Jardins de Bordaux

IMPRÓPRIO

P02

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

Praia da
Ponta D’ Areia

Em frente à Praça
de Apoio ao Banhista

IMPRÓPRIO

P2.1

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

Em frente ao Farol

IMPRÓPRIO

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

Praia Ponta
do Farol
Praia de
São Marcos

Em frente aos Bares
do Chefe e Desfrute

IMPRÓPRIO

P03

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

Praia de
São Marcos

Em frente ao Agrup.
Batalhão do Mar

IMPRÓPRIO

P3.1

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

Praia de
São Marcos

Em frente ao Heliporto

IMPRÓPRIO

P3.2

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

Praia de
São Marcos

Em frente à
Banca de Jornal

IMPRÓPRIO

P04

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Praia do Calhau

Em frente à
Elevatória da CAEMA

IMPRÓPRIO

P4.1

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

Praia do Calhau

P4.2

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

Praia do Calhau

Em frente à
Pousada Vela Mar
Em frente à
Pousada Suíça

P05

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O

Praia do
Olho d’Água

Em frente à descida
da rua São Geraldo

P06

02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

Praia do
Olho d’Água

P6.1

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

Praia do
Olho d’Água

P07

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

Praia do Meio

À direita da
Elevatória Iemanjá II
Em frente à casa com
pirâmides no teto,
antes da falésia
Em frente ao
Kactus Bar

P08

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

Praia do Meio

P09

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

Praia do Araçagy

P10

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

P11

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

Praia Olho de Porco

P12

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

Praia Olho de Porco

Em frente ao
Bar Rainha
Em frente ao
Las Vegas Bar

P13

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia do
Mangue Seco

Última Barraca
antes do Mangue

IMPRÓPRIO

P14

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

Praia do
Mangue Seco

Entre a Barraca da Val
e Barraca do Sr. Pedro

IMPRÓPRIO

P2.2

Praia do Araçagy

Em frente ao
Bar do Capiau 2
Em frente à descida
principal do Araçagy
Em frente ao
Bar da Atalaia

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

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

Após atender mais de 14 mil pessoas com drivethru 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 lutado arduamente contra a doença. Sem dúvidas, iremos
oferecer um serviço que, com comodidade, facilita o
acesso daqueles que são mais vulneráveis”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.
Para realizar o teste é preciso apresentar um documento oficial com foto e, no caso das mulheres grávidas, 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 pessoas a chance de fazerem o teste, sanando dúvidas e
receios. Na capital, a iniciativa teve início no dia 14 de
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 interessados, 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

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% apresentaram IgM reagente ou positivo, que é quando o paciente teve diagnóstico para contaminação recentemente
e o organismo ainda não desenvolveu anticorpos naturais, consequentemente pode ainda estar lutando contra
a infecção e transmitindo a doença.

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.

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
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

EMPREENDEDORISMO

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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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

D

ifícil resistir ao sorriso e a pureza 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 estiveram em alta e, não por acaso, 12 de outubro, Dia das Crianças, é uma das datas
mais movimentadas no comércio lojista. 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 computação, há três anos Thais Loraine mudou de
rumo, e encontrou no e-commerce uma
forma de empreender com produtos e serviços diferenciados. Ao sentir na pele a
dificuldade de comprar roupas para sua
filha pequena, enxergou ali uma oportunidade de negócio. Foi então que surgiu a
Jacaré Janjão, loja virtual que vende roupas infantis de zero a 12 anos.
Além de aproveitar as boas oportunidades do mercado infantil, a empreendedora incrementa seu negócio utilizando a
tendência do aumento do comércio eletrônico. De acordo com projeção da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico (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 relação ao mesmo período do ano anterior.

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.

“Percebi que havia um nicho de mercado para atender as mães que não têm
tempo de procurar uma roupa diferente 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 contato, e nós enviamos a roupa, que fica com
a pessoa até 24 horas para a definição da
compra”, explica.

Thaís admite que aproveitar a data comemorativa é uma boa opção para incrementar as vendas, embora o seu foco não
se resuma à sazonalidade. “A proximidade
do Dia das Crianças aumentou consideravelmente 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 período sem aulas. Embora a gente ofereça
praticidade e produtos diferenciados durante o ano todo, a comemoração do Dia
das Crianças contribui para o aumento
das vendas”, enfatiza.

As facilidades oferecidas pela empreendedora no atendimento em domicilio,
com o auxílio da internet se estendem até
ao pagamento. “Após a escolha das mercadorias, 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 divulgar seu negócio.
De acordo com o analista do Sebrae
Minas Lucas Braga, a percepção da oportunidade 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 alguém com problemas a serem resolvidos.
É aí que entra o faro do empreendedor. As

Capacitação como
diferencial
Além de perceber a oportunidade, o
mercado exige preparo e capacitação. “Fazer cursos e se capacitar são fundamentais
para o sucesso de um negócio. É preciso
aprender a enfrentar os riscos, desenvolver estratégias de divulgação, administrar
custos e descobrir e fidelizar clientes. Temos 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 marketing 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 cativa
Além da capacitação, Thaís aposta em
outras ações para atrair e cativar a clientela
nas redes sociais. “Acredito que o empreendedor não deve visar somente o lucro,
é possível também ajudar nosso público.
Nas nossas redes, procuro oferecer dicas
de saúde ou exemplos de superação. Durante o mês de setembro, que é o mês de
conscientização contra o câncer infantil,
colocamos dicas e orientações de profissionais sobre a importância de estar atentos 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 consciência social”, finaliza.

oimparcial.com.br

VIDA

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

34%dosfumantes
aumentaram consumo
decigarro

PATRÍCIA CUNHA

cigarros. Mas sei que preciso e vou parar”, disse ela.

P

Eu não acho que fumo muito

ara 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.
O tabagismo é responsável por mais de 8 milhões de
mortes anuais no mundo, com estimados 7 milhões resultados direto do consumo do tabaco; enquanto outras
1,2 milhão de pessoas morrem em decorrência do fumo
passivo. Só no Brasil, são 157 mil mortes por ano. O custo anual para a saúde pública nacional é de R$ 57 bilhões
(contra 13 bilhões em impostos recolhidos pela indústria). Apesar dos avanços na política antitabaco, ainda
existem cerca de 20 milhões de fumantes no país.
O tabagismo é considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, que aﬁrma que o tabaco
mata mais que a soma de mortes por AIDS, cocaína, heroína, álcool, suicídio e acidentes de trânsito. Em 2005 o
Congresso Nacional aprovou a Convenção Quadro de
Controle do Tabaco, tratado mundial de saúde pública
para controle do tabagismo e todos os seus agravos. Entre 1989 e 2018 a prevalência diminuiu de 35% para 9,3%
o que contribuiu enormemente para reduzir doenças
cardíacas, pulmonares e câncer de pulmão. Mesmo assim, ainda são gastos na saúde em torno de 7 bilhões por
ano para cuidar de doenças do coração, pulmonares e os
vários tipos de câncer.
Outro estudo, desta vez feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Pesquisa de
Comportamentos da Fundação Oswaldo Cruz, constatou o impacto da Covid-19 na vida da população, revelando que 34,3% dos entrevistados que se declararam
fumantes elevaram o consumo diário de cigarros durante a pandemia — 22,8% aumentaram em dez, 6,4% em
até cinco e 5,1% em 20 ou mais cigarros.
O estudo apontou ainda que 46% dos participantes
relataram sentir mais vontade de fumar durante o período da pandemia e 56,2% deles disseram ter reduzido o
consumo de cigarro e derivados na quarentena. Além
dos 37,5% que aumentaram de 1 a 10 cigarros ao dia, e
6,2% aumentaram mais que 10 cigarros por dia no mesmo período. A Fundação Oswaldo Cruz entrevistou 44
mil pessoas entre abril e maio deste ano. Do total de entrevistados, cerca de 34% se declararam fumantes. A
pesquisa registrou que todos dentre esse público, sem
exceção, aﬁrmaram estar fumando mais após a pandemia do novo coronavírus.
Fumante há 10 anos, a consultora imobiliária Ana
Fonseca disse que a ociosidade durante o período de
quarentena fez aumentar o consumo do cigarro. A necessidade do isolamento social e os meses que se seguiram com a falta de perspectiva não foram muito saudáveis. “Eu não acho que fumo muito cigarro. É em média
2 ou 3, mas com a pandemia, o cigarro funcionou como
uma válvula de escape e teve dias que cheguei a fumar 6

cigarro. É em média 2 ou 3, mas com
a pandemia, o cigarro funcionou
como uma válvula de escape e teve
dias que cheguei a fumar 6 cigarros.
Mas sei que preciso e vou parar
O desemprego, a necessidade e a falta de perspectiva
também foram preponderantes para o atendente Raul
Silva.
Há pelo 6 meses sem fumar, ele teve uma recaída depois que teve um caso grave de doença na família causada por complicações da Covid-19. “Foi muito difícil resistir. Acabei voltando a fumar e me arrependo muito.
Vou retomar o tratamento o quanto antes”, disse.
Em recente entrevista publicada em O Imparcial, o
diretor do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD), Marcelo Costa, disse que houve um aumento de 30% nas recaídas dos pacientes no período.
“Temos muitos pacientes que são trabalhadores autônomos que, sem poder trabalhar, passam por diﬁculdades ﬁnanceiras. Esse público está sem recursos até para
o transporte de suas casas ao Caps-AD. E por essa e outras circunstâncias, o ﬂuxo de pessoas na unidade caiu;
em contrapartida, as recaídas aumentaram em 30%”,
disse na ocasião.

