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Nosso papel tá on!

...tem história nessa história

O Imparcial chega aos 95 anos

ASSIS CHATEAUBRIAND

EDIÇÃO ESPECIAL

ACÁCIO SAMPAIO CÉSAR, ADALBERTO JÚNIOR, 
ADALGISA Mª DE OLIVEIRA NUNES, ADEMÁRIO CA-
VALCANTE, ADENIS MATHIAS, ADIEL FIGUEIREDO, 
ADIRSON VASCONCELOS, ADONAI SANCHO, ADRIA-
NA CORA M. GALVÃO, ADRIANA GALVÃO, ADRIANA 
NOGUEIRA, ADRIANO MARTINS, AFONSO GILENA 
DE ARAÚJO, AGENOR BARBOSA, AGENOR BOAVEN-
TURA, ALAN AZEVEDO, ALAN JORGE, ALBANO AL-
MEIDA, ALBANO JOSÉ BARBALHO, ALBERICO CAR-
NEIRO, ALBERTO SÁ FILHO, ALBINO SOEIRO, ALDA 
CAVET, ALDIONOR SALGADO, ALEX PALHANO, ALE-
XANDRE GARCIA, ALFREDO BENA, ALFREDO GAL-
VÃO, ALFREDO PACHECO GUERREIRO, ALINE ALEN-
CAR, ALINE LOUISE, ALLAN JORGE, ALMEIDA 
PONTES, ALMIR LOPES PINHEIRO, ALSENIR BRUNO 
DA SILVA, ALTAYR SANTOS, ALTOLFO SERRA, AMAN-
DA BITTENCOURT, AMBRÓSIO AMORIM, AMÉRICO 
COLOMBO, AMORIM PARGA, ANA AMÉLIA DE SOU-
SA BISPO, ANA CLAÚDIA DE O. ATAÍDE, ANA CRIS-
TINA, ANA LOURDES CASTRO SILVA, ANA MARIA 
BRUZACA, ANA OLIVEIRA, ANA SELMA, ANDRÉ NA-
DLER, ANDREA BRITO, ANDREA GONÇALVES, AN-
DRÉA VIANA, ANNE GLAUCE FREIRE, ANNYERE PE-
REIRA, ANTENOR BOGÉA, ANTÔNIO, JÚNIOR, 
ANTÔNIO CARVALHO DUARTE, ANTÔNIO COSTA 
ARAÚJO, ANTÔNIO JUNIOR, ANTÔNIO LOPES DE 
CUNHA, ANTÔNIO PACHECO GUERREIRO, ANTÔ-
NIO SOUSA, AQUILES EMIR, ARIAS CRUZ, ARIMA-
THÉIA CISNE, ARIOSVALDO BAETA, ARLEYSSON RO-
DRIGO, ARNALDO MOREIRA, ARTUR ALMADA LIMA, 
ARTUR ARMANDO GODIM, ASSIS MEDEIROS, AU-
GUSTO DO NASCIMENTO, AURÍLIO VIEIRA DE AN-
DRADE, BANDEIRA DE MELO, BANDEIRA DE MO-
RAES, BATISTA LOPES, BATISTA MATOS, BENEDITO 
BUZAR, BERNARDO ALMEIDA, BERNARDO J. CHA-
GAS BATISTA, BERNARDO SOUSA E SILVA, BIA CAR-
VALHO, BORIS CASOY, BRUNA MONTEIRO, BRUNO 
LACERDA, CAINÃ OLIVEIRA, CAMILA ANDRADE, 
CAMILA LIMA, CAMILA PEREIRA, CAMILA VALERYA, 
CAMILLA MARAMALDO, CAMILO DURANS, CAR-
LA BELIZÁRIA F. VIANA, CARLOS CÉSAR TEIXEIRA 
SOUSA, CARLOS SEBASTIÃO SANTOS NINA, CAR-
LOS TADEU P. GASPAR, CARLA LIMA, CAROL CAR-
VALHO, CAROL NAHUZ, CASEMIRO CARVALHO, 
CASSIO BEZERRA, CÉLIA CARVALHO, CELIO SÉR-
GIO, CELSO RIBEIRO BASTOS, CÉSAR SCANSSETE, 
CÉSAR TEIXEIRA, CÍCERO ALVES DA SILVA, CÍCE-
RO DA HORA, CÍCERO OLIVEIRA, CINARA ANCHIE-
TA, CINTIA FRANÇA , CLEYTON ARAÚJO, CLODO-
ALDO CORREA, CORDEIRO FILHO, CORREIA DE 
ARAÚJO, COUTO CORREA, CYNARA MARIA G. AN-
CHIETA, DALVANA MENDES, DANI DUAILIBE, DA-
NIEL AMORIM, DANIEL FERNANDES, DÉCIO SÁ, 
DEOMAR DESTERRO E SILVA, DIEGO EMIR, DIE-
GO JANATAN, DOMINGOS AMÉRICO, DORIANE 
MATOS DA MENESES, DORIANE MENEZES, DOU-
GLAS CUNHA, DOUGLAS JR, DOUGLAS PIRES DA 
CUNHA, DREYFUS AZOUBEL, DYEGO RODRIGUES, 
EDSON CATANHEDE, EDUARDO JULIOR, EDVAL-
DO SANTOS NOGUEIRA SNOG, EDVÂNIA KATIA, 
EGÍDIO PACHECO, ELBIO CARVALHO, ELIAS AZU-
LAY, ELISANGELA LEITE, ELISEU SOARES, ELISO-
MAR LEITE FILHO, EMÉSIO DARIO DE ARAÚJO, 
ERIKA PINHEIRO ROSA, ERIKA ROSA, ERNESTO 
BATISTA, ERNILDO SOARES, ESAÚ, ARAÚJO, ESTER 
MARQUES, EUCLIDES J. GARCIA RODRIGUES, EU-
CLIDES MOREIRA NETO, EZIR, FABIO BARROS, FÁ-
BIO HENRIQUE, FÁTIMA LESSA, FELIPE KLANT, FER-
NANDA CARVALHO, FERNANDA CASTELO BRANCO, 
FERNANDA NINA, FERNANDA T. GAMA DE ALMEI-
DA, FERNANDO CARDOSO, FERNANDO CÉSAR MOTA 
E SILVA, FERNANDO REIS PERDIGÃO, FERNANDO 
VIANA, FERREIRA BATY, FERREIRA GOULART, FLOR 
DE LYS , FRANCICO CARLOS, FRANCILIA CUTRIM, 
FRANCISCA ESTER DE SÁ ARQUES, FRANCISCO CAM-
POS, FRANCISCO DAS CHAGAS B. CAMPOS, FRAN-
CISCO GONÇALVES, FRANCISCO SILVA, FRANKLIN 
DE OLIVEIRA, FULGÊNCIO PINTO, GABRIEL MEN-
DES, GABRIELA RIBEIRO, GEORGE RAPOSO, GERAL-

DO CASTRO SOUSA, GERALDO IENSEN, GERALDO 
MAGEIA BEZERRA, GERSONY RAMOS, GESSICA COS-
TA, GIL MARANHÃO, GIL PORTO, GILBERTO DE SOU-
SA FERREIRA, GILDEAN FARIAS, GILMAR CORREA, 
GILSON CARLOS, GILSON DRUMOND, GILSON TEI-
XEIRA, GIOVANNA KURY, GLADYS ALVES, GLAUCE 
ANNE TELLES, GLAUCIO ERICEIRA, GLAUCIONE PE-
DROSO, GREGORIO JANSEN, GUILHERME LIMA, 
GUSTAVO ARRUDA, GUSTAVO MORENO, GUTEM-
BERG RODRIGUES, HAROLDO HERBERT SILVA, HEL-
CIO DE JESUS SILVA, HELCIONE ARAÚJO, HELENA 
RIBEIRO DE SOUZA, HELLEN CHRIS, HELOÍSA VAS-
CONCELOS, HENRIQUE BÓIS, HENRIQUE CASTRO 
FERNANDES, HENRIQUE FOSFATO, HERBETH DE 
JESUS SANTO, HONÓRIO DA PENHA NETO, HONO-
RIO MOREIRA, INARA RODRIGUES, IRONARA MAR-
TINS, ISABELLA GOULART, ISADORA FONSECA, 
ISAURINA NUNES, ISMAEL ARAÚJO, ITALO LIMA, 
IVAN VIANA OBAMA, IZAK CUTRIM, JACKELINE 
HELLUY, JACKELINE MOUCHERECK, JANINE CI-
DREIRA, JAQUELINE BARROS HELUY, JAQUELINE 
CASTRO, JAQUELINE HELUY, JEFERSON LAUAN-
DE, JERÔNIMO VIVEIROS, JHONATAN CARDOSO, 
JHONNY RIBEIRO, JHONNY ROMACK, JOANITA 
ATAYDE, JOÃO AMÉRICO DE SOUSA, JOÃO BATIS-

TA BRAGA, JOÃO BATISTA LEMOS, JOÃO CARVA-
LHO JR, JOÃO DE MEDEIROS CAIMOR, JOÃO FREI-
RE MEDEIROS, JOÃO JOSÉ ADLER, JOÃO LIMA 
SOBRINHO, JOÃO PIRES FERREIRA, JOÃO RICAR-
DO, JOÃO SILVA, JOELSON BRAGA, JOICE REGINA, 
JONAS SAKAMOTO, JORGE DA SILVA VIEIRA, JOR-
GE VIEIRA, JOSÉ ANACLETO SANTOS ARAÚJO, JOSÉ 
ANANIAS DOS SANTOS , JOSÉ ANTÔNIO ITAPARY, 
JOSÉ CÂNDIDO DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS P. MAR-
TINS, JOSÉ CIRILO TEIXEIRA FILHO, JOSÉ DINIZ, 
JOSÉ EMANOEL DA SILVA, JOSÉ FERREIRA BATY, 
JOSÉ FRAZÃO, JOSÉ LOUZEIRO, JOSÉ LUSTOSA DA 
CUNHA, JOSÉ MACHADO, JOSÉ NASCIMENTO MO-
RAES, JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA 
DA SILVA FILHO, JOSÉ PIRES DE SABÓIA FILHO, 
JOSÉ REINALDO C. MARTINS, JOSÉ REINALDO 
FERREIRA, JOSÉ REINALDO MARTINS, JOSÉ RI-
BAMAR BOGÉA, JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA (SOU-
SINHA), JOSÉ RIBAMAR GOMES, JOSÉ RIBAMAR 
L. PINHEIRO, JOSÉ RIBAMAR MENDONÇA, JOSÉ 
RIBAMAR PINHEIRO, JOSÉ RIBAMAR PINTO, JOSÉ 
RIBAMAR ROCHA GOMES, JOSÉ SALIM, JOSÉ SAR-
NEY, JOSÉ VERA CRUZ SANTANA, JOVELINA REIS, 
JULINARA LOPES, KARLA LIMA, KARLOS GEROMY, 
KÁTIA DO P. S. VIANA GOMES, KATIA PERSOVISAN, 

KELLY RIBEIRO, KELY PADILHA, KYEL MARTINS, LA-
FAYETE DE MENDONÇA, LAGO BURNET, LENDO EDRO-
ALDO, LEONARDO FABIANO, LEONEL DA MOTA, LIA-
NA MENDES, LILAH LISBOA DE ARAÚJO, LILIAN WITE 
FIBE, LILIANE MOREIRA DE OLIVEIRA, LIMA COELHO, 
LISIANE MARTINS, LISOCA NUNES, LISSANDRA LEI-
TE, LUANA GOMES, LUANDA BELO, LUCAS HADDAD, 
LUCAS PRAZERES, LUCAS VIEIRA, LUCIANA GOMES, 
LUCIANO ALVES COUTINHO, LUÍS CARLOS, LUÍS CAR-
LOS MORAES, LUÍS CARLOS PRIO, LUIS FÉLIX DE 
SOUSA, LUIS FURTADO, LUÍS LILIO, LUIS PEDRO, LUIS 
PEDRO DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ DE FRANÇA , LUIZ 
PEDRO, LUIZE LORENNE, LULA DE FRANÇA RÊGO, 
LURDINHA CASTRO, LUSO TORRES, MADALENA NO-
BRE, MANUELA VIEIRA, MARCELA MENDES, MARCE-
LA SIMPLÍCIO, MARCELO BACCARINI, MARCELO LIMA, 
MARCELO SIRKIS, MARCELO WILLINS, MARCI ALBER-
TO M. SANTOS, MARCO AURÉLIO OLIVEIRA, MARCOS 
ATAHUALPA, MARCUS SALDANHA, MARIA DE FÁTI-
MA LESSA, MARIA ELOISA M. FERREIRA, MARIA INÊS 
SABÓIA, MARIA JOSÉ G. DE ARRUDA, MARIA RAIMUN-
DA SANTOS, MARIA TEREZA CARVALHO, MARIANA 
BARROS, MARIANA DIAS, MARIANA SALGADO, MÁRIO 
CAMELO, MÁRIO CARVALHO, MÁRIO JORGE MUNIZ, 
MÁRIO LINCOLN F. DOS SANTOS, MÁRIO SOARES, 
MARY DOLHARA, MATHEUS WERNECK, MAURICIO 
ALEXANDRE VIEIRA, MAURICIO MOREIRA, MAURO 
CAMPOS, MERVAL DE OLIVEIRA MELO, MICHEL SOU-
SA, MIÉCIO JORGE, MIEKO WADA, MIRLENE BEZER-
RA, MIVAN GEDEON, MOACYR BARROS, MÔNICA WOLD-
VOGEL, MOREIRA SERRA, MURILIO COSTA FERREIRA, 
NAPOLEÃO SABÓIA, NATASHA OLENKA, NEDILSON 
MACHADO, NEIVA MOREIRA, NEOLINIO SILVA GOMES, 
NERES PINTO, NEYDSON MOREIRA, NILTON ORNE-
LAS, NONATO MASSON, NÚBIA LIMA, ODILON SOA-
RES, ODORICO MELO ARAÚJO, OLDEMAR DESTERRO 
E SILVA, OLIVEIRA RAMOS, ONILDA SAMPAIO, PALOMA 
PINHEIRO, PATRICIA BRENDA, PATRICIA CUNHA, PA-
TRÍCIA MONDEGO FREIRE, PATRICK ABREU, PATRICK 
PATAUGASA, PAULO DE TASSO, PAULO DE TASSO JR., 
PAULO MALHEIROS, PAULO MELO, PAULO PELLEGRI-
NI, PAULO PONTES, PAULO SOARES, PEDRO ALMEI-
DA, PEDRO BATISTA FREIRE, PEDRO HENRIQUE FREI-
RE, PEDRO VENÂNCIO, PETRONILIO FILIPE, PETRONIO 
SÁ, PIRES DE SABÓIA, QUECIA CARVALHO, RAFA LIMA, 
RAFAELA VIDIGAL, RAFAELLE FROES, RAIMUNDO BOR-
GES, RAIMUNDO FILHO, RAIMUNDO GARRONE, RAI-
MUNDO HENRIQUE XAXADO, RAIMUNDO MELO, RAI-
MUNDO MURILO, RAIMUNDO NONATO F. PEREIRA, 
RAIMUNDO NONATO LIMA, RAIMUNDO TAVARES, RA-
MIRO CORREIRA AZEVEDO, RANGEL CAVALCANTE, RA-
QUEL DE FREITAS, RAYSSA TAUANE, REINALDO BAR-
ROS, RENATA HARRISON, RENATO COSTA, RIBAMAR 
JÚNIOR, RIBAMAR PINHEIRO, RIBAMAR PRASERES, RI-
BEIRO JR, RITA MATOS, ROBERT OLIVEIRA, ROBSON 
PAZ, RONALD QUÉOPS, ROSANA CARNEIRO, RUI FA-
ÇANHA DE SÁ, SAFIRA PINHO, SÁLVIO DINO, SAMARA 
DA SILVA, SAMARTONY MARTINS , SAMIR ARANHA, 
SANDRA VIANA, SARA RUAS, SAULO DUAILIBE, SAULO 
MARINO, SEBASTIÃO AUGUSTO GUIMARÃES, SEBAS-
TIÃO JORGE, SEBASTIÃO NEGREIROS, SELMA ROSA, 
SÉRGIO BRITO, SHIRLEY NOLETO, SILVIA CORDEIRO, 
SILVIA DINIZ, SOCORRO AROUCHE, SOCORRO BO-
AES, SUCY ANDRADE, SUSANA BACKMAN, TAYNA 
ABREU, TELMA BORGES, TERESA DIAS, TEREZA CAR-
VALHO, TEREZA DIAS, THAISE LIMA, THALIA LEMOS, 
THAYANE MARAMALDO, THAYSE LIMA, THIAGO VE-
LOSO, TRAVASSOS FURTADO, UBIRACI VIEGAS, UBI-
RAJARA CUNHA, VALBERT PINHEIRO, VALDERINA 
ROCHA SILVEIRA, VALDERINA SILVEIRA, VALDYR 
GUIMARÃES, VANESSA MOREIRA, VÂNIA RODRI-
GUES, VILELA DE ABREU, VITOR GONÇALVES NETO, 
VIVIANE PASSOS, WADY SAUÁIA, WAGNER FEREIRA, 
WALBER OLIVEIRA, WALDEMIR NERES PINTO, WAL-
DO MELO, WALTER CAMPOS, WALTER RODRIGUES, 
WERBER LIMA, WILSON BARBOSA, WILSON LIMA, 
YUMI WADA, ZÉ CIRILO, ZÉ REINALDO MARTINS, ZEMA 
RIBEIRO, ZILDA ASSUNÇÃO, ZINA NICÁCIO...
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O Imparcial nos calcanhares
do 1º século de informação

