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01H41 ................-0.5M

07H45 ................ 6.6M

13H56 ................-0.1M

20H00 ................ 6.5M

Diante de tantas nuvens turvas cobrindo o horizonte brasileiro, a impressão que 
se tem hoje é da existência de vários brasis dentro do maior país latino americano. 
O IBGE divulgou ontem uma pesquisa em que o gigantesco contingente de desem-
pregados alcançou a taxa recorde em todo o período analisado.

Os brasis sombrios 

Dino anuncia volta de cinemas, 
parques infantis e  eventos a 

partir de segunda-feira
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) anunciou que vai liberar a reabertura de cinemas, parques infantis e eventos com até 150 pes-

soas. Nos locais, deverá haver a adoção de medidas sanitárias para evitar o contágio pela Covid-19. Flávio Dino disse que, na próxima segunda-fei-
ra (19), serão divulgados os atos de liberação da abertura desses espaços, com as normas que deverão ser seguidas.

PÁGINA 12

Pescados ficam mais 
caros em São Luís 

 

Sampaio vai tentar 
engatar a 5ª vitória 

consecutiva 
no Brasileirão 
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As heroínas 
que usam 

jaleco

DIA DO MÉDICO
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Maranhense 
Carol Dourado
 “bomba” no 
programa 
"Encontro"

PÁGINA 9

Mudança na cor do mar  chama atenção de banhistas

 MAIS FLEXIBILIZAÇÃO 

CONCURSOS:  Saiba tudo sobre
 as vagas para pessoas com deficiência

As vagas para pessoas com deficiência (PcD) em concurso estão previstas 
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. De acordo com o texto, “a lei 
reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas por-
tadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão” PÁGINA 9

Se vencer, o representante ma-
ranhense se mantém na primeira 
parte da tabela dos dez melho-
res classificados e passa a sonhar 
com o G4 nas próximas partidas 
do Brasileiro

PÁGINA 13 

Saiba as mudanças 
nas normas de rótulos  

dos alimentos
 PÁGINA 7
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Ao inaugurar usina de biogás, presidente voltou a elogiar chefe da política econômica.
Chefe do Executivo disse ainda que trabalha em favor do setor do agronegócio

Re fei ção

Mo çam bi que

Cau sas

CONFIANÇA

Bolsonaro volta a
defender Paulo Guedes

“Ben quis to no cam po”

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
afir mou na ma nhã des ta 
sex ta-fei ra (16) que “ca da 
vez mais, acre di ta na pa la- 

vra e no tra ba lho de Pau lo Gue des”. A 
de cla ra ção ocor reu du ran te a inau gu- 
ra ção de uma plan ta de bi o gás de uma 
usi na da Raí zen, em Gua ri ba, São 
Pau lo.

Se gun do o che fe do Exe cu ti vo, a 
eco no mia bra si lei ra tem se re cu pe ra- 
do em “V”, co mo Gue des cos tu ma di- 
zer. “O Bra sil, na par te econô mi ca é 
um da que les que me lhor tem saí do 
dan do uma res pos ta a es sa pan de mia. 
A nos sa eco no mia tem re a gi do mui to 
bem, ca da vez mais eu acre di to na pa- 
la vra, no tra ba lho do Pau lo Gue des e 
sua equi pe de mo do que es ta mos 
sain do sim, em V des sa cri se. Se Deus 
qui ser, em pou co tem po vol ta re mos a 
nor ma li da de e ca da vez mais o Bra sil 
des pon ta rá pa ra o mun do co mo um 
país que re al men te tem um gran de fu- 
tu ro”, apon tou.

O man da tá rio dis se ain da que é 
ben quis to no se tor da agroin dús tria e 
que o Mi nis té rio do Meio Am bi en te 
na da fa rá pa ra atra pa lhar o se tor. 
“Quan do fa lam que eu sou ben quis to 
pe lo pes so al do cam po, o pes so al do 
agro ne gó cio. O nos so mi nis té rio, o do 
Meio am bi en te é um mi nis té rio que 
não atra pa lha a vi da de vo cês, mui to 
pe lo con trá rio, aju da-os e mui to”.

Pa ra re for çar que o go ver no se ali ou 
ao se tor agrí co la, Bol so na ro pe diu 
que os pre sen tes re lem bras sem co mo

BOLSONARO FALOU SOBRE O TRABALHO DE PAULO GUEDES

o Icm bio e o Iba ma os tra tou “até pou- 
co tem po atrás”. “Re lem brem co mo 
há pou co tem po o Icm bio e o Iba ma 
tra ta vam vo cês e co mo es se tra ta men- 
to ho je em dia é dis pen sa do. Nós não 
cri a mos di fi cul da des pa ra ven der fa- 
ci li da de”, dis se.

O pre si den te tam bém re lem brou 
que o pre si den te da Fran ça, Em ma- 
nu el Ma cron, pe diu que hou ves se a 
am pli a ção de 12% pa ra 20% da quan- 
ti da de de áre as de mar ca das co mo ter- 
ras in dí ge nas no país. Bol so na ro dei- 
xou cla ro que ne nhu ma área foi de- 
mar ca da e que há pro je tos pa ra ex plo- 
ra ção de ter re no in dí ge na, ca so as sim 
eles quei ram.

“Eu lem bro quan do pas sei em Osa- 
ka (Ja pão) e ti ve um en con tro com o 

pre si den te de um gran de país da Eu-
ro pa que qua se sem pre es tá na van-
guar da pa ra nos cri ti car, ele que ria 
que nós am pliás se mos de 12% pa ra 
20% a quan ti da de de áre as de mar ca- 
das co mo ter ras in dí ge nas em meu 
país. Ne nhu ma re ser va foi de mar ca da 
até o mo men to e ca da vez mais nós lu-
ta mos, co mo tem o pro je to do Al mi-
ran te Ben to, de MME, pa ra que o ín- 
dio pos sa se es sa for a sua von ta de, ex-
plo rar seu ter ri tó rio da me lhor ma nei- 
ra que se ja-lhe útil.”

Bol so na ro emen dou di zen do que 
“aca bou o tem po em que um che fe de 
Es ta do ia pa ra fo ra e vol ta va pa ra cá 
com um pa co te de mal da des, on de 
quem pa ga va a con ta, era ge ral men te 
o ho mem do cam po”.

ONU

Acesso a alimentos é desigual em todo o mundo

SUDÃO DO SUL É O PAÍS COM MAIOR INSEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNDO

Uma re fei ção bá si ca es tá mui to
além do al can ce de mi lhões de pes so- 
as em 2020, de acor do com um no vo
es tu do di vul ga do pe lo Pro gra ma
Mun di al de Ali men tos, PMA. da Or ga- 
ni za ção das Na ções Uni das
(ONU). Se gun do a pes qui sa, a pan de- 
mia de co vid-19 agra va a si tu a ção
cau sa da por con fli tos, mu dan ças cli- 
má ti cas e pro ble mas econô mi cos.

O re la tó rio Cus tos de um Pra to de
Ali men tos 2020 des ta ca os paí ses on- 
de uma re fei ção sim ples, co mo ar roz
com fei jão, cus ta mais, quan do com- 
pa ra da com o ren di men to das pes so- 
as. O Su dão do Sul es tá mais uma vez
no to po da lis ta, com in gre di en tes bá- 
si cos cus tan do 186% da ren da diá ria
de uma pes soa. De zes se te dos 20
prin ci pais paí ses nes sa si tu a ção es tão
na Áfri ca Sub sa a ri a na. Em co mu ni ca- 
do, o di re tor exe cu ti vo do PMA, Da vid
Beasley, dis se que “são as pes so as
mais vul ne rá veis   que sen tem os pi o- 
res efei tos.”

Se gun do ele, as vi das “des sas pes- 
so as já es ta vam no li mi te an tes da
pan de mia de co ro na ví rus, e ago ra sua
si tu a ção é mui to pi or, com a pan de- 
mia ame a çan do uma ca tás tro fe hu- 
ma ni tá ria.”

Den tre os 36 paí ses ana li sa dos, es tá

Mo çam bi que, on de uma re fei ção cus- 
ta cer ca de 21.89% da ren da diá ria.

A pes qui sa afir ma que “após du as
dé ca das de paz e es ta bi li da de, a in se- 
gu ran ça na pro vín cia de Ca bo Del ga- 
do ame a ça o pro gres so so ci o e conô- 
mi co.” Além dis so, Mo çam bi que con- 
ti nua a ser um dos paí ses mais pro- 
pen sos a de sas tres do mun do, com se- 
cas e pra gas afe tan do as cul tu ras bá si- 
cas em gran de par te do país.

Os mo çam bi ca nos ain da não con- 
se guem pa gar o cus to de uma di e ta
nu tri ti va e a des nu tri ção cró ni ca afe ta
qua se me ta de das cri an ças com me- 
nos de cin co anos. A pes qui sa afir ma
que “a co vid-19 vem agra van do o frá- 
gil con tex to hu ma ni tá rio, com qua se
4 mi lhões de pes so as ne ces si tan do de
as sis tên cia.”

Nes se mo men to, o apoio do PMA
in clui trans fe rên ci as de di nhei ro e ra- 
ções pa ra le var pa ra ca sa pa ra cri an- 
ças afe ta das pe lo fe cha men to de es- 
co las.

O re la tó rio des ta ca o con fli to co mo
um fa tor cen tral pa ra a fo me em mui- 
tos paí ses, pois obri gou as pes so as a
fu gir de su as ca sas, ter ras e em pre gos.
A si tu a ção bai xou dras ti ca men te o
ren di men to e a dis po ni bi li da de de ali- 
men tos a pre ços aces sí veis.

A li ga ção en tre se gu ran ça ali men- 
tar e paz foi des ta ca da na se ma na pas- 

sa da, quan do o PMA re ce beu o Prê-
mio No bel da Paz por seu tra ba lho no
com ba te à fo me.

No país com o pra to de co mi da
mais ca ro, o Su dão do Sul, a vi o lên cia
já des lo cou mais de 60 mil pes so as e
es tá pre ju di can do co lhei tas e mei os
de sub sis tên cia.

Com o iní cio da pan de mia, a ren da
diá ria gas ta com co mi da na mais no va
na ção do mun do au men tou 27%, pa-
ra 186%. Se um mo ra dor de No va Ior-
que ti ves se que pa gar a mes ma pro-
por ção de seu sa lá rio por uma re fei-
ção, gas ta ria US$ 393.

Bur ki na Fas so faz par te des ta lis ta
de paí ses pe la pri mei ra vez, com o nú- 
me ro de pes so as que en fren tam ní- 
veis de cri se de fo me tri pli can do pa ra
3,4 mi lhões de pes so as. No Bu run di, a
ins ta bi li da de po lí ti ca, o de clí nio nas
re mes sas e as in ter rup ções no co mér- 
cio e no em pre go dei xa ram as pes so as
do país ex pos tas à in se gu ran ça ali-
men tar.

O Hai ti tam bém fi gu ra en tre os 20
pri mei ros, com con su mi do res gas- 
tan do mais de um ter ço de sua ren da
diá ria em um pra to de co mi da, o equi- 
va len te a US$ 74 pa ra al guém no es ta- 
do de No va Ior que. As im por ta ções re- 
pre sen tam mais da me ta de dos ali- 
men tos e 83% do ar roz con su mi do no
Hai ti, tor nan do o país vul ne rá vel à in- 
fla ção e à vo la ti li da de dos pre ços nos
mer ca dos in ter na ci o nais.

SAÚDE

Coberturas vacinais
preocupam Ministério

Em que da há cin co anos, as co ber tu ras va ci nais não
atin gem ne nhu ma me ta no ca len dá rio in fan til des de
2018, apre sen tou ho je (16) a co or de na do ra-ge ral do
Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções (PNI) do Mi nis té rio
da Saú de, Fran ci e li Fon ta na, que in for mou da dos do iní- 
cio de ou tu bro na Jor na da Na ci o nal de Imu ni za ções.

As úl ti mas me tas de imu ni za ção pa ra o pú bli co in fan- 
til atin gi das no país, em 2018, fo ram de 99,72% do pú bli- 
co-al vo pa ra a BCG, e de 91,33% pa ra o da va ci na con tra
o ro ta ví rus hu ma no. Pa ra am bas, a me ta é su pe rar os
90%, pa ta mar que não foi atin gi do em 2019, ape sar de
te rem con ti nu a do aci ma dos 80%. Já até 2 de ou tu bro de
2020, a ta xa de imu ni za ção do pú bli co-al vo da BCG che- 
gou a 63,88%, e a va ci na con tra o ro ta ví rus, a 68,46%.

A mai or co ber tu ra atin gi da no ca len dá rio in fan til até
ou tu bro de 2020 foi na va ci na Pneu mo có ci ca, com
71,98%. No ano pas sa do, es sa mes ma va ci na che gou a
88,59% do pú bli co-al vo. En tre as 15 va ci nas do ca len dá- 
rio in fan til, o que in clui a se gun da do se da Trí pli ce Vi ral,
me ta de não ba te as me tas des de 2015, o que in clui a va- 
ci na con tra po li o mi e li te.

“Es se é um da do bas tan te im por tan te, que pre o cu pa
mui to o Mi nis té rio da Saú de e de ve pre o cu par to dos os
pro fis si o nais de saú de pa ra que a gen te una es for ços e
tra ba lhe pa ra am pli ar es sas co ber tu ras va ci nais”, dis se
Fran ci e li Fon ta na, que ava lia que a pan de mia da co vid-
19 de ve ter in flu en ci a do as co ber tu ras va ci nais. “A gen te
ain da não tem uma ava li a ção re al do im pac to da pan de- 
mia nas co ber tu ras va ci nais, mas acre di ta-se que, sim,
va mos ter pre juí zos em re la ção à co ber tu ra va ci nal de vi- 
do a es se mo men to”.

Fran ci e li Fon ta na ex pli cou que a que da nas co ber tu- 
ras va ci nais du ran te a pan de mia foi um fenô me no sen- 
ti do glo bal men te. Se gun do a Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de (OMS), 125 cam pa nhas de va ci na ção que es ta- 
vam mar ca das pa ra o pri mei ro se mes tre de 2020 fo ram
adi a das. 

O pro ble ma da in ter rup ção dos ser vi ços de va ci na ção
le vou a OMS e o Fun do das Na ções Uni das pa ra a In fân- 
cia (Uni cef) a aler ta rem que 117 mi lhões de cri an ças em
37 paí ses po de ri am dei xar de re ce ber a va ci na con tra o
sa ram po, que tam bém pro vo cou sur tos em di ver sas
par tes do mun do nos úl ti mos anos, in cluin do o Bra sil.

ECONOMIA

Brasil chega a 14 milhões
de desempregados

O de sem pre go avan çou pa ra 14,4% na quar ta se ma na
de se tem bro. Com is so, o nú me ro de bra si lei ros que es- 
tão sem em pre go che gou a 14 mi lhões. É o mai or con tin- 
gen te de de sem pre ga dos des de o iní cio da pan de mia de
co vid-19.

O im pac to da pan de mia do no vo co ro na ví rus no mer- 
ca do de tra ba lho bra si lei ro foi apre sen ta do nes ta sex ta-
fei ra (16) pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE), atra vés da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra
de Do mi cí li os Co vid-19 (Pnad Co vid-19).

De acor do com a pes qui sa, a ta xa de de sem pre go, que
era de 10,5% no iní cio da pan de mia, avan çou de 13,7%
pa ra 14,4% só en tre a ter cei ra e a quar ta se ma na de se- 
tem bro, che gan do ao mai or pa ta mar da sé rie his tó ri ca
da Pnad Co vid-19.

Com is so, cer ca de 700 mil pes so as en tra ram na fi la
do de sem pre go em ape nas uma se ma na. É que, nes se
pe río do, o nú me ro de bra si lei ros de so cu pa dos su biu de
13,3 mi lhões pa ra 14 mi lhões de pes so as, ou tro re cor de
da cri se cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus.

Co or de na do ra da pes qui sa, Ma ria Lu cia Vi ei ra co- 
men tou que as in for ma ções “su ge rem que mais pes so as
es te jam pres si o nan do o mer ca do em bus ca de tra ba lho,
em meio à fle xi bi li za ção das me di das de dis tan ci a men- 
to so ci al e à re to ma da das ati vi da des econô mi cas”.

Com o au men to do de sem pre go, o IB GE tam bém
cons ta tou um no vo re cuo na po pu la ção ocu pa da. O ní- 
vel de ocu pa ção saiu de 49,1% pa ra 48,7% na quar ta se- 
ma na de se tem bro, re du zin do de 78,2 mi lhões pa ra 77,9
mi lhões o to tal de bra si lei ros que es tão ocu pa dos.

“Ví nha mos ob ser van do, nas úl ti mas qua tro se ma nas,
va ri a ções po si ti vas, em bo ra não sig ni fi ca ti vas da po pu- 
la ção ocu pa da. Na quar ta se ma na de se tem bro a va ri a- 
ção foi ne ga ti va”, co men tou Ma ria Lú cia.

Ain da há 73,4 mi lhões de pes so as fo ra da for ça de tra- 
ba lho e 25,6 mi lhões gos ta ri am de tra ba lhar. Des sas,
15,3 mi lhões dis se ram que só não pro cu ra ram tra ba lho
por cau sa da pan de mia ou por não en con tra rem uma
ocu pa ção na lo ca li da de em que mo ra vam. São pes so as
que, se gun do os es pe ci a lis tas, ten dem a pres si o nar ain- 
da mais a ta xa de de sem pre go quan do vol ta rem a bus car
em pre go.

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Jeisael Marx, candidato à prefeitura de São Luís, falou sobre seu posicionamento
político-ideológico: “Não sou nem de direita e nem de esquerda”

Co mu ni ca ção

ELEIÇÕES 2020

“A gente pretende 
governar com diálogo”

A
con te ceu ho je (15), a par tir
das 20h, a ter cei ra en tre vis ta
da sé rie de li ves com os can- 
di da tos a pre fei to de São Luís,

pe la pá gi na do Fa ce bo ok e pe lo Por tal
do O Im par ci al. O ter cei ro can di da to
en tre vis ta do foi o Jei sa el Marx, da RE- 
DE Sus ten ta bi li da de.

O can di da to a pre fei to ini ci ou a li ve
se apre sen tan do e se guiu pon tu an do
su as pro pos tas de go ver no pa ra a ca- 
pi tal ma ra nhen se.

Ini ci an do a sa ba ti na, Jei sa el Marx
des ta cou os mo ti vos que o le vam a
que rer ser pre fei to de São Luís, fa lan- 
do so bre o que o faz  que rer en trar no
mun do po lí ti co, e afir ma “Não exis te
ca mi nho pa ra a gen te en con trar so lu- 
ções pa ra os pro ble mas da so ci e da de
que não se ja a po lí ti ca”.

So bre seu po si ci o na men to po lí ti- 
co-ide o ló gi co, o can di da to Jei sa el
Marx ale ga que é So ci al-De mo cra ta:
“Não sou nem de di rei ta e nem de es- 
quer da”. So bre a ges tão, ele fa la que
irá que rer par ce ria des de o Go ver no
es ta du al ao Go ver no fe de ral pa ra au- 
xi li ar em São Luís.

Du ran te a re a li za ção da li ve di ver- 
sos ques ti o na men tos fo ram fei tos ao
can di da to à pre fei tu ra de São Luís,
sen do ques ti o na do pe lo jor na lis ta
Rai mun do Bor ges co mo ele tem ar ti- 
cu la do so bre sua can di da tu ra em um
am bi en te res tri to (de tem po de te le vi- 
são e fun dos par ti dá ri os) e ain da
trans mi tir su as idei as aos elei to res:

“Eu acre di to que nem to das as ba- 
ta lhas da vi da nós va mos ven cer, mas
nem por is so nós de ve mos dei xar de
lu tá-las“, e con ti nua, “Eu não acho
que já ga nhei, não acho que já per di,

eu acho que pre ci so lu tar mui to pra
que a gen te pos sa dar o nos so re ca- 
do“, ele con cluiu.

Jei sa el fa lou so bre o re cur so mí ni- 
mo que con se guiu de par ti do e so bre
a emo ção de ter re ce bi do seu ‘san ti- 
nho’ pa ra en tre gar es ta ma nhã pe la
pri mei ra vez.

O jor na lis ta Fe li pe Klamt per gun- 
tou so bre o can di da to não di vi dir o
go ver no com ou tros par ti dos, se con- 
se gui rá ven cer os 31 ve re a do res, as- 
sim co mo se ele fa rá a sua ges tão po lí- 
ti ca par ti dá ria den tro da ges tão pú bli- 
ca no exe cu ti vo mu ni ci pal.

“Eu pre ten do me xer na lei de apli- 
ca ti vo, pre ten do me xer na lei dos ta- 
xis tas, eu pre ten do for ma tar uma le- 
ga li za ção (não sei ain da o ca mi nho)
pa ra os car ri nhos de apli ca ti vo, e aí
sim eu vou pre ci sar re al men te da par- 
ce ria dos ve re a do res”, ele fa lou so bre
a re la ção com ve re a do res.

E acres cen tou: “A gen te pre ten de
sim go ver nar com mui to diá lo go, com
mui ta con ver sa, es pe ci al men te no
que diz res pei to aque las ques tões que
nós que re mos im ple men tar e que de- 
pen dem do le gis la ti vo, é pre ci so ter
tra que jo, é pre ci so ter jo go de cin tu ra,
mui to res pei to en tre am bas as par tes,
mas eu que ro di zer que tu do eu vou
fa zer da me lhor for ma e com trans pa- 
rên cia”, ele ex pli cou.

O can di da to foi ques ti o na do so bre
a fal ta de cre di bi li da de que os po lí ti- 
cos pos su em en tre os elei to res e co mo
ele mu da ria es sa re a li da de.

“Nós te re mos es se aden do, o pós-
pan de mia, on de nós te mos pro ble- 
mas econô mi cos, pro ble mas de ar re- 

ca da ção ge ra dos a par tir da que da no
con su mo, na pro du ção, etc… Di nhei- 
ro pú bli co não dá em ár vo re, é oriun- 
do dos im pos tos que to dos nós pa ga- 
mos, e eu que ro di zer que o nos so pla- 
no de go ver no é o úni co que pre vê,
por exem plo, um en xu ga men to in te li-
gen te da má qui na pú bli ca”, ele dis se.

E con ti nua: “Por exem plo, nós te- 
mos ho je 33 no to tal de ór gãos, se cre- 
ta ri as, au tar qui as, fun da ções, en- 
fim… Nos te mos em nos so pla no de
go ver no a di mi nui ção pa ra 19. Sem
que a gen te di mi nua a pres ta ção do
ser vi ço des sas se cre ta ri as que po dem
ser ex tin tas ou que se rão agre ga das a
ou tras se cre ta ri as. Nós va mos cri ar
um Pro con mu ni ci pal, que São Luís
não tem, e fa zer 5 sub pre fei tu ras. Es se
é um dos pés do nos so tri pé de des- 
cen tra li za ção, sus ten ta bi li da de e par- 
ti ci pa ção ci da dã”, ele afir mou.

O jor na lis ta Rai mun do Bor ges fa- 
lou so bre as di fi cul da des das es co las
di an te a pan de mia e de que mo do
ges tão do can di da to li da ria com es sa
ques tão. O can di da to en tão res pon- 
deu:

“O pró prio go ver no do Es ta do tá
dan do uma au la, man ten do os alu nos
da re de es ta du al es tu dan do atra vés da
in ter net, cria-se me ca nis mos com os
ins tru men tos mo der nos e atu ais que
nós te mos. Por que não se co pia is so?
Não va mos in ven tar na da, va mos pe-
gar o que es tá sen do fei to, o que es tá
sen do co lo ca do em prá ti ca e que tá
dan do cer to e va mos co lo car. Ago ra
pra is so, tem que ter von ta de, tem que
ter co ra gem, tem que ter ati tu de pra
fa zer”, ele fi na li zou.