Aumento de impostos barrar o consumo

O Projeto de Lei 3421/20, em análise na Câmara dos
Deputados, dobra os tributos incidentes sobre os cigarros tendo em vista as chances de agravamento de doenças pulmonares causadas pelo novo coronavírus (Covid-19) em fumantes. O PL é baseado em um estudo da
Organização Mundial de Saúde (OMS) que mostra que
um aumento de 0,80 dólares no valor do maço em cada
país seria capaz de diminuir em 9% o número total de
fumantes no mundo.
Hoje, a base de cálculo da contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros para o ﬁnanciamento
da Seguridade Social é obtida multiplicando-se o preço
de venda do produto no varejo por 291,69%. Já a contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarro para
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) é calculada
sobre o preço ﬁxado para venda do produto no varejo
multiplicado por 3,42%. Pela proposta em análise na Câmara dos Deputados, esses percentuais passam a ser de
583,38% e 3,84%, respectivamente.

Risco do agravamento da doença

Com a pandemia do Covid-19 sabe-se que o tabagismo é um dos principais fatores de risco não somente para contrair a doença, pois o tabagismo ajuda na diminuição da imunidade, mas também na piora da sintomatologia pulmonar e agravamento do paciente.
Desde o Dia Mundial sem Tabaco no Brasil, que acontece em maio, a OMS vem fazendo uma série de orientações sobre o tabagismo em tempos de pandemia do novo Coronavírus. As recomendações destacam que deixar de fumar traz benefícios imediatos, incluindo a redução dos riscos de desenvolver complicações pela doença causada pelo vírus.
No Maranhão, desde 2017, quando foi implantado o
Programa de Controle do Tabagismo no Maranhão da
Secretaria de Estado da Saúde, havia 30 pessoas em tratamento. Em 2018, o primeiro quadrimestre registrou
141 pessoas no programa; seguido de 282 e 414 pessoas,
respectivamente, no segundo e terceiro quadrimestre.
Atualmente, mais de 90% dos municípios maranhenses oferecem atendimento a tabagistas. Em São Luís, o
tratamento para fumantes está disponível no Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD Estadual); Centro de Saúde AMAR; Centro de Saúde Salomão
Fiquene; Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa e
Centro de Saúde São Raimundo.

Benefícios na interrupção do tabagismo

• Após 20 minutos: a pressão arterial, a frequência cardíaca assim como a temperatura das mãos e pés tendem
a voltar ao normal;
• Após 8 horas: o nível de monóxido de carbono no sangue ao normaliza. O nível de oxigenação no sangue aumenta;
• Após 24 horas: diminui o risco de um ataque cardíaco;
• Após 48 horas: as terminações nervosas começam a
regenerar-se. O olfato e o paladar melhoram;
• Após 72 horas: A árvore brônquica torna a respiração
mais fácil e a capacidade pulmonar aumenta em até
30%;
• Após 2 semanas: a circulação sanguínea aumenta e o
caminhar torna-se mais fácil;
• De 1 a 9 meses: diminuição da tosse, da congestão nasal, da fadiga e da dispneia. O movimento ciliar dos
brônquios volta ao normal, limpando os pulmões e reduzindo os riscos de infecções respiratórias. Aumento
da capacidade física e da energia corporal.
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BR-135

NOSSA SENHORA APARECIDA

Comércio aberto no
feriado do dia 12

Criminoso entra em luta
corporal com policiais

Lojas da capital maranhense tem autorização para funcionar no dia 12 deste mês.
Porém, no dia 19, dedicado aos comerciários, as lojas estarão fechadas

A

Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) informa que o
comércio lojista de São Luís tem autorização para funcionar no dia 12 de
outubro de 2020 (segunda-feira), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e padroeira do Brasil.
De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), negociada e
assinada pela Fecomércio-MA juntamente com o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Luís (Sindcomerciários), os estabelecimentos comerciais situados em ruas, avenidas,
galerias e centros comerciais poderão
abrir as portas nesse dia das 8h às 18h,
enquanto as lojas situadas nos Shopping Centers poderão funcionar das
10h às 22h.
Para o funcionamento, conforme
prevê a cláusula nona da Convenção
Coletiva, as empresas deverão realizar
o pagamento das horas trabalhadas
com acréscimo de 100% sobre o valor
da hora normal, uma vez que o trabalho nesse dia é considerado extraordinário. Além disso, deverá ser pago
uma gratiﬁcação no valor de R$ 60
(sessenta reais) aos empregados convocados para o trabalho. Destaca-se,
ainda, que as horas trabalhadas nesse
feriado não podem ser compensadas
com folgas.
As empresas que desejarem funcionar no dia 12 de outubro deverão enviar, com antecedência, a lista dos
empregados convocados para o trabalho ao conhecimento do Sindcomerciários, por meio do endereço eletrônico: atendimento@sindcomerciari-

AGENTES DA PRF CONSEGUIRAM PRENDER O SUSPEITO

AS LOJAS DE RUA E GALERIASPODERÃO ABRIR AS PORTAS NESSE DIA DAS 8H ÀS 18H
os-ma.com.br, além de promover o recolhimento no valor de R$ 10 para a
entidade que representa os empregados do comércio.

Dia do Comerciário

Já no dia 19 de outubro (segundafeira), o comércio lojista não abrirá as
portas em função das comemorações
do Dia do Comerciário, conforme prevê a cláusula 51ª da Convenção Coletiva de Trabalho assinada pela Fecomércio e o Sindicomerciários. Tradici-

onalmente comemorado na penúltima segunda-feira do mês de outubro,
o Dia do Comerciário é determinado
como um dia de descanso remunerado para os trabalhadores do comércio
de São Luís, ﬁcando vetada a abertura
das lojas nesse dia.
A Convenção Coletiva de Trabalho
contendo todas as regras para o funcionamento do comércio da capital
maranhense está disponível na íntegra no site da Fecomércio-MA:
www.fecomercio-ma.com.br.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava ﬁscalização no km 06 da BR-135, em São Luís,
quando abordou o veículo VW/Polo Sedan 1.6. Após
consultas aos sistemas de segurança, foi constatado que
o condutor tinha um mandado de prisão em aberto pela
comarca de Imperatriz, pelo crime de extorsão mediante sequestro.
De acordo com a PRF, o homem resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os agentes, empreendeu fuga
abandonando seu veículo e seus pertences. Perseguido
a pé, por aproximadamente um quilômetro, onde novamente entrou em luta corporal com os agentes da PRF,
sendo devidamente imobilizado e algemado.
O homem foi encaminhado, ileso e algemado, para o
plantão da Polícia Civil do Anjo da Guarda – 5º Distrito
Policial, para os procedimentos cabíveis. Foi constatada, a ocorrência de Mandado de Prisão, Desobediência
e Resistência.

SÃO LUÍS

ILHINHA

Combate ao crime organizado

Moradores recebem geladeira nova

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

FORAM BENEFICIADAS FAMÍLIASATINGIDAS PELAS CHUVAS NA CAPITAL NO INÍCIO DO ANO

Ampliar as ações de defesa do patrimônio público, por meio da atuação conjunta
e do intercâmbio de conhecimentos, ferramentas e metodologias contra o crime organizado é o objetivo da parceria institucional ﬁrmada entre o Ministério Público do
Maranhão e do Acre.
O Termo de Cooperação Técnica foi ﬁrmado pelo procurador-geral de justiça do
Maranhão, Eduardo Nicolau, pelo promotor de justiça e coordenador do Grupo de
Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), Luiz Muniz Rocha Filho, em São Luís, e pela procuradorageral de justiça do Acre, Kátia Rejane Rodrigues, em Rio Branco.
O acordo prevê, ainda, o compartilhamento e desenvolvimento de tecnologias
que aprimorem a análise de dados, pesquisas e investigações. A cooperação tem vigência de 60 meses, podendo ser prorrogada.
A assinatura foi acompanhada pelos
promotores de justiça do Gaeco do MPAC,

Bernardo Albano e Marcela Ozório, assim
como pelo diretor em exercício da Secretaria para Assuntos Institucionais (Secinst)
do MPMA, Joaquim Ribeiro de Souza Júnior.
A realização dos trabalhos de combate
ao crime organizado inclui auditoria, exame e instrução de processos, prevenção e
combate à corrupção e às facções. Além
disso, é previsto acesso a banco de dados
de interesse comum, realização de cursos
de formação, aperfeiçoamento proﬁssional e intercâmbio de instrutores. “Esse intercâmbio é muito bom para o Ministério
Público. Tudo que pudermos fazer para
combater a corrupção e diminuir a pobreza e a desigualdade no nosso estado é positivo”, aﬁrmou Nicolau.
A procuradora-geral de justiça do Acre
destacou a satisfação em contribuir com o
MPMA.
“Essa união de forças leva o Ministério
Público adiante para combater as irregularidades”, destacou Kátia Rodrigues.