POR RAIMUNDO BORGES
DIRETOR DE REDAÇÃO

F
azer jornal impresso nos dias de 
hoje é muito mais do que uma ins-
piração cotidiana para alimentar 
o espírito humano com informa-

ções. É, sobretudo, insistir numa aventu-
ra de quem escala o Monte Evereste sem 
saber se o oxigênio o manterá vivo até o 
topo. É com esse espírito de desbravar a 
cada dia um amanhã incerto, que a equipe 
produtora de O Imparcial tem encarado 
desde o longínquo 1926, o desafio de fa-
zer jornalismo independente. Já se foi um 
somatório de 347.130 dias a nos separar 
daquele 1º de Maio, uma data mundial-
mente dedicada ao Trabalho, fator mais 

importante de produção.

O que nos anima a marchar com sere-
nidade e determinação é lutar por um fu-
turo melhor para cada maranhense. Afi-
nal, daqui a cinco anos, O Imparcial estará 
chegando aos cem anos, um marco alcan-
çado no Brasil por pouquíssimos jornais 
impressos. Uma história que não pode ser 
desvinculada, obviamente, dos 200 anos 
do primeiro jornal maranhense. Em abril 
de 1821, quando São Luís ainda portava o 
garboso epíteto de Athenas Brasileira, sur-
giu O Conciliador do Maranhão e se tornou 
marco do início da nossa atividade jorna-
lística. Mostrava ser um veículo pujante e 
bastante diversificado, embora financiado 
pelo então governador da Província, Ber-
nardo da Silveira Pinto da Fonseca.

A data dos 200 anos do Conciliador é tão 
relevante, que a Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) está organizando uma 
série de eventos em 2021. As ações estão 
sendo organizadas e efetivadas pela Dire-
toria de Comunicação. “Achamos que essa 
é uma data que não podia passar em bran-
co. Afinal, não é todo dia que se fazem 200 
anos de história”, justificou o vice-reitor e 
diretor de Comunicação da UFMA, Marcos 
Fábio Belo Matos. A programação vai ser 
desenvolvida, durante todo este ano, com 
a entrega de comendas a personalidades 
que fizeram ou se destacaram na imprensa 
do Maranhão nesses dois séculos.

Quanto a O Imparcial, a decisão de edi-
tá-lo foi tomada por pura inspiração de 
servir ao espírito público com informa-
ção. Um misto de aventura e de prestação 
de serviço pelo “meio” mais importante e 
influente da época: o jornal. O empresário 
João Pires Ferreira se jogou de corpo inteiro 
no projeto de lançar um matutino sem in-
terferência política em sua linha editorial. 
O Imparcial tornou-se uma instituição da 

Imprensa no Maranhão. Um projeto sem 
dúvida desafiador para quem pretendia 
quebrar paradigmas, fazendo jornalis-
mo equilibrado no Estado de altíssimos 
índices de analfabetismo e de pobreza, 
além de situado numa região de rasa co-
municação com o resto do Brasil.

Em 1926, o Maranhão era um estado 
predominantemente rural, com uma po-
pulação de 870 mil habitantes – no Brasil 
de 30,6 milhões. Só se ligava ao Nordes-
te pelo Piauí, conectado pela Estrada de 
Ferro São Luís-Teresina, responsável pela 
maior integração da capital com o inte-
rior rumo ao sertão. Foi a ferrovia que 
tornou desimportante o transporte de 
gente e de cargas pelos barcos e balsas 
a motor que faziam mover a economia 
das cidades banhadas pelo Rio Itapecu-
ru. Na direção da Baixada Maranhense, 
o mar era a estrada que movia o desen-
volvimento nos dois sentidos da capi-
tal e interior.

O ano de 1926 era mais do que desa-
fiador para o lançamento de um jornal, 
sem outros meios eletrônicos de comu-
nicação. O rádio só chegou ao Maranhão 
por volta de 1930, mesmo assim uma 
raridade ao alcance dos maranhenses. 
João Pires Ferreira, no entanto, aceitou 
o desafio de tentar quebrar a dicotomia 
dos jornais de então. As linhas editoriais 
das publicações eram a voz impressa dos 
políticos. 

Feitos em pequenas gráficas, em for-
matos meio berliner, sempre instrumen-
talizados para os embates políticos contra 
e a favor dos poderosos. O Imparcial, a 
partir do nome, chegou para usar o jor-
nalismo como ferramenta de sustentação 
equilibrada da informação sem dono.

Com poucos meses de circulação, O 
Imparcial já adotara a primeira mudan-

ça no formato. Saiu do tamanho berliner 
para o standart, com o volume maior de 
páginas e já adotando uma fase inci-
piente de ilustração fotográfica. Eram 
clichês de imagens de praças, monu-
mentos históricos ou de raros eventos 
políticos. Depois de sua aquisição pelo 
jornalista Assis Chateaubriand em 1944, 
quando incorporou O Imparcial à sua 
rede de jornais e rádio dos Diários As-
sociados, houve uma reformulação no 
conteúdo editorial e no aspecto gráfico, 
ocasião em que já dominava o mercado 
publicitário.

O fotógrafo Dreyfus Azoubel passou 
a integrar a equipe de O Imparcial, tor-
nando-se o primeiro repórter-fotográfico 
da imprensa maranhense, com o amazo-
nense José Mendonça (Foto Mendonça) 
na função de clicherista, ocupada, pos-
teriormente por Moacir Bueno, ex-joga-
dor de futebol. O jornal já era referência 
como noticioso, com circulação estadu-
al, principalmente nas cidades cortadas 
pela Estrada de Ferro São Luís-Teresina. 
Na época os principais anunciantes de O 
Imparcial eram os cinemas Éden, Royal 
e Rox, para anunciar filmes de grandes 
plateias mundiais, como o Grande Mo-
tim, A Alegre Divorciada, Sob as Ondas, 
Anjos de Cara Suja, etc.

Mas tudo isso é passado quase ro-
mântico do jornalismo. O presente é a 
crise que se abateu sobre as mídias im-
pressas e, com a pandemia, o impacto 
aprofundou o estrago no conjunto geral 
dos negócios. As empresas de comunica-
ção não conseguem fechar o quadro de 
receita e despesa. As informações digi-
tais pulverizaram tanto a notícia quanto 
tudo relacionado ao conhecimento hu-
mano. O velho modelo do negócio jornal 
impresso, empurrado pela publicidade 
e assinatura, trocou as bancas esquina 
pelo celular à mão e o notebook à mesa. 
Apesar do quebra-quebra generalizado 
em uma década, a boa notícia é que o 
jornal impresso não está morto e não vai 
morrer. Está se reinventando para sobre-
viver à hecatombe, bem mais forte que 
outros impactos, como o da TV nas dé-
cadas de 50/60.

Fazer jornal no Brasil e no mundo nun-
ca foi um mar de tranquilidade nem um 
garimpo a céu aberto. O que mais precisa 
hoje é o jornalismo impresso entender 
qual o seu papel em um mundo digitali-
zado ao extremo e que o leitor pretende 
encontrar em suas páginas. O que vale 
no jornal não é mais tanto o que está es-
crito. Mas provar para o leitor que vale a 
pena tê-lo com fonte de informação di-
ferenciada. O valor mudou de nome e de 
lugar. Agora é a qualidade, o diferencial 
e a capacidade de surpreender. O leitor 
é mais exigente. Quer explicação, con-
teúdo, análise e profundidade.

Toda essa trajetória única da imprensa 
do Maranhão só foi possível chegar até 
aqui graças ao fundador José Pires Fer-
reira, o jurista José Pires de Saboia, José 
Adirson de Vasconcelos, Arthur Almada 
Lima Filho, Raimundo Carvalho Melo, 
Pedro Batista Freire (que há 26 anos está 
na direção geral de O Imparcial) e uma 
enorme equipe que vem se revezando ao 
longo dos anos. Cada um, com sua de-
dicação profissional e amor à profissão 
– especialmente os jornalistas – é mere-
cedor do respeito e da homenagem da 
Empresa Pacotilha S/A.

Agregado à marca quase secular, O 
Imparcial Online conseguiu se tornar 
o principal portal de notícias do Mara-
nhão, chegando a superar seis milhões 
de acessos mensais. Mas o matutino que 
se tornou instituição do Maranhão se-
gue se adaptando, atualizando proces-
sos, respeitando a notícia e praticando 
o jornalismo dedicado até ao gosto da 
geração tiktok. Afinal, fazer jornalismo 
é tirar a venda dos olhos de quem não 
conhece a verdade. 

É Buscar a verdade mesmo diante do 
mundo em que a verdade é, infelizmen-
te, devastada pela danosa praga das fake 
news. O bom jornalismo é um produto 
sem fibrose.

Neste Dia do Trabalho vale refleti e 
copiar Theodore Roosevelt: “De longe, 
o melhor prêmio que a vida oferece é a 
chance de trabalhar duro no trabalho 
que vale a pena”.
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EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as
do Es ta do do Ma ra nhão-Fi e ma e vi ce-
Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI.

POR ALEX BRI TO* E EDEN JR.**  
* Eco no mis ta, Dou tor em De sen vol vi -
men to, Pro fes sor As so ci a do da UF MA
(alex_ bri to@yahoo.com).  ** Eco no mis ta,
Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre
em Eco no mia (eden-jr@ho tl -
mail.com.br) 

Vida longa a O Imparcial

A im pren sa no Ma ra nhão com ple ta ago- 
ra, 200 anos de exis tên cia. Ini cia com o lan- 
ça men to de O Con ci li a dor, edi ta do em 1821,
e con for me pes qui sa do res, o ide a li za dor do
jor nal foi o en tão go ver na dor da Pro vín cia,
Ma re chal Ber nar do Sil vei ra Pin to da Fon se- 
ca. Des de en tão, mui tos pe rió di cos cir cu la- 
ram e no mes co mo João Lis boa, Odo ri co
Men des, Gra ça Ara nha, Sou san dra de e ou- 
tros ilus tres pro fis si o nais que con so li da ram
a qua li da de do jor na lis mo ma ra nhen se.
Mui to tem po de pois, no dia pri mei ro de
maio de 1926, o em pre sá rio es ta be le ci do em
São Luís, João Pi res Fer rei ra, apro vei tan do
um ni cho de mer ca do, co lo cou em cir cu la- 
ção a pri mei ra edi ção de O Im par ci al, um
ma tu ti no não atre la do às for ças po lí ti cas,
co mo os pe rió di cos de en tão.

J. Pi res, no me que ado tou na im pren sa,
fez um jor nal in de pen den te, no ti ci an do os
fa tos sem vín cu lo aos gru pos opo si ci o nis tas
ou go ver nis tas, for ças po lí ti cas vin cu la das
ao vas to nú me ros de tí tu los pu bli ca dos na
ci da de. Na épo ca os jor nais re pro du zi am os
fa tos po lí ti cos e so ci ais, gran de quan ti da de
de ar ti gos li te rá ri os e os cri mes de re per cus- 
são e, qua se na da de es por tes, se tor que ain- 
da não ti nha a acla ma ção po pu lar. Mas, O
Im par ci al agra dou a po pu la ção por ser o pi- 
o nei ro no Ma ra nhão do jor na lis mo ilus tra- 
do, des ta can do nas ma té ri as fo tos da so ci e- 
da de, dos acon te ci men tos e do dia a dia da

ci da de.
O pri mei ro en de re ço do diá rio foi a Ave- 

ni da Ma ga lhães de Al mei da, mu dan do-se
pa ra um pré dio na rua Afon so Pe na, até che- 
gar ao so bra dão da mes ma rua, nú me ro 46, o
pa la ce te on de re si diu a fa mí lia de Be ne di to
Lei te, con ter râ neo da ci da de de Ro sá rio, um
dos gran des jor na lis tas e po lí ti cos ma ra- 
nhen se que che gou a ocu par, co mo go ver- 
na dor, o Pa lá cio dos Leões.