MULHERES

Assembleia adere a campanha do TJMA

LEI ESTADUAL Nº 11.292, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELA TEMA (DEM), SANCIONADA EM 9 DE JULHO DE 2020

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão é par cei ra do Tri bu nal de Jus ti ça
(TJ MA) na cam pa nha “Con do mí nio
Res pon sá vel, Mu lhe res Se gu ras”, cri a- 
da pa ra di vul gar a Lei Es ta du al nº
11.292, de au to ria da de pu ta da Da ni e- 
la Te ma (DEM), san ci o na da em 9 de
ju lho de 2020. A nor ma es ta du al obri- 
ga os con do mí ni os re si den ci ais lo ca li- 
za dos no Ma ra nhão a co mu ni car aos
ór gãos de se gu ran ça even tu ais ocor- 
rên ci as ou in dí ci os de vi o lên cia do- 
més ti ca e fa mi li ar con tra mu lhe res,
cri an ças, ado les cen tes ou ido sos. O
ato so le ne de lan ça men to da cam pa- 
nha foi re a li za do na úl ti ma quar ta-fei- 
ra (14), na aber tu ra da ses são por vi- 
de o con fe rên cia do Ple no do Tri bu nal
de Jus ti ça, con du zi do pe lo pre si den te
da Co or de na do ria Es ta du al da Mu- 
lher em Si tu a ção de Vi o lên cia Do més- 
ti ca e Fa mi li ar (CE MU LHER), de sem- 
bar ga dor Cle o nes Cu nha, com anuên- 
cia do pre si den te do TJ MA, de sem bar- 
ga dor Lou ri val Se re jo. A cam pa nha
pre ten de di vul gar em to dos os con do- 

mí ni os re si den ci ais do Ma ra nhão o
con teú do dis pos to na re fe ri da lei, por
meio da dis tri bui ção de ma te ri al in- 
for ma ti vo, nos for ma tos di gi tal e im- 
pres so. Du ran te a ses são ple ná ria do
TJ MA, que mar cou o ato de lan ça- 
men to da cam pa nha, o de sem bar ga- 
dor Cle o nes Car va lho Cu nha ex ter- 
nou os agra de ci men tos à As sem bleia
Le gis la ti va, pe la par ce ria na con fec- 
ção de car ti lhas, car ta zes e fol ders que
se rão dis tri buí dos nos con do mí ni os.

Em ofí cio en ca mi nha do ao pre si- 
den te da As sem bleia Le gis la ti va, de- 
pu ta do Othe li no Ne to (PC doB), o pre- 
si den te da Co or de na do ria Es ta du al
da Mu lher em Si tu a ção de Vi o lên cia
Do més ti ca e Fa mi li ar pa ra be ni zou a
Ca sa Le gis la ti va “por es ta be le cer mais
um im por tan te ca nal de de nún ci as
em fa vor das ví ti mas de vi o lên cia do- 
més ti ca, es pe ci al men te em um mo- 
men to de iso la men to so ci al no qual
os re gis tros de pe di dos de me di das
pro te ti vas de ur gên cia têm si do mi ti- 
ga dos”.

A Lei Es ta du al nº 11.292, de au to ria
da de pu ta da Da ni e la Te ma, san ci o na-
da em 9 de ju lho de 2020, obri ga os
con do mí ni os re si den ci ais lo ca li za dos
no es ta do do Ma ra nhão a co mu ni car,
aos ór gãos de se gu ran ça, even tu al
ocor rên cia ou in dí cio de vi o lên cia do-
més ti ca e fa mi li ar con tra mu lhe res,
cri an ças, ado les cen tes ou ido sos.

De acor do com a lei su pra ci ta da, a
co mu ni ca ção de ve ser re a li za da pe los
sín di cos e/ou ad mi nis tra do res à Po lí- 
cia Ci vil ou à Bri ga da Mi li tar sem pre
que hou ver ocor rên cia ou in dí cio de
vi o lên cia do més ti ca ou fa mi li ar, por
te le fo ne e por es cri to, no pra zo de até
24h após a ci ên cia do fa to.

“Es sa lei traz a obri ga to ri e da de pa-
ra to dos os con do mí ni os de de nun ci-
a rem os ca sos de vi o lên ci as do més ti- 
cas ocor ri das em seus re cin tos e co lo- 
ca rem a di vul ga ção em seus es pa ços,
in clu si ve, nos que são ver ti cais, co mo
seus ele va do res”, ex pli cou o de sem- 
bar ga dor Cle o nes Car va lho.
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Pau ta es cor re ga dia (1)

Pau ta es cor re ga dia (2)

Pau ta es cor re ga dia (3)

“Olhem pa ra os pró pri os te lha dos de vi -
dro”

Vi tó ria ple na (1)

Vi tó ria ple na (2)

Os bra sis som bri os
Di an te de tan tas nu vens tur vas co brin do o ho ri zon te

bra si lei ro, a im pres são que se tem ho je é da exis tên cia
de vá ri os bra sis den tro do mai or país la ti no ame ri ca no.
O IB GE di vul gou on tem uma pes qui sa em que o gi gan- 
tes co con tin gen te de de sem pre ga dos al can çou a ta xa
re cor de em to do o pe río do ana li sa do. Des de o iní cio de
maio, o nú me ro de bra si lei ros à pro cu ra de um em pre go
pas sou de 10,5% pa ra 14,4%. São 4,1 mi lhões de pes so as
a pro cu ra de tra ba lho em ape nas cin co me ses, en tre
maio e se tem bro.

A ta xa de de sem pre go no Bra sil sal tou de 13,7% na
ter cei ra se ma na de se tem bro pa ra 14,4% na quar ta se- 
ma na do mes mo mês, de acor do com da dos da Pes qui sa
Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os (PNAD). Cer ca de
700 mil pes so as fi ca ram de sem pre ga das em ape nas
uma se ma na. Co mo quem não acre di ta em pes qui sa
nem no pró prio ór gão que a re a li za – o IB GE –, o pre si- 
den te Jair Bol so na ro, não pa re ce se aba ter com tan tos
nú me ros ruins. Ele tan gen cia a re a li da de com dis cur so
oti mis ta e um sor ri são de que bra.

Bol so na ro re pe tiu on tem o dis cur so de seu mi nis tro
da Eco no mia, Pau lo Gue des. Afir mou que a eco no mia
bra si lei ra es tá “vol tan do em V”. Pa ra o pre si den te o Bra- 
sil, na par te econô mi ca, é um da que les que me lhor tem
da do res pos ta a es sa pan de mia. “A nos sa eco no mia tem
re a gi do mui to bem. Ca da vez mais eu acre di to na pa la- 
vra e no tra ba lho do Pau lo Gue des”. Po rém, a co or de na- 
do ra da pes qui sa do IB GE, Ma ria Lu cia Vi ei ra, des ta cou
que o es tu do cal cu la a ta xa de de sem pre go a par tir das
pes so as que não pos su em tra ba lho, mas es tão à pro cu ra
de em pre go. Com o re la xa men to das re gras, ocor reu o
fenô me no do de sem pre go em re ba nho.

En quan to os pre ços ar roz, ca fé, fei jão e car ne dis pa- 
ra ram nos su per mer ca dos, o ex-di re tor da FAO, ór gão da
ONU pa ra a ali men ta ção, Jo sé Gra zi a no da Sil va dis se,
que no Bra sil gran de par te da po pu la ção vi ve em si tu a- 
ção de in se gu ran ça ali men tar. Sig ni fi ca fo me. Já o oti- 
mis mo do pre si den te foi pro po si tal, pa ra uma se le ta
pla teia de em pre sá ri os. Ao la do de Ri car do Sal les, o
“pas sa dor da boi a da”, Bol so na ro afir mou que “o Mi nis- 
té rio do Meio Am bi en te não atra pa lha a vi da do em pre- 
sá rio” e que seu go ver no “não cria di fi cul da des pa ra ven- 
der fa ci li da des”.

Mais de três mil Mu ni cí pi os não de vem re to mar au las
pre sen ci ais em 2020, mas in ves tem no en si no re mo to
pa ra ga ran tir ano le ti vo. Já é tem po de os can di da tos a
pre fei to, a par tir de São Luís, ex pli ca rem ao elei to ra do
co mo vão en ca rar es ta ques tão em 2021.

So men te a aqui si ção de equi pa men tos de pro te ção
in di vi du al (EPIs) pa ra os es tu dan tes, es ti ma-se que o
cus to to tal – re des mu ni ci pal e es ta du al no país – de R$
3,2 bi lhões, sen do R$ 1,8 bi lhão ape nas às ins ti tui ções
mu ni ci pais.

Os can di da tos a pre fei to es tão abar ro ta dos de pro- 
mes sas, mui tas de las im pos sí veis de se rem re a li za das.
No pa pel fi ca tu do fá cil, mas nin guém fa la co mo en fren- 
tar a fo me que já ba te na me sa de mi lhões nas pe ri fe ri as
e zo nas ru rais. É o Bra sil de vol ta ao Ma pa da Fo me.

Do mi nis tro Gil mar Men des so bre o de ba te fer ven ta do
de 5ª fei ra, en tre mi nis tros do STF so bre a li mi nar que
sol tou o che fão do PCC, An dré do Rap. “Quer di zer, res- 
pei tem um pou co a in te li gên cia alheia, não fa çam mui ta
de ma go gia”, pro vo cou Gil mar.

Os três se na do res do Ma ra nhão (Eli zi a ne Ga ma,
We ver ton Ro cha e Ro ber to Ro cha) per ma ne- 
cem mu dos so bre o es cân da lo do co le ga de
Rondô nia, Chi co Ro dri gues, fla gra do pe la PF

com uma bo la da de R$ 30 mil pre sa na cu e ca.
 

We ver ton e Eli zi a ne pre fe ri ram ho me na ge ar os
pro fes so res no seu dia, quin ta-fei ra. Já Ro ber- 
to Ro cha es cre veu no twit ter a sua con fi an ça
ca da dia mai or na vi tó ria do can di da to do Po- 

de mos, Edu ar do Brai de, à pre fei tu ra de São Luís.
 

O pró prio Chi co Ro dri gues (DEM) dis se em sua
re de so ci al que “tu do se rá es cla re ci do”. O par- 
la men tar era vi ce-lí der do go ver no no Se na do,
mas dei xou o car go por de ci são de Jair Bol so- 

na ro, en quan to o STF o sus pen deu por 90 di as.

Jú lia Ma ce do Ro sa pro me teu à mãe, di a ris ta, que um
dia iria man tê-la. Ho je, com 30 anos, ela deu a vol ta por
ci ma. Es tá dan do a vi da con for tá vel à mãe, Ma ria Apa re- 
ci da Ma ce do Pin to, 66. “Sa bia que ela iria de pen der de
mim um dia”.

Pro mes sa cum pri da. A ca ta ri nen se Jú lia foi a pri mei- 
ra da fa mí lia a con quis tar um di plo ma uni ver si tá rio.
Tam bém fez mes tra do e dou to ra do. Ago ra é ci en tis ta,
com pós-dou to ran da em Bi oquí mi ca na The Hong Kong
Polytechnic University, de Hong Kong.

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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LUIZ ALE XAN DRE SO LA NO ROS SI
É pro fes sor da gra du a ção em Te o lo gia
In ter con fes si o nal do Cen tro Uni ver si tá -
rio In ter na ci o nal Unin ter.

WYBSON CAR VA LHO

O rosto de Janus

A so ci e da de vi ve mo men tos crí ti cos
não só em ní vel na ci o nal, mas tam bém
mun di al. Ao olhar mos pa ra os mais di- 
ver sos paí ses de pa ra mo-nos com o ca os
à bei ra de sua ins ti tu ci o na li za ção.

Ao mes mo tem po em que no vos tem- 
pos vêm re fres car a fa ce de mui tos, ou- 
tros tan tos são obri ga dos a so bre vi ver
sob o es tig ma do me do e da in se gu ran- 
ça. Con tra di ções de um mun do em cri- 
se. E, par tin do do ge ral pa ra o par ti cu lar,
de pa ra mo-nos com o ser hu ma no, per- 
mi tam-me a ex pres são “cri si fi ca do”.
Um ser hu ma no acri so la do que se per de
em si, pa ra si e, con se quen te men te, per- 
de-se pa ra os ou tros.

Con tu do, a cri se sig ni fi ca opor tu ni- 
da de de um no vo co me ço, de uma re- 
cons tru ção. A cri se traz em si, pro pos tas
que ne ces si tam de res pos tas. Pen so que
a res pos ta é da da a par tir de um no vo

ân gu lo, ou ain da me lhor, por um no vo
agen te so ci al e de po der trans for ma dor.
Re fi ro-me aos mais fra gi li za dos e que
vi vem nas pe ri fe ri as co mo se fos sem so- 
bran tes. Pes so as que fo ram des ti tuí das
das qua li da des e dos va lo res ine ren tes
aos se res hu ma nos. É a par tir, jus ta- 
men te, de les que a so ci e da de de ve ria
agir e fa lar. Pois é no vul ne rá vel que se
en con tra a si tu a ção crí ti ca por ex ce lên- 
cia e, por tan to, é a par tir de le que o “de- 
sa cri so la men to” dos po vos acon te ce rá.

Des ta for ma, po de mos di zer que to- 
da si tu a ção crí ti ca ou de cri se tem o
“ros to de Ja nus”, o deus ro ma no da du- 
pla fa ce: é tem po de juí zo e, si mul ta ne a- 
men te, da opor tu ni da de de um no vo
co me ço, de re no var o que foi usa do, es- 
go ta do e que an da de for ma dé bil. Em
mo men to de cri se, as mu lhe res e ho- 
mens, mar gi na li za dos e des ti tuí dos de
seus di rei tos, têm a pos si bi li da de de im- 
pri mir um no vo sen ti do à sua his tó ria e
à do mun do.

Po rém, é na con tra di ção dos fenô me- 
nos e na du pli ci da de dos ca mi nhos que

ocor re a so li da ri e da de com os po vos
opri mi dos e a pos te ri or su pe ra ção dos
obs tá cu los que im pe dem os ca mi nhos
da his tó ria. As sim, de pa ra mo-nos com
um ato con vo ca tó rio sem pre ce den tes e
que che ga às rai as do im pe ra ti vo ca te-
gó ri co a fim de nos unir mos com aque- 
les que de tém a cha ve da his tó ria. So-
mos con vi da dos a ca mi nhar em seus
pas sos e a vi ver su as his tó ri as co mo se
fos sem as nos sas. É pre ci so lem brar que
é pos sí vel e ne ces sá rio es cre ver a his tó- 
ria a par tir dos olha res das ví ti mas.
Olha res que po dem mui to bem ser en- 
con tra dos no No vo Tes ta men to: “Se-
nhor quan do foi que te vi mos com fo me
e te de mos de co mer, com se de e te de- 
mos de be ber? Quan do foi que te vi mos
co mo es tran gei ro e te re ce be mos em ca-
sa, e sem rou pa e te ves ti mos? Quan do
foi que te vi mos do en te ou pre so e fo- 
mos te vi si tar? En tão Je sus lhes res pon- 
de rá: eu ga ran to a vo cês, to das as ve zes
que vo cês fi ze ram is so a um dos me no-
res dos meus ir mãos, foi a mim que o fi- 
ze ram” (Ma teus 25,37-40).

Há um ano no Firmamento do Rei Celestial Caxiense

To dos nós, ain da, vi ven ci a mos sau- 
do sos o en can ta men to de dois pi la res
e bens hu ma nos-cul tu rais nos cam- 
pos edu ca ci o nal, mo ral e cí vi co do
po vo e da ci da de de Ca xi as do Ma ra- 
nhão: Jac ques Me dei ros e Antô nio Pe- 
dro Car nei ro; ex-pre si den tes da Aca- 
de mia Ca xi en se de Le tras (ACL), que
há um ano dei xa ram a di men são ter- 
rá quea de Ca xi as e a ci da de se des pe- 
dia de ilus tres fi lhos que hon ra ram e
hon ram, com seus tra ba lhos, a His tó- 
ria, a Edu ca ção e a Cul tu ra do Mu ni cí- 
pio de Ca xi as do Ma ra nhão. Nu ma
mes ma da ta, 16 de ou tu bro/2019, se
en can ra ram An tó nio Pe dro Car nei ro e
Jac ques Inandy Me dei ros.

Am bos eram pro fes so res e par ti ci- 
pa vam de ins ti tui ções cul tu rais lo cais,
co mo a Aca de mia Ca xi en se de Le tras,
Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co de
Ca xi as e Aca de mia Ser ta ne ja de Le- 
tras, Edu ca ção e Ar tes do Ma ra nhão
(As le a ma).

Pa ra des cre vê–los bi o gra fi ca men te,
to mo por em prés ti mo e, aqui, o fa ço
aos co nhe ci men tos do sá bio ca xi en se
e con fra de, Ed mil son San ches.

JAC QUES INANDY ME DEI ROS;
tem uma das mais lar gas fo lhas de ser- 
vi ços pres ta dos a Ca xi as e ao Ma ra- 
nhão, so bre tu do nos cam pos da Edu- 
ca ção e da Cul tu ra. Gra du a do em Me- 
di ci na Ve te ri ná ria pe la Uni ver si da de
Fe de ral Flu mi nen se, on de es tu dou de
1967 a 1970, Jac ques Me dei ros, após a
for ma tu ra, re tor na ao Ma ra nhão e tra- 
ba lha na Se cre ta ria de Agri cul tu ra do
es ta do. Em pe río dos di ver sos, de sen- 
vol ve fun ções de ges tão no Ban co de
De sen vol vi men to do Ma ra nhão: Che- 
fe da Di vi são de Acom pa nha men to e
Con tro le de Pro je tos (1977/78), Che fe
do De par ta men to Ru ral (1978/79) e
Che fe da Di vi são Agroin dus tri al
(1987). No Ban co do Es ta do do Ma ra- 
nhão, foi Di re tor de Cré di to Imo bi liá- 
rio (1994) e Di re tor Ad mi nis tra ti vo
(1995/2000).

No cam po da Edu ca ção, Jac ques
Inandy Me dei ros mos trou seu ta len to

des de ce do: ain da me nor, aos 17 anos,
já da va au las no Co lé gio Ca xi en se e,
de pois, na Es co la Nor mal de Ca xi as e
Gi ná sio Co e lho Net to. Em São Luís,
es tu dou no Li ceu Ma ra nhen se. Nos
anos 1970, após re tor nar do Rio de Ja- 
nei ro, já ve te ri ná rio for ma do, Jac ques
Me dei ros pas sa a dar au las na Uni ver- 
si da de Es ta du al do Ma ra nhão (Ue- 
ma), na ca pi tal: em 1975/76 mi nis tra
Bi o fí si ca, Bac te ri o lo gia e Imu no lo gia
no cur so de Me di ci na Ve te ri ná ria. De
1975 a 1979, di ri ge o De par ta men to de
Ci ên ci as Fi si o ló gi cas da Uni da de de
Es tu dos de Agro no mia. Em 1982/83 é
mem bro ti tu lar do Con se lho Uni ver- 
si tá rio da Ue ma e, de 1979 a 1983, di- 
re tor da Fa cul da de de Me di ci na Ve te- 
ri ná ria, es co la que ele aju dou a fun- 
dar. De 1983 a 1987, che ga ao to po da
car rei ra: rei tor da Uni ver si da de da
qual, de 1975 a 1990, era pro fes sor ti- 
tu lar.

Após a rei to ria, Jac ques Me dei ros
foi con vi da do a em pres tar seu ta len to
à Edu ca ção e Cul tu ra de sua ci da de.
Deu au las no Cen tro de Es tu dos Su pe- 
ri o res de Ca xi as (Cesc/Ue ma) e, de
1989 a 1991, foi se cre tá rio da Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia. De pois, de 2005 a 2006, foi
se cre tá rio da Se cre ta ria de Cul tu ra,
Pa trimô nio His tó ri co, Es por te, Tu ris- 
mo e Ju ven tu de de Ca xi as. Na mes ma
épo ca, de 2002 a 2006, foi pre si den te
elei to e re e lei to da Aca de mia Ca xi en se
de Le tras. Tam bém foi mem bro fun- 
da dor do Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá- 
fi co de Ca xi as (IHGC), do qual foi vi ce-
pre si den te. No IHGC ocu pa a Ca dei ra
nº 7, cu jo pa tro no é seu pai, o pro fes- 
sor, jor na lis ta, ser vi dor pú bli co e ges- 
tor es co lar Fran cis co Cal das Me dei- 
ros, ca xi en se que, tão pre co ce quan to
o fu tu ro fi lho, já aos 20 anos era ofi ci- 
al men te no me a do co mo di re tor de
uma es co la es ta du al, o Co lé gio Agrí- 
co la, no mu ni cí pio de Bar ra do Cor da.

Jac ques Me dei ros es cre veu di ver- 
sos li vros, en tre eles o mui to ci ta do
“Ar ca de Me mó ri as” e “A His tó ria da
Edu ca ção de Ca xi as”. Era do no de
vas ta cul tu ra, li te rá ria, uni ver sal. Gos- 

ta va de vi a jar pe lo mun do. Sa bia de
me mó ria da dos ge o grá fi cos dos di-
ver sos paí ses, mui tos vi si ta dos por
ele. Apoi a va e es ti mu la va no vos es cri-
to res.

Sua pres ta ção de ser vi ços o le vou a
ser ho me na ge a do com a Me da lha do
Mé ri to Tim bi ra, Me da lha do Mé ri to
Bri ga dei ro Fal cão e Me da lha Go mes
de Sou sa de Mé ri to Uni ver si tá rio.

ANTÔ NIO PE DRO CAR NEI RO;
além de exí mio mes tre-pro fes sor era,
tam bém, es cri tor e pro du ziu obras
im por tis si ma pa ra a cons ci ên cia ci da- 
dã dos ca xi en ses. Ele ti nha mui tos tí- 
tu los, aca dê mi cos e pro fis si o nais. Sar- 
gen to, te nen te, ca pi tão, co man dan te
e ins tru tor (do Ti ro de Guer ra 10-002),
di re tor (da Ci re tran – Cir cuns cri ção
Re gi o nal de Trân si to), di re tor (es co- 
las), ba cha rel (em Di rei to), es cri tor…

Mas, quan do ele as si na va con vi tes
em no me da Aca de mia Ca xi en se de
Le tras (ACL), que ele pre si diu de 2014
a 2016, seu no me era an te ce di do de
“Pro fes sor”.

Aos 88 anos, Pe dro Car nei ro, além
de in te li gen tes fi lhos, dei xou um le ga-
do pa ra Ca xi as e pa ra o Ma ra nhão, le- 
ga do que in clui ge ra ções de alu nos,
ati vi da des co mo mi li tar, ges tor de ór- 
gãos pú bli cos, pro fes sor e di re tor em
es ta be le ci men tos de en si no, pre si- 
den te da Aca de mia de Le tras, di ver sas
obras pu bli ca das e a pu bli car.

Além de mi li tar do Exér ci to Bra si- 
lei ro, Pe dro Car nei ro foi di re tor e pro- 
fes sor em es co las de Ca xi as. No Co lé- 
gio Di o ce sa no, por exem plo, en si nou
In glês, lín gua em que era di plo ma do
pe la Na ti o nal Scho ols, na Ca li fór nia
(Es ta dos Uni dos).

Um dos mem bros fun da do res da
Aca de mia Ca xi en se de Le tras, Pe dro
Car nei ro ocu pa va a Ca dei ra nº 13, cu- 
jo pa tro no é o mul ti ta len to so pro fes- 
sor ca xi en se Ja dihel Jo sé de Al mei da
Car va lho.

Antô nio Pe dro Car nei ro era ci da-
dão ca xi en se, con for me Lei Mu ni ci pal
nº 780, de 30 de no vem bro de 1976.
Era ofi ci al da re ser va do Exér ci to, pos-
to de ca pi tão.

RO BER TO LUIS TROS TER
Eco no mis ta

Su pe ra ção do di le ma

O de ba te so bre a ren da bá si ca e o te to dos gas tos mos- 
tra por que o Bra sil, ten do to das as con di ções pa ra se de- 
sen vol ver, é um país em que a abun dân cia pa ra al guns e
a mi sé ria pa ra mui tos cres cem si mul ta ne a men te. Um
dos mo ti vos é a es tru tu ra tri bu tá ria, na qual os que têm
mais ren da pa gam pro por ci o nal men te me nos do que os
que têm me nos. Há tam bém dis tor ções nos in cen ti vos a
pro du zir e in ves tir. Pou co é fei to pa ra sua cor re ção.

Um tra ba lha dor re gis tra do tem alí quo ta de até 27,5%
de Im pos to de Ren da acres ci da dos tri bu tos da fo lha do
em pre ga dor. Já um pro fis si o nal li be ral nu ma em pre sa
de ser vi ços pró pria, pa ga me nos da me ta de. A ren da re- 
ce bi da de ju ros tem, de pen den do do ti po de ati vo, alí- 
quo ta efe ti va que va ria de 0% a 22,5%. Di vi den dos re ce- 
bi dos por pes soa fí si ca não pa gam Im pos to de Ren da.

As pro pos tas de re for ma tri bu tá ria não tra tam do Im- 
pos to de Ren da. Du as de las, pa re ci das, jun tam al guns
tri bu tos e con tri bui ções num só, com im pre ci sões con- 
cei tu ais do que é um fa tor de pro du ção com o que é va- 
lor agre ga do. A ou tra é a CPMF re ba ti za da, que me lho ra
as con tas pú bli cas no cur to pra zo en co lhen do o po ten- 
ci al de cres cer e ge rar em pre gos no fu tu ro. Mu da-se sem
mu dar o im por tan te.