Famílias de baixa renda atingidas pelas
fortes chuvas na capital, no início do ano,
foram cadastradas pela Defensoria Pública do Maranhão e receberam geladeiras
novinhas, em troca das antigas que já estavam com defeitos e consumindo bastante energia, como parte de uma ação realizada pela Defensoria Pública, em parceria com a Equatorial Maranhão. Essas
famílias estavam morando em área de risco e foram remanejadas para dois residenciais: o Residencial José das Chagas
(localizado no bairro da Ilhinha), onde foram entregues 40 geladeiras, e o Residencial João Alberto (Vila Lobão – Santo Antônio), onde foram entregues 20 geladeiras.
Estiveram presentes durante a ação o
Defensor Público Geral Alberto Bastos, e
representando a Equatorial Maranhão a
Líder Jurídico Amanda Castro e o Executivo de Relacionamento com o Cliente Luiz
Antônio Fernandes.
Para Alberto Bastos, essa parceria faz
parte de uma diretriz maior da Defensoria

Pública do Maranhão. “Dentro da nossa
diretriz de atuação cada vez mais próxima
do cidadão, buscamos a parceria da Equatorial Maranhão e, juntos, conseguimos
potencializar o projeto de troca de geladeiras, indicando famílias em situação de
vulnerabilidade, que podem contar com
um eletrodoméstico novo sem custos
bem como a redução no consumo de
energia, ” destacou Alberto.
Já o Executivo de Relacionamento com
o Cliente Luiz Antônio Fernandes destacou que esta ação é parte do programa de
Eﬁciência Energética da Equatorial Maranhão, que ﬁrmou parceria com a Defensoria.
“Para nós foi muito importante atender
a este pedido da Defensoria Pública e poder levar nosso programa de Eﬁciência
Energética para essas comunidades, que
agora vão ter um equipamento de qualidade, com consumo de energia mais baixo e mais qualidade de vida”, relatou Luiz
Antônio.

VIDA

oimparcial.com.br

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

11

São Luís, sábado e domingo 3 e 4 de outubro

CUIDADOS

1º DE MARÇO A 31 DE AGOSTO

67 famílias despejadas
no estado do Maranhão
Os casos foram registrados em todas as regiões do país. No Nordeste, os estados que
contabilizaram casos foram: Maranhão, Pernambuco, Sergipe e RN

M

ais de 6 mil famílias brasileiras foram retiradas de
suas casas durante a pandemia no novo coronavírus. É o que mostra a sistematização
de dados sobre despejos e remoções
no território nacional realizada pelo
Instituto Pólis e as mais de 40 instituições que integram a campanha Despejo Zero.
O levantamento foi feito a partir de
informações recolhidas pelas próprias instituições, entre 1º de março e 31
de agosto, por meio de denúncias, formulários online e banco de dados do
Observatório das Remoções e defensorias públicas. “A abrangência e relevância desse levantamento só foi possível porque a Campanha conta com o
trabalho colaborativo de centenas de
pessoas, de diversas áreas de atuação,
comprometidas com o direito à moradia”, relata Margareth Uemura, coordenadora da equipe de urbanismo do
Instituto Pólis.
Os casos foram registrados em todas as regiões do país, sendo que no
Nordeste, os estados que contabilizaram casos foram: Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte.
No Maranhão, 67 famílias foram
despejadas. Pernambuco (320), Sergipe (237) e Rio Grande do Norte (21).
Na região Norte foram 3275 casos,
sendo que Amazonas bateu o maior
número, com 3.000 casos e Roraima
atingiu 275 casos.

Números gerais

Foram identiﬁcados mais de 30 casos de despejos durante o período
analisado, atingindo mais de 6.373 fa-

diversas áreas de

da ONU, Balakrishnan Rajagopal,
emitiu manifesto em que pedia aos
governos brasileiros que cessassem
com os despejos e remoções enquanto a pandemia do coronavírus perdurar. Em 4 de setembro, durante ato online organizado pelo Instituto Pólis,
Plataforma Global pelo Direito à Cidade e pela Plataforma Brasileira de Direitos Humanos (Dhesca Brasil), representantes de movimentos sociais e
de organizações da sociedade civil entregaram a pesquisa para Rajagopal e
denunciaram o Brasil pelos despejos,
remoções e violação de direitos.
A Campanha contabilizou 85 casos
de ameaça de despejo entre março e
agosto, que podem afetar 18.840 famílias. A maioria dos casos identiﬁcados
está em São Paulo, em que pedidos de
remoções podem afetar 4.853 famílias, cerca de 25% do total. Em seguida,
os estados com mais casos são Rio
Grande do Sul (3.340), Pernambuco
(2.393), Piauí (2.000), Bahia (1.808),
Rio de Janeiro (1.626) e Minas Gerais
(1.000).

atuação

Campanha Despejo Zero

mílias. Cerca de 47% dos casos ocorreram no Amazonas. São Paulo também teve grande número de famílias
afetadas, contabilizando 1.681 despejos, 26% do total de casos. Além dos
estados já citados, também foram
constatadas remoções em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

A abrangência e
relevância desse
levantamento só foi
possível porque a
Campanha conta com o
trabalho colaborativo de
centenas de pessoas, de

A Campanha Despejo Zero é uma
ação de mais de 40 organizações sociais e movimentos populares que atuMotivação dos despejos
Segundo as instituições que inte- am em prol do direito à moradia. A
gram a Campanha, a principal justiﬁ- iniciativa é uma reação de retirada de
cativa para os despejos foram as rein- famílias de seus lares durante a pantegrações de posse, conﬂitos com pro- demia do coronavírus e pede a susprietários e impacto devido a obras pensão dos processos de despejos e
remoções, independentemente de tepúblicas.
A retirada dessas famílias ocorre rem origem na iniciativa privada ou
apesar das orientações da Comissão no poder público, impedindo até
de Direitos Humanos da ONU. Em ju- mesmo processos respaldados por
lho, o relator especial sobre moradia decisão judicial ou administrativa.

SEGURADOS AFASTADOS

INSS antecipa pagamento de aposentados

Golpistas usam
Caixa Tem para
roubar FGTS de
até R$ 1.045

O aplicativo da Caixa Tem, que também é usado para
movimentar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), modalidade emergencial, tem sido alvo de golpistas. Criminosos estão se cadastrando no aplicativo,
no lugar dos verdadeiros titulares, para retirar o benefício de até R$ 1.045 da conta.
O FGTS emergencial possui dois calendários, o de depósito e o de saque e transferência. Enquanto o benefício não é liberado para saque, os golpistas baixam o aplicativo, preenchem os dados, fazem as veriﬁcações de segurança e conseguem acessar o valor.
O app já tinha sido alvo de fraudes no pagamento
do auxílio emergencial. A vulnerabilidade do sistema está no processo de conﬁrmação das informações fornecidas pelo usuário. Entenda!

Veja como acontece o golpe

Os golpistas conseguem os dados das vítimas, criam
um novo e-mail e se cadastram no aplicativo da Caixa
Tem no lugar dos verdadeiros beneﬁciários. Para retirar
o valor da conta, os criminosos pagam boletos gerados
em alguma carteira digital.
A vítima só percebe que caiu no golpe quando o sistema acusa que um cadastro já foi feito com aquele CPF.
Os trabalhadores tentam recuperar o valor, mas, segundo relatos, a Caixa Econômica Federal não tem corrigido o problema com agilidade.
O engenheiro Pedro Rodrigues, de 30 anos, uma das
vítimas do golpe, relata que quando descobriu a fraude
ligou para a Caixa, que informou que o problema só poderia ser resolvido em uma das agências. Ele foi até o
banco, e um dos funcionários abriu uma contestação. “No papel da contestação, estava escrito que o prazo era de dez dias para ter uma resposta, mas o atendente da Caixa disse que, na verdade, estavam demorando
até um mês para darem alguma posição nesses casos.
Ele me disse para só registrar a ocorrência na polícia caso a Caixa indeﬁra minha contestação. Até hoje, não deram nenhuma resposta. O atendente apenas abriu a
contestação”, conta o engenheiro.

No papel da contestação, estava
escrito que o prazo era de dez dias
para ter uma resposta, mas o
atendente da Caixa disse que, na
verdade, estavam demorando até
um mês para darem alguma posição
nesses casos

A REGRA VALE PARA QUEM FEZ CONTRIBUIÇÕES ANTES OU DEPOIS DO BENEFÍCIO E TAMBÉM PARA AQUELES QUE NÃO FIZERAM
Os segurados do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) que passaram
alguns períodos afastados recebendo
benefícios por incapacidade, como
aposentadoria por invalidez e auxíliodoença podem completar o tempo
mínimo exigido para a aposentadoria,
chamado de carência.
A regra vale para quem fez contribuições antes ou depois do benefício
e também para aqueles que não ﬁzeram nenhum pagamento depois, dependendo do tipo de afastamento. De
acordo com a advogada Adriana Bramante, o trabalhador precisa se atentar à natureza do benefício para ter o
período computado. A carência é o
tempo mínimo de pagamento ao
INSS que dá direito ao benefícios previdenciários. A nova medida é aceita
nos postos do instituto de forma administrativa.
• Benefício por incapacidade aciden-

tário e não acidentário
• Benefício por incapacidade acidentário
São os relacionados a acidente ou
doença do trabalho. Para receber, o
trabalhador precisa, após o ﬁm do benefício, ter ao menos uma contribuição ao INSS. Pode estar intercalado ou
não entre contribuições, ou seja, após
o ﬁm do benefício, o trabalhador não
precisa, necessariamente, ter contribuição ao INSS.
Incapacidade não acidentário
Neste caso, não está relacionado a
acidente ou doença do trabalho.
Para receber é necessário que o
tempo de afastamento esteja entre
contribuições, ou seja, após o ﬁm do
benefício, o trabalhador deve ter pelo
menos uma contribuição ao INSS, pagando carnê de recolhimento ou
quando voltar ao trabalho com carteira assinada.