Em 1944, J. Pi res ven de o jor nal pa ra As sis
Cha te au bri and, po de ro so do no do gru po de
co mu ni ca ção Diá ri os As so ci a dos, edi tor de
jor nais e re vis tas co mo O Cru zei ro, in tro du- 
tor da te le vi são no Bra sil(TV Tu pi) e do no de
imen sa re de de emis so ras de rá dio e agên ci- 
as de no tí ci as. O mai or con glo me ra do de mí- 
dia que o país co nhe ceu.

Com no vo do no, o no ti ciá rio cres ceu e
do mi nou o mer ca do. Com par que grá fi co de
pri mei ra li nha e pro pos ta edi to ri al idên ti ca à
ma triz no Rio de Ja nei ro, te ve no seu co man- 
do no mes ex pres si vos co mo Mié cio Jor ge,
Jo sé Pi res de Sa bóia, Adir son Vas con ce los,
Arthur Al ma da Li ma Fi lho e Pe dro Frei re que
até ho je ad mi nis tra o veí cu lo e é um dos pi o- 
nei ros da no va im pren sa lo cal.

Na re da ção pas sa ram Be ne di to Bu zar
com a co lu na po lí ti ca Ro da Vi va, Cor dei ro
Fi lho, com jor na lis mo de ne gó ci os, Ma ria
Inês Sa bóia, a gran de co lu nis ta do Mo men to
So ci al, Jo sé Ri ba mar Bo géa, no su ple men to
es por ti vo, que de lá saiu pa ra mon tar o seu
Jor nal Pe que no que com ple ta 70 anos. O jor- 
na lis ta, es cri tor e po lí ti co Jo sé Sarney ini ci ou
sua car rei ra jor na lís ti ca na re da ção do no ti- 
ci o so. As sim co mo Rai mun do Bor ges, de ca- 

no da em pre sa Pa co ti lha, há mui to tem po
di re tor de Re da ção. Mui tos ases da im pren sa
ti ve ram o jor nal co mo pri mei ra es co la, as- 
sim co mo mui tos in te lec tu ais pu bli ca ram
nas su as pá gi nas, seus es cri tos pa ra lei tu ra
do pú bli co. Par te de les se tor nou fa mo so e
en ve re dou pe la car rei ra po lí ti ca. Du ran te
dé ca das o jor nal for mou imen so qua dro de
jor na lis tas que fi ze ram a his tó ria do Ma ra- 
nhão nes tes 95 anos de sua exis tên cia.

O Im par ci al lan çou a pri mei ra im pres so- 
ra ro ta ti va do sis te ma Off-Set no Ma ra nhão.
Acom pa nhou fa tos his tó ri cos co mo a as cen- 
são e que da de Ge tú lio Va gas, a Se gun da
Guer ra Mun di al, a in ter ven ção do Es ta do
No vo no Ma ra nhão, a Gre ve de 51, fa to mar-
can te da po lí ti ca do nos so es ta do, a elei ção
de As sis Cha te au bri and se na dor pe lo Ma ra- 
nhão, apoi a do por Vi to ri no Frei re, as Co pas
do Mun do, a che ga da do Ho mem a Lua, o
Go ver no Mi li tar e sem pre se fez pre sen te ao
no ti ci ar a vi da po lí ti ca, es por ti va, o co ti di a-
no da ci da de e do es ta do e as gran des mu-
dan ças que acon te ce ram no Ma ra nhão, no
Bra sil e no mun do.

A im pren sa é a es ta bi li za do ra da de mo-
cra cia. O jor nal im pres so que ho je per de a
su pre ma cia pa ra o veí cu lo vir tu al, de ve rá se- 
guir ain da por lon go tem po co mo ana lis ta e
ba li za dor dos fa tos, com a pro du ção de con- 
teú do éti co e isen to, ne ces sá ri os pa ra a con- 
ti nui da de da im pren sa li vre e des com pro-
me ti da. Em sua ex ten sa vi da O Im par ci al
con quis tou cre di bi li da de, se mo der ni zou e
es tá se guin do com ino va ção o no vo ca mi- 
nho dos tem pos da tec no lo gia e da mo der ni-
da de da in for ma ção.

95 ANOS DE O IMPARCIAL

Um jornal, cada vez mais, essencial 

Ir re fu ta vel men te 2021 é um ano in de lé- 
vel. Por um as pec to trá gi co é a épo ca em que
ain da so fre mos os efei tos dra má ti cos, e de- 
ve ras im pre vi sí veis, da ter rí vel pan de mia da
Co vid-19, que, até a go ra, pro vo cou, la men- 
ta vel men te, a mor te de mais de 400 mil bra- 
si lei ros, ver gou a eco no mia na ci o nal, cau- 
san do, em 2020, que da do PIB de 4,1% – a
mai or em 24 anos – pro du ziu a ex tin ção de
in con tá veis em pre sas, le vou ao de sem pre go
14 mi lhões de ci da dãos, au men tou a fo me, a
po bre za e a de si gual da de no país.

Con tu do, por ou tra ver ten te, co me mo ra- 
mos du as da tas glo ri o sa men te mar can tes
nes te ano, am bas re la ci o na das à co mu ni ca- 
ção ma ra nhen se. A ini ci al, em alu são ao bi- 
cen te ná rio da im pren sa em nos so Es ta do, is- 
so pois, em abril de 1821 era cri a do o pri mei- 
ro jor nal ma ra nhen se: O Con ci li a dor do Ma- 
ra nhão – que cir cu lou até ju lho de 1823. Es se
nos so jor nal foi ins ti tuí do pe la Ad mi nis tra- 
ção lo cal, en tão vin cu la da à Co roa por tu gue- 
sa, que no co me ço era pu bli ca do de for ma
ma nus cri ta e de pois de mo do im pres so,
na Ti po gra fia Na ci o nal Ma ra nhen se, que
per ten cia ao Go ver no da Pro vín cia.

A ou tra, faz re fe rên cia aos 95 anos de fun- 
da ção do Jor nal O Im par ci al – o pe rió di co
mais an ti go em cir cu la ção no Ma ra nhão. O
Im par ci al foi inau gu ra do em 1° de maio de
1926 pe lo jor na lis ta e co mer ci an te João Pi res
Fer rei ra. Em ou tu bro de 1944, o ma tu ti no foi

ad qui ri do pe los Diá ri os As so ci a dos, na oca- 
sião o mais im por tan te gru po de co mu ni ca- 
ção do Bra sil, de pro pri e da de de As sis Cha te- 
au bri and. O Im par ci al sem pre es te ve na
van guar da dos jor nais do Es ta do, in tro du- 
zin do aqui téc ni cas pi o nei ras, co mo a má- 
qui na de es cre ver em sua re da ção, a im pres- 
são off-set e a com po si ção com pu ta do ri za- 
da.

No que se re fe re aos prin cí pi os ba si la res
da im pren sa mun di al, O Im par ci al no ta bi li- 
za-se pe lo mais ab so lu to es teio de pro fis si o- 
na lis mo e tra to res pon sá vel das no tí ci as, que
tão ade qua da men te em ba sam a for ma ção e
a con so li da ção do pen sa men to da nos sa so- 
ci e da de. A im por tân cia de O Im par ci al não
se re su me ape nas na res pon sa bi li da de so ci- 
al de ga ran tir a fi de li da de da no tí cia, mas so- 
bre tu do na de fe sa tem pes ti va do com pro- 
mis so com os fa tos e de sua in ter pre ta ção
plu ral, ofe re cen do ao lei tor ma ra nhen se,
ávi do não ape nas pe la no tí cia em si, mas por
sua aná li se, um le que im por tan te de pos si- 
bi li da des. Gru pos, vi sões, ide o lo gi as e ten- 
dên ci as di fe ren tes – e even tu al men te an- 
tagô ni cas – tem pre ci o so es pa ço nas pá gi nas
de O Im par ci al, pa ra que o lei tor pos sa cons- 
truir a sua pró pria con vic ção a par tir de po si- 
ções he te ro gê ne as.

Tal vez o mai or exem plo da mul ti pli ci da- 
de sus ten ta da pe la in te gri da de es te ja na di- 
men são to ma da pe lo Ca der no Opi nião que,
a par tir do tra ba lho co o pe ra ti vo, tor nou-se
um ce lei ro de co la bo ra do res qua li fi ca dos
com in ter pre ta ções, aná li ses e pon tos de vis- 
ta dis tin tos e igual men te ins ti gan tes. Os as- 
sun tos dis cu ti dos na se ção im pu se ram-se
co mo ame a ça à mo no to nia do “diá lo go de
um só as sun to” ou da lei tu ra te di o sa, sem
gra ça que não com pe le e não in ci ta à re fle- 

xão. Co men tam-se os gran des te mas, que
atra ves sam a vi da na ci o nal e in ter na ci o nal,
se ja de eco no mia, po lí ti ca, saú de pú bli ca,
meio am bi en te, leis, e do es pí ri to des sas, das
elei ções, e de tan tas ou tras ques tões de gran-
de en ver ga du ra que al can çam to dos nós.
Mas tam bém se opi na, com a mes ma ele- 
gân cia e di da tis mo, so bre o nos so co ti di a no,
as nos sas pe cu li a ri da des, ru as e pra ças, o
que nos ape te ce e, por ve zes, nos abor re ce.

É cla ro que as trans for ma ções re cen tes –
 as tec no ló gi cas prin ci pal men te – pro du zi-
ram fis su ras no “mo no pó lio” in for ma ti vo
dos gran des ór gãos tra di ci o nais de im pren-
sa, mo di fi can do, in clu si ve, o mo de lo de ne- 
gó cio e a for ma de con tar as his tó ri as. Mas o
jor na lis mo sé rio, en ga ja do, de qua li da de e
de mo crá ti co ne ces sa ri a men te mi gra rá pa ra
o cha ma do “jor na lis mo par ti ci pa ti vo”. In du- 
bi ta vel men te, o es pa ço de opi nião cons truí- 
do por O Im par ci al, que am pli ou a es fe ra pú- 
bli ca e ex pan diu o cam po de li ber da de do
de ba te qua li fi ca do e plu ral, é um exem plo
ne ces sá rio e im por tan te des se jor na lis mo de
par ti ci pa ção.

Em tem pos do avan ço ine xo rá vel da In- 
ter net, uni ver so que O Im par ci al tão bem
do mi na – pro va dis so é que o seu si te de no tí- 
ci as é um dos mais aces sa dos do Ma ra nhão –
 es se ór gão re a fir ma-se co mo vi tal. Is so tan to
por ser um veí cu lo pro fis si o nal e com pro-
me ti do com a apu ra ção e di vul ga ção re al
dos fa tos, quan to por obs tar a as si mi la ção
das fa ke news – es sa pra ga ma li ci o sa, sor ra-
tei ra e re pug nan te, que tan tos ma le fí ci os e
tra gé di as tem cau sa do ao Ma ra nhão, ao Bra- 
sil e ao mun do. O Im par ci al, um jor nal, ca da
vez mais, es sen ci al! Que ve nha o cen te ná rio!

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta

O Im par ci al 9.5

Não po den do e nem de ven do ir con tra as ten dên ci as
mo der ni za do ras, ou mo der ni zan tes, em pra ti ca men te
to dos os as pec tos da vi da hu ma na, já es tou bem adap ta- 
do a lei tu ra de jor nais, re vis tas, tra ba lhos téc ni cos, al- 
guns li vros e até lau dos de exa mes la bo ra to ri ais “em
meio ele trô ni co” co mo diz-se no jar gão da Tec no lo gia
da In for ma ção (T.I.). Con fes so, con tu do, que as pri mei- 
ras ex pe ri ên ci as com es te no vo mo do de lei tu ra me fo- 
ram des con for tá veis, mas lo go per ce bi que es ta va eu a
me de fron tar com o fim de uma era. Ou me adap ta ria ou
fi ca ria “fo ra”. Mas tal per cep ção me fez re tro ce der a
tem pos de mi nha exis tên cia que me fo ram mui to mar- 
can tes. Na mi nha ca sa pa ter na, no Mon te Cas te lo, ao
lon go dos anos 60 e 70 do sé cu lo pas sa do, era ca ti va a
pre sen ça do Jor nal Pe que no, com ba ti vo veí cu lo de opo- 
si ção ao Vi to ri nis mo do mi nan te na épo ca, e que ain da
ho je cir cu la em nos sa ci da de. 

A lei to ra fi el do pe rió di co era mi nha avó ma ter na,
Mar ce li na dos San tos Ra po so, mu lher de es pí ri to mui to
à fren te de seu tem po. Aliás, eu po de ria até rei vin di car a
seu fa vor o cré di to de pre cur so ra da le gis la ção de tra ta- 
men to di fe ren ci a do pa ra o ido so, já que na que le tem po
ela, ao che gar aos ci ne mas que mui to gos ta va de fre- 
quen tar ou a to mar os ôni bus que usa va pa ra seus des lo- 
ca men tos, exer cia o di rei to de não en fren tar fi las ou de
ter um as sen to re ser va do pa ra si, res pec ti va men te, pois,
co mo di zia, “era ve lha” e ti nha tais di rei tos.

As sim, des de a in fân cia, con vi vi com jor nais e os
trans for mei no meu pri mei ro há bi to de lei tu ra. Já na
ado les cên cia e iní cio de ju ven tu de, vol tei-me pa ra os
“jor nais de fo ra”, es pe ci al men te o Jor nal do Bra sil, do
Rio de ja nei ro, de pro pri e da de da Con des sa Pe rei ra Car- 
nei ro, de ilus tre fa mí lia do Ma ra nhão, on de eram lei tu- 
ras obri ga tó ri as a CO LU NA DO CAS TEL LO, do jor na lis ta
pi aui en se Car los Cas tel lo Bran co, e o ar ti go do ro man- 
cis ta ma ra nhen se Jo sué Mon tel lo, am bos ti tu la res de
seus es pa ços no JB, co mo era co nhe ci do o jor nal, por
mais de 30 anos. Quan tas não fo ram as ve zes em que fui
ao ae ro por to da ci da de ape nas pa ra ad qui rir a edi ção de
Do min go do JB. Nes se pe río do o sis te ma de as si na tu ras
de jor nais ain da não se dis se mi na ra por to do o país e a
úni ca for ma de sua aqui si ção era a com pra nas Ban cas
de Re vis tas.