A tra je tó ria da dí vi da pú bli ca/PIB é ar ris ca da. No ano
pas sa do, foi es ta bi li za da em pa ta mar ele va do. Por cau sa
da pan de mia, em ape nas seis me ses, sal tou 10 pon tos
per cen tu ais. A de te ri o ra ção da ar re ca da ção pôs a dí vi da
nu ma di nâ mi ca pe ri go sa. Há in di ca do res apon tan do
au men to do cus to de ro la gem da dí vi da. A pres cri ção é
de aper to fis cal. Por seu la do, um em ca da seis bra si lei- 
ros é um sem-sem, sem ren da e sem es pe ran ça de mu- 
dan ças na si tu a ção. Um ab sur do é que o Bra sil é um dos
mai o res ex por ta do res de co mi da do mun do in tei ro e
tem de ze nas de mi lhões que não têm o que co mer. Ne- 
ces si tam de uma ren da mí ni ma. Is so re pre sen ta mais
gas tos e, con se quen te men te, mais dí vi da e mais ris cos
de mais uma dé ca da per di da. A pro pos ta des te ar ti go é
so lu ci o nar o di le ma dí vi da / ren da, fa zen do mu dan ças
no Im pos to de Ren da. Des sa for ma, é pos sí vel aca bar
com a mi sé ria e até me lho rar a di nâ mi ca fis cal, de pen- 
den do das alí quo tas ado ta das. Exi ge três ajus tes. O pri- 
mei ro é a im plan ta ção do Im pos to de Ren da ne ga ti vo. É
pro pos ta de ba ti da há dé ca das. A su ges tão é cri ar uma
fai xa ini ci al de ze ro a R$ 1.500 com a alí quo ta ne ga ti va
de 30%. Ilus tran do o fun ci o na men to: su pon do um au xi- 
li ar de pe drei ro que num mês não ga nha na da re ce be ria
R$ 450, equi va len te a 30% de 1.500 – 0. No ou tro mês, fa- 
tu ra R$ 800, em bol sa ria R$ 210, re sul ta do de 30% de
1.500 – 800. Os de mais pro gra mas as sis ten ci ais se ri am
eli mi na dos. O se gun do com po nen te pa ra que se ja viá- 
vel fi nan cei ra men te é ajus tar o Im pos to de Ren da ao
pre cei to cons ti tu ci o nal de que mes ma ren da mes ma tri- 
bu ta ção. Pa ra tan to, de ve-se igua lar a alí quo ta efe ti va
pa ga por ren da de ju ros, de alu guéis, de lu cros e do tra- 
ba lho. Au men ta ria a ar re ca da ção. Se a con ta não fe char,
o ter cei ro ajus te é cri ar uma fai xa adi ci o nal de Im pos to
de Ren da pa ra quem ga nha mais de R$ 20 mil com uma
alí quo ta de 35%. A ca li bra gem das alí quo tas po de ser
fei ta pe la Re cei ta Fe de ral, que tem to das as in for ma- 
ções. O in cen ti vo a tra ba lhar é man ti do e uma ren da mí- 
ni ma é ga ran ti da a to dos os bra si lei ros. Os ajus tes se ri- 
am fei tos nu ma ins ti tui ção fi nan cei ra de es co lha do be- 
ne fi ciá rio com in for ma ções de to ma do res e pa ga do res
de ren da. É um sis te ma sim ples, com pou cas re gras, efi- 
ci en te e fá cil de ad mi nis trar. A sua im plan ta ção é rá pi da
e se gu ra. Pa ra sua ope ra ção, o sis te ma ne ces si ta a cons- 
tru ção de um ca das tro na ci o nal úni co, usan do bi o me- 
tria, que per mi ta a ca rac te ri za ção pes so al ime di a ta e
com um úni co nú me ro pa ra ca da ci da dão, que se ria
usa do por to dos os ór gãos pú bli cos pa ra fins es pe cí fi cos
(tri bu ta ção, elei ções e ou tros). Is so ge ra ria ga nhos de
pro du ti vi da de ex pres si vos e po de ria ter mais uti li za- 
ções, co mo in de xa dor de um pron tuá rio mé di co na ci o- 
nal. A Re cei ta Fe de ral po de ria im plan tar o sis te ma. Tem
ca pa ci da de téc ni ca e ope ra ci o nal. Atu al men te, há 175
mi lhões de ci da dãos com re la ci o na men tos ati vos no
Sis te ma Fi nan cei ro Na ci o nal. Fal ta ri am 37 mi lhões, dos
quais 10 mi lhões de “in vi sí veis”, que me re cem tra ta- 
men to es pe ci al. Há avan ços tec no ló gi cos que per mi tem
a rá pi da im plan ta ção. A pro pos ta con fe ri ria ci da da nia
fi nan cei ra a to dos os bra si lei ros. O mo men to é opor tu- 
ni da de pa ra aca bar com a mi sé ria e abrir a por ta pa ra
um fu tu ro dig no pa ra mi lhões de bra si lei ros. É is so.

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

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

Atividade física e impactos na saúde mental e social

 
A ca da dia cres cem as evi dên ci as que o

ho mem con tem po râ neo, pro du to de uma
era re ple ta de no vos co nhe ci men tos, po de
vi ver mais e me lhor. Es ta é, cer ta men te, uma
das mais im por tan tes no tí ci as que to dos nós
que ría mos ou vir, pois a bus ca da lon ge vi da- 
de e da vi da eter na é uma das mais an ti gas e
per ma ne ce rá sen do uma das mais im por- 
tan tes as pi ra ções hu ma nas.

Nos úl ti mos 50 anos de mos um sal to mui- 
to gran de na con quis ta da qua li da de e em
nos so es ti lo de vi da, mui to em bo ra es sas
con quis tas e avan ços es te jam re ple tas de
con tra di ções in con gruên ci as, mes mo as sim
atin gin do ín di ces de lon ge vi da de nun ca an- 
tes al can ça dos. Sa be-se, que pa ra atin gir mos
es ses pa ta ma res de cres ci men to, de sen vol- 
vi men to e bem es tar ge ral foi ne ces sá rio a
co la bo ra ção de mui tos fa to res os quais, ga- 
ran ti ram tais con quis tas: os avan ços da Nu- 
tro lo gia, da bi o lo gia, da bi oquí mi ca, da Imu- 
no lo gia, da fi si o lo gia, da ge né ti ca, da far ma- 
co lo gia de neu ro fi si o lo gia e das ci ên ci as
com por ta men tais. O avan ço ci en tí fi co nes- 
ses co nhe ci men tos foi im pres cin dí vel pa ra
che gar on de che ga mos. Por ou tro la do as
con quis tas so ci ais, cul tu rais e econô mi cas e
a mai or par ti ci pa ção de to dos na ca deia pro- 
du ti va e no tra ba lho, con tri bu em so bre ma- 
nei ra pa ra es sas con quis tas.

A Re vis ta Mé di ca Bri tâ ni ca “Lan cet”, há
al guns anos, pu bli cou ar ti go mos tran do que
5,3 mi lhões de mor tes por ano no mun do es- 
tão re la ci o na dos ao se den ta ris mo. Pa ra os
pes qui sa do res, a fal ta de ati vi da de fí si ca di- 
mi nui a ex pec ta ti va de vi da da mes ma for ma
que o ta ba gis mo e a obe si da de. E es sa con di- 
ção, res pon de por 10% das do en ças não
trans mis sí veis, co mo di a be tes, cân cer e pro- 
ble mas car di o vas cu la res. Pa ra a OMS, pra ti- 
car es por tes é fun da men tal pa ra o cor po e
pa ra a men te e aju da a pre ve nir do en ças co- 
mo di a be tes e hi per ten são e ou tros agra vos.
Se gun do a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS), o se den ta ris mo é con si de ra do o
quar to mai or fa tor de ris co de mor tes no
mun do.

Da dos do pro gra ma das Na ções Uni das
pa ra o De sen vol vi men to – PNUP, de 2016,
nos dão con ta que, a ca da ano, cer ca de 300
mil bra si lei ros mor re ram em de cor rên cia de
do en ças re la ci o na das à ina ti vi da de fí si ca.

Em ou tras pa la vras, o se den ta ris mo, ma ta
mui tas pes so as em nos so país e no mun do.

Es pe ci fi ca men te so bre a saú de men tal,
um tra ba lho re a li za do com um gru po de
mais de 700 in di ví du os ido sos sem de mên- 
cia, de sen vol ven do ní veis ele va dos de ati vi- 
da des fí si cas nas 24 ho ras, ava li a da ob je ti va- 
men te pe la ac ti gra fia (que me de o ci clo de
ati vi da de/re pou so atra vés dos mo vi men tos
do pul so), ve ri fi ca ram que es tes in di ví du os
apre sen ta vam um me nor ris co pa ra o de sen- 
vol vi men to da do en ça de Alzhei mer, bem
co mo uma ta xa mais len ta de de clí nio cog ni- 
ti vo. Es ta des co ber ta dos pes qui sa do res
apoia os es for ços dos mes mos pa ra in cen ti- 
var a ati vi da de fí si ca, mes mo em pes so as
mui to ido sas.

Por tan to, a ati vi da de fí si ca e os exer cí ci os
fí si cos, di mi nui o ris co de de clí nio cog ni ti vo
e de mên cia. Is to é, uma pes soa com bai xa
ati vi da de fí si ca diá ria, apre sen ta um ris co 2
ve zes mai or de de sen vol ver Do en ça de
Alzhei mer (DA), em com pa ra ção com um
exer ça um exer cí cio fí si co re gu lar.

O ní vel de ati vi da de fí si ca co ti di a na glo- 
bal es tá as so ci a do com uma ta xa mais len ta
de de clí nio cog ni ti vo glo bal, par ti cu lar men- 
te pa ra a me mó ria epi só di ca, me mó ria

de tra ba lho, ve lo ci da de na per cep ção e
ha bi li da des vi su ais / es pa ci ais. Is to é, to das
as fun ções cog ni ti vas se be ne fi ci am com ati- 
vi da de fí si ca re gu lar.

Os es tu dos tam bém de mons tram que
não é só atra vés do exer cí cio fí si co ou da ati- 
vi da de fí si ca, que se vi ve bem, o in cre men to
das ati vi da des cog ni ti vas, ocu pa ci o nais, re- 
cre a ti vas, a ar te, a cri a ti vi da de, e ou tras ati vi- 
da des in te lec tu ais e ocu pa ci o nais, são con- 
di ções ine xo ra vel men te, as so ci a das com um
mai or de sem pe nho cog ni ti vo e com a qua li- 
da de de vi da na ve lhi ce. In di ví du os mais ve- 
lhos, pa ra quem a par ti ci pa ção no exer cí cio
for mal es te ja li mi ta da por pro ble mas de
saú de, po de se be ne fi ci ar de um es ti lo de vi- 
da mais pro a ti vo atra vés do au men to de to- 
do o es pec tro de ati vi da des de ro ti na. Is to é,
mes mo que a pes soa não pra ti que for mal- 
men te o exer cí cio, mas se tem uma vi da ati- 
va, tam bém se be ne fi ci am evi tan do mui tos
trans tor nos neu rop si quiá tri cos.

Por tan to, ati vi da de e o exer cí cio fí si cos
não são al go ads tri tos, só a pro mo ção da be- 
le za, mas tam bém e, prin ci pal men te, à saú- 
de, a vi ta li da de e a lon ge vi da de e a qua li da de
de vi da de álc guém, pois es sas prá ti cas im- 
pe dem o sur gi men to de mui tos trans tor nos

fí si cos, psí qui cos e so ci ais gra ves e avas sa la-
do ras, es pe ci al men te, em po pu la ções de
ido sos.

Não é de ho je que se sa be que a ocu pa ção
é fon te de saú de. Des de que es sa ocu pa ção
se ja ins pi ra da por pra zer e dis po si ção. Is to é,
exer cer ati vi da des pra ze ro sas e que lhe dê
con ten ta men tos. Mui tas pes so as, equi vo ca- 
men te, ao se apo sen ta rem de seus tra ba lhos
ha bi tu ais, ou por tem po de ser vi ço ou por
ida de, aban do nam in tei ra men te as ati vi da-
des que lhes eram co muns, e se se en tre gam
a uma vi da im pro du ti va, oci o sa, de so cu pa- 
da, achan do que já tra ba lhou mui to e, por- 
tan to, de ve “fi car sem fa zer na da”. Is so é um
tre men do equí vo co de ava li a ção vi tal. Es sas
pes so as ao se apo sen ta rem, o fi ze ram, de
uma ati vi da de for mal, re gu lar e cor ri quei ra,
po rém a vi da de ca da uma pros se gui, con ti- 
nua, sem in ter rup ção e is so vai per ma ne cer,
apo sen ta do ou não. A vi da per ma ne ce, o cé- 
re bro per ma ne ce os ór gãos es tão ávi dos por
ati vi da des e quan do se tor nam im pe di dos
dis so, es sas pes so as pa ga rão um pre ço ca ro
com o sur gi men to de mui tas do en ças ori gi- 
na ri as des sa ina ti vi da de.

En tre as do en ças neu rop si quiá tri cas e
emo ci o nais mui to co muns nes sas con di- 
ções, en con tra-se: qua dros de pres si vos,
com va ri a das gra vi da des, trans tor nos de sa-
dap ta ti vos, trans tor nos an si o sos (TAG), de-
sa jus tes emo ci o nais, uso de ál co ol (al co o lis- 
mo) e de ou tras dro gas. Obe si da de mór bi da,
insô nia, al te ra ções do hu mor e do ape ti te,
hi po prag ma tis mo e da fun ção exe cu ti va, fi- 
gu ram en tre os prin ci pais trans tor nos mé di- 
cos e psi cos so ci ais mui to li ga dos ao se den- 
ta ris mo.

Ain da do pon to de vis ta da saú de men tal
e psi quiá tri co, sa be-se, que ao nos exer ci tar-
mos, es ti mu la mos a fun ci o na li da de de uma
re de enor me de neu ro trans mis so res ce re- 
brais, subs tân ci as im pres cin dí veis à nos sa
saú de glo bal (fí si ca, psí qui ca e so ci al), sem
os quais, di fi cil men te, des fru ta ría mos com
ple ni tu de de saú de e bem-es tar. São subs- 
tân cia pro tei cas, vi tais pa ra ga ran tir as fun- 
ções do cé re bro e de mui tos ou tros ór gãos
in dis pen sá veis à saú de. Nos sa vi ta li da de e
nos so com por ta men to, de pen de da fun ci o- 
na li da de do cé re bro. Ele ga ran te tu do o que
fa ze mos, o que pen sa mos, sen ti mos, re a gi- 
mos. Por tan to, tra tar bem de le é nos so de ver
e nos sa obri ga ção e na da me lhor que uma
vi da ati va e prag má ti ca.

O boi bombeiro morre em chamas

O boi es tá tão en tra nha do na vi da e na
cul tu ra do bra si lei ro, que ho je dei xou de ser
fol clo re con ta do na len da do Bum Meu Boi
do Ma ra nhão, pa ra tor nar-se o mai or pro du- 
to de ex por ta ção de ali men to hu ma no do
agro ne gó cio. O boi vi rou o ou ro de chi fre.
Quem tem boi tem ter ra, quem tem ter ra
tem di nhei ro e tam bém fon te de con fu são. O
boi es tá no cen tro da po lí ti ca am bi en tal do
Bra sil no go ver no de Jair Bol so na ro. Não a
ape nas co mo for ne ce dor de pi ca nha ao
chur ras co chi nês e ára be, mas co mo um ele- 
men to a mais no de ba te in ter na ci o nal so bre
a de vas ta ção do Pan ta nal por fo go. A mai or
se cu ra em 50 anos, fez a re gião pan ta nei ra se
trans for mar em ser tão de chão ra cha do.

O Pan ta nal que ins pi rou mú si cas ro mân- 
ti cas, no ve la de mai or su ces são da te le vi são
Bra si lei ra e far ta li te ra tu ra de to dos os ra mos
es tá ir re co nhe cí vel. Atra vés da mú si ca, é
pos sí vel per ce ber por que o Co mi tê In ter na- 
ci o nal de Acon se lha men to das Re ser vas da
Bi os fe ra (IAC BR) da Unes co man te ve o tí tu lo
de Re ser va da Bi os fe ra con ce di do em 2000
ao Pan ta nal, con si de ra do a mai or área ala- 
ga da por água do ce do pla ne ta. O anún cio
foi fei to em fe ve rei ro des te ano, em Pa ris,
Fran ça. A Re ser va da Bi os fe ra do Pan ta nal é a
ter cei ra mai or do mun do, com área de
264.176 km².

Não sem mo ti vo, a mú si ca Pan ta nal, de
Mar cos Vi a na, vi rou um clás si co da MPB e
tri lha so no ra da no ve la homô ni ma, da ex tin- 
ta TV Man che te, que me re ce ser re lem bra da:

“São co mo vei as, ser pen tes / Os ri os que
tran çam o co ra ção do Bra sil / Le van do a
água da vi da / Do fun do da ter ra ao co ra ção
do Bra sil / Gen te que en ten de / E que fa la a
lín gua das plan tas, dos bi chos / Gen te que
sa be / O ca mi nho das águas das ter ras, do
céu / Ve lho mis té rio guar da do no seio das
ma tas sem fim / Te sou ro per di do de nós /
Dis tan te do bem e do mal / Fi lho do Pan ta- 
nal”.

Ini ci al men te, a no ve la Pan ta nal fi cou en- 
ga ve ta da na Cen tral Glo bo de Pro du ções,
che gan do a en trar em pré-pro du ção no fi nal

de 1984 pa ra o ho rá rio das 18hs, em subs ti- 
tui ção à no ve la Li vre Pa ra Vo ar, com o tí tu lo
de Amor Pan ta nei ro. Po rém, a re gião do Pan- 
ta nal es ta va em épo ca de chu vas, o que in vi- 
a bi li zou a pro du ção. As sim, o fo lhe tim foi
can ce la do. Em 1990, a Re de Man che te con- 
tra ta o es cri tor Be ne di to Ruy Bar bo sa que, fi- 
nal men te re a li za seu so nho, ob ten do es tron- 
do so su ces so e su pe ran do a até en tão im ba- 
tí vel Re de Glo bo. Além dis so, a Man che te
con tra ta tam bém um elen co de re no ma dos
ato res glo bais, co mo Cláu dio Mar zo, Cás sia
Kiss, Nathá lia Tim berg, en tre ou tros, e a mis- 
tu ra com re ve la ções da te le dra ma tur gia bra- 
si lei ra, co mo Cris ti a na Oli vei ra e Mar cos
Win ter. 

Co mo em to das as no ve las, o ro tei ro sem- 
pre mu da no meio da exi bi ção. Íta la Nan di
ha via pe di do, ao au tor, uma li cen ça pa ra
atu ar em um fil me, e ele re sol veu, en tão, ma- 
tar a sua per so na gem, Ma de lei ne. Já Al mir
Sa ter saiu pa ra pro ta go ni zar Ana Raio e Zé
Tro vão. Adri a na Es te ves e Gló ria Pi res es ti ve- 
ram co ta das pa ra o pa pel de Ju ma Mar ruá,
as sim co mo De bo rah Blo ch. Po rém, Be ne di- 
to Ruy Bar bo sa, pre fe riu Cris ti a na Oli vei ra,
que o trans for mou no mai or su ces so de sua
car rei ra.

To da es sa his tó ria mos tra a im por tân cia
do bi o ma pan ta nei ro, ago ra trans for ma do
em uma ques tão am bi en tal mun di al, jun to
com a Amazô nia. Afe ta o go ver no Bol so na ro
e con fron ta a po lí ti ca de pre ser va ção da na- 
tu re za, co man da da pe lo mi nis tro Ri car do
Sa les. Ele, que de fen deu com ên fa se a “pas- 
sa gem da boi a da”, pa ra der ru bar re gras am- 
bi en tais en quan to a mí dia da va aten ção à
pan de mia do co ro na ví rus, en gros sou o co ro
da co le ga da Agri cul tu ra, Te re za Cris ti na. Ela
pu xou pa ra o cen tro da dis cus são am bi en tal
que de vas ta o Pan ta nal ma to-gros sen se, o
pa pel do “boi bom bei ro”.

Por coin ci dên cia, es ta se ma na pas sou a
cir cu lar na in ter net um ví deo gra va do por
pe cu a ris tas, o qual mos tra de ze nas de bois
quei ma dos pe los in cên di os que vem as so- 
lan do o cen tro-oes te bra si lei ro; pre juí zo mi- 
li o ná rio. O fo go que trans for ma em cin zas
boa par te da ve ge ta ção do Pan ta nal e do cer- 

ra do ma to-gros sen se cau sa tam bém o ex ter- 
mí nio de mui tos ani mais da fau na. Além da- 
que les tí pi cos dos bi o mas, há ain da a mor- 
tan da de de ga do.

Co mo ado ra par ti ci par de po lê mi cas,
prin ci pal men te pa ra re la ti vi zar res pon sa bi- 
li da des de seu go ver no, o pre si den te Jair Bol- 
so na ro fez co ro à po si ção de Ri car do Sal les e
Te re za Cris ti na. Ele acu sou os eco lo gis tas e
ongs pe lo su mi ço do “boi-bom bei ro” da pla-
ní cie pan ta nei ra, re a fir man do a de fe sa da
ex pan são de áre as de pas ta gem no Pan ta nal
e na Amazô nia. Mas Bol so na ro de ve ria sa ber
que não fo ram os eco lo gis tas, e sim a pe cuá-
ria pre da tó ria de su lis tas, des de o fi nal da dé-
ca da de 70, no pla nal to ad ja cen te à pla ní cie
pan ta nei ra, que ex pul sou da re gião ala ga da,
o cha ma do “boi-bom bei ro”.

Ou tra cons ta ta ção ób via ig no ra da pe lo
pre si den te: a pe cuá ria sem pre te ve pro ble- 
mas pa ra se adap tar ao cli ma da Amazô nia.
Na di ta du ra mi li tar de 1964, cen te nas de
pro je tos agro pe cuá ri os, fi nan ci a dos com re-
cur sos da Su dam (Su pe rin ten dên cia de De- 
sen vol vi men to da Amazô nia) fo ram aban- 
do na dos, oca si o nan do con fli tos agrá ri os
que até ho je per du ram no sul do Pa rá, por
exem plo. Co mo dis se o agrô no mo, es cri tor e
am bi en ta lis ta Jo sé Lut zen ber ger, mi nis tro
do Meio Am bi en te de Fer nan do Col lor
(1990-1992): “Ten tar im plan tar pe cuá ria na
Amazô nia é no mí ni mo uma ex tra va gan te
bur ri ce”.

Mas afi nal, o que é “boi bom bei ro”? A ex- 
pres são é atri buí da ao ser vi dor apo sen ta do
da Em bra pa Ar nil do Pott, pro fes sor da
UFMS (Uni ver si da de Fe de ral de Ma to Gros-
so do Sul), dou tor em eco lo gia ve ge tal na
Uni ver si da de de Que ens land, na Aus trá lia,
com mais de 40 anos pes qui san do te má ti cas
so bre o Pan ta nal. É uma re fe rên cia à ati vi da- 
de que o boi exer ce du ran te os ci clos das
chei as ao co mer a ve ge ta ção na ti va, evi tan- 
do que se trans for me em ma te ri al or gâ ni co
que po de pro vo car e dar vo lu me aos in cên- 
di os no Pan ta nal. No Pan ta nal, o “boi bom- 
bei ro” co me çou a de sa pa re cer das fa zen das
das pla ní ci es de vi do ao des ma ta men to de
mi lha res de hec ta res de ma tas às mar gens
do Rio Ta qua ri pe los no vos fa zen dei ros.

TE MÍS TO CLES ARA NHA
Car los Gas par

ANI VER SÁ RIO DA
AS SO CI A ÇÃO
CO MER CI AL DO
MA RA NHÃO II

Con ti nuo pres tan do mi nha ho me na gem à As so ci a ção Co mer- 
ci al do Ma ra nhão, pe los 166 anos de fun da ção, na pes soa de Te- 
mís to cles Ma ci el Ara nha, um dos seus ex-pre si den tes. Co mo dis se
na se ma na pas sa da, tra ta-se de uma fi gu ra pou co co nhe ci da até
mes mo nos mei os em pre sa ri ais, tal vez por con ta do tem po que
de la nos dis tan cia, mas pos so afir mar que se tra ta de um dos mais
im por tan tes di ri gen tes que já te ve a Ca sa de Mar ti nus Hoyer.