Pedir aposentadoria pelo app
Atualmente, a entrega de documentos para o INSS pode ser feita tanto pela internet, portal Meu INSS,
quanto em uma agência da Previdência pelo sistema drive-thru de entrega
de envelopes. Caso queira entregar
pela internet, faça assim:

Documentos pelo Meu INSS

Acesse o Meu INSS
• Se ainda não tiver, faça cadastro no
portal
• Escarneie, ou fotografe, as cópias
dos seus documentos em formato
PDF
• Os documentos precisam ser coloridos e terem 24 bits e qualidade de 150
DPI em um arquivo único
• O tamanho de cada arquivo deve ser
de até 5 Megabytes
• A soma de todos os documentos
não pode passar de 50 Megabytes

Ao ser questionada sobre o caso, a Caixa informou
que o banco entrará em contato com o trabalhador, e ele
será comunicado sobre o processo de contestação por
telefone ou por e-mail. A instituição ressalta que contestações de saques indevidos devem ser formalizadas em
qualquer agência bancaria. “Para os casos em que houver comprovação de saque fraudulento, o beneﬁciário
será devidamente ressarcido”, garante a Caixa.

Saiba como se prevenir

Para evitar cair em golpes, o trabalhador deve fazer o
cadastro no site e aplicativo oﬁcial do FGTS. É importante veriﬁcar se o link possui certiﬁcado, basta veriﬁcar
se tem o termo https. O “S” indica que a conexão é segura para a inserção de dados.
O mesmo vale para uma imagem de cadeado antes do
endereço. Se houver, o usuário pode clicar neste cadeado para veriﬁcar o certiﬁcado de segurança e sua data de
validade.

Veja outras dicas:

• A Caixa Econômica Federal não faz ligações e não envia e-mails ou mensagens de WhatsApp;
• O único SMS enviado é para conﬁrmação de acesso no
aplicativo;
• Informe seus dados apenas dentro do app;
• Não clique em links enviados pelas redes sociais com
promoções.
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DESENVOLVIMENTO

CidadeOperáriarecebe
que o motociclista
grandevolumedeobras Por
é a grande vítima do
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

M

udar a vida da população
ludovicense para melhor
tem sido o principal objetivo do prefeito Edivaldo
Holanda Junior nos últimos oito anos.
Neste intervalo de tempo, o desenvolvimento alcançou dezenas de bairros
por toda a capital, trabalho que foi
ampliado com o programa São Luís
em Obras.
É o caso da região da Cidade Operária que recebe, desde a primeira gestão do prefeito, grande volume de
obras estruturantes. O bairro foi fundado em 1985 e é um dos mais populosos da capital. Com as ações, a atual
gestão tem levado qualidade de vida
para estas milhares de pessoas. Bairros do entorno também receberam ou
recebem obras da prefeitura de São
Luís a exemplo do Geniparana, Santa
Eﬁgênia, Recanto dos Pássaros, Recanto dos Signos, Residencial Tiradentes, Residencial Maria Aragão, Residencial Alexandra Tavares, Residencial Alberto Franco, Vila Jaiana e Jardim América, entre outros. “As intervenções que estamos realizando na
região da Cidade Operária se dão em
atendimento a uma demanda antiga
dos moradores, que esperavam por
obras estruturantes, como as que estamos promovendo por meio do programa São Luís em Obras. Trata-se de
uma região com potencial para o desenvolvimento econômico, que conta
com vários empreendimentos e que,
para o incentivo do setor, precisavam
de trabalhos como os que estão sendo
feitos. Além das obras estruturantes,
que são uma ampliação do que começamos ainda no primeiro mandato,

também estamos revitalizando áreas eira durante a estiagem por causa da
importantes para contribuir para o la- falta de pavimentação asfáltica.
zer de todos os moradores”, destacou
No local, os operários estão avano prefeito Edivaldo.
çando na construção de um sistema
de drenagem profunda, de 1,8 km de
extensão, que vai evitar os alagamentos e todos os problemas de mobilidade, bastante comum na região contemplada, onde está a feira do bairro.
Lá próximo, o prefeito Edivaldo também realizou investimento para a pavimentação de vias, frente de trabalho
que já foi iniciada e que se somará à
construção de meio-ﬁo e sarjetas, por
conseguinte. Os mesmo serviços também foram realizados na Unidade
201.
es ﬁnanceiras para mudar para outro bairro da capital. Hoje, eles dizem
estar felizes com o empenho da Prefeitura de São Luís, que segue avanAs intervenções que
çando com obras em vários pontos da
Cidade Operária, inclusive nos bairestamos realizando na
ros do entorno.
Ainda na Unidade 101, uma grande
região da Cidade
área, antes sem serventia, está se tornando um dos espaços de lazer que,
Operária se dão em
quando entregue, será o maior de toda a Cidade Operária.
atendimento a uma
O espaço vai contemplar equipamentos para a diversão da criançada
demanda antiga dos
e, também, com aparelhos de ginástica, inclusive para idosos, além de
moradores
acessibilidade, de um extremo ao outro, para que o lazer possa ser integrativo, entre todos os públicos. Também
Atualmente, a Unidade 101 está re- vai contar com canteiros que serão
cebendo serviços importantes e que preenchidos por um paisagismo penvão mudar em muito o dia a dia dos sado exclusivamente para o espaço.
moradores que, por anos, tiveram de Serão cerca de 10 mil metros quadraconviver com o lamaçal que se forma- dos especialmente para a o lazer e
va com o período chuvoso e muita po- prática de esporte e atividade física.

Ampliação dos serviços na Cidade Operária
As ações realizadas para melhorar a
infraestrutura do bairro Cidade Operária, hoje, são uma ampliação dos
serviços que o prefeito Edivaldo havia
iniciado ainda durante sua primeira
gestão, entre 2013 e 2016. Na unidade
203, por exemplo, ruas e avenidas foram asfaltadas e, agora, está sendo
construída uma grande área de lazer
ao longo da ciclovia 104, que também
está sendo totalmente revitalizada.
Em toda a extensão da faixa exclusiva
para ciclistas, de cerca de 700 metros,
estão sendo erguidas 11 praças. Além
de paisagismo, iluminação em LED,
acessibilidade universal, com rampas
para pessoas em cadeira de rodas ou
mobilidade reduzida e piso tátil, também serão instalados equipamentos
de ginásticas e playground, para as
crianças, em alguns pontos.
A obra também vai organizar o
trânsito da região e permitir mais segurança aos moradores que utilizavam do espaço para a prática de atividade física, como caminhada. Antes
da intervenção, a ciclovia apresentava
deterioração em todo o pavimento, e
as vias que a atravessavam, sem nenhuma sinalização, era um risco para
acidentes envolvendo pedestres já
que, mesmo irregularmente, condutores insistiam em trafegar por lá.
Com as obras, as transversais já foram interditadas, e o novo pavimento
será em blocos de concreto intertravado. Também está sendo efetivada,
ao longo do equipamento, a construção do sistema de drenagem superﬁcial para ajudar no escoamento da
água das chuvas, que antes ﬁcava empossada nos buracos que existiam por
todo o trecho. “A gestão do prefeito
Edivaldo está realizando um grande
volume de obras na Cidade Operária.
Estamos executando implantação de
macrodrenagem para resolver problemas de alagamentos no período chuvoso e garantir a durabilidade do asfalto que já está sendo executado nas
vias do bairro. Além da mobilidade, as
obras vão impactar positivamente no

desenvolvimento econômico e social
dessa região, garantindo a valorização
dos imóveis e mais qualidade de vida
para os moradores. Com a conclusão
dos serviços, vamos promover a acessibilidade e desenvolvimento urbano
em todo esse polo da Cidade Operária: no Recanto dos Signos, Jardim Lisboa, Santa Eﬁgênia, Geniparana, Vila
Janaína, Ipem São Cristóvão, Jardim
São Cristóvão e São Bernardo. Todos
estão recebendo investimentos em
infraestrutura”, disse o secretário de
Obras e Serviços Públicos (Semosp),
Antonio Araújo.
Assistência
A Prefeitura de São Luís também levou um importante equipamento para o bairro Cidade Operária em 2018,
o Centro-Dia Infantil. O equipamento
integra a política de assistência social
desenvolvida pela gestão do prefeito
Edivaldo, voltado para o apoio às famílias com crianças com microcefalia
e outras deﬁciências.
No Centro, as famílias aprendem a
prática do cuidado consigo e com as
crianças, descobrem as potencialidades de seus ﬁlhos e também podem
ter acesso a programas sociais e benefícios da rede social à qual o equipamento está integrado.
Há seis anos, também funciona no
bairro o Centro-Dia para adultos. Os
usuários são, em sua maioria, pessoas
encaminhadas pelos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e
Centros de Referência Especializada
em Assistência Social (Creas) da capital ou por demanda espontânea,
aqueles que procuram o serviço na sede. Eles podem frequentar o Centro
diariamente ou em dias alternados,
em período integral (10 horas) ou parcial (mínimo de quatro horas), a partir
da elaboração de um plano individual
e/ou familiar de atendimento.
O espaço tem uma equipe multidisciplinar composta de coordenadores técnicos, psicólogo, terapeuta e
cuidadores e atende jovens e adultos
com deﬁciência intelectual e física,