Mais re cen te men te, fui sur pre en di do um dia em São
Pau lo, on de me en con tra va de fé ri as, com um inu si ta do
pre sen te de meu ne to Caio Cé sar, que me acom pa nha va
na que la tem po ra da, na for ma de um exem plar da FO- 
LHA DE SÃO PAU LO. É que, pas se an do pe las ru as da ci- 
da de, viu em uma ban ca aque le jor nal que se acos tu ma- 
ra a me ver len do di a ri a men te em ca sa e pe diu a sua avó
que o com pras se pa ra me pre sen te ar.

Na se gun da me ta de dos anos 70, tra ba lhei dois anos
em Im pe ra triz e tam bém lá man ti ve mi nha fi de li da de
aos jor nais, sen do des sa épo ca uma me mo rá vel sé rie de
ar ti gos do jor na lis ta Ban dei ra Tri buz zi, Crô ni cas de Pal- 
má tria, em que de for ma sa tí ri ca exer cia cer ra da crí ti ca
ao en tão Go ver na dor do Es ta do, Os val do da Cos ta Nu- 
nes Frei re. Tam bém pre ci sa va ir ao ae ro por to to dos os
do min gos pa ra ad qui rir O Es ta do do Ma ra nhão, on de as
crô ni cas eram pu bli ca das do su ple men to SE TE DI AS do
jor nal. 

Há cer ca de dez anos, por ge ne ro si da de do Di re tor
Pe dro Frei re e do Edi tor Che fe de O Im par ci al, Jor na lis ta
Rai mun do Bor ges, man te nho uma co la bo ra ção quin ze- 
nal em su as edi ções dos Do min gos. Ali te nho ti do a
opor tu ni da de de com par ti lhar com os seus lei to res mi- 
nhas vi sões e opi niões so bre os te mas da eco no mia bra- 
si lei ra, ma ra nhen se e de São Luís com a mais ab so lu ta li- 
ber da de e in de pen dên cia.

E nes se mis ter, te nho o pri vi lé gio de par ti ci par de
uma his tó ria que ho je faz 95 anos, con ser van do-se fi el
aos va lo res bá si cos do bom jor na lis mo e trans for man- 
do-se nos as pec tos edi to ri ais, de ges tão e tec no ló gi co
que são por ta do res de fu tu ro, o que ex pli ca es sa ex tra or- 
di ná ria lon ge vi da de do jor nal.

O seu tí tu lo de im par ci al não sig ni fi ca ali e na ção ou
fal ta de vi são crí ti ca, mas uma po si ção aco lhe do ra de to- 
das as vi sões so bre os te mas que são de fa to im por tan tes
pa ra a so ci e da de.

Se ja nas mo der nas for mas ele trô ni cas, se ja no for ma- 
to do “ve lho pa pel e da tin ta” que nos acom pa nha ram
por tan to tem po, O IM PAR CI AL con ti nu a rá a ser um dos
mais im por tan tes jor nais do Bra sil, o que só en che de

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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FE LI PE KLANT
Ar ti cu lis ta

HA ROL DO SA BOIA
De pu ta do fe de ral Cons ti tuin te de 88

O Imparcial, são quase 100 anos

Quem cria ou in ven ta os atos são os
ato res pú bli cos, im pren sa des trin cha
e fil tra os fa tos pa ra no ti ci ar. Ja mais
exis tiu man che te mais ou me nos re le- 
van te, sur ge e de sa pa re ce do co men- 
tá rio po pu lar re sig na do ao in te res se,
co mo ção ou no va bom ba na bo ca do
po vo.

Jor nal O Im par ci al tem o pa pel de- 
ter mi nan te na cor re ta ma té ria, dei- 
xan do ex plí ci ta o quan do, o co mo e o
porquê dos acon te ci men tos no co ti- 
di a no. Ao lon go de qua se 100 anos
mu dou os es ti los, os pro fis si o nais, a
tec no lo gia e, prin ci pal men te, os in te- 
res ses de po der bri gan do com o di rei- 
to ao di rei to das co mu ni da des. To dos
ris ca ram de al gu ma for ma o de se nho
da so ci e da de que atu al men te vi ve- 
mos.

Sem pre vai exis tir os bas ti do res re- 

ve lan do o ex plí ci to em qual quer mo- 
vi men to das pes so as, o ex ce len te jor- 
na lis ta ja mais com pac tua ou tem a
per mis são de pai xões nas li nhas que
co lam no pa pel. Meio que per der a
opi nião pes so al, sal vos os co men ta- 
ris tas do mun do alheio com os achis- 
mos da ten da dos mi la gres.

Bom mes mo es tá no jor na lis ta in- 
ves ti ga ti vo, fra grân cia ra ra nos di as de
ho je. Es te ne gó cio de co pi ar sem con- 
sul ta da fon te cri ou uma le gião de re- 
pro du to res en xer tan do a men ti ra a
ca da se gun do, aos mi lha res, aten den- 
do ao ufa nis mo na per ver sa des cons- 
tru ção con tra a im pren sa. Obri ga tó rio
iden ti fi car o co la ri nho bran co que- 
ren do es ta be le cer o do mí nio das
men tes. Al guém pre ci sa avi sar aos
seg men tos do mi nan tes dos seus pra- 
zos fi ni tos na ten ta ti va de do mi nar as
men tes de uma na ção.

Ina cre di tá vel a vi si o ná ria ma lu qui- 
ce do jor na lis ta As sis Cha te au bri and

cri an do uma re de de co mu ni ca ção na
épo ca do país cheio de fron tei ras in-
ter nas. Os Diá ri os As so ci a dos exis te
no tú nel do tem po, mai or ou me nor,
so fren do do in te res se de ter cei ros na
sua fu tu ra ine xis tên cia, fa zen do o pa- 
pel de ava lis ta da de mo cra cia.

Mu dou a mo da, nas ce ram e mor re- 
ram mui tas fi gu ras, os aces sos de in- 
te ra gir es tão li be ra dos pa ra no vas
idei as. 

Mas, nos sa po pu la ção con ti nua no
res guar do da opi nião con ser va do ra,
tal vez o me lhor ex tra to no en ten di- 
men to da des con fi an ça dos bra si lei-
ros nas au to ri da des elei tas.

Fun da men tal re gis trar to do o com- 
pos to de pro fis si o nais que par ti ci pam
da evo lu ção do im pres so diá rio, im- 
pos sí vel de ter mi nar a im por tân cia in- 
di vi du al, to dos sa bem do pa pel em
per mi tir ao lei tor do re sig na do Jor nal
O Im par ci al es tar co nec ta do na ver da- 
de. So men te a ver da de.

O IMPARCIAL

Cheiro de papel, tinta e chumbo

Fa lar dos 95 anos de O Im par ci al é re- 
me mo rar mo men tos mar can tes de mi- 
nha in fân cia, na dé ca da de 50.

Meu pai, Pi res Sa boia, di ri gia os Diá- 
ri os As so ci a dos do Ma ra nhão e do Pi auí.
Aqui o ma tu ti no O Im par ci al e o ves per- 
ti no Pa co ti lha, O Glo bo, a “ve lha Pa co ti- 
lha”, co mo cos tu ma vam cha má-la, e a
Ra dio Gu ru pi; no Pi auí so men te a Rá dio
Di fu so ra.

Ho je me per gun to, co mo em uma pe- 
que na ci da de, a São Luís da épo ca, uma
em pre sa, mes mo de por te na ci o nal,
con se guia man ter, além de um ma tu ti- 
no, um jor nal ves per ti no?

É que, sem qual quer ca nal de te le vi- 
são, as no tí ci as do dia e da noi te an te ri or
vei cu la das pe la ma nhã já “es fri a vam” ao
meio-dia. Ha via-se que sol tar no iní cio
da tar de os ba ta lhões de pe que nos jor- 
na lei ros que, ve lo zes, se es pa lha vam
pe los bair ros da ve lha ci da de. Da Ma dre
Deus ao Anil, pas san do pe lo Ma ta dou- 
ro, Ca va co, por to da par te.

Me ni nos que gri ta vam, al to e bom
som, as man che tes do dia, co mo can tou
nos so que ri do João do Va le:

“Acho bo ni to até
O jor na lei ro a gri tar
Im par ci al Diá rio
Olha o Glo bo

Jor nal do Po vo des co briu ou tro rou- 
bo …”

Pi res Sa boia, ca te drá ti co da Fa cul da- 
de de Di rei to e ad vo ga do do Ban co do
Bra sil, des do bra va-se pa ra dar con ta de
tan tos afa ze res.

Só no fi nal da ma nhã che ga va ao be lo
ca sa rão dos As so ci a dos, pa ran do seu
car ro no vér ti ce do ve lho ar ma zém Fer- 
ro de En go mar, na con fluên cia da Afon- 
so Pe na e a Av. Ma ga lhães de Al mei da.
Vol ta va à tar de de pois das três; ia em ca- 
sa jan tar, vol tan do mais uma vez ao Jor- 
nal à noi te. Lá fi ca va, não ape nas até o
fe cha men to da edi ção, co mo após o iní- 
cio da im pres são nas ve lhas ro to pla nas,
já que a im po nen te ro ta ti va in gle sa (ou
ale mã?), por fal ta de pe ças, era mais
uma mo bí lia de co ra ti va.

Alu no da Es co la Mo de lo Be ne di to
Lei te e com au las à tar de com a ines que- 
cí vel, e se ve ra, pro fes so ra Bi bi Car va lho,
na Rua de Sto. Antô nio, tam bém ti nha
meu ter cei ro tur no, acom pa nhan do
meu pai à noi te no Jor nal.

Foi aí en tão que des co bri o mun do, a
lu ta de clas ses, pa trões e ope rá ri os, go- 
ver no e opo si ção, o uni ver so das co mu- 
ni ca ções e da ti po gra fia, os se gre dos da
fo to gra fia e dos cli chês de zin co. Que
vas to mun do o mun do da re da ção e das
ofi ci nas do an ti go O Im par ci al.

Me ni no, su bia e des cia cor ren do sem
can sar as in crí veis es ca da ri as do ca sa- 
rão, que le va vam, por su a ves de graus do
tér reo, ao pri mei ro, ao se gun do an dar e
ain da ao mi ran te.

No tér reo, as li no ti pos e as im pres so- 
ras, no fun do um enor me de pó si to de
pa pel. Pa pel que quan do es go ta va, por
su ces si vos atra sos dos na vi os que vi- 
nham do es tran gei ro, pro vo ca va em mi- 
nha men te um ter rí vel enig ma que não
con se guia de ci frar.

Is to por que, quem so cor ria o Im par- 
ci al, evi tan do a in ter rup ção das edi ções,
era o Jor nal Pe que no do Ri ba mar Bo gea.
Bo gea e Sa boia vi vi am em per ma nen te

e sé ri as dis pu tas. O Jor nal Pe que no,
opo si ci o nis ta, o Im par ci al, con ser va- 
dor. Bri gas que che ga vam mes mo ao
cam po pes so al. A úni ca tré gua en tre os
dois era quan do fal ta va pa pel. Quan do
um, pron ta men te, so cor ria o ou tro.

E eu não con se guia com pre en der,
ad mi tir, que dois ini mi gos no cam po de
ba ta lha so cor res sem um ao ou tro, for- 
ne cen do tor pe dos e mu ni ções pa ra que
… a guer ra con ti nu as se sem pa rar. (Bem
mais tar de, en con trei epi só dio se me- 
lhan te em uma pas sa gem do Gran de
Ser tão, Ve re das, de Gui ma rães Ro sa).

As li no ti pos eram imen sas má qui nas
com um te cla do, co mo de uma má qui- 
na de es cre ver. Mis te ri o sa men te, o
chum bo der re ti do em al ta tem pe ra tu ra,
após res fri a do, de pois da com po si ção
do tex to, co mo por mi la gre trans for ma- 
va-se em ti pos.

As con di ções de tra ba lho eram as
mais in sa lu bres. Tem pe ra tu ras bem al- 
tas, pés si ma ven ti la ção, ver da dei ro in- 
fer no.

Cu ri o so, an da va pra lá e pra cá. Con- 
ver sa va com li no ti pis tas, ti pó gra fos e
im pres so res.

Sal va dor, Ju men ti nho, Má rio Ca me- 
lo, Djal ma (que qua se per de a mão pre- 
sa à im pres so ra), Po e ta. Adil son, Ri bi- 
nha, Dar lan, Jo sé Lus to sa, Fe lix e tan tos
ou tros bra vos pro fis si o nais.

Raul Bon fim, apren diz, e o gran de
mes tre Drei fus Azou bel, dos mai o res fo- 
tó gra fos que o Ma ra nhão co nhe ceu. O
rá dio te le gra fis ta No va es.

E na con fec ção dos cli chês de zin co
um cé le bre za guei ro do Ma ra nhão Atlé- 
ti co Clu be: Mo a cir Bu e no.

São no mes que con si go lem brar en- 
tre as de ze nas e de ze nas de ope rá ri os
que tur no após tur no fa zi am gi rar, no
dia a dia, o ma tu ti no e o ves per ti no dos
As so ci a dos.

Na re da ção fi gu ras im po lu tas co mo
Au rí lio Vi ei ra de An dra de, Mié cio Jor ge,
Ve ra Cruz de San ta na, Ema nu el Sil va,
Mer val Me lo, Fer rei ra Baty, Vi tor Gon- 
çal ves Ne to, Ubi ra tan Tei xei ra.

Jo vens re pór te res co mo Pe dro San- 
tos, Ran gel Ca val can ti, Na po leão Sa- 
boia, Hél cio Sil va, Se bas tião Jor ge, No- 
na to Mas son, Moacyr Bar ros

No na to Mas son ce do par tiu pa ra o
Rio de Ja nei ro on de bri lhou no Jor nal do
Bra sil.

Co mo os sa lá ri os eram cur tos ha via o
há bi to dos va les aos sá ba dos. Ber nar do,
o rí gi do te sou rei ro, nun ca in for ma va
aos em pre ga dos a re al dis po ni bi li da de
do Cai xa. As sim era sem pre uma in ter- 
ro ga ção à tur ma da Re da ção sa ber se te- 
ri am ou não su ces so ao se di ri gi rem ao
ga bi ne te do Sa boia pa ra con se guir sua
ru bri ca au to ri za ti va.

In te li gen te, só o Mas son con se guiu
des co brir a fór mu la de to car na vai da de
do Che fe e ter sem pre seu va le ru bri ca- 
do.