Di as pas sa dos re sol vi dar um pas seio pe la Av. Pe dro II, com o
ob je ti vo de vi si tar a re cém-inau gu ra da Pra ça dos Po e tas, ho me- 
na gem que o go ver no do Es ta do pres ta aos ma ra nhen ses que se
des ta ca ram no mun do da po e sia. Em se gui da, ru mei na di re ção
da Igre ja da Sé, pa ra apre ci ar uma an ti ga fon te lu mi no sa que, pe la
in for ma ção que ti ve, es ta ria fun ci o nan do, após anos de com ple to
aban do no.

Pois bem, nes sa mi nha des pre ten si o sa ca mi nha da che guei
bem em fren te ao pré dio on de ou tro ra fun ci o nou o SE BRAE. Pa rei
e fi quei a ad mi rá-lo, lo go per ce ben do o aban do no em que se en- 
con tra. Uma pe na! Es se imó vel foi ad qui ri do pa ra ser uma es pé cie
de es co la do mi cro em pre sá rio, a fim de que ali se re a li zas sem to- 
dos os cur sos da pro gra ma ção da que le ór gão, com vis tas à for ma- 
ção dos ho mens de ne gó cio de ho je e de ama nhã. Ou, vol tan do no
tem po, de on tem e de ho je.

O pré dio em ques tão foi com pra do quan do es ta va eu na pre si- 
dên cia do Con se lho De li be ra ti vo do SE BRAE e aten dia a du as fi- 
na li da des. A pri mei ra, ex pos ta no pa rá gra fo an te ri or; e a se gun da,
pa ra pre ser var um so bra do on de vi veu Gra ça Ara nha e on de fun- 
ci o na ram as ofi ci nas do jor nal “O País”, de pro pri e da de de Te mís- 
to cles Ara nha, pai do alu di do es cri tor, e ex-pre si den te da As so ci a- 
ção Co mer ci al do Ma ra nhão.

Pro fes sor, jor na lis ta e em pre sá rio, em qual quer das ati vi da des
que abra çou se hou ve com ab so lu ta com pe tên cia, bom sen soe es- 
pí ri to agre ga dor. Ad mi ra do pe los dis cí pu los, do mes mo mo do
me re ceu Te mís to cles Ara nha o res pei to co mo jor na lis ta, sen do a
sua fo lha, o ór gão de im pren sa que mai or aca ta men to re ce beu da
so ci e da de em ge ral e das clas ses pro du to ras.

Jerô ni mo de Vi vei ros, as sim se ma ni fes ta: “Fo ram es sas qua li- 
da des in ve já veis que or na ram a per so na li da de de Te mís to cles
Ara nha, que le va ram as clas ses pro du to ras a ele gê-lo pre si den te
da As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão, lu gar que ocu pou du ran- 
te um tri ê nio”.

Ao que se sa be, ja mais au fe riu qual quer van ta gem pes so al em
ra zão da pre si dên cia que ocu pou. Pe lo con trá rio, com di fi cul da- 
des de to da or dem, lo go pro mo veu a

or ga ni za ção do ser vi ço de es ta tís ti ca do Ma ra nhão, as sim co- 
mo bus cou e con se guiu re a li zar, pe la pri mei ra vez, aqui na Pro- 
vín cia, as gran des ex po si ções, do açú car e al go dão, no mês de de- 
zem bro do ano de 1883.

Te mís to cles Ara nha, em cer to tre cho do dis cur so de aber tu ra
da pri mei ra ex po si ção, as sim se ma ni fes tou: “Eu qui se ra que es ta
ter ra que se ufa na de tan tas gló ri as li te rá ri as, d’ora em di an te se
or gu lhas se por con tar os mais bri lhan tes no mes na agri cul tu ra do
país”. E pros se guiu: “Sim, por dez gra má ti cos, dez po e tas, dez es- 
cri to res, eu qui se ra que apa re ces se um ho mem in te li gen te e prá- 
ti co, um só, ca paz de dar im pul so tão gran de à la vou ra que a le vas- 
se à mais al ta pros pe ri da de”

A ex po si ção foi re al men te co ro a da de êxi to, da do que or ga ni- 
za da com es me ro e ob je ti vi da de. Es ta vam per fei tas as es tan tes de
al go dão e de açú car, on de os pro du tos se en con tra vam de vi da- 
men te acon di ci o na dos e iden ti fi ca dos pe la qua li da de e pe la ori- 
gem. Res sal te-se a de di ca da à Com pa nhia Ge ral do Co mér cio do
Ma ra nhão e Grão-Pa rá, em pre en di men to es te cri a do pe lo
Marquês de Pom bal, que foi a pri mei ra ex por ta do ra de al go dão. E,
as sim por di an te, se se gui am as iden ti fi ca ções com os res pec ti vos
pro du tos. Sem fa lar na inau gu ra ção do re tra to de Mar ti nus Hoyer,
gran de em pre sá rio que em pres ta seu no me à As so ci a ção Co mer- 
ci al, cu ja te la é até ho je con ser va da no prin ci pal au di tó rio da Ins- 
ti tui ção.

A se gun da ex po si ção de açú car e al go dão foi inau gu ra da fes ti- 
va men te na es co la da 1ª. Fre gue sia, ocor ri da a 22 de fe ve rei ro de
1885, pre si den te da ins ti tui ção o se nhor Te mís to cles Ma ci el Ara- 
nha, ten do re ce bi do gran de nú me ro de vi si tan tes. Tam bém ma ni- 
fes ta ções de apre ço e pa ra béns, vin das de vá ri os lu ga res do país,
trans mi ti das por au to ri da des e per so na li da des de des ta que em
ní vel na ci o nal.

Se guem al guns tre chos da fa la do se nhor pre si den te da Pro vín- 
cia, Dr. Jo sé Le an dro de Godoy e Vas con ce los: “Na ex po si ção a que
me re fi ro fi gu ram amos tras de açú car e de al go dão em nú me ro su- 
pe ri or as do a no de 1884, e pe la aná li se a que fo ram sub me ti das,
re co nhe ce ram os pe ri tos, con for me o de cla ra ram na res pec ti va
clas si fi ca ção, te rem me lho ra do tais pro du tos”. E pros se gue o go- 
ver nan te: “É dig no de lou vor o ci da dão Te mís to cles da Sil va Ma ci- 
el Ara nha, pois não pou pou di li gên ci as pa ra o bom êxi to des ta fes- 
ta in dus tri al”.

 
Há ain da a acen tu ar que a im pren sa fez co ro à fa la do go ver na- 

dor da Pro vín cia, não pou pan do elo gi os ao en tão pre si den te da
As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão, tais co mo Pa co ti lha, Diá rio
do Ma ra nhão, Pu bli ca dor Ma ra nhen se e O País, to dos se ma ni fes- 
tan do de mo do efu si vo quan to ao ca rá ter, ao di na mis mo, ao es pí- 
ri to pa trió ti co e ao gran de lí der das clas ses pro du to ras.

 
Fi nal men te, co mo pro va do re co nhe ci men to e do res pei to de- 

vi do ao se nhor Te mís to cles Ara nha, ao fi na li zar o seu dis cur so na
so le ni da de de aber tu ra da se gun da ex po si ção do açú car e do al go- 
dão, o pre si den te da Pro vín cia as sim se ex pres sou: “É de vi do ao
pa tri o tis mo de um ci da dão, a quem a pos te ri da de cha ma rá be ne- 
mé ri to, o Sr. Te mís to cles Ara nha, que o Ma ra nhão re a li za a sua se- 
gun da ex po si ção agrí co la”.

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro

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

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 14/09/2020 a 13/10/2020, 
integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do 
Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 14 DE OUTUBRO DE 2020
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

AV. DO HOLANDESES, N° 04, QUADRA 06, ED. MANHATTAN, CALHAU.
SÃO LUÍS – MA CEP 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO
02º27’00.4”S

44º09’47.20”O

P01

P1.1

P02

P2.1

P2.2

P03

P3.1

P3.2

P04

P4.1

P4.2

P05

P06

P6.1

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O

02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta
do Farol

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia da
Ponta D’ Areia

Praia da
Ponta D’ Areia

Praia da
Ponta D’ Areia

Praia do Calhau

Praia do Calhau

Praia do Calhau

Praia do
Olho d’Água

Praia do
Olho d’Água

Praia do
Olho d’Água

Praia do Meio

Praia do Meio

Praia do Araçagy

Praia do Araçagy

Praia Olho de Porco

Praia Olho de Porco

Praia do
Mangue Seco

Praia do
Mangue Seco

Entre a Barraca da Val 
 e Barraca do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta D’ Areia

Em frente ao Cond.
Jardins de Bordaux

Em frente à Praça
de Apoio ao Banhista

Em frente ao Farol 

Em frente aos Bares
do Chefe e Desfrute

Em frente ao Agrup.
Batalhão do Mar

Em frente ao Heliporto

Em frente à
Banca de Jornal

Em frente à
Elevatória da CAEMA

Em frente à
Pousada Vela Mar

Em frente à
Pousada Suíça

Em frente à descida
da rua São Geraldo

À direita da
Elevatória Iemanjá II
Em frente à casa com

pirâmides no teto,
antes da falésia 

Em frente ao
Kactus Bar

Em frente ao
Bar do Capiau 2

Em frente à descida
principal do Araçagy

Em frente ao
Bar da Atalaia 

Em frente ao
Bar Rainha 

Em frente ao
Las Vegas Bar 

Última Barraca
antes do Mangue

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 27/2020 - PROG/UEMA – CHAMADA DE
CANDIDATOS CALOUROS PARA MATRICULA 2020.2

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, torna público, 
para conhecimento dos interessados, as normas e instruções para a matrícula dos candidatos calouros do 
Processo Seletivo PAES, para o segundo semestre de 2020, que será realizada em São Luís e campi de 
Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Colinas, Coelho Neto, Coroatá, Grajaú, Lago da Pedra, 
Itapecuru-Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês, São João dos Patos, São Bento, Timon 
e Zé Doca conforme datas especificadas.

1. PERÍODO:

A matrícula dar-se-á em conformidade com as normas e instruções constantes no Edital n.º 191/2020-
-PROG/UEMA, que se encontra no endereço eletrônico www.uema.br, também afixado nos quadros de 
aviso da Pró-Reitoria de Graduação - PROG e dos campi, e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 1º de outubro de 2020
Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana

Pró-Reitora Adjunta de Graduação
Visto:

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa
Reitor

26, 27, 28, 29 e
30/10/2020

7/12/2020 

Matrícula de candidatos calouros aprovados e classificados
no Processo Seletivo PAES para o segundo semestre de 2020

Início do período letivo do segundo semestre de 2020

MISSA DE SÉTIMO DIA
CIRIACO LADISLAU COSTA

CONVITE
OS FAMILIARES DO SAUDOSOS CIRIACO LADISLAU COSTA, 
CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE SETIMO 
DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 19.10.2020 (SEGUNDA-FEIRA ) AS 
19.00H NA IGREJA NOSSA SENHORA DA LIBERTAÇÃO   (VILA 
BACANGA ) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A 
ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL 

2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2369

LIVRO:  D 9                             FOLHA:  168                  TERMO:2369

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 

artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. ADRIANO DA SILVA SANTOS e MARIA 
DO ROSARIO SILVA CHAGAS.Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de São Luis 

– MA, nascido em 13/06/1990, estado civil solteiro, profissão confeiteiro, residente 

e domiciliado em Rua Jose Reinaldo Tavares, Casa 13, Luis Fernando, Paço do 

Lumiar – Ma, Filho de Elias dos Santos, e de Domingas Rodrigues da Silva.Ela, de 

nacionalidade brasileira, natural de Matinha - MA, nascida em 19/12/1986, estado 

civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada em Rua Jose Reinaldo 

Tavares, casa13, Paço do Lumiar- MA, filha de Jose do Carmo Soeiro Chagas e de 

Maria da Paz Silva.Se alguém souber de algum impedimento, que o oponha. Lavro 

o presente para ser afixado em cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 06 de Outubro de 2020.
Angela Maria Melo Pinheiro

Escrevente Autorizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº. 06.439.988/0001-76
E-mail: cplviana2017@gmail.com

AVISO DE ADIAMENTO 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Viana-MA, torna público que por motivos supervenientes, RESOLVE 
adiar a seguinte licitação: Pregão Presencial nr 20/2020, marcada 
anteriormente para o dia 20/10/2020, às 9hs, fica adiada para o dia 
23/10/2020 às 9hs, nos termos das Leis nºs 8666/93 e 10520/02. Anna 
Karollini Everton Marinho Sampaio. Presidente da Comissão de 
Licitação. 16 de outubro de 2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 14/2019

Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão da decisão judicial - Processo: 
0802249-82.2019.8.10.0061.
O Prefeito Municipal de Viana-MA, Senhor Magrado Aroucha Barros, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e CONSIDERANDO a necessidade de 
atendimento a solicitação da Decisão Judicial imposta pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Viana, 
com vistas a determinação da suspensão do procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 
14/2019, no estado que se encontre. RESOLVE: CANCELAR em todos os seus termos, por determina-
ção do Exmo. Sr Juiz, o processo licitatório tombado sob. nº 00.20.08/2019 e consequentemente a 
licitação por pregão presencial com o número 14/2019, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO BRINQUEDO PEDAGÓGICO E PARQUE INFANTIL 
RECREATIVOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
ocorrido no dia 03 de OUTUBRO de 2019. Viana (MA), 20 de Dezembro de 2019. MAGRADO 
AROUCHA BARROS. Prefeito Municipal/Viana-MA.

Prefeitura de São Luís promove Dia D de vacinação 
contra a pólio neste sábado
Por determinação do prefeito Edivaldo estarão abertas 54 unidades de saúde, das 8h ao meio-dia e ainda duas escolas 
da rede municipal da capital que também terão equipes de vacinadores; campanha segue até o próximo dia 30

A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semus) promoverá neste sábado (17) 
- obedecendo à orientação do Ministério da Saúde (MS) 
- o Dia D alusivo à campanha de vacinação contra a 
poliomielite e para atualização da carteira em relação 
a outras doses. Por determinação do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior, além de 54 unidades de saúde que es-
tarão abertas das 8h ao meio-dia, duas escolas munici-
pais da capital cederão seus espaços para a atividade.

A ação faz parte da mobilização contra a doença, que 
começou no dia 5 deste mês. De acordo com o crono-
grama oficial de atividades, a vacinação nas unidades 
acontecerá até o próximo dia 30. Além da pólio, outras 
doses, como BCG (que previne contra a tuberculose) 
e pentavalente (contra a difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e influenza) estarão disponíveis. Todas as 
vacinas do calendário dos jovens poderão ser acessa-
das, dependendo da necessidade, incluindo HPV (pa-
piloma vírus) e Meningo ACWY.

No caso da poliomielite, o público-alvo é formado 
por crianças de um a quatro anos de idade. Para as ou-
tras vacinas, a Semus reitera que o foco são crianças e 
adolescentes de zero a 14 anos de idade.

A secretária de Saúde de São Luís, Natália Mandari-
no, ressalta a necessidade de mobilização dos cidadãos. 
“É necessário que a população entenda a importância 
deste ato realizado pela gestão do prefeito Edivaldo. A 
criança que já tomou a dose pode ir com seus pais ou 
responsáveis procurar um dos postos para reforço. Quem 
nunca tomou, deve se prevenir o quanto antes”, disse.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, nos 
postos de saúde e nas escolas, o atendimento obede-
cerá a alguns requisitos, como distanciamento entre 
os usuários e ingresso na sala de vacinação apenas da 
criança acompanhada por um adulto. A pasta reforça 
ainda que, além das ações contra a pólio, também foi 
realizada vacinação contra a influenza, em 2020. A mo-
bilização contra o sarampo, iniciada em agosto, perma-
nece em andamento com grande cobertura.

“A vacinação é uma política muito importante da 
atenção básica, pois fortalece a saúde das nossas crian-
ças, de jovens e adultos. A saúde preventiva tem sido 
um dos focos da minha gestão na área e ações de pro-
moção e proteção da saúde é uma das nossas estraté-
gias para garantir à população melhoria da qualidade 
de vida, redução de doenças e riscos à saúde. Com esse 
propósito, além do Dia D, temos disponível em nossa 
rede a vacina contra a poliomielite, bem como outras 
vacinas do calendário”, disse o prefeito Edivaldo Ho-
landa Junior.

PÓLIO

A poliomielite pode infectar crianças e adultos por 
meio do contato direto com fezes ou com secreções eli-
minadas pela boca das pessoas infectadas e provocar 
ou não paralisia. Nos casos graves, em que acontecem 
as paralisias musculares, os membros inferiores são os 
mais atingidos.

A transmissão ocorre por contato direto pessoa a 
pessoa, pela via fecal-oral (mais frequentemente), por 
objetos, alimentos e água contaminados com fezes de 
doentes ou portadores.

Locais de Vacinação Pólio (para ação espe-
cífica neste sábado)

1. Centro de Saúde Dr. Genésio Rêgo - Avenida dos 
Franceses, S/N - Vila Palmeira

2. APAE - Granja Barreto, nº 1. Outeiro da Cruz
3. Policlínica da Vila Luizão - Rua São Paulo, bairro
4. Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos - Rua do Pas-

seio, 236 - Centro
5. U.M Itaqui-Bacanga - Avenida dos Portugueses
6. C. S. Clodomir P. Costa - Av. Odilo Costa Filho, S/N 

- Anjo da Guarda
7. C. S. Valdecy Eleoteria Martins (Paraíso) - Av. Sarney Fi-

lho - Vila Embratel
8. C. S Yves Parga - BR 135, S/n - Vila Maranhão
9. C.S. Vila Nova - Praça Raimundo de Sousa Gomes, S/N 

- Vila Nova
10. C.S. da Vila Embratel - Rua 14 S/N - Vila Embratel
11. C.S. do Gapara - Rua Projetada S/N Gapara
12. C.S Bairro de Fátima - Rua Ademar de Barros, S/N - 

Bairro de Fátima
13. U.M Coroadinho - Rua da Vitória, S/N - Coroadinho
14. C.S. Dr. Antônio Guanaré - Rua da Vitoria - Coroadinho
15. C.S. Amar - Rua Deputado Luís Rocha, S/N - Vicente 

Fialho
16. C.S. Radional - Rua G, S/N - Radional
17. C.S. Vila Lobão - Estrada da Vitória, Nº 8 - Vila Lobão
18. C.S. João de Deus - Rua Gardênia Ribeiro Gonçalves, 

S/N - João de Deus
19. U.M. São Bernardo - Rua São Benedito, Nº 185 - São 

Bernardo
20. C.S Santa Bárbara - Rua Principal, Nº 180 - Santa Bárbara
21. PS Coquilho - Avenida Principal 10 A, 10 - Vila Coquilho
22. C.S. Drª Nazaré Neiva - Rua 15, Nº 01 - São Raimundo
23. USF Maria Ayrecila II - Rua 16, Qd 82, Bloco C, S/N - 

Cidade Olímpica
24. USF Jailson Alves III - Rua 7, Qd 83, Casa 1 - Cidade 

Olímpica
25. USF Santa Clara - Rua Lucy Sarney, S/N - Santa Clara
26. USF Santa Efigênia - Rua Tancredo Neves, S/N - San-

ta Efigênia
27. USF Pirapora - Rua 3, Qd B, S/N - Tirirical
28. C.S. Vila Janaina - R. da Saudade, 148 - Cidade Operária
29. UBS Dr. Expedito Alves de Melo - Av. 4, Qd 36, Casa 11 

- Cidade Olímpica
30. C.S Cohab - Anil - Rua 04, S/N - IV Conj. Cohab - Anil
31. C.S Salomão Fiquene - Av. Leste Oeste, S/N - Cohatrac
32. C.S Djalma Marques - Av. Celso Coutinho, S/N - Ipem 

Turu
33. C.S. Itapera - Rua Principal, Nº 31 - Itapera
34. C.S. Quebra Pote - Praça do Cemitério, S/N - Quebra Pote
35. C.S. Pedrinhas I - BR 135, Km 12, Nº 26 - Pedrinhas
36. C.S. Pedrinhas II - Rua da União, S/N - Pedrinhas
37. C.S. Tibiri - Rua Santo Antônio, S/N - Tibiri
38. C.S. Maracanã - Estrada da Vitória, S/N - Maracanã
39. USF Coqueiro - Rua da Vitória, S/N - Coqueiro
40. C.S. Mª de Lourdes Rodrigues (Rio Grande) - Rua Bom 

Jardim, 385-Rio Grande
41. C.S Vila Itamar - Rua do Fio, S/N - Vila Itamar
42. Unidade de Saúde da Família Vila Sarney - km 7, BR-135
43. CS Fabiciana de Moraes - Rua 3, Qd 7, s/n - Habitat 

Nice Lobão
44. CS Laura Vasconcelos - BR-135, Km, 23, s/n, Vila Ma-

ranhão, Região da Estiva
45. CS São Raimundo - Vila Mauro Fecury, s/n - São Rai-

mundo
46. CS Turu - Avenida 07, S/N, Conj. Hab - Turu
47. USF São Francisco - Rua das Paparaúbas, quadra 13, 

lote 31, São Francisco
48. CS Liberdade - Rua Epitácio Pessoa, 323 - Liberdade
49. CS Genésio Ramos Filho - Rua 13, s/n - Cohab Anil
50. CS Carlos Macieira - Avenida dos Africanos, s/n - Sa-

cavém
51. Policlínica Cidade Operária - Avenida Principal, Ci-

dade Operária
52. C.S José Ribamar Frazão - Rua Tancredo Neves, sem 

número, Vila Nova República
53. UBS Cintra - Rua São Jorge (Cruzeiro do Anil)
54. Policlínica Vinhais - Rua 2, sem número, Vinhais

ESCOLAS

U.E.B. Mariana Pavão - Av. Contorno, S/N - Rio Anil, São 
Luís (com a equipe da Unidade Mista do Bequimão)

U.E.B. Frederico Chaves - Rua Presidente Dutra, São Fran-
cisco.
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Se gun da-fei ra – Al mo ço Nu tri ti vo

Ter ça-fei ra – Dia de sa ci e da de e ener gia

Quar ta-fei ra – É ver sa ti li da de que fa la?

Quin ta-fei ra – Su pe ra li men tos que sal vam o dia

Sex ta-fei ra – É dia de con for to!

Fi nal de se ma na che gou e a piz za é pre sen ça con fir ma da

Dia Mundial da Alimentação

Saiba as mudanças nas
normas de rótulos

nvisa

O
Dia Mun di al da Ali men ta ção foi co me mo ra do
na úl ti ma sex ta-fei ra, 16 de ou tu bro. A da ta é
cel bra da com o in tui to de de sen vol ver uma re- 
fle xão a res pei to do qua dro atu al da ali men ta- 

ção mun di al, além de lem brar a cri a ção da Or ga ni za ção
das Na ções Uni das pa ra a Ali men ta ção e Agri cul tu ra
(FAO), em 1945.

No iní cio des te mês, a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa) apro vou a no va nor ma so bre o ró tu lo
nu tri ci o nal de ali men tos em ba la dos. A mu dan ça pre- 
ten de dei xar as in for ma ções nu tri ci o nais mais cla ras e
le gí veis, aju dan do o con su mi dor a se le ci o nar os ali men- 
tos de for ma mais cons ci en te. O ró tu lo foi ide a li za do
com um de sign de lu pa, ca rac te ri zan do o al to te or de
três nu tri en tes: açú ca res adi ci o na dos, gor du ras sa tu ra- 
das e só dio.

Pa ra a es pe ci a lis ta em Di rei to Mé di co, só cia do Sil va
Nu nes Ad vo ga dos e au to ra do li vro “O di rei to fun da- 
men tal à ali men ta ção e o prin cí pio da se gu ran ça”, Mér- 
ces da Sil va Nu nes, a mu dan ça vem em bom mo men to.
“Um dos as pec tos po si ti vos é que en tre os di rei tos es- 
sen ci ais do con su mi dor es tá o da in for ma ção cla ra e
inequí vo ca, e is so vai pas sar a ser res pei ta do pe los for- 
ne ce do res, que se rão obri ga dos a in for mar a qua li da de
dos nu tri en tes usa dos na pre pa ra ção dos ali men tos e
be bi das”. As in for ma ções na re gião fron tal das em ba la- 
gens de vem au xi li ar o con su mi dor pe la es co lha mais
sau dá vel “Ho je, nem to dos têm pa ci ên cia pa ra ler as in- 
for ma ções, pois elas são pra ti ca men te inin te li gí veis”.