promovendo atividades de lazer, educativas, culturais e de capacitação que
não têm autonomia e dependem de
outras pessoas, assim como suas respectivas famílias.
Em 2018, o prefeito Edivaldo também reativou o Circo Escola, que havia ﬁcado desativado por cinco anos.
A revitalização contou com o apoio do
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São Luís
(CMDCA-SL), através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de São Luís (FMDCA-SL).
Essa ação marcou o empenho em ampliar e qualiﬁcar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV).
Entorno
O prefeito Edivaldo também está
realizando investimento na urbanização dos bairros que contornam a Cidade Operária. Nos bairros Geniparana, Geniparana II e Recanto Geniparana, estão sendo implantados quilômetros de asfalto novo. As obras de
urbanização também avançam pelos
Residencial Tiradentes, Maria Aragão,
Alexandra Tavares e, agora, o Conjunto Estrela Dalva. As obras vão beneﬁciar mais de oito mil famílias na região
Cidade Olímpica. Lembrando que, no
Residencial Tiradentes, estão sendo
asfaltadas todas as ruas do bairro. O
Residencial Maria Aragão, que tem 11
anos de criação e abriga cerca de 450
famílias, também recebe pavimentação.
A Prefeitura também está com
obras no Recanto dos Signos e Jardim
Lisboa. Em ambos os bairros, a maioria das ruas já passaram pelo processo
de terraplanagem e estão, nesta semana, em processo de imprimação, que
consiste na aplicação de piche (betume ou asfalto liquefeito), que serve
para dar liga ao solo compactado e
preparar para a aplicação do asfalto
propriamente dito, que, neste caso,
está sendo utilizado o tipo Concreto
Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ).

trânsito brasileiro?

Conversamos com especialistas para entender os motivos que levam o motociclista a ser a grande vítima do
trânsito brasileiro.
Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2019
os motociclistas foram os condutores que mais perderam a vida nas vias e rodovias do Brasil, totalizando
10.674 mortos nessa condição. Dados do DPVAT acrescentam que, para cada morte, outros 18 motociclistas ﬁcam inválidos.
Por que o motociclista ainda é a grande vítima do
trânsito brasileiro?
De modo geral, atualmente, o primeiro ponto a ser levado em consideração na opinião da advogada, assessora jurídica e Presidente de Honra da Associação Brasileira das Autoescolas (Abrauto) e da Associação dos CFC’s
do Paraná – ASCEFOCON, Olga Catarina Zanoni, é que a
maioria dos motociclistas que circula diariamente é de
trabalhadores que utilizam a motocicleta para coleta e
entrega, e que, em razão do baixo custo de cada serviço,
precisa fazer um número expressivo de entregas ou coletas para que, ao ﬁnal do dia, possa obter um ganho razoável. “Logo, torna-se óbvio que este motociclista irá
circular o mais rapidamente que puder, pilotando de
forma negligente e imprudente, sem qualquer cuidado
e, muitas vezes, sequer pensa nos riscos, pois sua concentração está muito mais ligada ao ganho no ﬁnal do
dia do que qualquer outro pensamento”, analisa.
Além destes fatores, também deve ser levada em conta a falta de habilitação do condutor, falta de sinalização
para realização de manobras, as condições precárias da
via, a falta de manutenção dos veículos e o aumento do
número de motociclistas circulando nas ruas. Tudo isso
também contribui para o aumento nos números dos
acidentes, complementa a advogada especialista em segurança veicular, Fernanda Kruscinski.
Fonte: portaldotransito.com.br
Frota de veículos no Brasil, no Maranhão e em São
Luís em agosto/2020

Fonte: Detran
Código de Trânsito Brasileiro-CTB(Lei nº 9.503/97)
Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do
acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não
podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de
solicitar auxílio da autoridade pública:
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa,
se o fato não constituir elemento de crime mais grave.
Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja
suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.
Serviços de reparação automotiva aumentaram em
agosto
Com a volta progressiva das pessoas ao trabalho e um
relaxamento da sociedade brasileira no que diz respeito
ao distanciamento social, tem mais carros nas ruas. E
nas oﬁcinas também. O mês de agosto fechou com serviços de reparação automotiva em alta: 10% acima do
previsto pelo CINAU (Centro de Inteligência Automotiva).
Fonte: https://cesvibrasil.com.br
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às leis do trânsito.
• Facebook e Instagram:Campanha SOS VIDA; Twitter:@valorizacaovida;
• E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
• Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)
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NO CASTELÃO

Motivado, Sampaio
enfrenta o CSA-AL
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
NERES PINTO

C

om o time crescendo de produção e invicto há cinco jogos, o Sampaio Corrêa entra
em campo na tarde deste sábado, às 16h30, no Castelão, com um
único objetivo: conquistar três pontos
e ao ﬁnal da rodada sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Um empate, no entanto,
mantém os bolivianos na zona de perigo. O adversário é o Centro Sportivo
Alagoano, de Maceió, cheio de moral
depois de derrotar o Vitória-BA, em
Salvador, na rodada anterior.
Assim como o CSA, o Tricolor também está bastante motivado, pois
vem de empatar com o Guarani-SP (1
a 1) na última terça-feira, no Estádio
Brinco de Ouro, em Campinas.
Sem ter maiores problemas para
montagem da equipe, o técnico Léo
Condé inicia o jogo com Gustavo; Luís
Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João
Victor; André Luís, Vinícius Kiss e
Marcinho; Pimentinha, Caio Dantas e
Gustavo Ramos. O volante Vinicius
Kiss está recuperado da lesão e pronto
para começar a partida.
A esperança de gols do time maranhense é o centroavante Caio Dantas,
destaque dos últimos jogos, marcando dois no Avaí e um no Guarani. A retaguarda também tem se ﬁrmado e
mantém a regularidade das últimas
apresentações. “A gente sabe que é um
jogo muito importante para nós. Estamos evoluindo, com uma sequência
boa dentro da competição. Acredito
que com uma vitória contra o CSA a

O SAMPAIO VEM DE UM EMPATE EM 1 X 1 COM O GUARANI, NA CIDADE DE CAMPINAS-SP
gente vai conseguir sair dessa zona. A
gente esperar manter a entrega em cima do CSA para conseguir a vitória”,
comentou o zagueiro Daniel Felipe.
Sem tempo para realizar os treinamentos, esta semana o time do Sampaio teve três dias para o treinador
analisar os erros e acertos do jogo anterior. Condé, todavia, não quis comentar possíveis alterações táticas.
O time alagoano é formado por
atletas experientes, alguns dos quais
já atuaram em grandes equipes nacionais, como o maranhense Márcio
Araújo, volante que atuou no AtléticoMG, Palmeiras e Flamengo, e Rodrigo
Pimpão, com passagem pelo Botafogo-RJ e Vasco da Gama.
A média de idade do CSA está um
pouco acima dos 30 anos. O goleiro
Matheus Mendes é o mais jovem da
equipe e Márcio Araújo o mais vetera-

no (36). O artilheiro do CSA, é o atacante Paulo Sérgio, ex-Flamengo-RJ
com quatro gols.
Para o jogo desta tarde, o Centro
Sportivo Alagoano lançará esta provável equipe: Matheus Mendes; Diego,
Cleberson, Luciano Castán e Raﬁnha;
Márcio Araújo, Geovane e Yago; Rodrigo Pìmpão, Paulo Sérgio e Pedro
Júnior.

Arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol designou para apitar a partida
Sampaio x CSA, Emerson Ricardo de
Almeida (BA), tendo como assistentes
Elicarlos Franbco de Oliveira e José
Carlos Oliveira dos Santos. O quarto
árbitro é Raimundo José Chagas Araújo, do Maranhão.

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 Moto Club fechou com um novo
técnico para a sequência da temporada, trata-se do experiente Léo Goiano,
multicampeão e com acesso à Série C
no currículo. O treinador tem 46 anos
e acumula títulos estatuais, acesso e
Campeonato Brasileiro no histórico.
Léo Goiano comandou por último o
São Gonçalo-RJ aonde teve um retrospecto bastante positivo, sendo 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
Léo Goiano vem junto com o seu
auxiliar técnico Anderson Valiñas, de
44 anos, natural de Belo Horizonte.
Anderson tem ampla experiência com
o futebol de base dos principais times
do Brasil, principalmente no Atlético
Mineiro. Ele vai assumir o time contra
o Sinop, quinta-feira (8), no Estádio
Nhozinho Santos. O treinador já vai
observar o time no jogo deste sábado,
contra o River-PI, às 15h30.