En quan to to dos cha ma vam por “Dr.
Sa boia” ou “meu Che fe”, Mas son abria a
por ta e ex cla ma va:

–  Pro fes sor! Meu pro fes sor Sa boia!
Era o Abre-te, Sé sa mo!  É que a gran- 

de vai da de do meu pai foi ter si do apro- 
va do no con cur so pa ra a Cá te dra de Di- 
rei to Ci vil na Fa cul da de de Di rei to do
Ma ra nhão. Con cur so que re pro va ra na
dé ca da de 50 até mes mo um qua si vi ta- 
lí cio De sem bar ga dor, fa to que fi cou
mar ca do na His tó ria do Ju di ciá rio ma- 

ra nhen se.
Ao la do da Re da ção fi ca va a Te sou ra- 

ria, do Ber nar do, e a Ad mi nis tra ção, on- 
de tra ba lha vam a Rai mun da Men don- 
ça, mãe do juiz Fer nan do Men don ça, a
Te re zi nha, a Mei be do Cou to Cor rea, es- 
po sa do en tão pre si den te do Sin di ca tos
dos Jor na lis tas Pro fis si o nais do es ta do
do Ma ra nhão, fer re nho opo si tor dos As- 
so ci a dos.

A sa la do Di re tor fi ca va tam bém no
pri mei ro an dar lo go à es quer da após o
pri mei ro lan ce de es ca da. Ti nha du as
por tas pa ra a sa ca da. Na pa re de, uma
enor me mol du ra com o car taz de cam- 
pa nha do pa trão:

–  O BRA SIL PE DE AO MA RA NHÃO:
ELE JA SEU GRAN DE SE NA DOR, AS SIS
CHA TE AU BRI AND.

E a fo to do Dr. As sis, co mo era tra ta do
nos As so ci a dos, so ber bo, de fra que ou
smo king, com a mão di rei ta ace nan do.

Aque le car taz me cons tran gia. É que
mes mo cri an ça já ad mi ra va as Opo si-
ções Co li ga das, in flu en ci a do tan to pe- 
las con ver sas com os em pre ga dos das
ofi ci nas co mo pe los dis cur sos in fla ma- 
dos de Nei va Mo rei ra, na Rá dio Ri ba- 
mar, do Gér son Ta va res, ver da dei ro bas- 
tião opo si ci o nis ta en trin chei ra do nos
Api cuns.

–  Fo ra Chatô, o La drão!  Chatô, en tre- 
guis ta, la caio do Im pe ri a lis mo!

As pa la vras do Nei va Mo rei ra re pli ca-
vam em inú me ras pi cha ções nos mu ros
das ru as e dos be cos de nos sa Ilha Re-
bel de; e ain da eco am em nos sa His tó ria.

Guar do na me mó ria não só o chei ro
de pa pel, de tin ta e de chum bo, co mo
tam bém o de ni co ti na. É que Sa boia fu- 
ma va, sem tra gar, três, qua tro ma ços
por dia. Co men tá ri os ma le di cen tes afir- 
ma vam que che ga va mes mo a acen der
dois ci gar ros ao mes mo tem po. O fa to é
que um enor me cin zei ro re don do, pou-
sa do em sua me sa, aco mo da va mais
que de ze nas de bi tu cas de ci gar ros, al- 
gu mas ain da ace sas que ele es que cia
quan do co me ça va a re di gir seus con-
tun den tes edi to ri ais.

Es cre via com enor me ve lo ci da de.
Sem pa rar. Es cor rei to. Sem fal tar um
pon to ou uma vír gu la. Ad ver sá ri os seus
(co mo Eras mo Di as) po de ri am dis cor- 
dar e cri ti car, co mo de fa to fa zi am, sua
vi são con ser va do ra da His tó ria. Mas
não dei xa vam de res sal tar a for ça do seu
ra ci o cí nio e a be le za do seu es ti lo.

Re za a len da que um alu no seu, na
Fa cul da de de Di rei to, de quem foi pa- 
dri nho de ca sa men to e a quem deu seu
pri mei ro em pre go com car tei ra as si na-
da co mo re pór ter, che gou cer ta fei ta em
seu ga bi ne te en con tran do-o ab sor to e
fe bril men te te clan do à má qui na.

– Tu do bem?
Sem pa rar de te clar ve loz men te, res- 

pon deu:
– Es tou aqui fa zen do um Edi to ri al,

as sun to se rís si mo.
– Mas Sa boia, ca dê o pa pel?  Vo cê es- 

que ceu de co lo car o pa pel na má qui na.
E ele en tão, pa ra do, des con fi a do, e,

co mo um me ni no tra qui no, … te ria sor- 
ri do!

É is so. Fa lar dos 95 anos de O Im par- 
ci al é lem brar de mi nha in fân cia! Do
chei ro de tin ta, de pa pel, de chum bo, de
ni co ti na e –   por que não di zer?  – do
chei ro do meu pai.

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

95 anos de
in for ma ção im par ci al

Nes te 1º de Maio o Ma ra nhão ren de ho me na gem a um veí cu lo
de co mu ni ca ção que há 95 anos le va in for ma ção e ci da da nia aos
mais di ver sos can tos des te es ta do. O Jor nal O Im par ci al te ve seu
pon to de par ti da em 1926, des de en tão se man te ve fir me na mis- 
são de in for mar, sen do ho je o jor nal mais an ti go em cir cu la ção no
Ma ra nhão e, se gu ra men te, fi gu ra en tre os mais lon ge vos do país.

A ini ci a ti va par tiu dos ir mãos Pi res, que atu a vam no ra mo grá- 
fi co, e de ci di ram trans for mar aque le es pa ço em uma edi to ra de
jor nal. Que bra va-se ali um ci clo de pu bli ca ções com no tó rio e co- 
nhe ci do vín cu lo po lí ti co-par ti dá rio. A ideia era fa zer um veí cu lo
in de pen den te.

Tu do era mui to rús ti co. O Im par ci al, que ti nha co mo ex po en te
o se nhor João Pi res, avô da es po sa do ex-de pu ta do Ader son La go e
bi savô do atu al se cre tá rio de Es ta do Ro dri go La go, ti nha co mo
prin ci pal con cor ren te o jor nal Diá rio de São Luís, que ti nha co mo
edi tor Jo sé do Nas ci men to Mo rais, pai do sau do so es cri tor e aca- 
dê mi co Jo sé Nas ci men to Mo rais Fi lho.

Na que la épo ca, o Ma ra nhão era um es ta do emi nen te men te
agrí co la e sua po pu la ção ain da ti nha um bom per cur so pa ra che- 
gar ao nú me ro de ha bi tan tes da atu a li da de. A eco no mia, com al- 
gu ma ma nu fa tu ra, era ba se a da na pro du ção de al go dão, ar roz,
man di o ca e no nas cen te ci clo do Ba ba çu.

Já na par te fi nal da dé ca da de 20, o jor nal ga nhou con cor ren te
de pe so.  O rá dio sur gia com a pro mes sa de trans for mar a for ma
de co mu ni car, o que se con cre ti zou anos mais tar de. Mas o jor nal
não per deu sua im por tân cia, pas san do a con vi ver em uma es pé- 
cie de com ple men ta ção de um pe lo ou tro, ca da qual no seu es pa- 
ço. Em 1944, O Im par ci al foi ad qui ri do pe los Diá ri os As so ci a dos,
de As sis Cha te au bri and, um dos co mu ni ca do res mais fan tás ti cos
que o país já co nhe ceu. O jor na lis ta e em pre sá rio cons truiu um
im pé rio de co mu ni ca ção na dé ca da de 1960, dei xan do sua mar ca
na his tó ria. O jor nal se guiu al ti vo, atra ves sou ge ra ções, con tou
his tó ri as, de nun ci ou, con tri buiu pa ra a es ta bi li za ção do es ta do de
de mo cra cia vi vi do no Bra sil. Fa lou de po lí ti ca, eco no mia, em pre- 
en de do ris mo, es por tes, meio am bi en te, gas tro no mia, ge ne ra li- 
da des. Nar rou as pas sa gens da high society, as sim co mo trou xe os
acon te ci men tos da re a li da de nua e crua da que les me nos abas ta- 
dos, dan do voz e vez aos de me nos pos se.

Deu sua opi nião, sem pre se gu ra, equi li bra da  e ali nha da ao
pro pó si to que car re ga o no me, sen do Im par ci al. O ver bo pre té ri to
é ape nas pa ra exal tar a im por tân cia his tó ri ca, vis to que ain da no
pre sen te e cer ta men te no in cer to fu tu ro, os fa tos con ti nu a rão
sen do con ta dos nas pá gi nas, se jam de pa pel ou ele trô ni cas.

Em su as ca dei ras pas sa ram pro fis si o nais da  mais al ta  qua li fi- 
ca ção, al guns dos quais aju da ram a edi fi car a his tó ria do Ma ra- 
nhão. Per so na li da des que pos te ri or men te se des ta ca ram em ou- 
tras áre as e ofí ci os, ou que de vo ta ram a vi da ao Jor na lis mo.

Me re cem des ta que Jo sé Sarney, Antô nio Pa che co Guer rei ro e
Jo sé Ri ba mar Bo géa, que fo ram re pór te res do jor nal. Au re li a no
Ne to, foi li nó ti po e  Jo se mar Lo pes San tos, foi re vi sor jun to com
Pe dro Frei re.

Pe dro Frei re e Rai mun do Bor ges co man dam ain da ho je es se
ex tra or di ná rio im pé rio da co mi ni ca ção. Es te que vos es cre ve, foi
jor na lei ro de O Im par ci al pe las ru as de São Luís, ofí cio atu al men- 
te já qua se ex tin to e ho je é ar ti cu lis ta des se gi gan te da in for ma ção.

Mui tos de sa fi os fo ram ven ci dos nes te qua se um sé cu lo de his- 
tó ria, pa ra man ter a cre di bi li da de e a li nha edi to ri al ini ci al men te
so nha da. Fru to de um tra ba lho sé rio, apu ran do in for ma ções, che- 
can do e con fron tan do da dos, ou vin do a ou tra par te, es sên cia es ta
do di rei to-de ver de in for mar com res pon sa bi li da de.

Os tem pos são ou tros ho je, e se rão ama nhã. As sim, O Im par ci- 
al se gue se rein ven tan do, se adap tan do aos no vos for ma tos. Se o
pa pel da rá vez de fi ni ti va men te pa ra o ele trô ni co, o tem po ain da
há de con fir mar es sa ten dên cia. Mas a cer te za é de que não im- 
por ta o for ma to, O Im par ci al de ve rá con ti nu ar mar can do es pa ço
na li ber da de de im pren sa e for ma ção da opi nião pú bli ca co mo pi- 
la res da de mo cra cia. PA RA BÉNS AO JOR NAL O IM PAR CI AL E AOS
QUE FI ZE RAM, AJU DA RAM E AJU DAM A CONS TRUIR E MAN- 
TER A SUA HIS TÓ RIA.

YGLESIO MOISES
MEDICO, E DEPUTADO ESTADUAL

Com seus 95 anos circulando no Maranhão, o já consagrado 
jornal O Imparcial teve e tem grande participação na construção da 
nossa sociedade, sempre informando sobre grandes marcos da nossa 
história, a exemplo da ditadura, das grandes manifestações sociais 
e revoluções do século passado, além de uma série de tantos outros 
acontecimentos.

Durante todo esse tempo, O Imparcial não tem sido apenas um 
jornal; é notória a contribuição do veículo para a educação da nos-
sa gente, ajudando a entender o porquê das coisas, apresentando 
grandes nomes maranhenses, além de mostrar os nossos principais 
problemas e conquistas, seja na área da saúde, da educação e até 
mesmo da política, que vem ganhando mais espaço todos os dias.

Mesmo após tanto tempo em circulação, o veículo fez e conti-
nua fazendo parte         das nossas vidas, principalmente da minha. 
Desde jovem, o jornal assumiu um papel essencial ao ser um meio 
de me manter informado sobre os acontecimentos da cidade e do 
nosso Estado, principalmente sobre um tema que eu sempre gostei: 
política. Por um bom tempo, fiz uma coisa que me agregou muito: 
passei de leitor a articulista do jornal. E por ser um espaço demo-
crático, regulamente, escrevo artigos de opinião, para expor o meu 
ponto de vista sobre temas da atualidade, ajudar na discussão deles 
sempre em busca das mais coerentes conclusões.

O Imparcial contribuiu de forma incalculável para o desenvolvi-
mento da pessoa e do profissional que sou hoje, por meio da forma 
como retratou a nossa realidade.

Hoje, mais atualizado com as novas tecnologias, a gente espera 
que a versão impressa se mantenha de pé, pois como dizem os mais 
antigos comunicadores, o impresso é o jornalismo de vanguarda, é 
a documentação da realidade. Continuar fazendo isso significa ga-
rantir a todos nós, leitores, a continuidade no trabalho de veicular 
informação com qualidade, informação com seriedade.

Este ano, o veículo completa 95 anos de existência e eu, um leitor 
que o acompanha há décadas, deixo aqui toda a minha gratidão por 
sempre fazer um bom jornalismo, pelo companheirismo, por fazer 
uma comunicação responsável e por contar e compartilhar a histó-
ria da nossa gente, do nosso Maranhão. Parabéns!

O IMPARCIAL – 95 ANOS
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O Imparcial: excelência na comunicação

O Imparcial: Importante acervo 
da história maranhense
JOAQUIM HAICKEL
É MEMBRO DA ACADEMIAS MARANHENSE DE LETRAS, DO INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO DO MARANHÃO, PRESIDENTE DO MUSEU DA MEMÓRIA AUDIOVISUAL 
DO MARANHÃO E SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE SÃO LUÍS 
 

No dia 16 de março de 1954, bem ali na Rampa Cam-
pos Melo, que hoje nem mais existente, aconteceu 
uma tragédia que ainda hoje faz parte do imaginário 
popular de nossa cidade. Os mais jovens talvez não 
tenham ouvido falar sobre esse fato, mas saibam 
que existem registros dele no acervo fotográfico do 
jornal O Imparcial, essa importante fonte de pesqui-
sa e informação sobre o incêndio do navio Maria Ce-
leste, além de outros incontáveis fatos e momentos 
importantes que fazem parte do conjunto de nossa 
história.

O Imparcial não foi o pioneiro na introdução da fo-
tografia na imprensa maranhense, mas foi o jornal que 
primeiro se dedicou a isso de maneira mais sistemática, 
mesmo que no início de forma incipiente, mas graças a 
isso é detentor de um importante acervo foto historiográ-
fico em nosso estado.