A nor ma de ve rá en trar em vi gor em dois anos. Tem po
pa ra a in dús tria se adap tar. O pra zo é cri ti ca do pe la es- 
pe ci a lis ta. “É um tem po mui to lon go pa ra es sa adap ta- 
ção, e du ran te es se pe río do o con su mo de ali men tos não
sau dá veis con ti nu a rá acon te cen do sem ne nhu ma in ter- 
rup ção, o que é bas tan te ruim pa ra a saú de dos con su- 
mi do res em ge ral, pois mui tos não têm a me nor cons ci- 
ên cia da quan ti da de de in gre di en tes não be né fi cos pa ra
a saú de que eles têm con su mi do”, con clui Mér ces.

Nu tri ci o nis ta dá di ca de car dá pio
Ou tu bro é o mês de du as im por tan tes ce le bra ções:

Dia Mun di al da Ali men ta ção e Pre ven ção ao Cân cer de
Ma ma. E es ses te mas es tão in trin si ca men te re la ci o na- 
dos, uma vez que ado tar um car dá pio va ri a do, em que
são pri o ri za dos os pro du tos in na tu ra ou mi ni ma men te
pro ces sa dos de di fe ren tes es pé ci es e fun ções, au xi lia a
pre ven ção e re du ção do cân cer de ma ma – só em 2020,
já são 66 mil no vos ca sos da do en ça em mu lhe res no
Bra sil, se gun do o Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (In ca).
Ali men tar-se cor re ta men te e com pra ti ci da de, no en- 
tan to, nem sem pre é das ta re fas mais fá ceis, mas, se gun- 
do Bru na Pa vão, con sul to ra nu tri ci o nal da mar ca Cui da
Bem, é pos sí vel com pla ne ja men to e se guin do al gu mas
di cas.

A pro fis si o nal aler ta que, en tre os pon tos fun da men- 
tais pa ra es ta be le cer uma di e ta sau dá vel, dois dos mais
re le van tes po dem ser re su mi dos ape nas com as pa la- 
vras equi lí brio e ver sa ti li da de. Bru na co men ta ain da
que são “inú me ras pos sí veis com bi na ções en tre as va ri- 
a das fon tes de nu tri en tes es sen ci ais à saú de, as sim co- 
mo as su as for mas de pre pa ro”, sen do que al guns as pec- 
tos de vem ser con si de ra dos. “Con su mir di a ri a men te
fru tas, ver du ras, le gu mes e le gu mi no sas, pri o ri zar car- 
boi dra tos in te grais, in se rir no car dá pio pro du tos ri cos

em fi bras e op tar por snacks sau dá veis já são con du tas
bá si cas que aju dam no re sul ta do fi nal, que é sem pre
man ter a saú de na sua me lhor for ma.”

Se pa ra os es pe ci a lis tas es sas ori en ta ções são bá si cas,
no dia a dia po de ha ver di fi cul da de em trans for mar a te- 
o ria em prá ti ca. Pa ra fa ci li tar es sa ta re fa, a con sul to ra
em nu tri ção mon tou um exem plo de car dá pio se ma nal,
em que ca da dia con ta com ca rac te rís ti cas di fe ren tes e
des per tam sen sa ções va ri a das, pa ra, ao fi nal, cum pri- 
rem a fun ção da ali men ta ção: sa ci ar com pra zer e mo- 
de ra ção. Mas, é im por tan te fri sar, ca da in di ví duo de ve
con sul tar um pro fis si o nal da saú de, co mo o nu tri ci o nis- 
ta, pa ra adap tar o car dá pio de acor do com as su as ne- 
ces si da des nu tri ci o nais e seu es ti lo de vi da. Con fi ra:

As com bi na ções do dia e os ali men tos se le ci o na dos
são fon tes de fi bras, vi ta mi nas C, B1, B2, B6, K, áci do fó- 
li co e mi ne rais, co mo cál cio, fer ro, fo la to e po tás sio. A
pro teí na es co lhi da foi o fran go, por con ter al to va lor bi o- 
ló gi co, o que sig ni fi ca que é uma fon te com ple ta de pro- 
teí nas, com ami noá ci dos es sen ci ais pre sen tes. “O gen gi- 
bre es tá pre sen te nes sa su ges tão por con ta da sua fun- 
ção ter mo gê ni ca, que ati va o me ta bo lis mo e po de fa vo- 
re cer a quei ma de gor du ra. Quer coi sa me lhor?”, res sal ta
Bru na.

Com qui noa, se men te ri ca em pro teí nas e com quan- 
ti da des sig ni fi ca ti vas de ôme ga 3 e 6, vi ta mi nas do com- 
ple xo B, fi bras, cál cio e fer ro, e ba ta ta-do ce no al mo ço, a
ener gia e a sa ci e da de fi cam ga ran ti das. Bru na re for ça
que es se “tu bér cu lo é ri co em fi bras, mas es tas pre ci sam
ser as so ci a das à in ges tão ade qua da de água ao lon go
do dia pa ra que se jam be né fi cas pa ra o or ga nis mo co mo
um to do”. Se guin do o car dá pio à ris ca, a fo me não se rá
uma ini mi ga. E na ceia, a es tra té gia é ado tar o min gau de
aveia, boa op ção pa ra ge rar sa ci e da de.

“Já no ca fé da ma nhã, te mos ali men tos bas tan te ver- 
sá teis, de fá cil pre pa ro e ex tre ma men te nu tri ti vos. A
pan que ca, por exem plo, po de ser pre pa ra da de vá ri as

for mas: com fa ri nha de ar roz, de aveia, li nha ça, tri go in- 
te gral, e são mui tas as op ções de re cheio, co mo quei jos
bran cos, ge lei as, fru tas, cre mes, pas tas e pa tês.” As sim
fi ca di fí cil cair na ro ti na e en jo ar do car dá pio. Pa ra Bru- 
na, ou tro pon to po si ti vo do car dá pio de quar ta é que,
pa ra quem ma lha, as bar ras de nuts su ge ri das, co mo
as da li nha Cui da Bem, são bo as op ções pa ra o pré-trei- 
no.

Se gun do Bru na Pa vão, a ro ti na ali men tar co me ça de
ma nei ra bem sim ples com es se car dá pio. Is so por que a
cre pi o ca é de fá cil pre pa ro e con ta com dois in gre di en- 
tes ape nas: ovo e ta pi o ca.

O ovo apa re ce mais ve zes ao lon go do dia, co mo no al- 
mo ço. E no car dá pio de quin ta-fei ra ele vem acom pa- 
nha do de ou tro su pe ra li men to, o aba ca te. “Os dois são
mui to ver sá teis e au xi li am a pre ven ção de do en ças. São
ri cos em an ti o xi dan tes e com ba tem os ra di cais li vres,
re tar dan do o pro ces so de en ve lhe ci men to. En quan to o
pri mei ro é con si de ra do a me lhor fon te de pro teí na na- 
tu ral, por seu al to va lor bi o ló gi co, o se gun do é uma das
prin ci pais fon tes de gor du ras bo as, que es tão re la ci o na- 
das ao au men to do HDL (co les te rol bom)”, pon tua.

Já na ho ra de es co lher snacks, res sal ta a pro fis si o nal,
é im por tan te fi car aten to pa ra op tar por aque les que
não pos su em açú car em sua com po si ção – ca so de to da
a li nha Cui da Bem.

Aqui, o car dá pio foi de sen vol vi do den tro do con cei to
con fort fo od, que, se gun do ex pli ca ção da nu tri ci o nis ta,
re me te a mo men tos es pe ci ais – re lem bram a in fân cia,
tra zem emo ções re la ci o na das a ale gri as e ao acon che go.
“Tu do is so sem per der a qua li da de do que se rá in ge ri do.
Te mos fon tes de fi bras, vi ta mi nas, mi ne rais, car boi dra- 
tos, gor du ras bo as e uma pro teí na de al to va lor bi o ló gi co
só com a can ja”, exem pli fi ca.

Sá ba do e do min go são os di as ofi ci ais do exa ge ro
na ali men ta ção. E aí re si de o er ro. Bru na afir ma que dá
pa ra op tar por ver sões mais ca ló ri cas sem pro ble ma,
des de que o equi lí brio se ja man ti do. “O se gre do é man- 
ter uma ali men ta ção sem ex ces sos, co lo ri da e ri ca em
nu tri en tes, pa ra se per mi tir de vez em quan do por aque- 
las com mais ca lo ri as. Afi nal, se vo cê res trin ge de mais a
sua ali men ta ção, não vai con se guir man tê-la por mui to
tem po.” Até mes mo por es se mo ti vo, no car dá pio diá rio
não es tão es ta be le ci das as gra ma tu ras das por ções de
ca da re fei ção. A di ca prin ci pal é, no ca fé da ma nhã e al- 
mo ço, se le ci o nar op ções mais sau dá veis pa ra com pen- 
sar a es co lha mais ca ló ri ca do jan tar; no sá ba do, um
ham búr guer pre fe ren ci al men te ca sei ro, sem adi ção de
con ser van tes e co ran tes; no do min go, uma piz za mais
le ve, pa ra ba lan ce ar com a es co lha do dia an te ri or. Lem- 
bran do que, de do min go a do min go, o pra to ide al de ve
ter de qua tro a cin co co res di fe ren tes e ser com pos to de
50% ve ge tais (fon tes de fi bras, vi ta mi nas e mi ne rais),
25% pro teí nas (ani mais e/ou ve ge tais) e 25% de car boi- 
dra tos. “A ne ces si da de in di vi du al po de ser me lhor ava li- 
a da por um nu tri ci o nis ta”, diz a es pe ci a lis ta.

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Do mundo VUCA para o mundo 
BANI: que mudança é essa? 

V
ocê já parou para se pergun-
tar como a vida do século XXI 
será contada nas salas de aula 
do futuro, bem como, de que 

maneira o que estamos vivendo refle-
tirá na história? A princípio não sabe-
mos nem mesmo se neste tal futuro 
vamos ter salas de aula, mas uma coi-
sa é fato: o ano de 2020 ficará marca-
do como um grande divisor de águas 
para a humanidade.

Passamos recentemente, por um 
período de muitas mudanças, e com 
essas mudanças, a necessidade de 
adaptação rápida. As conexões fei-
tas com auxílio da internet foram os 
caminhos encontrados para todos os 
âmbitos das nossas vidas.

Desde 1980 vimos discutindo os 
aspectos do Mundo VUCA: - acrôni-
mo das palavras em inglês Volatility, 
Uncertainty, Complexity e Ambiguity 

(em português: volatilidade, incer-
teza, complexidade e ambiguida-
de, respectivamente). Nesta época 
já acompanhamos com olhos atentos, 
as profundas mudanças em emer-
gência, e que se acentuaram ainda 
mais com a chegada do chamado 
“mundo digital”.

Neste ano de 2020 vivenciamos 
profundamente a experiência das 
necessidades contemporâneas, de 
não perdermos o ritmo do trabalho, 
do estudo e da expansão do conhe-
cimento proporcionada pelas redes. 
O que pudemos presenciar é que as 
proporções do mundo VUCA se tor-
naram incontroláveis. De acordo com 
meus estudos, passo a concordar com 
o futurista Jamais Cascio. 

Segundo ele, estamos 
saindo de um MUNDO 
VUCA para um mundo 
BANI, ou em português FANI 
- Frágil, Ansioso, Não-linear 
e Incompreensível.

Isso se deu em virtude de que, neste 
novo cenário, assumimos o quanto 
os impactos da velocidade e da vo-
latilidade das coisas não estão em 

nossas mãos. Um novo mundo sur-
ge a nossa volta, o que nos obriga 
a encarar que ainda existem mui-
tas coisas incompreensíveis. Nossa 
única opção é a adaptação às novas 
demandas que surgem a cada dia, e 
a resiliência de buscar incorporar a 
criatividade para as mais diversas so-
luções para os desafios que surgem.

Nesse sentido, é preciso ressig-
nificar nosso entendimento sobre o 
mundo em que vivemos.

ENTENDENDO O 
MUNDO BANI

Frágil - Aquilo que muda rapida-
mente é frágil, não tem raízes sólidas 
e pode se desfazer a qualquer mo-
mento, gerando um forte impacto 
em um mundo interconectado.

Ansioso - O imprevisível gera an-
siedade pelo desconhecido, prejudi-
cando o foco, mas estimulando a ne-
cessidade da prática do poder de ação

Não linear - Um novo sistema de 
causa e consequência se estabelece 
em que uma decisão tomada hoje 

pode ter resultados desproporcio-
nais e imprevisíveis diante da ace-
leração dos acontecimentos

Incompreensível - O acesso e o 
controle de dados podem parecer 
uma fonte de soluções, mas a capa-
cidade humana de processar as in-
formações não mudou e o excesso 
delas pode gerar justamente o efei-
to contrário. Em muitos momentos, 
faltam-nos respostas.

O que podemos perceber desta 
mudança de VUCA para BANI é que 
as dimensões exacerbadas da volati-
lidade configuram a fragilidade da-
quilo que muda constantemente. 
Com isso, as incertezas crescentes 
culminam em uma grande ansieda-
de, bem como a complexidade evolui 
para a não-linearidade e o ambíguo 
se torna incompreensível

E você concorda com o mundo 
BANI? Comente e espalhe essa mu-
dança.

(Colaboração @paulacoliv)
Acesse vídeos, podcasts e outros 

artigos em http://marcelo.pimen-
ta.com.br
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PA TRÍ CIA CU NHA

Da an gús tia à for ça

So bre ser mé di ca

Dia do Médico

As heroínas que
usam jaleco

O
ano de 2020 já es tá sen do um ano ines que cí- 
vel, in fe liz men te por con ta da pan de mia cau- 
sa da pe la Co vid-19 que já vi ti mou mais de 1
mi lhão de pes so as no mun do, mais de 150 mil

no Bra sil e mais de 3 mil no Ma ra nhão. No Ma ra nhão o
nú me ro de in fec ta dos já che ga a 180 mil. E pa ra fre ar es- 
ses nú me ros, na guer ra pa ra sal var vi das, to da uma ga- 
ma de pro fis si o nais exer ce com afin co su as ati vi da des.

Nes te do min go, dia 18 de ou tu bro, co me mo ra mos o
Dia do Mé di co, e va mos con tar as his tó ri as de du as mé- 
di cas que dei xa ram de la do seus me dos, in cer te zas, an- 
gús ti as, ne ces si da des e do res, pa ra cui dar da vi da de ou- 
tras pes so as. Va mos con tar as his tó ri as das mé di cas
Natha lia Car do so e Em ma nu el le Cer quei ra, he roí nas da
vi da re al. “Mi nha vi da deu uma re vi ra vol ta gran de. Eu
es ta va in se ri da com ple ta men te na par te ele ti va (con sul- 
tas e exa mes que não são de ur gên cia e emer gên cia). Na
épo ca, o meu fi lho mais no vo ti nha 4 me ses e ain da
ama men ta va. En tão, ini ci al men te eu fi quei uma se ma- 
na em ca sa nu ma dú vi da cru el so bre aju dar X ex por
meus fi lhos. Mas eu não con se gui não fa zer na da. En tão
de ci di fa zer a mi nha par te e me cui dar sem pre pa ra não
co lo car nin guém da mi nha ca sa em ris co”, dis se Natha- 
lia Car do so, ci rur giã vas cu lar há 5 anos.

Ela con ta que a vi da deu uma re vi ra vol ta. No iní cio de
tu do ela es ta va in se ri da com ple ta men te na par te ele ti va
(con sul tas e exa mes que não são de ur gên cia e emer gên- 
cia), o fi lho mais no vo es ta va com 4 me ses e ela ain da
ama men ta va, mas o de ver fa lou mais for te. Ela ini ci ou
os plan tões no pron to so cor ro CO VID da re de pri va da e
tam bém co mo mé di ca da en fer ma ria de pa ci en tes in- 
ter na dos na re de pú bli ca no hos pi tal de cam pa nha.  Saía
de ca sa ape nas com pi ja mas ci rúr gi cos e sa pa tos fe cha- 
dos que eram la va dos as sim que re tor na va pa ra ca sa. Fi- 
cou me ses sem ver os pais, que são do gru po de ris- 
co. “Mui tos mé di cos fi ca ram do en tes e o vo lu me de tra- 
ba lho era mui to gran de, en tão fo mos con vo ca dos pa ra
aju dar. A ro ti na era ex tre ma men te es tres san te e exaus ti- 
va.  Os plan tões sem pre eram lo ta dos de pa ci en tes gra- 
ves, su per exaus ti vos. Tra ba lhá va mos por ho ras com
aven tal des car tá vel, más ca ras, fa ce shi eld, lu vas, ócu los
de pro te ção. Às ve zes no ca lor. Era fí si ca e men tal men te
de sa fi a dor. Quan do eu che ga va eu ca sa tro ca va de rou- 
pas nu ma área da ca sa que as cri an ças não tran si ta vam,
to ma va ba nho e daí ia pa ra a cha ma da “área lim pa” da
ca sa. Eu mor ria de me do que meus fi lhos ado e ces sem,
en tão eu era a neu ró ti ca da lim pe za. Lia mui to so bre ar- 
ti gos no vos da CO VID, dis cu tia em gru pos de mé di cos
na ci o nais e in ter na ci o nais. Eu che ga va em ca sa, mas
não pa ra va”, con ta ela.

Quan do es co lheu fa zer me di ci na, não ima gi na va que
pu des se atra ves sar um mo men to tão de sa fi a dor. O me- 
do a fez fi car mais for te pa ra cui dar de ou tras pes so as
que ne ces si ta vam de la. “Já aten di po li trau ma ti za dos,
pa ci en tes gra ves en tre a vi da e a mor te, mas nun ca na
mi nha vi da ima gi nei que vi ve ría mos es se mo men to. No
iní cio da pan de mia eram nú me ros, mas eles vi ra ram no- 
mes e ros tos co nhe ci dos. Pa re cia um fil me de fic ção, e
não a nos sa re a li da de. O olho no olho e o aper to de mão
da que les pa ci en tes que pre ci sa vam ser en tu ba dos, mo- 
men tos an tes do pro ce di men to, es ses eu nun ca vou es- 
que cer”, co men ta.

No iní cio da pan de mia eram

nú me ros, mas eles vi ra ram no mes e

ros tos co nhe ci dos. Pa re cia um fil me

de fic ção, e não a nos sa re a li da de. O

olho no olho e o aper to de mão

da que les pa ci en tes que pre ci sa vam

ser en tu ba dos, mo men tos an tes do

pro ce di men to, es ses eu nun ca vou

es que cer

Em ma nu el le Cer quei ra é car di o lo gis ta. Du ran te o pi- 
co da pan de mia em São Luís, nos me ses de abril e maio
ela atu ou na li nha de fren te tan to na re de par ti cu lar,
quan to na re de pú bli ca mu ni ci pal. A ro ti na mu dou
com ple ta men te. A jor na da era exaus ti va e às ve zes sem
ter co mo to mar água ou ir ao ba nhei ro. Ima gi na co mer
al gu ma coi sa? Só de pois que che ga va em ca sa, con for- 
me con tou ela.

Das 7h30 às 17h, li da va com o des gas te fí si co e emo ci- 
o nal. Em ca sa, ha via  a pre o cu pa ção com os pais que fi- 
cou sem ver por 4 me ses, com os dois fi lhos e o ma ri do
pa ra que não ado e ces sem e ain da ar ru ma va tem po pa ra
aju dar e acon se lhar ami gos e fa mi li a res que se con ta mi- 
na ram, mas não pre ci sa ram ser in ter na dos. “Nun ca ti- 
nha tra ba lha do com uma car ga emo ci o nal tão gran de,
com uma res pon sa bi li da de tão gran de so bre mim. Na
mi nha car rei ra nun ca vi ven ci ei na da nem pró xi mo dis- 
so, uma car ga emo ci o nal mui to gran de, uma do en ça no- 
va em que to das as ações eram pau ta das em pes qui sas,
evi dên ci as e na ex pe ri ên cia de ca da pro fis si o nal com
ou tras do en ças si mi la res. Sen ti an gús tia, in cer te za, vi
co le gas ado e cen do, al guns de for ma gra ve”, con tou.

Ela lem bra que em abril foi o mês que mar cou o seu
es ta do de an gus tia, in se gu ran ça, pre o cu pa ção com a fa- 
mí lia. E foi em Deus que en con trou a for ça. “Fi quei com
me do pe los meus fi lhos, um de 12 e uma e de 6. Fi ca mos
sem ver nos sos pais por 4 me ses, só fa lan do de lon ge.
Mas ao mes mo tem po que a an gús tia apa re ceu, orei a
Deus, sou mui to te men te a Ele, e pe di que Ele ti ras se is so
de mim, por que eu pre ci sa va ser for te emo ci o nal men te
pa ra aju dar as pes so as. Eu não po dia per mi tir que aque- 
le sen ti men to con ti nu as se, se não eu não saia de ca sa.
Deus foi me acal man do e sem pre sen ti a pre sen ça d’Ele
den tro de mim”, dis se Ema nu el le.

Fi quei com me do pe los meus fi lhos,

um de 12 e uma e de 6. Fi ca mos sem

ver nos sos pais por 4 me ses, só

fa lan do de lon ge. Mas ao mes mo

tem po que a an gús tia apa re ceu, orei

a Deus, sou mui to te men te a Ele, e

pe di que Ele ti ras se is so de mim,

por que eu pre ci sa va ser for te

emo ci o nal men te pa ra aju dar as

pes so as

Den tre os mo men tos mais mar can tes em que li dou
com pa ci en tes, ela lem bra uma his tó ria em es pe ci al. “A
Co vid é uma do en ça mui to per ver sa por que não per mi- 
te ter acom pa nhan te. Che guei um dia pa ra vi si tar uma
mo ça que ti nha uma do en ça mo de ra da e ela co me çou a
cho rar. Dis se que o pai de la ha via mor ri do há pou co
tem po, que não po de se des pe dir e que es ta va so zi nha
ali, com me do de mor rer tam bém. Na que le mo men to
pe di pa ra ela fa zer uma ora ção co mi go, ela agra de ceu
mui to, se acal mou, e aqui lo vai fi car mar ca do pa ra mim.
É uma do en ça que não só de vas ta do pon to de vis ta fí si- 
co, mas emo ci o nal”, la men tou.

E pa ra quem acha que ao che gar em ca sa ela ia des- 
can sar? Não. Ia aju dar ami gos, ami gos de ami gos e fa mi- 
li a res, pes so as que ado e ce ram, mas não pre ci sa ram fi- 
car in ter na das. “Se tor na va mais des gas tan te. Eu já ti nha

uma car ga de tra ba lho enor me no hos pi tal e quan do
che ga va em ca sa ti ra va umas du as ho ras da noi te pa ra
fa zer es se acon se lha men to. Não ti nha co mo me ne gar,
se nós pro fis si o nais, es tá va mos in se gu ros, ain da es ta- 
mos, ima gi na pes so as que não eram da área de saú de e
não ti nham no ção de na da, pes so as ti ve ram an si e da de,
sín dro me do pâ ni co, ou se ja fo ram pa ra ou tro ex tre mo,
en tão eu pre ci sa va ori en tar”, dis se.

So bre o atu al mo men to, ela agra de ce que o qua dro
es te ja so bre con tro le no es ta do, mas pe de que a po pu la- 
ção con ti nue vi gi lan te e fa zen do a sua par te. “Use sua
más ca ra, por que o ví rus vai fi car, não vai mais em bo ra.
Va mos ter sur tos, não co mo foi em abril e maio, mas as- 
sim co mo a H1N1 (gri pe) faz sur to to do ano, o co ro na ví- 
rus tam bém. Não te mos va ci na e as pes so as, prin ci pal- 
men te do gru po de ris co, de vem en ten der que pre ci sam
se pro te ger”, ori en ta.

“Cer ta vez Hi po cra tes dis se que o mé di co de ve ‘cu rar
quan do pos sí vel; ali vi ar quan do ne ces sá rio; con so lar
sem pre’. Pa ra mim ele deu me lhor de fi ni ção do sig ni fi ca- 
do da mi nha pro fis são. A sa tis fa ção de vo cê ter ti do al- 
gum im pac to po si ti vo em ou tra vi da é re com pen sa do ra.
Ser mé di co é ao mes mo tem po fas ci nan te e de sa fi a dor, e
eu não me ve jo fa zen do ou tra coi sa nes sa vi da. Apro vei to
es se es pa ço pa ra pa ra be ni zar to dos os meus co le gas que
exer cem es sa pro fis são com tan to amor e de di ca ção; aos
que me ins pi ram; aos que tra ba lha ram co mi go; aos que
con ti nu am na li nha de fren te, aos que es tão fa zen do his- 
tó ria”.