Reforços

Pensando na sequência da temporada, o Moto Club foi ao mercado e
contratou peças pontuais para o elen-

co. O primeiro que chega é o Júnior
Lemos, meia de 27 anos, com passagens por Luverdense-MT e NáuticoPE. Outro jogador é o Emerson Silva
que vem para a lateral direita. Emerson tem 26 anos e é natural de Bom
Despacho – MG. Seus últimos clubes
foram o Patrocinense, Operário-MS e
Guarany de Sobral.
O Moto Club fechou também com
o zagueiro Luís Antônio Linhares, mas
conhecido como Ferron. Zagueiro experiente de 34 anos com passagens
pela Ponte Preta, Criciúma e Concórdia. Para o ataque, o clube fechou com
o Anderson de Oliveira ou Anderson
Dim, como é mais conhecido. O atacante passou por último no time de
Sobradinho e Real Brasília.
Também para reforçar o ataque o
Moto Club fechou com um atacante já
conhecido da torcida e artilheiro, trata-se de Wallace Lima. O jogador de 24
anos que em 2019 em 6 jogos marcou
6 gols pelo Papão. Recentemente passou pelo Juventude e Portuguesa. O
Moto Club segue no mercado para re-

forçar o elenco.
A diretoria do Moto Club continua
o processo de reformulação no elenco
para a sequência da Série D. Na tarde
desta quinta-feira, o clube conﬁrmou
o desligamento de quatro jogadores: o
zagueiro Walace, o meia Igor e os atacantes Cleicione e Jeorge Hamilton.
Desses quatro atletas, apenas Walace
e Jeorge foram utilizados ao e se juntam ao volante Amaral, o meia Ancelmo e o atacante Silvio Tapajós, que já
haviam deixado o clube.
Os desligamentos foram feitas por
meio de nota oﬁcial: “O Moto Club
vem agradecer o trabalho e empenho
do zagueiro Walace, meia Igor e os
atacantes Cleicione e Jeorge Hamilton
até aqui. Os jogadores deixam o clube
assim como Amaral, Ancelmo e Silvio
Tapajós, que também não fazem mais
parte do elenco rubro-negro para o
restante da temporada. O Moto Club
está reformulando o elenco para buscar o acesso à Série C. O clube deseja
sorte ao atletas”, diz a nota divulgada
pela assessoria de Comunicação.

Acusação grave
Estava demorando, mas o que vem ocorrendo nas últimas temporadas no Campeonato Maranhense não
poderia deixar de se repetir. E desta vez com uma denúncia grave que, a ser conﬁrmada, deverá causar uma
reviravolta histórica na competição.
É destaque desde ontem no noticiário esportivo, que
o Imperatriz deu entrada na procuradoria do Tribunal
de Justiça Desportiva do Maranhão, de uma notícia de
infração alegando que a assinatura do contrato do atacante Gleydisson, do Moto Club, não teria sido assinado
pelo atleta, pois a assinatura não confere com a que
existe em outros documentos dele. Na denúncia, o clube da Região Tocantina compara inclusive com o que
há na carteira de identidade do jogador.
Gleydisson atuou em seis partidas do campeonato,
no entendimento do denunciante, de forma irregular.
Por isso, o Imperatriz está pedindo uma perícia grafotécnica para que o caso seja esclarecido.
Na segunda maior cidade do Maranhão, no entanto, a
diretoria do Colorado até já comemora o terceiro lugar
no Estadual e a volta à Copa do Brasil em 2021. Tudo
porque o Moto perderia 18 pontos das partidas em que o
atleta atuou e mais nove dos que ganhou, num total de
27.
Se essa fraude ﬁcar comprovada, alguém tem que ser
responsabilizado por isso. Além do crime de falsidade
ideológica, o autor estaria provocando a queda do clube
para a segunda divisão e gerando um enorme prejuízo
ﬁnanceiro. De saída, uma cota de R$ 600 mil concedidos
pela CBF ao participante da maior competição nacional. O MAC está muito interessado que esse fato seja
apurado, pois poderia escapar da degola.
Agora, se a denúncia não for verdadeira, o autor deve
pagar caro. Seria uma calúnia e como tal teria que ser
punida com todo o rigor que a lei impõe.
O que diz o Moto?
Em contato com a reportagem de O Imparcial, o advogado Marcel Campos, do departamento jurídico do
Moto Club, disse que a agremiação ”recebeu essa notícia com surpresa, pois não compactua com esse tipo de
situação. Além disso, não teria motivo para fazer qualquer tipo de adulteração no contrato, tendo em vista
que o jogador sempre esteve integrado ao elenco. Falei
com o Presidente e o Moto Club vai tomar as medidas
cabíveis quanto aos assunto”, disse ao repórter Daniel
Amorim. O advogado aﬁrmou, também, que o clube
ainda não foi notiﬁcado.
Fala, Gleydisson!
Por meio de suas redes sociais, o atacante Gleydisson
também se manifestou sobre o assunto: “Recebi com
surpresa a notícia de alguns blogs dizendo que eu falsiﬁquei minha assinatura, quero dizer que não tinha nenhum motivo para fazer isso. Eu assinei meu contrato
assim que cheguei a São Luís, como já ﬁz em outros clubes. Vou conversar com os advogados do Moto pra ver as
medidas contra essa calúnia”, aﬁrmou.
Quem é o entregador?
Se por acaso essa denúncia for conﬁrmada, resta saber de onde partiu. Como o Imperatriz acabou vasculhando toda a documentação do Moto para buscar uma
irregularidade sem que alguém tivesse dado a dica?
Será que foi lá de dentro da entidade? Muitos já levantam essa bola. Difícil acreditar. O clube tocantino, é claro, está no prejuízo e deve ter contratado um proﬁssional especializado no assunto. A FMF tá fora disso, com
certeza.
Moto x River
O Moto volta a campo neste sábado, às 15h30, quando enfrentará o River-PI, no Nhozinho Santos pela Série
D do Brasileiro. Um jogo de difícil prognóstico, mas se tivesse que indicar um favorito, por incrível que pareça,
este seria o time visitante. Com a enormidade de problemas que o Rubro-Negro enfrenta, a começar pela meia
dúzia de desfalques, e o fraco elenco que dispõe no momento, se vencer será surpreendente. Mas, como “futebol é uma caixinha de surpresa”, não custa nada aguardar até depois dos 90min.
Novo treinador
A torcida do Moto já se mostrou surpresa quando da
divulgação do nome do novo treinador. Léo Goiano tem
no currículo apenas um título estadual. Mas é um proﬁssional experiente, que por várias vezes foi eleito melhor do ano nos estados em que trabalhou, segundo aﬁrma. Hoje, ele deverá estar observando pela primeira vez
a equipe que vai comandar. Um detalhe: as novas contratações anunciada esta semana não foram indicações
do novo preparador rubro-negro.
E o Cavalo?
Pior time do Campeonato Brasileiro, o Imperatriz tem
neste ﬁm de semana mais um desaﬁo na Série C: derrotar o Manaus, na capital amazonense e iniciar a arrancada para sair da zona de rebaixamento. Mesmo tendo
dois jogos a menos que os demais concorrentes, o Cavalo de Aço terá que suar muito para não cair. Tem apenas
um pontinho obtido durante empate contra o Remo, em
casa, na rodada de abertura da competição. O lateral-direito Léo Rodrigues, lesionado, é o grande desfalque.
Dificuldades
E por falar em Imperatriz, a diretoria vem sendo seriamente acusada por torcedores de conivente pela situação em que o clube se encontra. Tudo isso decorre da falência ﬁnanceira que obrigou o presidente Adauto Carvalho a passar o bastão para a empresa JBS, que dissolveu o elenco, trouxe um caminhão de pernas-de-pau e
está levando o nome do clube a essa situação vexatória.
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ENCONTRO ZEN

DANÇA

FestivaldeDançaÁrabe
éatraçãoemSãoLuís

Concerto meditativo e
culinária indiana na ilha

Primeiro Festival de Workshops de Danças Árabes do Maranhão acontece neste sábado
e domingo. Transmissão será feita pelo aplicativo zoom por conta da pandemia
SAMARTONY MARTINS

A

dança árabe é uma das expressões da arte mais antigas
da história. Uma das hipóteses mais aceitas é que ela tenha se originado no antigo Egito vinda de rituais ligados à fertilidade da
terra e da mulher. E para fortalecer essa cultura em São Luís, a bailarina, coreógrafa e produtora Solange Costa,
realiza um evento inédito no estado: o
“Nour El Shams Festival”, considerado o Primeiro Festival de Workshops
de Danças Árabes do Maranhão, que
acontece sábado (03) e domingo (04)
de outubro de 2020. A transmissão será feita pelo aplicativo zoom e contará
com a participação de bailarinas e coreógrafas de diversas partes do país.
O Nour El Shams Festival estava
sendo idealizado há dois anos e seria
de forma presencial aqui em São Luís.
Por conta da pandemia, a bailarina e
coreógrafa Solange Costa, realiza o
evento totalmente em formato On-line. Seis grandes proﬁssionais da da
árabe do Brasil e algumas com carreira internacional, estarão totalmente
conectadas virtualmente e artisticamente. As artistas convidadas para esta edição virtual sâo: Kahina (São
Paulo), Ju Marconato (São Paulo), Fernanda Guerreiro (Bahia), Nuriel El
Nur (Rio Grande do Norte), Lu Zambak (Recife) e Ana Paula Azevedo (Teresina).
Solange Costa que é uma das pioneiras na cultura da dança do ventre

EVENTO GASTRONOMICO E MUSICAL ACONTECERÁ DOMINGO

SOLANGE COSTA CONVIDOU DIVERSAS BAILARINAS DE VÁRIAS REGIÕES DO BRASIL
no Maranhão, foi aluna da Maitre do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
Eugênia Feuderova. E na capital carioca teve também aulas de dança de
salão com Carlinhos de Jesus e Jaime
Aroxa. Com mais de duas décadas dedicadas à dança árabe, Solange Costa
também já fez intercâmbio com renomados professores da dança mundial,
dentre eles: Farida (Egito), Jillina
(EUA), Hadia (Canadá), Sara Saeeda
(Egito), RandaKamel (Cairo), Dina
(Cairo), MahmoudReda (Egito), GamalSeif, KhaledSeif e outros.