A imprensa, desde seu surgimento, tem documentado 
os principais fatos e transformações históricas da socie-
dade. O advento de novas tecnologias como a fotografia, 
e seu consequente uso nas redações dos jornais, garan-
tiu que os grandes eventos passassem a ser documentos 
não apenas por meio da escrita, mas também por meio 
da imagem e mais recentemente vídeos, com a migração 
e integração dos jornais impressos com a internet.

Fundado em 1926 por João Pires Ferreira, já em 1931, 
O Imparcial inovava usando a fotografia de forma mais 
profissional no jornalismo de nosso estado, dando opor-
tunidade a um jovem talentoso, que viria mais tarde se 
tornar um dos maiores, mais respeitados e procurados 
fotógrafos de São Luís, Dreyfus Nabor Azoubel, que tinha 
apenas 12 anos à época.

Foi em meio às dificuldades tecnológicas de então 
como o tamanho e peso das câmeras fotográficas, além 
do barulho feito pelas máquinas durante o disparo, que 
assustava aos fotografados, e a dificuldade de mobili-
dade dos equipamentos, que tornavam as pautas re-
duzidas, que O Imparcial fez e publicou seus primeiros 
registros fotográficos.

A partir daquele momento fatos policiais de grande 
repercussão, banquetes no Hotel Central ou reuniões po-
líticas solenes no Palácio dos Leões passavam a repercutir 
ainda mais no dia a dia da população, quando registra-
das através das imagens fotográficas impressas no jornal.

Mesmo com a pauta fotográfica reduzida pela difi-
culdade logística do equipamento, a fotografia causava 
impacto na sociedade à medida em que esta passava a se 
ver no conteúdo do noticiário, já que as imagens também 
serviam como testemunho não apenas dos fatos narrados 
nos textos, mas da própria presença dos leitores em meio 
aos fatos noticiados.

A Greve de 1951, o incêndio do Navio Maria Celeste, 
a construção da Ponte do São Francisco e do Porto do 
Itaqui, o amistoso entre o Sampaio Corrêa e a seleção da 
Argentina Olímpica, no Estádio Nhozinho Santos, a vi-
sita do Papa João Paulo II a São Luís, são apenas alguns 
dos momentos marcantes da nossa história, registrados 
nas páginas memoráveis de O Imparcial, nestes 95 anos

Em seu acervo também estão preservadas formas de 
expressão, celebrações, modos de fazer, lugares e perso-
nagens, sejam elas políticas, artistas, socialites ou mesmo 
ilustres desconhecidos, ajudaram a construir a história 
de nossa sociedade.

O jornal tem em seu acervo registros que ainda hoje 
povoam o imaginário popular, sobretudo dos mais velhos, 
e que permitem aos mais jovens conhecer quase um sé-
culo de nossa história.

O fotojornalismo contribuiu para modificar a forma 
de consumir notícia à medida em que, a partir da foto-
grafia se pudesse sobressair o enredo literário da notí-
cia, ilustrando e facilitando o entendimento dos assun-
tos abordados.

Fiz questão de fazer este recorte no aniversário de 
95 anos de O Imparcial, porque sei da importância da 
preservação da memória, por todos os meios possíveis, 
principalmente os meios audiovisuais, como uma das 
maiores salvaguardas de nossa história, base da forma-
ção de nossa cultura e da identidade de nosso povo. Digo 
isso porque o trabalho que desenvolvemos no MAVAM, 
Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, já vem 
sendo feito por este quase secular jornal, e nós só te-
mos a agradecer.

Reverência aos cabelos brancos
RUY PALHANO 
PSIQUIATRA

Comunicar, informar, noticiar, esclarecer, eis as mais 
importantes funções de um jornal. Quando se associa a 
tudo isso a imparcialidade, a fidelidade, a veracidade da-
quilo que é noticiado, nasce um grande jornal! Estamos 
falando de O Imparcial. Esse grande veículo de comuni-
cação completa hoje, 01 de maio, simplesmente, 95 anos 
de existência e de nobres serviços prestados ao estado, ao 
país e ao mundo. Parabéns! Faço votos de que se mante-
nha “ad aeternun”.

Chegar aos 95 anos de existência não é pouca coisa, 
nem para uma pessoa, nem para uma instituição, nem 
para uma iniciativa, mas O Imparcial chegou! E chegou 
sem soberba, sem vaidade, sem arrogância, com os pés 
fincados na boa notícia, na informação de qualidade e 
verdadeira. O que nos surpreende é que ele chegou a essa 
idade e está mais jovem que nunca. Os 95 anos de expe-
riência diária o tornaram mais competente, mais expe-
riente, com maior compromisso social e com substancial 
fidelidade na informação.

Com essa idade, “O Imparcial” é um senhor saudável, 
com cara, gestos e atributos de um adulto jovem. Perma-
nece atraente, charmoso, querido e admirado e um dos 
mais lidos nesse estado. Apesar da idade, o jornal não se 
tornou decrépito, descrente, desprestigiado ou decaden-
te, pois se ficasse assim, já teria sido sepultado há muitos 
anos, como aconteceu com outros congêneres.

Pessoalmente, sinto-me honrado em fazer parte desse 
time de primeira grandeza, composto por seu presidente, 
seus diretores, editores, jornalistas e colaboradores. Na 
condição de colaborador/articulista, me honra ver meus 
escritos dos sábados/domingos figurarem entre os artigos 
de grandes colaboradores deste notável Jornal. Produzo 
com muito zelo e respeito, pois tenho a noção exata da 
imensa responsabilidade que a mim compete em escre-
ver minhas crônicas, periodicamente, para um jornal de 
grande porte.

Todos nós gostamos de “O Imparcial”, temos por ele 
um carinho especial! Deve manter-se vivo, pois precisa-
mos dos seus préstimos. Suas edições, tanto física como 
online, são recheadas de boas informações, de entrete-
nimento, de política, de esporte, de lazer e tudo mais que 
nos é importante no dia a dia, pessoal e social. A notícia, 
como matéria prima do jornalismo, é fornecida com farta 
responsabilidade social e profissional, sendo, quiçá sua 
maior marca. Isso está fincado em suas entranhas, por 
isso sempre nos atualiza e nos deixa bem informados so-
bre os fatos que ocorrem na cidade, no país e no mundo.

Todos precisamos de notícias, de eventos que alimen-
tem nossa alma, nosso espírito e o nosso psicológico. To-
dos nós precisamos saber o que ocorre em nosso entorno. 
A notícia verdadeira e sincera fortalece a ordem social, a 
democracia e os indivíduos. Trazer à tona os bastidores 
das notícias, de forma fidedigna, como faz esse jornal, é 
um alento para todos. Esse compromisso com a verdade 
e com a responsabilidade social o mantém vivo até hoje, 
apesar das agruras e dificuldades que se enfrenta para 
manter-se fiel aos seus princípios.

Sobre a comunicação, em si, como ferramenta ou atri-
buição humana, é indispensável à nossa existência pesso-

al e social. Eu diria que é uma condição vital e necessária 
a todos. Sem qualquer dúvida, a comunicação garante e 
assegura o bem-estar psicológico e social dos indivíduos. 
A capacidade de nos comunicarmos pode ser considerada 
uma atribuição biopsicossocial e o que garante essa asser-
tiva, entre outros, foram os estudos de biologia celular. As 
células, que são as menores unidades biológicas que nos 
compõem, não sobreviveriam se não se comunicassem, da 
mesma forma como nós seres humanos em comunidade.

Essa é uma das mais importantes funções de uma cé-
lula. A comunicação celular é que garante a homeostase 
(equilíbrio) dos seres vivos. Essa comunicação se verifi-
ca entre as células dos mesmos órgãos e tecidos, ou entre 
células de tecidos e órgãos diferentes. Sem comunicação, 
não haveria vida no planeta, condição fundamental para 
nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento, pre-
servação, prorrogação e na manutenção de nossa espécie 
e em todos os sentidos.

No cérebro temos 100 bilhões de neurônios, células 
do Sistema Nervoso, e uma das células das mais aperfei-
çoadas quanto à capacidade de comunicação. Um neurô-
nio é capaz de se comunicar com mais 10 mil outros neu-
rônios através de prolongamentos do seu corpo celular, 
garantindo um aperfeiçoado e ultra complexo sistema 
de comunicação biológica e, consequentemente, nossa 
saúde mental, física e social. Ao que tudo indica, estão aí 
as bases da comunicação humana, em seus distintos as-
pectos pessoal, profissional ou social.

Esse conhecimento da fisiologia, da bioquímica, da 
biologia celular, aplicado à comunicação, garante nossa 
saúde em todos os aspectos. Apesar da complexidade do 
corpo humano, com centenas de órgãos e sistemas bio-
lógicos, todos se comunicam intrinsecamente, para ga-
rantir a integridade da nossa vida. E todos esses órgãos e 
sistemas se comunicam perfeitamente entre si, gerando 
a saúde humana.

Do ponto de vista comportamental, a capacidade de 
comunicação, em seus diferentes aspectos, é também algo 
vital e indispensável e está entre as mais importantes atri-
buições humanas, para garantir as relações sociais e pes-
soais. Em casos de doenças mentais, dores, sofrimentos, 
conflitos, em diferentes proporções, a comunicação em 
si, está afetada. Os depressivos, os ansiosos, os psicóticos 
e muitos outros problemas emocionais e psiquiátricos 
alteram, formalmente, em distintas proporções, a nossa 
capacidade de comunicação.

Finalmente, destacaria que os veículos de comuni-
cação como as Tvs, as revistas, as rádios, os jornais, as 
mídias sociais, a arte, a música e os infinitos meios de 
comunicação que dispomos, são ferramentas indispen-
sáveis ao bem-estar do homem na terra. Todos eles têm 
uma enorme responsabilidade, no sentido de garantir a 
ordem social e pública, a política, o bem-estar das pes-
soas, a democracia. Digo isso para destacar o papel rele-
vante de um jornal como “O Imparcial”, que completa 95 
anos de serviços notáveis prestados à área da comunica-
ção e do jornalismo. Reconhecer essas qualidades de “O 
Imparcial” é demonstrar gratidão e respeito ao que vem 
fazendo em prol de nosso estado e de nosso país. Para-
béns a “O Imparcial” e a todos nós que desfrutamos dele 
ao longo destes 95 anos de existência!

FRANKLIN DOUGLAS (*)
JORNALISTA, PROFESSOR E DOUTOR EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS. E-MAIL: FRANKLIN.ARTIGOS@GMAIL.COM

Dentre as diversas histórias simbólicas 
sobre a juventude, na parte ocidental do 
mundo, temos, na Mitologia Grega, a de 
Sibila de Cuma. As sibilas eram mulheres 
com a capacidade de predizer o futuro.

Sibila de Cuma tornou-se a mais co-
nhecida das sibilas devido a uma situação 
em que se envolveu com o deus Apolo. 
Desejava algo mais ao poder de profecia. 
Apolo propôs uma permuta a Sibila de 
Cuma: qualquer desejo dela em troca de 
uma noite de amor com ele…

Sibila de Cuma pediu vida mais lon-
ga. Apolo, então, pergunta a ela quanto 
tempo. Ela enche a mão de areia de praia 
e, deixando a areia escorrer lentamente 
entre os dedos, responde:

– Quero um ano de vida para cada 
grão dessa areia aqui!

Apolo realiza o desejo. Sibila, ao ser 
cobrada pelo deus grego a sua parte do 
trato, sai caminhando, como que dizendo 
sem nada falar: pediste a noite de amor, 
mas não definiste quando… E segue seu 
caminho, afastando-se de Apolo.Por sua 
vez, também sem nada dizer, Apolo an-
tevê o que aconteceria com ela: pediste 
vida longa, mas não a eterna juventude…

Reza a lenda que Sibila de Cuma viveu 
nove vidas de 110 anos, mas, a cada ano 
que passava, envelhecia, o corpo enruga-
va e ela ficava seca e pequena, do tama-
nho de um miúdo pássaro. Encontrada 
numa gaiola, cutucada por uns meninos 
que lhe perguntavam o que ela queria, 
a sibila respondia que só queria morrer.

Ouso especular que talvez tenha sido 
o mito de Sibila de Cuma a inspiração de 
Assis Chateaubriand para criar os Diários 
Associados e o seu veículo impresso no 

Maranhão, o jornal O Imparcial.
Chatô, que já mereceu uma biogra-

fia pelas mãos do talentoso Fernando de 
Moraes, foi uma espécie de Roberto Ma-
rinho dos anos 1930 a 1960. Um magnata 
das comunicações. Dono de uma rede de 
mais de 100 jornais, revistas, emissoras 
de rádio e pioneiro da instalação da te-
levisão no Brasil. Poderoso, foi até eleito 
senador pelo Maranhão, em 1955, sem 
nunca ter colocado os pés nestas terras, 
como historiam Benedito Buzar e Neiva 
Moreira. Mas, um visionário! Chateau-
briand queria o desejo de Sibila de Cuma 
para seus Diários Associados. Vida longa.

Construiu um inédito sistema de co-
tas em condôminos para os proprietá-
rios dos Diários Associados que o subs-
tituiriam após sua morte. A cota não é 
transferível aos herdeiros dos condômi-
nos. Eles vão sendo substituídos a cada 
saída de um e outro. Não é um órgão fa-
miliar. Não tem um dono. Dessa forma, 
Chateaubriand imaginou vida tão lon-
geva aos seus Diários Associados quanto 
os grãos de areia que escorressem pelas 
mãos de uma sibila.

E, dessa maneira, sobrevivem até hoje 
veículos como o Correio Braziliense, o Es-
tado de Minas, o Diário de Pernambuco, 
o jornal O Imparcial. Este, fundado em 
1º de maio de 1926!

Se não tiver enganado nenhum “deus 
da imprensa” quanto ao seu desejo de 
vida longa aos Diários Associados, pa-

rece que Assis Chateaubriand vai con-

seguindo o que nem Sibila de Cuma al-
cançou: longevidade com juventude. Em 
seus 95 anos, O Imparcial, além de sua 

versão impressa, rejuvenesce a cada dia 

pelos links de sua versão digital, nas nu-

vens da internet.
Vida longa à sibila de Chateaubriand 

no Maranhão!

CARLOS GASPAR 
PRESIDENTE DA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS

Há dias recebi uma ligação telefônica 
de certa jornalista. Disse-me, sem rodeios, 
que era eu um grande conhecedor de Graça 
Aranha e suas obras, segundo lhe informara 
o meu particular amigo e confrade Sebas-
tião Moreira Duarte. Expliquei-lhe que a 
informação não passava de extrema bon-
dade dessa pessoa e que de Graça Aranha 
muito pouco sabia, embora tivesse minha 
opinião a respeito do que ele representou 
para o movimento modernista brasileiro.