Natha lia Car do so, ci rur giã vas cu lar

“A me di ci na não é só meu meio de so bre vi ver, mas o
mo do que a gen te tem de aju dar as pes so as. Mui tas ve zes
a gen te não con se gue pro por ci o nar cu ra, mas po de dar
alí vio. In fe liz men te mui tos co le gas re al men te tor na ram
a me di ci na pu ra men te um meio de ga nhar di nhei ro. Eu
não sou as sim, na me di da do pos sí vel aju do quem eu
pos so.  Na pan de mia is so fi cou cla ro, me di ci na é mui to
mais aju dar o ou tro, do que ape nas ga nhar di nhei ro, se- 
não eu te ria fi ca do em ca sa. Mas eu não po dia fa zer is so,
não po dia ser egoís ta a es se pon to”.

Em ma nu el le Cer quei ra, car di o lo gis ta
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Normalmente de coloração escura, as águas do mar de São Luís apareceram
esverdeadas e chamaram a atenção de quem tem frequentado a orla ultimamente

PA TRÍ CIA CU NHA

Uma das mai o res am pli tu -
des de ma rés do mun do

SÃO LUÍS

Cor do mar  chama a
atenção de banhistas

M
ar de São Luís ver de? A co- 
lo ra ção es ver de a da do
mar cha mou a aten ção de
quem foi à praia nes te fi- 

nal de se ma na.
Mui tos se per gun ta ram o que acon- 

te ceu, já que nos acos tu ma mos a ver o
mar de co lo ra ção mar rom. Nor mal- 
men te elas são tur vas, mas de uma
ho ra pa ra ou tra fi ca ram ver des, o que
pe gou mui ta gen te de sur pre sa. 

“A cor da água do mar em São Luís
mu dou. An tes era meio bar ren ta e es- 
cu ra. Ho je es ta va es ver de a da, lím pi da
e trans pa ren te. Qual a ex pli ca ção?”,

ques ti o nou a jor na lis ta Daucyana
Cas tro.

As sim co mo Daucyana, ou tras pes- 
so as se mos tra ram en can ta dos. 

“Es tá lin da as sim. Po de ria ser as sim
sem pre”, dis se a aten den te de um
hos pi tal. O ven de dor de fru tas tam- 
bém se ad mi rou. “A gen te es tá aqui to- 
do dia, mas ho je es tá mui to mais bo- 
ni to o mar”, dis se Jo sé de Ri ba mar
Cam pos.

Há uma ra zão. Se gun do a oce a nó- 
gra fa Li san dra Ma ria, pa ra en ten der
por que is so ocor re, é pre ci so que sai- 
ba mos pri mei ro o porquê do mar da
re gião de São Luís ser cin za e não azul,
co mo em ou tros lu ga res do nor des te.
“Nos sas prai as es tão lo ca li za das em

uma re gião de es tuá ri os. Es tuá ri os são
re giões de tran si ção em que as águas
dos ri os en con tram as águas do mar e
se mis tu ram. Os ri os que de sá guam
aqui tra zem mui to ma te ri al dis sol vi do
e em for ma de pe que nas par tí cu las
nas su as águas. Is so fi ca fá cil de se en- 
ten der ao lem brar mos co mo os ri os
‘vão cor ren do’ ao lon go do in te ri or até
che ga ram no li to ral. Nes se ca mi nho,
vão cain do fo lhas, ro chas vão sen do
cor roí das e is so tu do é car re ga do pe-
los ri os até de sa gua rem no mar. Par te
des se ma te ri al é le va do pe lo mar, mas
ou tra par te fi ca aqui, re ti da pe los nos- 
sos man gue zais. E is so é o que dei xa as
águas de São Luís de cor cin za”, diz Li- 
san dra.

Fenômeno dura pouco na capital maranhense

Mas es se fenô me no du ra pou co.
Ape nas até o pe río do de es ti a gem em
São Luís, que vai até de zem bro, nor- 
mal men te.

“Nos pe río dos do ano em que pra ti- 
ca men te não te mos re gi me de chu vas,
is so re fle te nas águas dos ri os que
che gam aqui. Ou se ja, se não es tá cho- 
ven do, o flu xo dos ri os di mi nui mui to
e con se quen te men te eles vão tra zer
me nos ma te ri al dis sol vi do e em for ma
de par tí cu las. E é es sa di mi nui ção que
dei xa as águas das prai as de uma cor
di fe ren te, mais cla ra”, co la bo ra a mes- 
tre em oce a no gra fia Ju li a na Co e lho.

Se gun do es pe ci a lis tas, os lo cais on- 
de as águas são azu la das ou es ver de a- 
das ge ral men te pos su em pe que nos
ri os ou a au sên cia de les. A co lo ra ção
dos co rais e al gas tam bém in flu en ci- 
am na to na li da de da água quan do re- 
fle ti do à luz so lar.

E já que es ta mos fa lan do de ma ré,
nun ca é de mais lem brar que São Luís

tem uma das mai o res am pli tu des de
ma rés do mun do, clas si fi ca das co mo
ma cro ma rés “e em al gu mas ve zes do
ano elas po dem al can çar am pli tu des
de hi per ma rés, is to é, aqui as ma rés
são de 6 a 6,5 me tros. Is so faz com que
se ja im pos sí vel não per ce ber mos
quan do o mar es tá ‘en chen do’ ou ‘va- 
zan do’, afir ma Li san dra Ma ria.

Ju li a na Co e lho com ple ta que exis- 
tem vá ri os ti pos de am pli tu de de ma- 
rés, e de pen den do de on de es ti ver- 
mos lo ca li za dos no pla ne ta po de ser
que a di fe ren ça en tre a “ma ré cheia” e
a “ma ré se ca” se ja de ape nas al guns
cen tí me tros ou até mes mo de al guns
me tros. “Por exem plo, ao lon go da
cos ta bra si lei ra tem re giões de mi cro
ma rés e me so ma rés. Nes sas re giões a
di fe ren ça en tre a ma ré cheia e se ca é
de ape nas al guns cen tí me tros ou de
no má xi mo 2 me tros. Nes ses lu ga res
vo cê qua se não con se gue di fe ren ci ar
se o mar es tá “en chen do” ou “va zan- 
do”, pois, o ní vel de água vai pa re cer
igual a qual quer ho ra que vo cê for na
praia”, dis se.

Nos pe río dos do ano em

que pra ti ca men te não

te mos re gi me de chu vas,

is so re fle te nas águas dos

ri os que che gam aqui.

Ou se ja, se não es tá

cho ven do, o flu xo dos

ri os di mi nui mui to e

con se quen te men te eles

vão tra zer me nos

ma te ri al dis sol vi do e em

for ma de par tí cu las

• Atri bui ções do car go a ser plei te a do: os edi tais nor -
mal men te es pe ci fi cam quais se rão as ta re fas de sen vol -
vi das pe lo pro fis si o nal. As sim é pos sí vel sa ber se vo cê se
en cai xa na que le per fil e se te rá con di ções fí si cas pa ra re -
a li zar o tra ba lho;
• Re ser va de va gas: às ve zes, o nú me ro de va gas pa ra
pes so as com de fi ci ên cia já vem ex pres so. Con tu do, em
ou tros cer ta mes, po de ser que ha ja pou cas va gas e os
can di da tos de cla ra dos co mo PcD en trem pa ra o ca das -
tro re ser va. Ou se ja, fi quem na lis ta de es pe ra e po de rá
ser cha ma do a par tir da quin ta va ga pre en chi da, con for -
me a ju ris pru dên cia;
• To das as eta pas: ao ler um edi tal, é es sen ci al con fe rir
to das as eta pas do con cur so pa ra ter cer te za de que es ta -
rá ap to a re a li zá-las sem ne nhu ma di fi cul da de ou se
pre ci sa rá de aten di men to es pe ci al na ho ra das pro vas.

• Pa ra ple gia;
• Pa ra pa re sia;
• Mo no ple gia;
• Mo no pa re sia;
• Te tra ple gia;
• Te tra pa re sia;
• Tri ple gia;
• Tri pa re sia;
• He mi ple gia;
• He mi pa re sia;
• Os to mia;
• Am pu ta ção ou au sên cia de mem bro;
• Pa ra li sia ce re bral;
• Na nis mo;
• Mem bros com de for mi da de con gê ni ta ou ad qui ri da.

• Ce guei ra, na qual a acui da de vi su al é igual ou me nor
que 0,05 no me lhor olho, com a me lhor cor re ção óp ti ca;
• Bai xa vi são, que sig ni fi ca acui da de vi su al en tre 0,3 e
0,05 no me lhor olho, com a me lhor cor re ção óp ti ca;
• Ca sos nos quais a so ma tó ria da me di da do cam po vi -
su al em am bos os olhos for igual ou me nor que 60º;
• Ocor rên cia si mul tâ nea de quais quer das con di ções
an te ri o res;

• Co mu ni ca ção;
• Cui da do pes so al;
• Ha bi li da des so ci ais;
• Uti li za ção dos re cur sos da co mu ni da de;
• Saú de e se gu ran ça;
• Ha bi li da des aca dê mi cas;
• La zer e tra ba lho;
• De fi ci ên cia Múl ti pla.

CON CUR SOS

Sai ba tu do so bre as
va gas pa ra pes so as
com de fi ci ên cia

As va gas pa ra pes so as com de fi ci ên cia (PcD) em con- 
cur so es tão pre vis tas no ar ti go 37 da Cons ti tui ção Fe de- 
ral de 1988. De acor do com o tex to, “a lei re ser va rá per- 
cen tu al dos car gos e em pre gos pú bli cos pa ra as pes so as
por ta do ras de de fi ci ên cia e de fi ni rá os cri té ri os de sua
ad mis são”. Por tan to, to do cer ta me de ve ter ex pres sa do
em seu edi tal uma por cen ta gem de va gas re ser va das pa- 
ra es ses can di da tos.

Ve ja ao de cor rer des ta ma té ria ou tros de ta lhes acer ca
das va gas pa ra PcD e a le gis la ção por trás de la. Apro vei te
e con fi ra ou tros con teú dos es pe ci ais dis po ní veis no
Con cur sos no Bra sil que po dem ser do seu in te res se.

Co mo é o per cen tu al de va gas pa ra pes so as com de fi- 
ci ên cia
O per cen tu al de va gas pa ra pes so as com de fi ci ên cia em
con cur so pú bli co va ria en tre 5% e 20%. Is so por que, ca- 
da en te fe de ra ti vo po de de ter mi nar a ofer ta den tro des- 
ses li mi tes e ain da es ta be le cer os cri té ri os pa ra in ves ti- 
du ra. A Lei 8.112/90, que dis põe so bre os con cur sos de
ní vel fe de ral, de fi ne que:

Art. 5º, § 2º. Às pes so as por ta do ras de de fi ci ên cia é as- 
se gu ra do o di rei to de se ins cre ver em con cur so pú bli co
pa ra pro vi men to de car go cu jas atri bui ções se jam com- 
pa tí veis com a de fi ci ên cia de que são por ta do ras; pa ra
tais pes so as se rão re ser va das até 20% (vin te por cen to)
das va gas ofe re ci das no con cur so.

Sen do as sim, o per cen tu al de va gas pa ra PcD, ca so
elas não es te jam de fi ni das nu me ri ca men te no edi tal,
de ve ser mul ti pli ca do pe lo nú me ro to tal de va gas. Por
exem plo: 400 va gas to tais x 0,05 = 20 va gas PcD.

Va le res sal tar que, a jus ris pru dên cia pre vê que um
apro va do que se ja pes soa com de fi ci ên cia se ja con vo ca- 
do a par tir da quin ta va ga pre en chi da. Ou se ja, do to tal
de va gas, se qua tro já fo ram pre en chi das por can di da tos
de am pla con cor rên cia, a quin ta de ve ser pa ra PcD. Mas
é ne ces sá rio fi car aten to às de fi ni ções do edi tal.

O que o can di da to às va gas pa ra pes so as com de fi ci- 
ên cia de ve ob ser var

O can di da to pre ci sa fi car aten to a al guns pon tos:

Após a ho mo lo ga ção do con cur so, a or ga ni za ção irá
pu bli car uma lis ta ge ral com to dos os apro va dos e de- 
pois ou tra ape nas com os clas si fi ca dos na ca te go ria
PcD. Se o can di da to por ta dor de de fi ci ên cia es ti ver den- 
tro do nú me ro de va gas da lis ta gem ge ral, ele po de rá ser
con vo ca do.

Quais são os ti pos de de fi ci ên cia de acor do com a Lei
Os ti pos de de fi ci ên cia es tão ex pres sos na Lei por

meio do De cre to nº 3.298/99 que dis põe so bre a Po lí ti ca
Na ci o nal pa ra a In te gra ção da Pes soa Por ta do ra de De fi- 
ci ên cia. Em seu ar ti go 4º, es tão de fi ni das as se guin tes
ca te go ri as:

De fi ci ên cia Fí si ca

De fi ci ên cia Au di ti va
A de fi ci ên cia au di ti va é afe ri da por au di o gra ma nas

frequên ci as de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. En- 
tram na ca te go ria PcD quem ti ver per da bi la te ral, par ci- 
al ou to tal da au di ção, de 41 de ci béis (dB) ou mais.

De fi ci ên cia Vi su al

De fi ci ên cia Men tal
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Cinemas, parques e shows estão liberados, mas a festa de Réveillon está cancelada no
estado, foi o que afirmou Flávio Dino

Ca sos de rein fec ção

Inqué ri to so ro ló gi co

Va ci na ção e se gun da on da de con tá 
gio

TA LI TA FRA ZÃO

Sai ba co mo aju dar

Re la to da mu dan ça de vi da

REABERTURA

Dino anuncia volta
de cinemas e parques

O
go ver na dor do Ma ra nhão,
Flá vio Di no (PC doB), anun- 
ci ou, nes ta sex ta-fei ra (16),
em en tre vis ta co le ti va, que

vai li be rar a re a ber tu ra de ci ne mas,
par ques in fan tis e even tos com até
150 pes so as. Nos lo cais, de ve rá ha ver
a ado ção de me di as sa ni tá ri as, pa ra
evi tar o con tá gio pe la Co vid-19.

Flá vio Di no dis se que, na pró xi ma
se gun da-fei ra (19), se rão di vul ga dos
os atos de li be ra ção da aber tu ra des- 
ses es pa ços, com as nor mas que de ve- 
rão ser se gui das.

Ele afir mou que de ci diu avan çar
em mais li be ra ções, com ba se na que- 
da no nú me ro de ca sos ati vos, con tá- 
gio e óbi tos pe lo no vo co ro na ví rus no
Ma ra nhão.

O go ver na dor res sal tou que o Ma- 
ra nhão per ma ne ce com a for te ten- 
dên cia de que da de ca sos ati vos, ten- 
do ago ra 2.807 pes so as em tra ta men- 
to con tra a Co vid no Es ta do. So bre a
ta xa de con tá gio, ele apon tou que o
Ma ra nhão es tá, há 119 di as, com ta xa
abai xo de 1.

So bre a re a li za ção de fes tas pú bli- 
cas de ré veil lon, ele afir mou que não
se rão re a li za das, pois reú nem cen te- 
nas de mi lha res de pes so as. Já em re- 
la ção às fes tas pri va das, com mais de
150 pes so as, ele dis se que se ma ni fes- 
ta rá so bre o as sun to no co me ço do
mês de de zem bro. Ele fa lou que li be- 
ra rá as fes tas se os nú me ros de con tá- 
gio e óbi tos con ti nu a rem fa vo rá veis.

So bre a sus pei ta de três ca sos de
rein fec ção no Es ta do, Di no afir mou
que fo ram co lhi das du as amos tras de

ca da pa ci en te. Ele in for mou que os
ca sos sus pei tos são de pes so as que ti- 
ve ram sin to mas, fi ca ram bo as, mas
de pois ti ve ram de no vo os mes mos
sin to mas com me ses de di fe ren ça.

“Há uma aná li se ge né ti ca, nós
man da mos, ini ci al men te, es sas
amos tras pa ra o Ins ti tu to Evan dro
Cha gas, que fi ca em Be lém. E de pois
hou ve um en ten di men to en tre o nos- 
so la bo ra tó rio cen tral do go ver no do
Ma ra nhão e o pró prio Ins ti tu to Evan- 
dro Cha gas e a Fi o cruz, pa ra que es sas
amos tras se jam en vi a das, tam bém,
pa ra a Fi o cruz. A Fun da ção Oswal do
Cruz in for mou que o re sul ta do da
aná li se ge né ti ca de ve sair em, mais ou
me nos, três se ma nas. Até lá, es ta mos
acom pa nhan do os ca sos, pa ra que as
pes so as fi quem cu ra das”, ex pli cou o
go ver na dor.

Du ran te a co le ti va, Flá vio Di no in- 
for mou, tam bém, que a se gun da fa se
do Inqué ri to So ro ló gi co co me ça na
pró xi ma se gun da-fei ra (19). Ao to do,
5.100 pes so as se rão tes ta das até o dia
30 de ou tu bro em 66 mu ni cí pi os. O re- 
sul ta do do inqué ri to sai no mês de no- 
vem bro.

“O inqué ri to é im por tan te pa ra afe- 
rir a cha ma da imu ni da de co le ti va. Ou
se ja, vo cê ter bar rei ras bi o ló gi cas con- 
tra a ex pan são do co ro na ví rus. O
Inqué ri to so ro ló gi co afe re por mé to- 
dos ci en tí fi cos, es ta tís ti cos, por amos- 
tra gem, mais ou me nos, o nú me ro de
pes so as que, pro va vel men te, ti ve ram
con ta to com o ví rus e de sen vol ve ram
an ti cor pos e, por tan to, es tão mais
pro te gi das”, ex pli cou Di no.

Ele ain da des ta cou que o re sul ta do
do inqué ri to se rá usa do co mo pa râ- 
me tro na pre pa ra ção pa ra o pla no de
con tin gên cia 2021 do go ver no do Ma- 
ra nhão, de en fren ta men to à pan de- 
mia.

Acer ca da se gun da on da de con tá- 
gio no es ta do, Flá vio Di no dis se que
não se po de afir mar se ha ve rá ou não,
mas que a va ci na se ria a for ma de evi- 
tar es se pro ble ma. Ele ci tou o cres ci- 
men to de ca sos em paí ses da Eu ro pa e
afir mou que é pre ci so man ter aten- 
ção, pois al guns paí ses es tão ten do a
se gun da on da.

So bre a va ci na con tra a Co vid, o go- 
ver na dor dis se que há um de ba te no
Bra sil so bre qual va ci na se rá ado ta da
e quan do.

“Nós te mos es se de ba te en tre o Ins- 
ti tu to Bu tan tan e a Fi o cruz. O Ins ti tu- 
to Bu tan tan, que é do go ver no de São
Pau lo, es tá tra ba lhan do com a va ci na
chi ne sa. Já a Fun da ção Oswal do Cruz
(Fi o cruz), que é do Go ver no Fe de ral,
es tá tra ba lhan do com ou tra va ci na. E
há es se de ba te, se é uma ou ou tra e
quan do. Qual é a po si ção do go ver no
do Ma ra nhão? O Con se lho Na ci o nal
dos Se cre tá ri os de Saú de (Co nass),
pre si di do pe lo se cre tá rio do Ma ra- 
nhão, Car los Lu la, pe diu que o Mi nis- 
té rio da Saú de in clua a va ci na do Bu- 
tan tan em cro no gra ma na ci o nal, ou
se ja, pa ra o go ver no do Ma ra nhão,
não in te res sa de on de vem a va ci na,
es sa não é uma ques tão ide o ló gi ca”,
de cla rou Flá vio Di no.

LIBERDADE PARA TODOS

Projetos Sociais que mudaram a vida de pessoas

O bair ro da Li ber da de já foi con si- 
de ra do um dos bair ros mais vi o len tos
da Ilha de São Luís, mas ho je a re a li da- 
de é ou tra, gra ças aos pro je tos so ci ais
que sur gi ram na que la co mu ni da de
re ti ran do jo vens e ado les cen tes de si- 
tu a ções de vul ne ra bi li da de.

An dré Fer raz, mo ra dor da Li ber da- 
de, con ta a O Im par ci al um pou co so- 
bre o seu pro je to so ci al. “Re gan do Ri- 
sos”, que pro mo ve ações so ci ais pe la
re gião cen tral de São Luís. “O pro je to
atua com ar re ca da ções de ces tas bá si- 
cas e rou pas pa ra se rem dis tri buí das a
cri an ças ca ren tes do bair ro e pro mo ve
a dis tri bui ção de so pas pa ra mo ra do- 
res de rua, ele tam bém ofe re ce ati vi- 
da des re cre a ti vas pa ra as cri an ças da
co mu ni da de”.

An dré des ta cou que com a aju da
dos ami gos, que tam bém re si dem no
bair ro, ti ve ram a ideia de cri ar es se
pro je to. “Nós co mo mo ra do res do
bair ro sa be mos das di fi cul da des en- 
fren ta das aqui, sa be mos da ca rên cia
de uma ati vi da de que aju de a re ti rar
as cri an ças das ru as e de ci di mos cri ar
o pro je to”. O Re gan do Ri sos atua com
apro xi ma da men te 15 vo lun tá ri os, en- 
tre eles jo vens e ado les cen tes que co- 
la bo ram nas ações.

Nós co mo mo ra do res do

bair ro sa be mos das

di fi cul da des en fren ta das

aqui, sa be mos da

ca rên cia de uma

ati vi da de que aju de a

re ti rar as cri an ças das

ru as e de ci di mos cri ar o

pro je to

An dré re lem brou que na épo ca da
ado les cên cia, tam bém foi par ti ci pan- 
te de um pro je to de bas que te, no bair- 
ro da Li ber da de e diz que mu dou de
vi da pe lo fa to de ter par ti ci pa do de le.
“O pro je to da ex-jo ga do ra de bas que- 
te, Izi a ne Cas tro, aju dou bas tan te no
meu de sen vol vi men to so ci al co mo
pes soa em to dos os sen ti dos ele ocu- 
pa va o meu tem po e me ti ra va das ru- 
as”.
An dré Fer raz fi na li zou fa lan do so bre
as pers pec ti vas que tem em re la ção ao
pro je to. “Eu de se jo que fu tu ra men te
te nha mos um lo cal, uma se de pa ra
que pos sa mos ofe re cer ati vi da des co- 
mo fu te bol e ou tros es por tes pa ra que
as cri an ças do nos so bair ro cres çam
lon ge da mar gi na li da de, es ta mos ten- 
tan do mu dar a nos sa re a li da de”.

Se vo cê se in te res sou pe lo pro je to
Re gan do Ri sos, vo cê po de en trar em
con ta to com o An dré Fer raz atra vés
da re de so ci al: @Seu_ fer raz ou en vi ar
do a ções pa ra o en de re ço: Rua Nos sa
Se nho ra das Gra ças, N° 45-A, Li ber da- 
de.

San dra Cos ta, mo ra do ra do bair ro
da Li ber da de, ho je, em pre en de do ra
do ra mo da es té ti ca diz que te ve a sua
vi da mu da da por ter par ti ci pa do de
um pro je to so ci al na es co la mu ni ci pal
do bair ro du ran te a sua ado les cên cia.
“Era um pro je to de reg gae, Ga ro ti- 
nhos Be le za o no me de le, lem bro que
pa ra par ti ci par nós tí nha mos que ter
no tas bo as e não fal tar as au las”. Ela
con ta so bre as ati vi da des que pra ti ca- 
va no pro je to. “Nós fi cá va mos de pois
das au las da es co la pra en sai ar, dan- 
çá va mos reg gae e nos apre sen tá va- 
mos em vá ri os even tos em que a es co- 
la era con vi da da. Nes se tem po a vi o- 
lên cia na Li ber da de es ta va bas tan te,
ti nha ti ro teio qua se to dos os di as, vi
mui tos ami gos meus que mor re ram
por aca bar es co lhen do en trar pa ra o
mun do do cri me. Ami gas da mi nha
ida de de 20 e pou cos anos, ho je es tão
com três, qua tro fi lhos, de sem pre ga- 
das, sem o en si no mé dio com ple to
por que ti ve ram que fi car cui dan do
das cri an ças. Acre di to que es se pro je- 
to aju dou a me co lo car no ca mi nho
cer to, a op tar por tra ba lhar, es tu dar e
ho je ter uma vi da fi nan cei ra men te
tran qui la”!

DOU GLAS CU NHA

Pei xes de água do ce mais ca ros

Su per mer ca dos fa zem a di fe ren ça

PRE ÇO CA RO

Pes ca do fi cam mais
ca ros em São Luís

O mês de ou tu bro mar ca o iní cio da en tres sa fra de
pei xes no Ma ra nhão e se es ten de até o fi nal de no vem- 
bro ou iní cio de de zem bro, quan do ge ral men te ca em al- 
gu mas chu vas.

O fenô me no acon te ce em fa ce aos for tes ven tos que
so pram nas bai as da cos ta ma ra nhen se, tor nan do mais
di fí cil a cap tu ra dos pei xes, que bus cam águas mais pro- 
fun das e dis tan tes do li to ral. A ex pli ca ção é do pes ca dor
Jo sé Ri ba mar de Al mei da.