Para fomentar a dança proﬁssionalmente, a bailarina montou o Studio Solange Costa, que está no mercado há 31 anos e com 28 espetáculos
apresentados em São Luís e eventos
desta natureza. “Para este festival já
contamos com bailarinas de vários lugares como Minas Gerais, Ceará, Piauí
e Maranhão que estarão se aperfeiçoando nessa arte milenar. Será o primeiro de muitos, trazendo arte, cultura e conhecimentos para o classe artística”, disse a bailarina.

“DEVOTOS DE SÃO JOÃO”

São Luís será palco neste domingo (4) do “Concerto
Meditativo e Culinária Indiana” que contará com a participação dos músicos: Heleno Martins, Paulo Socha e
Marcos Aranha que tocarão composições que terão como base gongos, taças tibetanas, kalimbas e outros instrumentos. Na oportunidade acontecerá uma palestra
“Dieta alimentar na visão Ayurveda” com Rodrigo Mafra
que vai explicar para os participantes do evento os benefícios da medicina ayurvédica, ou Ayurveda para os
íntimos, que é uma terapia milenar indiana, que remonta anos e anos de estudos e práticas no subcontinente
indiano. Para se ter uma noção, quem estuda a fundo o
Ayurveda lá na Índia tem que saber sânscrito, porque os
principais livros antigos dessa Medicina ainda estão na
língua ancestral.
Para que não sabe a Ayurveda vem do sânscrito: ayus
signiﬁca vida (entendendo a vida como uma combinação de corpo, órgãos dos sentidos, mente e alma), enquanto veda signiﬁca conhecimento. Ou seja o
Ayurveda é nada mais, nada menos que o conhecimento, ou saber, da nossa vida humana. O evento contará
ainda com a degustação de lanche vegetariano: sabores
da Índia preparados pelo chef Gopa Kumara. Gopa é autor de pratos vegetarianos e veganos premiados. O exmonge, é proﬁssional há 25 anos e Membro da Associação Maranhense de Artesãos Culinários (AMAC), Gopa
ﬁcou em 3º lugar no Enchefs no ano de 2017 . Em 2018,
ganhou o concurso em primeiro lugar, o que o tornou
um dos representantes do estado que disputou o prêmio Dólmã, um dos mais importantes na área de gastronomia do Brasil. O “Concerto Meditativo e Culinária Indiana” acontecerá no Casa Verde Espaço Holístico e as
vagas para o evento são limitadas e podem ser feitas pelo 98891-3638. (SM)

CINEMA

Culturapopulareinclusãosocialparagruposfolclóricos Festival de Cinema
chega em sua reta final

INICIATIVA DO PROJETO FOI DO FOTÓGRAFO MEIRELES JR. E DOS MÚSICOS CHIQUINHO FRANÇA, BETTO PEREIRA E CÉSAR NASCIMENTO
Mais de 35 atrações folclóricas e artistas, em 4 horas de pura emoção no
YouTube, assim foi a Live cultural “Devotos de São João”; iniciativa do fotógrafo Meireles Jr. e dos músicos Chiquinho França, Betto Pereira e César
Nascimento.
O projeto, que serviu para divulgar
mundo afora a cultura maranhense,
foi uma realização da Fundação Souzândrade com patrocínio da Vale. E foi
um grade presente para São Luis, com
homenagem ao vivo do cantor Fernando de Carvalho acompanhado do
pianista e Wesley Sousa. Muita emoção também nas músicas inéditas como a instrumental Baixada (Chiquinho França e Mhário Lincoln) e Festa
do Bumba-boi (César Nascimento,
Íris Cavalcante e Isaac Cândido). Destaque para outras emocionantes interpretações nas vozes de Alcione, Zeca Baleiro, Rita Beneditto, Coral de
São João e demais artistas.
O objetivo principal apoiar ﬁnan-

ceiramente 31 grupos folclóricos ligados ao São João: Bois de Axixá; Barrica; Boi da Boa Hora dos Pacheco; Boi
de Leonardo; Boi da Lua; Maracanã;
Nina Rodrigues; Pérola dos Lençóis;
Pindaré; Presidente Juscelino; Rama
Santa; Meu Tamarineiro; Sociedade
de Cururupu; Unidos da Vila Conceição; Unidos de Santa Fé e Unidos Venceremos; Cacuriás Assa Cana, Dona
Teté e John; Côco Pirinã; Dança Portuguesa Encanto de Portugal e Império
de Lisboa; Dança do Lelê de Rosário;
Quadrilhas Mocinha do Sertão, Flor
de Mandacaru, Matutus do Rei, Quadrilha Junina Estilizada de Ihaúma
além dos grupos de Tambor de Crioula de Apolônio, Arte Nossa, Mestre Felipe e São Benedito de Itapera.
E graças às doações de empresas, a
Live foi além e beneﬁciou também a
Creche “Deus Criou” do Anjo da Guarda, que atende cerca de 80 crianças de
até 8 anos; que recebeu essa semana
um presente e tanto: 1 tonelada e

meia de alimentos; 150 cestas básicas
doadas pelas empresas RB Sol; Ronierd Barros e Cimento Bravo além de
materiais de construção doados pela
Potiguar no valor de R$5.000,00 para a
reforma da sede da entidade.
Para Meireles Jr. o resultado bastante elogiado por todos foi fruto de
um trabalho coletivo e de muita dedicação, que demonstra a força da cultura maranhense: “Quero agradecer
muito a Deus, a todos que acreditaram e que somaram para que conseguíssemos realizar o projeto – todos
os amigos, os artistas envolvidos, grupos folclóricos, empresas apoiadoras,
e acima de tudo a Vale e a Fundação
Souzândrade. O projeto mostrou ao
mundo a força e a beleza da cultura
popular maranhense. E como a mesma pode ser um instrumento de inclusão social. Que essa seja a primeira
edição de muitas outras futuras do
Devotos de São João”, declarou Meireles Jr.

FILME COM RUTH DE SOUZA SERÁ EXIBIDO NO DOMINGO
O 7º Curta Neblina – Festival Latino-Americano de Cinema chega à sua reta ﬁnal guardando sua terceira e última homenagem para o dia de encerramento.
Após homenagear os cineastas José Mojica Marins e
Suzana Amaral, neste domingo (4/10) será a vez da atriz
Ruth de Souza – falecida em 28/7/2019 – com a exibição
do ﬁlme “Filhas do Vento” (de Joel Zito Araújo) no site
http://www.cachacafilmes.com/curtaneblina.
“Filhas do Vento” será disponibilizado das 23:59 de
sábado até as 23:59 de domingo.
O renomado júri se reuniu de forma virtual durante a
semana para decidir os premiados, que serão divulgados após o encerramento da exibição do ﬁlme de Joelzito Araújo no site do festival. O evento, feito de forma totalmente independente, fechou grandes parcerias para
esta edição, como a MISTIKA (que vai oferecer um encode DCP a um dos premiados), Embaixada da Espanha
no Brasil (que oferece uma trilha sonora de André Abujamra), Summus Editorial (oferecendo livros de cinema), Fábrica de Ideias, Ethos Comunicação & Arte e Romeu di Sessa (oferecendo cursos de cinema), Doc Comparato e Rafael Peixoto (oferecendo consultorias de roteiro).
Até domingo, o público pode assistir e votar nos melhores ﬁlmes que concorrem ao Voto Popular:
http://www.cachacafilmes.com/curtaneblina

Elite

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com
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À Lohanna Pausini
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 candidatura eleitoral surgiu por conta da sua militância no
movimento LGBT+ que começou no ano de 2010 quando, após ela se formar em Jornalismo. “Nunca consegui 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 movimento social LGBT onde levantava denúncias ou aponta
informações sobre os direitos e reivindicações da população 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 participações 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.

SAMARTONY MARTINS

A

s eleições de 2020 serão marcadas não só por
conta da pandemia do novo coronavírus (covid-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 política, 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 Resolução TSE nº 23.609/2019 – que normatiza a escolha
e o registro de candidaturas a esses cargos para as Eleições Municipais de 2020.

A resolução determina que, no formulário do Requerimento 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 designado no seu nascimento possam concorrer a cargos
eletivos utilizando o nome pelo qual a sua comunidade os conhece.

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 representavam as demandas do movimento LGBT+. “Eu já
tinha um pré-projeto da minha própria candidatura
a ser apresentada. E este ano recebi o convite novamente 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 mesma sociedade”, ressaltou Lohanna Pausini.