No começo da semana passada quem 
me telefonou foi Raimundo Nonato Bor-
ges, diretor deste matutino. Lembrou-me 
dos noventa e cinco anos do jornal e foi 
logo dizendo que eu sou uma das pessoas 
que mais entendem de O Imparcial. Sem 
dúvida, uma delicadeza desse meu amigo.

Essa menção do Borges me remeteu 
a um passado de muitas saudades, mui-
tos anos atrás, uns sessenta, pouco mais 
ou menos. Era eu estudante de Direito, 
quando o Dr. José Pires da Saboia Filho, 
Diretor de O Imparcial, foi apresentado 
como professor de Direito Civil. A partir 
daí eu e ele iniciamos uma boa relação, 
que aos poucos foi se transformando em 
amizade. Por conta dessa empatia acei-
tei a orientação do mestre, no sentido de 
frequentar O Imparcial todas as noites, a 
fim de conhecer as etapas de elaboração e 
impressão de um periódico. Logo desisti, 
não era essa a minha praia, mas continu-
amos bons amigos.

Já me achava formado em Direito e o 
Dr. Saboia insistia que eu fosse trabalhar 
com ele, mas nunca definia, se como advo-
gado ou na administração. O certo é que, 
não me foi possível aceitar o oferecimento 
do velho professor, pois havia concluído 
os meus estudos no ambiente paterno da 
Praia Grande, e na empresa do meu pai é 
que deveria prestar serviços, independen-
temente de ofertas de vantagens momen-
tâneas que eu viesse receber.

Os anos se passaram, Dr. Saboia decidiu 
residir em Brasília e lá nos encontramos 
pela última vez. Fui a ele pedir que votas-
se em mim, no pleito em que eu concorria 
para ingressar nos quadros da Academia 
Maranhense de Letras. Conversamos du-
rante algumas horas em que, após aceder 
ao meu apelo, mostrou-me um processo 
em que trabalhava, se não estou equivo-
cado, pugnando por indenizações pelos 
danos que a União causara aos Diários As-
sociados, com o fechamento arbitrário de 
algumas unidades do sistema criado por 

Chateaubriand.
Pois bem, fiz todo esse relato para de-

monstrar que as minhas ligações com O Im-
parcial vêm de algumas décadas. Se eu não 
incluir na conta o que acabei de mencionar 
nos parágrafos anteriores, basta dizer que 
tenho hoje, salvo algumas interrupções, 
trinta anos escrevendo esta coluna. Talvez 
seja por conta disso que o meu particular 
amigo Nonato Borges haja me dito que eu 
entendo d’O Imparcial.

Quando um colaborador tem tantos 
anos de Casa, significa que o patrão é bom, 
que as relações humanas no trabalho são 
tranquilas, confiáveis, amigas. É exatamen-
te o ambiente sadio e fraterno que une a 
equipe e resulta em uma produção satis-
fatória, de boa qualidade. Com certeza é 
isso que acontece nessa unidade dos Di-
ários Associados, sob o comando maior 
de Pedro Freire.

Eu mesmo sou testemunha dessa pos-
tura abraçada pelo jornal. Basta dizer que 
no longo período de presença semanal, re-
presentado pelas minhas crônicas, jamais 
qualquer uma delas foi recusada para pu-
blicação ou fui admoestado em razão do 
conteúdo agressivo do texto. Tampouco 
tenha sofrido alterações em seu conteúdo.

Quem se dispuser a rebuscar as folhas 
de O Imparcial a partir de noventa e cin-
co anos passados, até os dias atuais, vai 
se convencer de que esse instrumento de 
notícia, opinião e divulgação, que circulou 
pela primeira vez a 1 de maio de 1926, sob 
o comando de J. Pires Ferreira, tem sabido, 
no decorrer praticamente de um século, 
cumprir sua missão de órgão de impren-
sa isento e atuante. Em 1944 foi adquirido 
por Chateaubriand e incorporado à cadeia 
dos Diários Associados, outrora o maior e 
mais temido império jornalístico do Brasil. 
Aqui sim, com o novo proprietário, surgiu 
uma fase em que o partidarismo político 
chegou a prevalecer, mas logo retomou a 
sua linha de conduta exemplar.

Registre-se que a direção do nosso pe-
riódico tem sabido acompanhar a evolução 
da imprensa e a cada oportunidade bus-
ca atualizar-se tecnologicamente. Agora, 
que vivemos a era da informática, com a 
imprensa escrita perdendo o seu espaço, 
está aí O Imparcial online, renovando-se 
para oferecer aos seus fiéis leitores o mais 
eficiente canal de informações.

Por fim, vencendo todas as dificuldades, 
está aí O Imparcial a servir a nossa cidade 
e a todo o Estado do Maranhão que, em 
troca, o reverencia pelos cabelos brancos 
próprios da idade e pela postura de equi-
líbrio inquestionável
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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Lago da Pedra/MA, tendo em vista o que consta do Processo n° 096/2021, e nos termos das Leis 
Federais n.º 8.666/93, bem como as alterações posteriores, AVISA aos interessados que o Pregão 
Eletrônico n.º 012/2021 Registro de Preço nº011/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO FRANCÊS, PÃO DOCE, PÃO DE QUEIJO, BOLOS, ROCAMBOLES, CACHORRO 
QUENTE E PIZZA) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, CONFORME 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGO DA PEDRA, com abertura 
para o dia 29 de abril de 2021 às 09:00h, FICA ADIADO PARA O DIA 14 DE MAIO DE 2021 ÀS 09:00h. Site 
para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as 
empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site 
do LICITANET e também nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, no Setor de Licitação do 
Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 28 de abril 
de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 
Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
hospedagens, visando atender a demanda da Secretaria de Orçamento, Gestão e Despesas. BASE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 13h00min do dia 06 de maio 
de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do 
Município http://portal.tuntum.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o 
valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de 
Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com.  
Tuntum – MA, 30 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO:  
Contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de cartuchos e toners para a Secretaria 
Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 17 de maio de 2021. O 
Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município 
http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 
20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada 
na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em 
contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 30 de abril de 2021. 
Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO:  
Contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de cartuchos e toners para a Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente 
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 17 de maio de 2021. O Edital estará à disposição 
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do Município http://portal.-
tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua 
Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato 
por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 30 de abril de 2021. Sara 
Ferreira Costa Fleury - Pregoeira

Porto do Itaqui em 
novo patamar

Com a desatracação do navio SPI Gra-
titude, no início desta semana, o Porto 
do Itaqui bateu a marca de 3 milhões 
de toneladas de cargas movimentadas 
em um único mês e superou o recorde 
anterior de movimentação mensal, ob-
tido em agosto de 2019, quando regis-
trou 2,88 milhões de toneladas. No acu-
mulado do quadrimestre, o volume de 
cargas contabilizado até agora é de 9,1 
milhões de toneladas, um crescimento 
de 31% em relação ao mesmo período 
do ano passado (6,8 milhões de ton).

O resultado foi impactado, principal-
mente, pelas operações do entreposto 
de combustíveis e pelo incremento da 
soja. Com mais de 970 mil toneladas 
movimentadas, o volume de granéis 
líquidos dobrou em relação ao mes-
mo período de 2020. Se contarmos só 
as operações de entreposto, a alta é de 
250%, passando de 154 mil toneladas 
movimentadas em abril de 2020 para 
535 mil toneladas neste mês. Já a soja, 
que ainda não atingiu o pico da safra, 
bateu 1,7 milhão de toneladas expor-
tadas, volume 45% maior que em abril 
passado.

Para o presidente do Porto do Ita-
qui, Ted Lago, mais do que um recor-
de, esses números elevam o Itaqui a um 
novo patamar e demonstram a confiança 
dos investidores e clientes. “Essa mar-
ca reflete o trabalho implementado e 
os investimentos públicos e privados 
efetivados a partir de 2015 e reafirma a 
importância econômica do Itaqui para 
o nosso estado e para o país. Impor-
tante notar que o nosso compromisso 
com a saúde e segurança das pessoas 
e das operações, e o respeito ao meio 
ambiente, vem aliando excelência lo-
gística, e competitividade a sustenta-
bilidade e inovação”, afirma.
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 Pioneirismo na história
O jornal mais antigo do Maranhão chega aos 95 anos sempre antenado com as modernas tecnologias e se adaptando ao mercado da comunicação

 
PATRICIA CUNHA

F
oi no casarão de número 46, da 
Rua Afonso Pena, que o Jornal O 
Imparcial, que neste 1º de maio 
completa 95 anos de fundação, 

funcionou grande parte da sua existên-
cia, de 1930 a 1996, portanto, 66 anos. 
A primeira sede do jornal, em 1926,  foi 
na Avenida Magalhães de Almeida, nº 6. 
Em junho de 1928 passou a funcionar na 
rua Afonso Pena, nº 3. Em outubro de 
1930, mudava-se para mesma rua, para 
o prédio 46, permanecendo lá até 1996, 
quando o jornal passou a funcionar no 
São Francisco, na Avenida Castelo Bran-
co, onde permaneceu até o ano o final 
da década de 2000.   Em 2001, a sede 
do jornal passou a funcionar perto dali, 
no Renascença II, em um imóvel impo-
nente e moderno, onde abrigava o par-
que gráfico. Em 2019, nova mudança: a 
redação e a parte administrativa passa-
ram a funcionar no Edifício Tech Office, 
na Ponta D’Areia. O parque gráfico con-
tinua na sede do Renascença.

Mas por que abrir a matéria com es-
sas informações? Para mostrar ao longo 
desse texto, que as mudanças físicas da 
sede dão a mesma tônica das mudanças 
no jornal O Imparcial ao longo de quase 
1 século de existência. Atento às novas 
tecnologias no processo de fazer jornal, 
antenado em se adaptar ao processo de 
transformação do mercado para se man-
ter nele, e o mais importante, preocupa-
do em manter a tradição do jornalismo 
sério com que sempre foi pautado, con-
tinua tendo credibilidade, sendo crível, 
objetivo, moderno e ao mesmo tempo 
tradicional.

Nesses 95 anos, o jornal viveu todas as 
transformações tecnológicas na sua par-
te gráfica, até chegar ao modelo gráfico 
que tem atualmente, sendo algumas ve-
zes pioneiro em adotar certas inovações. 
Se hoje, com apenas um botão é possível 
enviar o jornal para ser impresso (ou ro-
dado, como se diz mais comumente) em 
uma velocidade absurda, antes esse pro-
cesso era muito mais trabalhoso.

No casarão 46 da Rua Afonso Pena, O 
Imparcial funcionava com uma estrutura 
gigantesca para entregar o produto final ao 
leitor. No térreo funcionavam o departa-
mento comercial, o parque gráfico (lino-
tipia e impressão) e a distribuição. No an-
dar cima, funcionava a diretoria, redação, 
diagramação, composição a frio, arquivo, 
setor de documentação, tesouraria, labo-
ratório fotográfico e laboratório fotome-
cânico. No terceiro piso funcionavam os 
setores financeiro e pessoal e no último 
andar, o mirante. Esse casarão prestes a 
abrigar o Museu da Imprensa Maranhen-
se, antes abrigou muitas histórias.

 O jornal foi o primeiro a introduzir 
o linotipo (um aparelho de composição 
mecânica, provido de teclas e que se ca-
racterizava pela fundição e composição 

de caracteres formando linhas inteiras), 
a máquina de escrever na redação, e em 
1974, aderiu à impressão offset.

Usada até 1966, a composição a quen-
te dava uma estética pouco harmônica, 
muito verticalizada e com manchas na 
impressão. A partir desse ano, a empre-
sa se torna pioneira na impressão em off-
set, após  renovar o  parque gráfico com 
a aquisição de uma rotativa offset, o que 
aumentou a tiragem e a qualidade das re-
produções. Segundo o diretor-presiden-
te do Grupo O Imparcial, Pedro Freire, “o 
sistema offset deixou o processo de im-
pressão do jornal mais ágil, passando de 
uma capacidade de impressão de cinco mil 
exemplares por hora para 40 mil”, disse.

O jornalista José de Ribamar Rocha Go-
mes, o Gojoba, trabalhou em O Imparcial 
por 30 anos (de 1969 a 1999), onde come-
çou como secretário de redação, na sede 
da Rua Afonso Pena. Na época, a impres-
são era quente e era necessário pelo menos 
100 pessoas para colocar o jornal nas ruas, 
entre jornalistas e técnicos. Algumas des-
sas profissões com o tempo ficaram obso-
letas no jornal, como linotipista, chapista, 
retocador, tipógrafo. O trabalho começava 
pela manhã, para estar pronto no fim da 
noite.  “Era tudo analógico. Quando che-
gou a composição offset, foi o primeiro 
jornal a adotar esse sistema e foi no ani-
versário do jornal, com uma grande festa. 
A partir do offset a gente veio para o telex. 
Ainda na Afonso Pena, começou um tra-
balho de sair do analógico para o digital, 
com a aquisição de computadores. Par-
te da redação começou já a operar, mas a 
maioria era para impressão. Foi o início do 
processo de composição a frio. O repórter 
fazia a matéria na máquina de datilogra-
fia, ia para o diagramador que diagramava 
na rama e dali, ia para o digitador, depois 
para a revisão, e em seguida para a com-
posição da página”, disse.

Gojoba lembra que passou por toda a 
transformação do jornal, desde o tipo mó-
vel, até o digital. “A evolução passa por pes-
soas também, hoje 3, 4 pessoas fazem um 
jornal. Dá para fazer de qualquer lugar, 
antes não se podia fazer isso, não se tinha 
essa facilidade móvel. E isso possibilitou o 
jornal estar vivo até hoje. Não acredito que 
vá acabar jornal de papel, há muito tem-
po se fala disso e o jornal impresso está aí 
vivinho porque o que se trabalha no im-
presso é o que há por trás daquela notícia. 
É a notícia aprofundada”, conta Gojoba.

 

Equipamento de telefoto, recebia fotos por linha telefônica

Desde os primeiros computadores na sede da rua Afonso Pena (foto) até hoje 
o jornal O Imparcial sempre acompanhou a evelução tecnolgógica

Gojoba, na  redação de O  Imparcial, na Rua 
Afono Pena, reecebendo o  ex-governador  
Edison Lobão. Ao  lado, um exemplar  de  O  
Imparcial, de  1 de  maio de  1966
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A chegada da policromia
O telex, o fax, deram lugar ao compu-

tador, que produziu mudanças significa-
tivas na captura e produção das notícias. 
O jornal se modernizou com computado-
res, disquetes, enfim, a informatização. Era 
a chegada do jornal no São Francisco. No 
primeiro andar funcionava a redação, no 
segundo a administração e no terceiro an-
dar, a presidência.