Ele dis se que, des sa for ma, se ve ri fi ca a es cas sez do
pes ca do nas fei ras e mer ca dos e, com a bai xa de man da e
mai or pro cu ra, os em pre sá ri os que tra zem os pes ca dos
das prai as li to râ ne as do in te ri or do es ta do, apro vei tam
pa ra ma jo rar os pre ços, cau san do trans tor nos pa ra os
con su mi do res que são obri ga dos a bus car ou tras op- 
ções pa ra ga ran tir a ali men ta ção da fa mí lia.

Jo sé Al mei da acres cen ta que, até mes mo os pei xes de
água do ce, es tão mais ca ros exem pli fi can do a cu ri ma tá
que já che gou ao pa ta mar de vin te e cin co re ais o qui lo- 
gra ma, as sim co mo o man dí a R$ 22, ba gri nho a R$ 28; e
até o tu bí, que era um pei xe de bai xo va lor no mer ca do,
al can çou o pre ço de R$12; traí ra e je ju R$ 17.

O re ven de dor Deil ton Li ma, co nhe ci do co mo no “De- 
dé”, do Mer ca do do Bair ro da Li ber da de, dis se que o pei- 
xe de água do ce es tá tam bém es cas so, vin do pou co pa ra
São Luís, o que es tá con tri buin do pa ra a al ta dos pre ços
no va re jo, vis to que a pro cu ra é gran de pe los con su mi- 
do res que bus cam no pro du to, uma op ção pa ra subs ti- 
tuir o pes ca do do sal ga do.

A re ven de do ra Ma ria Be ne di ta, tam bém do Mer ca do
da Li ber da de, afir ma que in fe liz men te se vê obri ga da a
ven der o pei xe com pre ço ma jo ra do, vis to que re ce be o
pro du to dos em pre sá ri os com pre ços ele va dos, sen do
for ça da a di mi nuir sua mar gem de lu cro, pa ra atrair os
cli en tes, que re a gem aos pre ços al tos, bus can do, co mo
op ção, ou tros ali men tos, co mo o fran go e a pró pria car- 
ne ou vís ce ras bo vi nas, e car ne de por co, que ren dem
mui to mais.

Ela con cor da com a as ser ti va de que a es cas sez do
pes ca do de àgua sal ga da se dá em fa ce aos for tes ven tos,
pró pri os da tem po ra da do ve rão, que di fi cul ta a cap tu ra
dos pei xes nas bai as do li to ral nor te do es ta do, de on de
pro vem a mai or par te do pes ca do con su mi do em São
Luís. Be ne di ta as se gu ra que o pes ca do tem o pre ço com
os ci la ção, ob vi a men te, em fa ce da ofer ta e da pro cu ra.
“Quan do tem bas tan te pei xe os pre ços os ci lam pa ra bai- 
xo e na es cas sez, são ma jo ra dos”, afir mou.

Ju ni or MC, re ven de dor de pei xes no Mer ca do Cen tral,
tam bém con cor da que a es cas sez de pei xes de água sal- 
ga da nos mer ca dos da ca pi tal, se de ve à tem po ra da dos
ven tos for tes, pró pria do ve rão, cu jo pi co é nos me ses de
ou tu bro e no vem bro, fenô me no que di fi cul ta a cap tu ra
e pro vo ca ele va ção dos pre ços. Ele de nun cia que os em- 
pre sá ri os que tra ba lham com o pei xe de àgua do ce, se
apro vei tam da si tu a ção e re du zem a ofer ta do pro du to,
co mo for ma de em pur rar os pre ços pa ra ci ma. “ Es tá
vin do pou co pei xe de àgua do ce pa ra o mer ca do de pes- 
ca dos na ca pi tal”, as se ve ra.

Ju ni or MC afir ma que o pes ca do vin do do es ta do do
Pa rá, não tem a pre fe rên cia do con su mi dor lu do vi cen se,
ten do em vis ta que tem sa bor di fe ren te, o que ela atri bui
ao ele va do vo lu me de àgua dos ri os da Amazô nia que
de sem bo cam na baia de Gua ja rá, e in ter fe re no sa bor
dos pei xes.

O pei xe de àgua sal ga da es tá sen do ven di do nos mer- 
ca dos da ca pi tal por pre ços que os ci lam en tre R$ 18 e R$
22, o ser ra; cor vi na en tre R$ 19 e R$ 23; uri tin ga de R$ 15
a R$ 20; pes ca da ama re la en tre R$ R$ 28 e R$ 30; pei xe
pe dra R$ 18 a R$ 20.

Os su per mer ca dos, ten do em vis ta com pra rem os
pro du tos em gran de es ca la, con se guem pre ços mais
bai xos e ope ram tam bém com pre ços di fe ren ci a dos, por
exem plo: Pes ca da ama re la R$ 22,49; pa lom be ta R$ 5,99;
uri tin ga R$ 10,99; tai nha pra ta GR 13,99; pes ca di nha R$
12,99; an cho va R$ 12,99; tam ba qui R$ 11,49.

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro
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Oficina ministrada pela atriz Áurea Maranhão pela Escola de Cinema do Iema está
acontecendo durante a do 43º Festival Guarnicê de Cinema e vai até o dia 21 de outubro

CINEMA

“Do teste ao set” com a
atriz  Áurea Maranhão

A
Es co la de Ci ne ma do Ins ti tu- 
to Es ta du al de Edu ca ção, Ci- 
ên cia e Tec no lo gia do Ma ra- 
nhão (Ie ma) es tá re a li zan do 

du ran te a pro gra ma ção do 43º Fes ti- 
val Guar ni cê a ofi ci na “Do tes te ao set: 
o tra ba lho e a cri a ção do ator no ci ne- 
ma”. A ati vi da de é mi nis tra da pe la 
atriz Áu rea Ma ra nhão e acon te ce até o 
dia 21 de ou tu bro.

A ofi ci na abor da a es tru tu ra e as 
exi gên ci as do mer ca do ci ne ma to grá- 
fi co, téc ni cas de lei tu ra, en tre vis tas, 
tes tes, in cluin do pon tos im por tan tes 
da con tra ta ção até a aná li se de um ro- 
tei ro. A par tir da óti ca do mer ca do, os 
alu nos es tão es tu dan do as eta pas do 
pro ces so de se le ção do ator em uma 
pro du ção: es tra té gi as de co mo fa zer o 
self test, so bre o for ma to es ta be le ci do 
e di cas pa ra ser bem-su ce di do nes sa 
se le ção.

De acor do com a ges to ra da Es co la 
de Ci ne ma do Ie ma, Mô ni ca Ro dri- 
gues, pro por ci o nar for ma ção ci ne ma- 
to grá fi ca mes mo que de for ma re mo- 
ta, é mui to im por tan te. “Te mos co mo 
vo ca ção o en si no pro fis si o nal pa ra o 
ci ne ma, e ago ra, em par ce ria com o 
Fes ti val Guar ni cê, es ta mos opor tu ni- 
zan do uma ofi ci na vol ta da pa ra atu a- 
ção. Exis te um quan ti ta ti vo enor me 
de jo vens e adul tos em pre en de do res 
no au di o vi su al, e pro por ci o nar es sa 
for ma ção com a se gu ran ça de ser on- 
li ne, con tri bui bas tan te nes se mo- 
men to de dis tan ci a men to so ci al, pa ra 
o aper fei ço a men to téc ni co de ato res e 
atri zes que já atu am ou pre ten dem 
atu ar nes te mer ca do ci ne ma to grá fi-

 OFICINA ABORDA A ESTRUTURA E AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO CINEMATOGRÁFICO

co”, des ta cou.
Se gun do a atriz Áu rea Ma ra nhão, 

pro fes so ra da ofi ci na, es ses es pa ços 
de tro ca de for ma ção são fun da men- 
tais. “Nos so seg men to vem so fren do 
um des mon te cul tu ral, por is so es ses 
es pa ços aca bam se tor nan do vál vu la 
de es ca pe, de cri a ção e de con ta to. 
Opor tu ni da des co mo es sa que o Fes- 
ti val Guar ni cê e a Es co la de Ci ne ma 
vem ofe re cen do são mo men tos on de 
nós ar tis tas po de mos tro car, en si nar e 
apren der. Ser fa ci li ta do ra do tra ba lho 
de mui tos que es tão co me çan do pa ra 
mim é uma hon ra”, con tou.

Pa ra a es tu dan te Cla ra Ane, a ofi ci- 
na é uma opor tu ni da de de apri mo rar 
seus co nhe ci men tos. “Es tou apren- 

den do bas tan te so bre o mer ca do de 
tra ba lho no ra mo da atu a ção. Es sa ofi- 
ci na é uma óti ma for ma de en ten der 
mais es se meio que es tou me in se rin- 
do. Apren der com a Áu rea Ma ra nhão 
es tá sen do sur re al, ela nos tra ta re al- 
men te co mo co le gas de tra ba lho, 
além de en si nar com mag ni tu de to do 
co nhe ci men to e téc ni ca que pos sui”, 
dis se.

 Du ran te a ofi ci na, os es tu dan tes 
po dem acom pa nhar o tra ba lho do 
ator du ran te o self test, aper fei ço an do 
a lei tu ra e a cri a ção a par tir de um ro- 
tei ro ci ne ma to grá fi co. Além de de ba- 
ter as fa ses da pre pa ra ção de elen co, a 
tro ca com o di re tor e a equi pe de cri a- 
ção.

FESTIVAL ON-LINE

Inscrições para conexões urbanas femininas

DINA DI QUE SERÁ HOMENAGEADA  É SÍMBOLO DA  LUTA DE  MULHERES PERIFÉRICAS, COMPANHEIRAS,  ARTISTAS DA CULTURA HIP HOP

O Fes ti val Co ne xões Ur ba nas Fe mi- 
ni nas – Im pres sões Fe mi ni nas na Cul- 
tu ra de Rua, que acon te ce de 29 de ou- 
tu bro a 1o de no vem bro, pro mo ve o
Slam Co ne xões Fe mi ni nas. As ins cri- 
ções já es tão aber tas, ex clu si vas pa ra
mu lhe res, e vão até o dia 21 de ou tu- 
bro. O te ma é a Rai nha do Rap, Di na
Di. “Es te ano, o nos so slam te má ti co
vai ho me na ge ar Di na Di, sím bo lo de
mui tas das nos sas lu tas en quan to
mu lhe res pe ri fé ri cas, mães, ir mãs, fi- 
lhas, com pa nhei ras, ar tis tas da cul tu- 
ra hip hop. É gra ças ao seu le ga do que
ho je es ta mos aqui. A Rai nha do Rap
abriu ca mi nhos an tes im pen sa dos e
de fen deu to dos os di as da sua vi da o
es pa ço das mu lhe res no rap. Sua vi da
é exem plo pa ra nós e a sua mor te nos
mos trou o quan to ain da pre ci sa mos
lu tar por dig ni da de, re co nhe ci men to
e me lho res con di ções de vi da”, ex pli- 
ca o fes ti val.

O Slam Co ne xões Fe mi ni nas é um
es pa ço es pe ci al na pro gra ma ção e,
pa ra par ti ci par, bas ta gra var o seu ví- 
deo e en ca mi nhar atra vés de for mu lá- 

rio. As me lho res per for man ces re ce- 
bem pre mi a ção em di nhei ro e são exi- 
bi das du ran te o fes ti val. E na com pe ti- 
ção de po e sia fa la da do Fes ti val Co ne- 
xões Ur ba nas Fe mi ni nas, o pú bli co
tam bém tem voz e vez: com cur ti das e
com par ti lha men tos nas re des so ci ais,
ele de ci de as me lho res slam mers. As
três pri mei ras co lo ca das têm os ví de- 
os exi bi dos na pro gra ma ção ofi ci al do
fes ti val e re ce bem, res pec ti va men te,
R$ 1.000,00, R$ 600,00 e R$ 400,00.

 
RE GU LA MEN TO
As ins cri ções são fei tas atra vés des- 

te for mu lá rio: https://docs.go o- 
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPJcgnwtCmfpTaDtdZsVtdI4qEfKLhLqL0Bcs8
ew form 

Ins cri ções até dia 21/10; Ape nas
mu lhe res po dem en vi ar ví de os, mas
to dos po dem vo tar e for ta le cer o ro lê.
Ví de os de vem ter até de vem ter até 3
mi nu tos de du ra ção e 100 MB; As po e- 
si as de vem ser au to rais O slam é te- 
má ti co e se rá ava li a da a re la ção da po- 
e sia com o te ma (ho me na gem à Di na
Di); Os ví de os pre ci sam ser iné di tos,

ou se ja, não se rão acei tas gra va ções
slams an te ri o res; As ga nha do ras vão
pre ci sar emi tir no ta fis cal

SO BRE FES TI VAL 
A 1a edi ção do Fes ti val Co ne xões

Ur ba nas – Im pres sões Fe mi ni nas na
Cul tu ra de Rua foi re a li za da no Es tá- 
dio Na ci o nal de Bra sí lia, em 2017,
com apoio da Lei de In cen ti vo à Cul tu- 
ra. Com uma mos tra dos pro ces sos cri- 
a ti vos de mu lhe res na ar te ur ba na, ofi- 
ci nas, vi vên ci as, per for man ces e apre- 
sen ta ções ar tís ti cas, pro por ci o nan do
aces so gra tui to à po pu la ção. A mú si ca
é um dos car ros-che fes do pro je to e,
por is so, um pal co es pe ci al foi cons- 
truí do pa ra va lo ri zar, di fun dir e pro- 
mo ver car rei ras ar tís ti cas de MCs e
DJs, que con tou com no mes co mo DJ
Don na, Dj Sim mo ne Las de nas e Ri mas
e Me lo di as. Além dis so, graf fi ti, dan ças
ur ba nas, mo da e eco no mia cri a ti va fo- 
ram ele men tos pre sen tes e pro ta go ni- 
za dos por mu lhe res, a mai or par te de- 
las, mo ra do ras de pe ri fe ri as.

 

SAMARTONY MAR TINS

TELEVISÃO

Carol Dourado “bomba”
no Programa “Encontro”

CAROL CONTOU SUA HISTÓRIA  PARA FÁTIMA BERNARDES

A em pre sá ria Ca rol Dou ra do, que fez fo tos pa ra co- 
me mo rar o di vór cio e que vi ra li zou na in ter net foi um
dos des ta ques nes ta sex ta-fei ra (16), no pro gra ma “En- 
con tro com Fá ti ma Ber nar des” da Re de Glo bo. A apre- 
sen ta do ra con ver sou com Ca rol, que fez uma ses são de
fo tos em fren te ao lu gar on de ca sou, no Fó rum De sem- 
bar ga dor Sarney, no Ca lhau, as sim que re ce beu o re sul- 
ta do ofi ci al da se pa ra ção. Ca rol dis se pa ra Fá ti ma Ber- 
nar des que re ce beu mui tos elo gi os e crí ti cas tam bém e
que vi veu uma re la ção mui to in ten sa e abu si va, que du- 
rou dois anos.

“No En con tro com Fá ti ma Ber nar des”, Ca rol ex pli cou
que as fo tos re pre sen tam um mo men to im por tan te pa- 
ra ela: “Foi uma for ma que en con trei de ex pres sar mi nha
fe li ci da de. Con se gui su pe rar uma coi sa que achei que
não fos se con se guir su pe rar”. E com ple men tou: “Foi
uma res sig ni fi ca ção mui to gran de pa ra mim, da ques tão
de eu ser meu amor pri mei ro, eu me amar em pri mei ro
lu gar pa ra de pois en trar uma ou tra pes soa e me su ple- 
men tar, por que já sou com ple ta. O di vór cio é mal vis to
pe la so ci e da de, é uma coi sa pa ra vo cê fi car tris te e não
de ve ser bem as sim”, dis se ela. A ma ra nhen se pla ne jou
to dos os de ta lhes e afir ma que ou tras pes so as não es ta- 
vam le van do a de ci são de la a sé rio: “Nin guém es ta va
acre di tan do que eu ia fa zer. O pes so al não es ta va bo tan- 
do mui ta fé. Nas mi nhas re des so ci ais, eu fui dan do
spoi ler. Al gu mas pes so as se es pan ta ram.”

O pro gra ma tam bém con tou com a par ti ci pa ção da
can to ra Lau na Pra do, que é ma ra nhen se de co ra ção
can tou vá ri os anos na noi te de São Luís e que te ve que
apos tar em uma car rei ra na ci o nal fo ra do Ma ra nhão. A
can to ra que já par ti ci pou do The Voi ce tam bém es tá
mo ran do em São Pau lo atu al men te.

LIVE TEATRAL

Heloisa Périssé  faz
espetáculo virtual

APRESENTAÇÃO ON-LINE TERÁ O QR CODE PARA DOAÇÕES 

Com di re ção de Su sa na Gar cia e es cri to e in ter pre ta- 
do por He loi sa Pé ris sé, E Fo ram Fe li zes Pa ra Sem pre es- 
tre ou no Rio de Ja nei ro em 2013, fa zen do uma car rei ra
de su ces so de pú bli co e crí ti ca pe lo Bra sil e Es ta dos Uni- 
dos. Ago ra, o es pe tá cu lo abre a 11ª Edi ção do Cir cui to
Ba nes tes de Te a tro no for ma to li ve, ao vi vo e gra tui to,
trans mi ti do pe lo Youtube e Fa ce bo ok da WB Pro du ções
com pa tro cí nio do Ban co do Es ta do do Es pí ri to San to
(Ba nes tes), por meio do Mi nis té rio do Tu ris mo e da Lei
de In cen ti vo à Cul tu ra – Lei Rou a net. A apre sen ta ção
acon te ce di re to do Te a tro Uni ver si tá rio de Vi tó ria (ES) e
con ta com in tér pre te de li bras. A equi pe es ta rá no te a tro
e o pú bli co em ca sa. Se rá no dia 25 de ou tu bro, do min- 
go, às 18h.

E Fo ram Qua se Fe li zes Pa ra Sem pre foi a pri mei ra co- 
mé dia so lo es cri ta e en ce na da pe la atriz He loi sa Pé ris- 
sé. Nes te tex to, He loi sa Pé ris sé fa la so bre re la ci o na men- 
to, tra ba lho, pro ble mas que es tão pre sen tes na vi da de
to das as pes so as, co lo can do em ques tão a ins ti tui ção do
ca sa men to. O hu mor, que per meia o tex to, tor na to dos
os as sun tos mais pra ze ro sos e é ca paz de atin gir o pú bli- 
co de for ma mais efi caz. Es te é o pri mei ro so lo da atriz,
que faz is so com o ama du re ci men to que ob te ve de pois
de 10 anos em car taz com a pe ça Có ce gas.

O es pe tá cu lo te rá o QR Co de pa ra do a ções pa ra o pro- 
je to SOS Gra xa ES, mo vi men to em prol de pro fis si o nais
dos bas ti do res de even tos. A li ve fi ca rá dis po ní vel pe lo
pe río do de um mês no Youtube da WB Pro du ções. A es- 
tru tu ra se rá mon ta da res pei tan do to das as de ter mi na- 
ções dos ór gãos da saú de em re la ção ao dis tan ci a men to.
Link de trans mis são: https://youtu.be/yYwlyeqcCZE

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro
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Se vencer, o representante maranhense se mantém na primeira parte da tabela dos dez
melhores classificados e passa a sonhar com o G4 nas próximas partidas do Brasileiro

SEGUNDONA

Sampaio vai tentar
engatar a quinta
NERES PINTO

A
ni ma do pe la sequên cia de 
bons re sul ta dos na Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o 
Sam paio Cor rêa vai ten tar, 

nes te do min go (18), sua quin ta vi tó ria 
con se cu ti va,  des ta vez, jo gan do no 
Es tá dio Du ri val de Bri to, em Cu ri ti ba, 
con tra a equi pe do Pa ra ná Clu be, às 
20h30. Os tri co lo res ocu pam a no na 
co lo ca ção e so mam 20 pon tos ga- 
nhos. O ad ver sá rio en cer rou a ro da da 
pas sa da ocu pan do a sé ti ma po si ção, 
com 23. As sim, o con fron to  tam bém  
é um au tên ti co “jo go de seis pon tos”.

Se ven cer, o re pre sen tan te ma ra- 
nhen se se man tém na pri mei ra par te 
da ta be la dos dez me lho res clas si fi ca- 
dos e pas sa a so nhar com o G4 nas 
pró xi mas par ti das. Va le lem brar,  que 
o Sam paio ain da tem dois jo gos a me- 
nos (Náu ti co-PE e Bra sil de Pe lo tas-
RS) mar ca dos pa ra o Es tá dio Cas te lão.

Os dois ti mes re a li zam cam pa nhas 
li gei ra men te pa re ci das, mas os bo li vi- 
a nos pos su em me lhor apro vei ta men- 
to téc ni co por que jo gou me nos. O Pa- 
ra ná so ma 23 pon tos em 15 jo gos, 6 vi- 
tó ri as, 5 em pa tes, 4 der ro tas, 15 gols 
mar ca dos, 14 so fri dos, sal do po si ti vo 
de ape nas um. Já o Tri co lor so ma 20 
pon tos, 13 jo gos dis pu ta dos,  6 vi tó ri- 
as,  2 em pa tes, 5 der ro tas,  18 gols 
mar ca dos e 12 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 6 gols. Pa ra en fren tar o Pa ra ná, o 
téc ni co Léo Con dé de ve rá pro mo ver o 
re tor no do za guei ro Joé cio, que já 
cum priu a sus pen são pe lo ter cei ro 
car tão ama re lo. A la te ral-es quer da 
per ma ne ce com Mar lon, por que o ti-

 PIMENTINHA É UMA DAS ARMAS DO ATAQUE DOS TRICOLORES DO MARANHÃO

tu lar João Vic tor de ve rá fi car afas ta do 
du ran te 15 di as por cau sa de uma le- 
são. No se tor ofen si vo ape nas uma 
dú vi da. O ata can te Gus ta vo Ra mos 
es tá li be ra do pe lo de par ta men to mé- 
di co e po de re to mar a va ga que vi nha 
sen do ocu pa da por Roney, ti tu lar nas 
três par ti das an te ri o res. A de ci são, en- 
tre tan to, so men te se rá to ma da mo- 
men tos an tes da par ti da. O Sam paio 
te rá co mo mai or des fal que o vo lan te 
Vi ní cius Kiss que se gue le si o na do. 
Eloir de ve rá per ma ne cer na po si ção. 
A pro vá vel for ma ção ini ci al do Tri co- 
lor é es ta: Gus ta vo; Luís Gus ta vo, Joé- 
cio, Da ni el Fe li pe e Mar lon; An dré 
Luís, Eloir e Mar ci nho; Pi men ti nha, 
Caio Dan tas e Roney (ou Gus ta vo Ra- 
mos).

Pa ra ná – A no vi da de do Pa ra ná se rá 
o re tor no do za guei ro Fa brí cio. Sua 
pre sen ça dá mai or se gu ran ça ao se tor 
de fen si vo. Sem sua pre sen ça, o ti me 

pa ra nis ta so freu seis gols em qua tro 
jo gos. Le si o na do, ele es ta va afas ta do 
des de o em pa te por 1 a 1 co mo Bra sil-
RS, na ro da da 11, no dia 26 de se tem- 
bro, em Pe lo tas, sen do subs ti tuí do pe- 
lo re ser va Hur ta do, ao la do de Sa la zar. 
O téc ni co Al lan Aal tam bém tem o re- 
tor no do la te ral-di rei to Pau lo Hen ri-
que, que cum priu sus pen são au to má- 
ti ca. Ele as su me a va ga que vi nha sen- 
do ocu pa da por To ni nho. E no meio 
de cam po po dem ocor rer as saí das de 
Ga bri el Pi res e Mar ce lo pa ra en tra das 
de Bru no Xa vi er e Andrey, res pec ti va-
men te.

Ar bi tra gem – Dou glas Mar ques das 
Flo res, do es ta do de São Pau lo,  se rá o 
ár bi tro, ten do co mo as sis ten tes Da ni- 
el Pau lo Zu ol li e Evan dro de Me lo Li- 
ma, tam bém pau lis tas. Mu ri lo Ugo li ni 
Klein, do Pa ra ná, se rá o quar to ár bi- 
tro.

SÉRIE D

Moto busca reabilitação fora de casa

TIME RUBRO-NEGRO MARANHENSE QUER MANTER VIVA A ESPERANÇA DE VOLTAR AO G4 DA SÉRIE D

Dis pos to a apa gar a má im pres são
dei xa da no em pa te da úl ti ma quar ta-
fei ra, quan do fi cou no em pa te com o
São Rai mun do-RR (1 a 1) no Nho zi- 
nho San tos, o Mo to Club vai bus car os
três pon tos, nes te sá ba do (17) em  ter- 
ri tó rio ama pa en se, on de es ta rá en- 
fren tan do o San tos-AP,  a par tir das
16h, no Es tá dio Ze rão.