Desde 2018, uma decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) possibilita que candidatos e candidatas transgênero apareçam na urna eletrônica com
o seu nome social. Com a medida, nas Eleições
Gerais daquele ano, foram registradas 29 candidaturas com nome social em todo o país. Dessas, 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 Lohanna Pausini, primeira mulher trans que está
concorrendo à uma das 31 vagas da Câmara Municipal de São Luís nas eleições 2020. Questionada
por O Imparcial sobre como ela analisa a participação 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 representatividade política. Por conta disso muitas pessoas trans
militantes das causas LGBT+ começaram a se filiar em
partidos políticos com o objetivo de lançarem candidaturas. Contudo, muitos partidos também perceberam
que tratava-se de um fenômeno social e nessa luta por
direitos políticos, muitos partidos nos enxergam apenas como números e cotas, visando apenas um fortalecimento de seus próprios interesses partidários do que
realmente compromissados com a causa LGBT+”, explicando que é preciso ressaltar que quando um partido
político lança uma candidatura trans, ele está se comprometendo com uma reivindicação de um segmento
desassistido de políticas públicas, e que portanto, o partido pode se reinventar ou se reestruturar quando de
fato apoia uma causa.

Falta de
oportunidades
na vida a
motivou
entrar na
política

A candidata acrescentou ainda que durante esse processo de escolha não nenhum tipo de preconceito por parte
das mulheres e de pessoas homofóbicas ao se lançar nas eleições
2020. Como candidata a vereadora 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 vergonha, 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 comunidades mais desassistidas. Existem problemas que se tornaram 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 solucionado”, acrescentou ela.
Nas eleições de 2020 para o cargo de vereador, alguns candidatos (as) trans, quando postulam o registro de candidatura, fazem-no de porte de sua nova documentação civil, a qual já reflete a orientação sexual
com a qual se identificam. Com relação a esse processo neste contexto Lohanna Pausini revelou que ainda
não é retificada, devido a um problema com o processo que na época dei entrada na Justiça. “Foi muito antes da decisão do STF que nos permite retificar nosso
nome no próprio cartório. Mas, não tive problema algum 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 públicas no município. E assim o farei. É claro que terei um
grande compromisso com a comunidade LGBT+ devido a falta de políticas públicas em São Luís que garantam, por exemplo, a empregabilidade de pessoas
trans e especialização da máquina pública no combate 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.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Niver temático de
Manuela Rocha na Villa do
Vinho Bistrô

A conselheira do Grupo Mercúrio Patrícia Vasconcelos com os executivos Plínio Tuzzollo e Chrystiane Vasconcelos (HSLZ)

Jantar do Laboratório Lacmar reúne
médicos e parceiros

A graciosa Manuela Miranda Bandeira Rocha completou seis anos e
escolheu como tema de sua festinha de aniversário a Mulher Maravilha,
resultando em uma bela decoração temática do bolo ao traje da anﬁtriã.
Com muita graça e personalidade a linda Manu fez questão de se vestir
como a heroína Wonder Woman para receber seus convidados, ao lado
dos orgulhos pais Hudson Bandeira Rocha e Loreana Miranda Bandeira.
A celebração que foi bem intimista e voltada apenas para familiares aconteceu na Villa do Vinho Bistrô, restaurante comandado pelo tio da aniversariante, Werther Bandeira. Vale ressaltar que a Villa do Vinho voltou com
tudo à cena das celebrações intimistas, tanto corporativas quanto sociais.

Sob o comando do diretor Vinícius Braid, o Laboratório Lacmar recebeu médicos e parceiros em um Jantar Cientíﬁco, cujo objetivo foi apresentar sua nova marca, novo Núcleo Técnico Operacional (NTO) e o moderno Parque Tecnológico do laboratório que se equipara aos maiores do país. O diretor Vinícius Braid anunciou que o Lacmar será o primeiro Laboratório do Norte e Nordeste do país a ser totalmente automatizado
desde a triagem até todos os demais setores, em parceria com a Roche Internacional. O evento aconteceu no
restaurante Côco Bambu e contou também com uma palestra médica de ponta, sobre o tema “Novas Metodologias para Diagnóstico Sorológico da Covid-19” proferida pela gerente médica da Roche Diagnóstica
Dra. Adriana Vassalli e pelo executivo e Farmacêutico-Bioquímico Felipe Fanini. Eles
apresentaram pesquisas e novos protocolos para diagnosticar com maior precisão
a Covid-19, utilizando o método Elecsys Anti-SARS-CoV-2.

A aniversariante recebendo o carinho dos pais Hudson Bandeira Rocha e Loreana
Miranda Bandeira
Viviane Lopes, Suzana Viana, Paulo Braid e Vinícius Braid

Os médicos do HSLZ Yuri Marroquim, Francisco Veras, Sílvia
Mochel e Aminadabe Souza

Dr. Pablo Rocha e a Dra Isadora Marques

Renata e Benedito Mouchrek

As médicas Juliana Lacerda e Izabel Salgado

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

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Os noivos Geize Soares e Dr. Maxweyd Freire celebrando a cerimônia civil de
casamento
Letícia e Fabio Gentil, Paulo Marinho Jr., Rosi Lopes e o deputado federal Cleber Verde

Convenção prestigiada em Caxias

Uma multidão prestigiou a oﬁcialização das candidaturas do prefeito Fábio Gentil e do vice, Paulo Marinho Jr., à reeleição em Caxias, durante a convenção do Partido Republicanos. Em um evento marcado por
emoção e manifestações entusiasmadas de apoio, Fábio e Paulinho conﬁrmaram a reedição da chapa vitoriosa nas urnas há quatro anos. Chamou a atenção, os cuidados com a segurança dos participantes e organizadores do evento, todos usando máscaras de proteção. A quantidade de aplausos reﬂetia a empolgação dos
presentes e o reconhecimento popular por um prefeito trabalhador e um vice-prefeito que dá sustentação a
esse trabalho. Importante ressaltar o empenho de Paulo Marinho Jr. enquanto Deputado Federal, na busca
de recursos para Caxias, para o combate à pandemia. Foram tantas as realizações da atual gestão municipal
caxiense, que os credencia à conquista do segundo mandato. Sem conseguir conter a emoção e as lágrimas,
o prefeito Fábio Gentil lamentou a ausência do pai e mentor político, deputado estadual Zé Gentil, morto em
junho por complicações da Covid-19, mas ressaltou que de onde estiver, ele está orientando seus passos e
lhe cobrindo de proteção.

O casamento sustentável
de Geize e Max

Com uma proposta super especial, protocolos para pequenos eventos
neste período de pandemia, e o aconchego e carinho da família e amigos
mais íntimos; a engenheira ambiental e sanitarista Geize Soares e o médico neurocirurgião Dr. Maxweyd Freire selaram compromisso matrimonial no civil no entardecer do último dia 24 de setembro, no aprazível restaurante Massari, no Olho D’Água. Além da limitação de convidados, em
torno de 50, para proporcionar distanciamento, Geize aproveitou o momento para seguir a tendência dos eventos sustentáveis, até porque é
uma grande defensora do meio ambiente. “Se a gente parar pra pensar no
impacto ambiental que os eventos geram, ﬁcaríamos assombrados por
tantos desperdícios”, argumentou. Ao pensar sempre no meio ambiente,
Geize e Max optaram pela luz do dia para economizar o consumo de
energia elétrica. Também escolheram um local com muitas árvores e ventilação. “Resolvi não utilizar folhetos, guardanapos de papel, cartões e
plásticos na decoração”, acrescenta. Na recepção, onde não era permitido beijos e abraços, as embalagens dos docinhos foram todos de papel reciclado/ﬁltro de café com sementes feitos pela artista Neldeci Carreiro.
Também foram utilizados painéis e mobílias de pallets, e as ﬂores na decoração eram desidratadas. Parabéns. Chique demais.

Aderbal Malheiros, Lycia Waquim, Fabio Gentil e Lisiane Bezerra

Geize e Max optaram por poucos convidados para evitar aglomeração

Manoel Simão e Fabio Gentil

O publicitário Fernando Santos e Fabio Gentil

Jaqueline Mesquita, Adelson Pedrosa e Célia Chaves

O publicitário Augusto Neto e Queiroz Neto

O JORNAL
MAIS ACESSADO
DO MARANHÃO

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.

oimparcial.com.br
92 ANOS DE

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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PÉ NO ACELERADOR.
SECRETÁRIO DE TURISMO,
CATULÉ JR. GARANTE
QUE O MARANHÃO VAI
AVANÇAR NO SETOR.

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

A Secretaria de Turismo do Maranhão aproveitou o período da “quarentena” e realizou um grande planejamento para a retomada de economia, atração de investimentos e o reposicionamento do estado no patamar positivo
no cenário turístico nacional e internacional. Em recente entrevista concedida 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.

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 produtos 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 quarentena 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: liquidabazar.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.

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

O CHARME DO DUNAS
BISTRÔ EM SANTO AMARO
Além das incontáveis belezas encontradas em
Santo Amaro – MA, na região dos Lençóis Maranhenses, a cidade conta ainda, com lugares surpreendentes, 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 agradável 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

MAURO AROUCHE (EM
PÉ) COM MADALENA NOBRE E MARCOS
DAVI, DEGUSTANDO E
APROVANDO, O CAMARÃO DA MALÁSIA, UM
TÍPICO SABOR DO MARANHÃO.

oferece uma iguaria única no estado, o gigante e saboroso Camarão da Malásia, que é servido com acompanhamentos harmonizados, sucos, drinks de frutas típicas, vinhos famosos e
no meio de muito verde. Um ambiente decorado com estilo e conforto. Indo a Santo Amaro –
MA, o Dunas Bistrô é parada obrigatória para
turistas e visitantes.

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 pagando 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.