Com oi to pon tos ga nhos, o Pa pão
pre ci sa da vi tó ria pa ra ten tar no va- 
men te en trar no gru po dos qua tro
me lho res que es ta rão ga ran ti dos na
pró xi ma fa se. Mes mo as sim, ain da fi- 
ca rá  tor cen do por uma com bi na ção
de re sul ta dos en tre as de mais equi pes
que en cer ra ram a ro da da do meio de
se ma na no G4.

O Gru po A2 tem co mo prin ci pal lí- 
der o Al tos-PI com 12 pon tos; Ju ven- 
tu de Sa mas e Rí ver-PI 10; São Rai- 
mun do e Mo to 8; Si nop-MT e San tos-
AP 6. Ven cen do ho je, o Ru bro-Ne gro
so be pa ra 11 pon tos. A ro da da  des te
fim de se ma na apre sen ta ain da os se- 
guin tes jo gos: Ju ven tu de x Ba ré, em

São Luís (21h30 de ho je), Al tos-PI x Si- 
nop, e São Rai mun do x Ri ver, ama nhã.

In de fi ni ção
O Mo to vi a jou pa ra  Ma ca pá com

sua for ma ção ini ci al in de fi ni da, em
fa ce de no vas dis pen sas e con tra ta- 
ções  anun ci a das pe la di re to ria. Ape- 
nas dois atle tas  aguar da vam re gu la ri- 
za ção  na CBF até o fim da tar de de on- 
tem: o vo lan te Ren dell e o meia Fla- 
mel. Se fo ram ins cri tos, eles se rão es- 
ca la dos pe lo téc ni co Léo Goi a no.
Mais uma vez o go lei ro João Pau lo es- 
ta rá au sen te, acu san do uma le são na
pan tur ri lha. A equi pe po de co me çar
jo gan do com Sau lo; Jeff Sil va, Fer ron,
Martony e e Wesley; Abu da, Re nell (ou
Jú lio Pit ti)  e Alan Pa trick;  Gleis si nho,
Wal la ce Li ma (ou Fla mel) e An dre zi- 
nho. A equi pe ma ra nhen se pra ti ca- 
men te não te ve tem po pa ra trei na- 
men to de vi do se guir vi a gem lo go
após o jo go an te ri or. Ape nas pro gra- 
mou uma le ve re cre a ção pa ra on tem.
A ex pec ta ti va tam bém já é pa ra o tér- 
mi no do pri mei ro tur no e o jo go da se- 

ma na que vem di an te do pró prio San- 
tos, des ta vez, em  São Luís.

Ju ven tu de x Ba ré
Ou tra equi pe ma ra nhen se que es- 

ta rá em cam po ho je é o Ju ven tu de Sa- 
mas. O re pre sen tan te da ci da de de
São Ma teus re ce be o Ba ré-RR, 21h30
no Cas te lão. Es ta par ti da es ta va ini ci-
al men te mar ca da pa ra o Pi nhei rão,
mas de vi do às for tes chu vas que ca em
no Ma to Gros so des de a quar ta-fei ra,
on de o ti me ma ra nhen se en fren tou o
Si nop, a vi a gem de re tor no foi atra sa- 
da.  A  di re to ria  pe diu que o con fron to
fos se mar ca do pa ra a ca pi tal e a Con- 
fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol aten- 
deu. O ho rá rio é que não es ta va nos
pla nos, mas fi cou con fir ma do, de
acor do com in for ma ção da CBF, via
Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol
(FMF). De vi do à boa apre sen ta ção em
Si nop, o téc ni co Car los Fer ro não pre- 
ten de fa zer al te ra ção na equi pe que
vai co me çar es ta noi te di an te do Ba ré,
a não ser que sur ja al gum pro ble ma fí- 
si co de úl ti ma ho ra.(NP)+

Em Ma ca pá

Quem te viu

E o Sam paio?

Jo go du ro

Pi men ta ne les!

Sur pre en den te
O fu te bol é mes mo uma “cai xi nha de sur pre sas”,  co- 

mo di ria  o ra di a lis ta bra si lei ro Ben ja min Wright, que co- 
briu to das as Co pas, de 1950 a 1970, e mor reu no Rio, em
2009, aos 84 anos. O tem po pas sa e vai nos mos tran do
que a fra se re al men te faz sen ti do.

Sis te ma ti ca men te, ocor rem fa tos que jus ti fi cam não
ser por aca so o re gis tro de tan tas con tro vér si as no dia a
dia do es por te das mul ti dões. Eles ocor rem des de os re- 
sul ta dos sur pre en den tes, on de nem  sem pre o mais for- 
te é ven ce dor, até a que da re pen ti na de pro du ção das
equi pes mais res pei ta das.

To do es se “preâm bu lo” tem o in tui to de aler tar pa ra o
dra ma da es tra nha que da de pro du ção do Mo to Club
após o in ter va lo da tem po ra da do fu te bol, pro vo ca da
pe la pan de mia do co ro na ví rus.

Afi nal, o que te ria ha vi do de er ra do na que la equi pe
ven ce do ra, cheia de per so na li da de no pri mei ro tur no
do cam pe o na to, in vic ta, pa ra  tão bai xo ren di men to em
to das os se to res?

A sur pre sa é ain da mai or quan do se sa be que o gru po
or gu lha va-se de não ter ca sos de atle tas com a co vid-19.
Hou ve re gis tro iso la do de um jo ga dor que nem era ti tu- 
lar, pro va vel men te. Seu no me não foi di vul ga do,  mas
nem fez fal ta.

Pois bem. Quan do o Es ta du al re co me çou, ha via a
des cul pa da de mo ra de jo gos pro gra ma dos e, con se- 
quen te men te, fal ta de rit mo. Pas sou a se mi fi nal, a fa se
fi nal e o que se viu foi um ti me apá ti co, ler do, des mo ti- 
va do, de sar ti cu la do, en fim a per da do tí tu lo, de for ma
ver go nho sa, pa ra o an ti go ri val Sam paio Cor rêa.

A di re to ria ain da deu um cré di to ao gru po, acre di tan- 
do que ha ve ria uma re a ção di an te de ti mes mo des tos
que dis pu tam a quar ta di vi são do Bra si lei ro. De na da
adi an tou. A ca da jo go uma que da mai or. Ga nhou du as
ve zes (Ri ver e Si nop), mas sem con ven cer. Os pla ca res
ser vi ram ape nas pa ra mas ca rar  uma fal sa re a li da de.

Al guém vai ten tar jus ti fi car que ocor re ram des fal ques
em al guns jo gos e a si tu a ção te ria se agra va do com as
dis pen sas. Coi sa ne nhu ma! In di vi du al men te, ape nas o
go lei ro João Pau lo vi nha es ca pan do da má fa se.

Uma coi sa fi cou com pro va da: o pro ble ma não era de
trei na dor, ca so con trá rio, tu do es ta ria uma ma ra vi lha. 
Na ver da de, a si tu a ção pi o rou.

Ocor re que, no Bra sil, quan do um ti me não an da
bem, os di ri gen tes em  vez de co bra rem dos atle tas, ati- 
ram a res pon sa bi li da de pa ra aque le que não faz gols: o
trei na dor, o gran de bo de ex pi a tó rio.

As dis pen sas e con tra ta ções fei tas pe lo Mo to, du ran te
a se ma na, são uma au tên ti ca “fa ca de dois gu mes”. Po- 
dem até dar cer to e o ti me re a gir, mas não é fá cil tro car o
pneu com o car ro em mo vi men to.

Uma coi sa é mon tar uma equi pe for te pa ra a dis pu ta
de uma com pe ti ção,  com an te ce dên cia. Ou tra coi sa é
se le ci o nar atle tas des co nhe ci dos, que ain da vão pre ci- 
sar ga nhar en tro sa men to nos trei nos (?) e rit mo de jo go
ao lon go da dis pu ta.

Ain da bem que es ta mos ape nas che gan do à me ta de
da pri mei ra fa se da Sé rie D do Bra si lei ro. Se o Mo to te rá
ca pa ci da de de dar a vol ta por ci ma, só o tem po di rá.

Ho je, o Mo to  jo ga em Ma ca pá con tra a fra ca equi pe
do San tos-AP. As de fi ci ên ci as são tan tas que a tor ci da
mo ten se nem es tá oti mis ta quan to a um re sul ta do po si- 
ti vo. Tu do po de acon te cer se o ti me jo gar da for ma que
se apre sen tou di an te do mo des to São Rai mun do-RR na
úl ti ma quar ta-fei ra.

La men ta vel men te,  o es ta do do Ma ra nhão cor re o ris- 
co de não ter ne nhu ma equi pe na Sé rie C do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro em 2021. Só um mi la gre fa ria o Im pe ra triz
es ca par da de go la com tan ta an te ci pa ção. Co mo no fu- 
te bol “não tem dis so não”, o cal do es tá der ra ma do por
ab so lu ta in com pe tên cia de quem  ad mi nis tra o ti me da
Re gião To can ti na, cam peão ma ra nhen se de 2019.

Pa ra o fu te bol ma ra nhen se ter um clu be na Ter cei ra
Di vi são do Bra si lei ro em 2021, só se o Sam paio cair da
Sé rie B e o Mo to su bir da D.  Co mo ain da tem mui ta água
pa ra ro lar de bai xo da pon te,  va mos es pe rar pra ver co- 
mo é que fi ca, mes mo tor cen do pa ra que o Pa pão su ba  e
o Tri co lor ao me nos per ma ne ça aon de es tá.

O Sam paio en ca ra o Pa ra ná na noi te des te do min go,
na que le que  po de ser até ago ra  o tes te mais di fí cil des ta
pri mei ra fa se da Se gun do na.  A equi pe pa ra na en se es tá
na par te de ci ma  da clas si fi ca ção, mas em bo ra te nha os- 
ci la do nos úl ti mos jo gos, le va a van ta gem de jo gar em
ca sa, mes mo sem a pre sen ça da tor ci da..

A gran de ex pec ta ti va dos bo li vi a nos é que o ata can te
Pi men ti nha re e di te as bo as atu a ções que vem sen do al- 
vo de mui tos elo gi os in clu si ve da crô ni ca es por ti va na ci- 
o nal. Aris co, abu sa do, o Bai xi nho tem in fer ni za do a vi da
dos alas que ten ta ram  pa rar su as in ves ti das se ja pe los
la dos do cam po ou fe chan do pa ra o cen tro. Bom pa ra o
ar ti lhei ro Caio Dan tas, que fi ca mais li vre da mar ca ção.

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro
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Ilson MateusÀ 
fren

te
O empresario é o mais novo bilionário brasileiro, com fortuna de R$ 8,7 bilhões. Ele 

construiu uma das maiores fortunas do Brasil em uma das regiões mais pobres do país

Ilson Mateus, 
fundador
 do Grupo Mateus, 
e o mais recente 
bilionário do país

POR BLOOMBERG

EXAME.COM

Q
uando Ilson Mateus ti-
nha 21 anos, tentou sem 
sucesso ficar rico como 
garimpeiro em Serra Pe-

lada. Agora, aos 57 anos, ele con-
seguiu construir uma das maiores 
fortunas do Brasil em uma das re-
giões mais pobres do país.

Mateus se tornou o mais recente 
brasileiro a ingressar no ranking dos 
mais ricos do mundo depois que a 
rede varejista de alimentos que ele 
fundou abriu o capital no maior 
IPO do país neste ano. A oferta de 
ações revelou uma fortuna de cerca 
de R$ 8,7 bilhões, de acordo com 
o Índice Bloomberg Billionaires.

A ascensão de Mateus ao clube 
dos bilionários mostra um lado do 
Brasil frequentemente ignorado 
nos círculos financeiros do país. 
Nascido no Maranhão, onde cerca 
de 1 em cada 10 pessoas vive na 
pobreza extrema, Mateus come-
çou a trabalhar aos 12 anos para 
ajudar no sustento da família. Aos 
17 anos, já produzia cachaça an-
tes de se aventurar na mineração 
de ouro.

 “Fui estimulado a ser um em-
presário desde muito jovem, de-
pois que meu pai morreu quando 
eu tinha 4 anos e nos mudamos 

Grupo Mateus
O Grupo Mateus é agora o quarto 

maior varejista de alimentos do Brasil, 
com valor de mercado de cerca de R$ 
20 bilhões e 137 lojas espalhadas pe-
las regiões Norte e Nordeste do país, de 
acordo com o prospecto da empresa. A 
empresa sediada em São Luís teve re-
ceita de R$ 8,1 bilhões em 2019 e conta 
com mais de 29.000 funcionários.

Mateus é o CEO e maior acionista 
da empresa, mesmo depois de vender 
algumas ações na oferta. Seu filho, Il-
son Mateus Rodrigues Jr., também é 
acionista.

 Um acidente alguns dias antes do 

IPO quase atrapalhou a oferta: as pra-
teleiras de uma das lojas da empresa 
desabaram, matando uma pessoa e dei-
xando quase uma dúzia de feridos. O 
Grupo Mateus está investigando o que 
causou o incidente, de acordo com o 
prospecto.

Durante a cerimônia de toque da cam-
painha na bolsa na terça-feira, Mateus 
prometeu usar os recursos do IPO de R$ 
4,6 bilhões para quadruplicar o número 
de funcionários da empresa. Também 
fez uma outra promessa, pouco usual 
de se ouvir na bolsa de valores: Mateus 
citou um versículo bíblico sobre Noé 
construindo um altar ao Senhor e pro-
meteu que, junto com os funcionários, 
faria o mesmo em suas lojas

para a casa dos meus avós”, disse Ma-
teus em entrevista de 2018 a uma es-
tação de televisão local. Ele não deu 
entrevista para esta reportagem.

Foi durante os seus anos de garimpo 
que teve a ideia que mais tarde se tornaria 
o Grupo Mateus. Enquanto trabalhava 
nas minas a céu aberto da Serra Pela-
da, Mateus ouviu falar de Balsas, uma 
cidade do Maranhão onde o cultivo da 
soja estava despontando. Ele abriu uma 
mercearia lá em 1986, depois de ven-
der refrigerantes ao longo da estrada.

salvam
vidas

18 de outubro.

Dia de agradecer a vocês, 
médicos, que 

todos os dias.

Vocês dedicam a vida a cuidar da vida dos outros. Por isso, a medicina é mais do que uma profissão, 
é a missão. Uma nova prova disso foi nesse ano, quando vocês assumiram a linha de frente contra o 
COVID-19 e salvaram milhares de pessoas, transformando a dúvida em sorrisos.

Nesse Dia do Médico, nós agradecemos a dedicação de todos vocês. E, em especial, a você, 
médico Hapvida, que faz da nossa rede um exemplo de cuidado humano nas cinco regiões do Brasil.
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O sertanejo Gusttavo Lima anunciou sua bombástica e inesperada separação na última sexta com Andressa Suita
(Foto/Divulgação)

Gusttavo Lima não vai cantar “Investe
Em Mim” na live deste sábado

Se gun do a Co lu na de Leo Di as, pu bli ca da nes ta sex ta no por tal Me tró po les, to do ca sal tem sua mú si ca e
“In ves te Em Mim”, de Jo nas Es ti ca do, aca bou se tor nan do um sím bo lo da re la ção en tre Gust ta vo Li ma e An- 
dres sa Sui ta. Com o fim do ca sa men to, Li ma de ci diu re ti rar a can ção do re per tó rio que can ta rá na li ve des te
sá ba do, 17. No au ge do su ces so tra zi do pe lo hit, Jo nas con ver sou com a co lu na e dis se: “Gust ta vo é um gran- 
de ami go, a quem eu te nho uma ad mi ra ção imen sa. Gra var com ele é mais uma dá di va em mi nha car rei ra. O
ví deo de le e da An dres sa, can tan do e dan çan do In ves te em Mim, vi ra li zou e aju dou com que a mú si ca ti ves se

ain da mais for ça”. O show acon te ce em Sor ri so, no Ma to Gros so, e foi con tra ta do por uma em pre sa de ali- 
men tos. Po rém, a Li ve do Em bai xa dor do Agro ne gó cio po de rá ser vis ta no ca nal do YouTube de Gust ta vo.

Evento online reúne  Thiago Nigro , Martha Gabriel e  Geraldo Rufino, em novembro

O cantor Pepê Júnior é uma das atrações deste sábado no Boteco da Terra (Olho
d’Água). Também para fazer a animação de hoje estarão por lá os grupos
Madrilenus, CDC, Salve Simpatia e Milena Mendonça, com o melhor da MPB,
samba e pagode, exé, sertanejo e etc. O boteco tem à frente a nutricionista carioca
Patrícia de Sousa e a fisioterapeuta maranhense Mirella Castelo Branco. A gerência
é de Ana Lúcia Sousa. Lembrando que o acesso é facilitado pela extensão da
Avenida Litorânea, tem programação especial para o fim de semana.

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro
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Amigos reunidos: Adriano Lima, Jeane Nunes, Alzira Sousa, Raimunda Holanda, Telma Carvalho, Viraneide Marques,
Fabiola Brasil e Elisiane Almeida

Mural da Potiguar continua atraindo
atenção dos maranhenses e visitantes
O Gru po Po ti guar deu um pre sen te e tan to pa ra São Luís em seus 408 anos: O mu ral de 8 me tros de al tu ra

com a men sa gem “Ame, Pre ser ve e Cui de”; pin ta do pe los ar tis tas Hé lio So a res Jr. (Ha gah) e Ra fa el Cam pos
(Raph) na lo ja Po ti guar da Coha ma. A obra re tra ta íco nes ma ra nhen ses: Fo fão, ra di o las de reg gae, o bum ba-
meu – boi, uma car ran ca da fon te do Ri bei rão, a es tá tua dos Pes ca do res; a ri ca bi o di ver si da de na tu ral com

ca ran gue jos e gua rás; man gue zais e pal mei ras; além de ca sa rões co lo ni ais, tor res de igre jas cen te ná ri as, um
bar co sin gran do a baía de São Mar cos com a Pon te Jo sé Sarney ao fun do. E o mas co te da Po ti guar, o sim pá ti- 
co bo ne qui nho co nhe ci do co mo Potiboy. O su ces so é gran de e o mu ral des de a sua inau gu ra ção, no úl ti mo

mês de se tem bro, tem atraí do mui tos vi si tan tes, que fa zem ques tão de fo to gra far na obra. Mais que um be lo
acer vo de ar te ur ba na, o mu ral da Po ti guar aju da a des per tar o sen so de ma ra nhen si da de, ou se ja, o or gu lho

das pes so as pe las coi sas da nos sa ter ra, além da im por tân cia da men sa gem da obra: Ame, Pre ser ve e Cui de! A
co lu na reu niu al guns re gis tros que es tão cir cu lan do pe las re des so ci ais de fo tos com cli en tes e co la bo ra do- 

res na obra.

O fundador do Grupo Potiguar Sr. Vieira Brasil e a esposa Raimundinha posando junto à obra na loja da Cohama

O publicitário Jay GeeA empresária Karol Barros, da Karolícias

Em encontro em São Luís, o presidente Caixa de Assistência dos Advogados do
Maranhão, Diego Sá, com o presidente da mesma entidade na Bahia, Luiz Coutinho

CAAMA tem programação
especial para as crianças
Após o pe río do de iso la men to so ci al, ga ran tir di ver são pa ra cri an ça da

tor nou-se um ver da dei ro de ver de ca sa pa ra os pa pais e ma mães. A Cai xa
de As sis tên cia dos Ad vo ga dos do Ma ra nhão – CA A MA or ga ni zou, en tão,
uma pro gra ma ção es pe ci al e di ver ti da pa ra os fi lhos e de pen den tes de

seus as so ci a dos. Além de um dia de mui ta di ver são no Val pa raí so Ac qua
Park, com vou chers de en tra da pa ra a atra ção vá li do pa ra to do mês de ou- 
tu bro, a CA A MA tam bém re a li zou uma ofi ci na de Sli me e, no pró xi mo do- 
min go, (18), pro mo ve um dia de la zer na Q-Ball Es por tes. Pre si di da pe lo

ad vo ga do Di e go Sá, a Cai xa é res pon sá vel pe la as sis tên cia dos ad vo ga dos
e ad vo ga das do es ta do do Ma ra nhão.

O espetacular Valparaíso Acqua Park, em Paço do Lumiar, foi um dos locais
escolhidos pela CAAMA para a diversão das crianças

São Luís, Sábado e domingo 17 e 18 de outubro
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CASAMENTO 
DE ALEANDRO 

E LARISSA. 
AMOR COM 

SOLIDARIEDADE 
Um evento repleto de amor, companheirismo e 

solidariedade. Assim foi a cerimônia de casamento 
de Aleandro e Larissa, que aconteceu no Edifício 
Unique – Ponta do Farol, na noite do último sába-
do (10/out) e reuniu poucos convidados e familia-
res, devido aos novos protocolos sociais, devido a 
Pandemia do Coronavírus.

Em um gesto lindo, ao invés de lista de presen-
tes, o casal pediu aos convidados, a doação de brin-
quedos para uma ação social no Dia das Crianças 
em uma comunidade próxima a São Bento – MA. 

O belíssimo vestido da noiva, foi preparado com 
riqueza de detalhes, bom gosto e teve a assinatu-
ra do Ateliê Azevedo. O cardápio do Buffet foi pre-
parado pelo conceituado Restaurante Mais Sabor, 
com a suculenta pitada do Chef de Cozinha, Iva-
nildo Serra.

Nossos votos de felicidade plena, harmonia e 
uma vida repleta de bênçãos ao casal. Um nobre 
abraço.

NOVO CANAL AGRO + NA TVN
 
O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café, suco de laranja e de carnes bo-

vina e frango. O agronegócio movimenta uma ampla cadeia produtiva com mais de 50 milhões 
de brasileiros inseridos, gerando alimentos e riquezas do campo para todo o país. 

E para melhor atender a esse segmento, os telespectadores de TV a cabo, podem contar com 
o Agro +, canal especializado em agronegócio com mais notícias do setor, análises, debates, 
cursos, documentários e cotações com um super time de jornalistas e comentaristas especia-
lizados com 24h de programação e muita informação de qualidade para produtores, investi-
dores, cidadãos ou consumidores. Tudo sobre o agrobusiness, do campo para a TV. O Agro+ já 
está disponível para os usuários da TVN, no canal 421. 

ANIVERSÁRIO DE 
MARCOS DAVI JR.

O engenheiro civil, Marcos Davi Júnior, mu-
dou de idade, justamente, no dia das crianças 
(12 out) e comemorou a data com um almoço 
simples e bem intimista, apenas para fami-
liares, em sua residência. 

Sempre tranquilo e rodeado de carinho, 
o aniversariante soprou as velinhas do bolo, 
que teve como tema, Toy Story, uma home-
nagem ao sobrinho e afilhado, 
Leonardo, que também recebeu 
o primeiro pedaço.

Marcos Davi Jr agradeceu a 
todos pelo encontro, especial-
mente, aos pais, que criaram no 
terraço de casa, um ambiente 
bem agradável e animado. Nos-
so desejo de muita saúde, feli-
cidade e grandes bênçãos em 
sua vida.

A ALEGRIA DO CASAL, ALEANDRO E LARISSA ERA 
NÍTIDA E O MOMENTO FOI DE PLENA FELICIDADE.

PRESENTES FORAM DOADOS PELOS CONVIDADOS, PARA 
UMA AÇÃO SOCIAL EM SÃO BENTO - MA.

A NUBENTE AO LADO DOS PAIS, IVANILDO 
SERRA E ANA REGINA BARROS.

ALEANDRO COM SEUS PAIS, JOÃO TEIXEIRA NETO 
E ELIANE MARIA PINHEIRO.

A BELA DAMINHA, ANA CECÍLIA LEVOU AS
ALIANÇAS AO ALTAR, PARA SEREM ABENÇOADAS.

MARCOS DAVI JR COM OS SOBRINHOS, 
LEONARDO E LARA, A IRMÃ MILENA E OS PAIS, 
MARCOS DAVI E MADALENA NOBRE.

OS USUÁRIOS DA TVN PODEM CONTAR COM O CANAL AGRO+ COM 
INFORMAÇÕES DIFERENCIADAS SOBRE O MUNDO DO AGRONEGÓCIO.

 O ANIVERSARIANTE COM OS AVÓS PATERNOS, 
RAIMUNDO MACHADO E JOSENITA SILVA.

�

 MARCOS DAVI JR COM A AVÓ 
MATERNA, EDENIR BARROS, 

O PRIMO VILÁSIO JR E 
CRISTIANE PEREIRA.