O superintendente de produção e con-
teúdo, Célio Sérgio, que está na empresa 
desde 1992 (sim, ele também alcançou o 
jornal na Afonso Pena), também vivenciou 
o jornal na era analógica, e experienciou 
a impressão offset. “Já estava chegando a 
agência com parabólica, eliminando o te-
lex, tinha alguns computadores usados pe-
los digitadores, a gente começou a tirar as 
máquinas, já fazendo essa transição que 
só foi completa quando o jornal se mudou 
para o São Francisco” disse.

O jornal foi o primeiro a usar telefoto 
(recebia a foto dentro de um aparelho que 
chegava por telefone). Não havia Internet. 
Acontecia de a ligação cair e a foto chegar 
pela metade.  Mas, uma das principais mu-
danças apontadas pelos entrevistados du-
rante a estada do jornal no São Francisco, 
foi a chegada da policromia.

Ganhou cor, mas não só isso, o jornal 
também ganhou velocidade e qualidade na 
impressão, com a implantação da policro-
mia. A novidade foi contada em uma festa 
no Saint’Louis Hotel (Praça Pedro II), e o 
jornalista Douglas Cunha fez a cobertura 
da festa, voltou para a redação, escreveu 
e voltou para a festa com o exemplar na 

mão. “Ficou todo mundo admirado com 
a velocidade. Quer dizer, era uma grande 
novidade no jornal impresso”, disse Dou-
glas Cunha.

Douglas está no jornal O Imparcial des-
de julho de 1975, e começou fazendo ma-
térias policiais. Ele também conta que até 
chegar onde estamos, muita coisa mudou. 
“Naquela época a gente tinha carência 
de tudo, de transporte, eu fazia matéria 
de bonde e tinha que dar meu jeito, me 

virava. Chegava, datilografava a maté-
ria, e depois o copidesque lia a maté-
ria da gente. Depois comecei a fazer a 
página policial, demos muitas matérias 
importantes, de denúncias, investiga-
tivas. Trabalhávamos com linotipo, de-
pois foi chegando o computador, até eu 
fazer a matéria de transição do preto e 
branco para o colorido. Enfim, chegamos 
até hoje. O jornal impresso vai acabar? 
Não. O jornal impresso está aí. O jornal 
O Imparcial tem o dom de driblar as di-

ficuldades e se manter no mercado come-
morando 95 anos”, contou. 

Na época em que funcionava no São 
Francisco, o jornal também passou a circu-
lar na segunda-feira, ou seja, todos os dias 
da semana. Segundo Gojoba, houve uma 
certa resistência da redação, mas a partir 
de então, o jornal circulou todos os dias.

Já nos idos de 1996, enquanto a em-
presa aguardava o prédio novo, no Renas-
cença, ficar pronto, o parque gráfico já 
funcionava lá.

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 9

Uma das principais mudanças apontadas pelos entrevistados, durante a estada do jornal no São Francisco, foi a chegada da policromia.
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“Eu apertei o botão da máquina”

Chegava os anos 2000 e uma nova aqui-
sição no Jornal O Imparcial: uma máquina 
rotativa em policromia (sistema de impres-
são que usa quatro cores, o CMYK: ciano, 
magenta, amarelo e preto) que possibilitou 
fazer o jornal todo colorido.

Em 2001, quando o jornal passa a fun-
cionar no Renascença II, a mudança vem 
com uma máquina mais moderna, com 
comandos automáticos, consolidando-se 
na era da informática, que facilitou todo o 
processo, desde a fotografia digital, com-
putadores, diagramação das páginas e sua 
composição para o setor gráfico. O parque 
gráfico foi potencializado com máquinas 
como a Impressora Goss Community, em 
torres de seis unidades, que imprime 35 mil 
exemplares por hora, com 90% da superfí-
cie em cores.

O jornal passou por uma reforma gráfi-
ca, reduzindo o número de páginas e ado-
tando um layout leve e discreto, com mais 
imagem e menos texto, ou, às vezes, ne-
nhum texto na capa, focando na foto e na 
manchete principal.

Nessa época também o Grupo passou 
a diversificar seus produtos. Conectado 
à Internet, passou a disponibilizar par-
te do conteúdo no site www.oimparcial.
com.br a partir do ano 2000. O Grupo O 
Imparcial agora tinha jornal impresso, 
jornal digital e conteúdo digital. Tudo 
ao alcance da mão. A convergência de 
mídias, impresso, portal e redes sociais, 
nunca esteve tão forte. “Final dos anos 
1990 bomba a Internet, o imparcial on-
line começa a ser implantado, e na reda-
ção, os jornalistas vivendo a era digital. 

A fotografia começa a ter a grande mu-
dança, com as fotos digitais, e aí o jor-
nal investiu: tira os disquetes e investe 
em máquinas mais robustas. De 1997 até 
2007 as mudanças foram muito significa-
tivas no processo industrial no jornal e 
na produção jornalística, porque saímos 
de zipdrive para pen drive, o CD nasceu e 
morreu, foi muito rápida essa evolução.  
Hoje se faz digitalização do jornal, que é 
mais seguro”, disse Célio, que contou ter 
sido o primeiro a apertar o botão da nova 
máquina, na nova sede. De 2007 para cá, ele 
acrescentou que o jornal se instala definiti-
vamente na Internet. “O interessante é que 
parou a disputa do impresso com o digital, 
mas também se estagnou. Não há queda 
do impresso, e por outro lado há o boom 
do digital. O impresso se consolida”, disse.

 

Impressão a 
um clique

Em 2019, o jornal se estabeleceu no 
edifício Tech Office. A modernidade e 
a tecnologia possibilitaram um jornal, 
enquanto empresa, mais enxuto, no seu 
corpo humano, porém com o mesmo 
propósito enquanto veículo de comu-
nicação: focar na notícia. O sistema de 
home office, o jornal na nuvem, foram 
algumas das mudanças que acompa-
nhou a mudança de sede. Segundo  Cé-
lio Sérgio, a modernidade contribuiu 
para que se investisse mais no agente 
da notícia, no jornalista. “Tínhamos um 
corpo administrativo muito maior do 
que o de jornalistas. Os novos softwa-
res nos permitiram ter uma empresa 
mais enxuta e focar no que realmente 
faz a empresa, que é a notícia, o fato, 
e quem faz isso são os jornalistas. Há 
3 anos tínhamos uma equipe muito 
grande de diagramadores e todos fo-
ram substituídos pela máquina por-
que um software resolve. Eu vejo que 
é mais interessante investir na mão de 
obra principal, que é o jornalista. Com 
a tecnologia, facilitou-se esse serviço, 
mas a questão da criatividade huma-
na no fazer jornalístico ainda é o di-
ferencial”, disse.

Se antes, lá no início, precisava-se 
ter repórter, digitador, editor, diagra-
mador (ou editorador) para enviar a 
página para a impressão, hoje esse pa-
pel se fundiu. Com um programa de 
computador, o próprio editor pode dia-
gramar as páginas, e após passar pelo 
revisor,  envia para a gráfica através de 
um simples toque de botão.

“Antes eu tinha que levar o jornal 
para gráfica. Hoje se eu quiser man-
dar imprimir um jornal no interior, eu 
contrato uma gráfica e mando pela In-
ternet. Essa logística ficou mais fácil. 
Não precisa mais estar levando disque-
te, CD ou pendrive, está tudo digital e 
depois nas bancas: digital e de revista. 
Temos o impresso, o jornal digital e o 
jornalismo digital, são três produtos à 
disposição do leitor”, disse Célio. 

Com tecnologia digital e novos softwares de diagramação, o  jornal 
passou por uma reforma com design gráfico moderno  

e ousado, supreendendo diariamente o leitor
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SAMARTONY MARTINS

T
estemunha dos tempos áureos 
da época em que o Maranhão era 
um dos maiores exportadores de 
algodão, arroz e açúcar no início 

do século XIX, o solar da antiga Rua For-
mosa, nº 46, atual Afonso Pena, no Centro 
Histórico de São Luís, é um significativo 
exemplar do estilo tradicional luso-ma-
ranhense que carrega em sua arquitetura 
parte da história da cidade que foi con-
tada pelas páginas de O Imparcial, que 
neste 1º de maio, celebra seus 95 anos de 
existência. O imóvel secular foi constru-
ído pelo pai do político Benedito Leite, 
em 1813, e serviu também de residência 
para a família do fazendeiro maranhense 
Antônio Gonçalves Machado.

O casarão, que apresenta em sua es-
trutura o sistema construtivo pombalino 
em alvenaria de taipa tipo gaiola, conhe-
cida também como Cruz de Santo André 
(mesma técnica usada para reconstruir 
Portugal no terremoto em de 1755), foi 
comprado em 1944 por um dos maiores 
políticos e empresários da comunicação 
no Brasil, Assis Chateubriand, fundador 
dos Diários Associados, para ser sede do 
jornal que lá funcionou por um período 
de 44 anos de 1967 a 1992, até ser adqui-
rido pela Prefeitura de São Luís.

De acordo com um levantamento his-
tórico feito pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o 
Solar da Rua Formosa já foi residência da 
família Leite, ficando conhecido como 
Solar dos Leite e posteriormente sede do 
Colégio Nossa Senhora da Saudade, abri-
gou o Hotel Central da Capital, foi aluga-
do para servir sede do Clube Familiar. Na 
contínua sucessão de usos, voltou a ser 
clube social, sediou o Tribunal de justi-
ça do Maranhão, o Colégio Rosa Castro 
(que era só para moças da sociedade ma-
ranhense), em seguida a escola O Ateneu 
Teixeira Mendes e posteriormente fun-

Solar 46, a sede histórica 

cionou como um casino. Muitos foram 
os usos e muitas foram as mudanças nas 
estruturas físicas da edificação.

Quando o casarão abrigou a segun-
da sede de O Imparcial, no pavimen-
to térreo que apresenta grandes salões 
separados por arcadas e uma escadaria 
de madeira, funcionava o departamento 
comercial, o parque gráfico (linotipia e 
impressão) e a distribuição. Logo acima, 
funcionava a diretoria, redação, diagra-
mação, composição a frio, arquivo, setor 
de documentação, tesouraria, laborató-

rio fotográfico e laboratório fotomecâ-
nico. No terceiro piso funcionava os se-
tores financeiro e de pessoal, sendo no 
último andar, o mirante. Atualmente o 
prédio encontra-se em processo de res-
tauração, gerenciada pelo Iphan-MA, em 
parceria com a prefeitura de São Luís. O 
casarão da Rua Formosa foi permutado 
com a prefeitura de São Luís, na primei-
ra administração do então prefeito Jack-
son Lago, por um terreno onde foi cons-
truída a sede do Grupo O Imparcial, no 
bairro do Renascença II.

Imóvel será 
Secretaria Municipal 
de Turismo

Sobre a importância histórica da antiga 
sede de O Imparcial no Centro Histórico de 
São Luís, o superintendente do Iphan-MA, 
Maurício Itapary, disse: “O Iphan reconhe-
cendo a importância histórica do imóvel da 
Rua Formosa nº 46 fez diversas interven-
ções emergenciais para manter o prédio 
na condição que ele viesse a ter uma con-
dição de um problema de arruinamento. 
E agora estamos desenvolvendo um pro-
jeto maior que já está com 75% finaliza-
do para que em breve juntamente com a 
Prefeitura de São Luís possamos buscar os 
recursos para que possamos finalmente 
iniciarmos a recuperação completa des-
te imóvel. Ele é imóvel muito importante 
porque tem o sistema construtivo carac-
terístico das edificações portuguesas. Ele 
tem uma importância muito grande para 
o acervo arquitetônico de São Luís e por 
isso que estamos fazendo toda restaura-
ção e revitalização dele”, explicou Mauri-
cio Itapary.

O superintendente do Iphan-MA reve-
lou que o imóvel, após ser todo restaura-
do, deverá ser uma repartição pública do 
município. 

“Acredito que até o momento esse uso 
ainda não sofreu alteração. Mesmo mu-
dando a administração municipal, uma 
vez que estamos com um novo prefeito, 
as conversas que estamos mantendo com a 
presidente da Fundação Municipal de Pa-
trimônio, Kátia Bogéia, é que após o pro-
jeto estar completamente finalizado, va-
mos buscar os recursos juntos para que lá 
seja futura sede da Secretaria Municipal 
de Turismo de São Luís”, ressaltou Mau-
ricio Itapary.

O politico e 
empresário da 
comunicação 
no Brasil, Assis 
Chateubriand, 
fundador do Diários 
Associados para ser 
sede do jornal onde 
o mesmo funcionou 
por um período de 
44 anos de 1967 a 
1992
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O Imparcial é considerado uma grande escola para o jornalismo local, tendo em sua
equipe maranhenses que pautavam sobre política, cultura e matérias policiais

LU CI A NA GO MES

O IMPARCIAL 95

Uma grande escola
para o jornalismo

H
á 95 anos es ta vam sen do
dis tri buí dos os pri mei ros
exem pla res do jor nal O Im- 
par ci al, uma em pre sa com- 

pro me ti da em le var in for ma ção de
qua li da de pa ra a po pu la ção ma ra- 
nhen se.

Co or de na ções, di re to res, re da to res
e fun ci o ná ri os nos mais va ri a dos car- 
gos. O jor nal es te ve a fren te do seu
tem po, sen do o pri mei ro com im pres- 
são em co res, off set, en tre ou tros

avan ços que fo ram fun da men tais pa- 
ra o cres ci men to do jor nal ao de cor rer
das dé ca das.

O Im par ci al é con si de ra do uma
gran de es co la pa ra o jor na lis mo lo cal,
ten do em sua equi pe in te lec tu ais ma- 
ra nhen ses que pau ta vam so bre po lí ti- 
ca, cul tu ra e ma té ri as po li ci ais.

O jor na lis ta Dou glas Cu nha con tou
em en tre vis ta um pou co de sua his tó- 
ria no jor nal, che gan do em ju nho de
1975 já ten do ex pe ri ên cia no rá dio,
sen do con tra ta do no O Im par ci al
após ser vir co mo fre e lan cer e des de
en tão per ten ce ao qua dro de fun ci o- 

ná ri os, so man do 46 anos es cre ven do
nas pá gi nas do pe rió di co.

Além das su as ati vi da des, tam bém
pres ta va ser vi ços sin di cais, se tor nan- 
do pre si den te do sin di ca to dos jor na- 
lis tas al guns anos de pois. 

Ain da du ran te en tre vis ta re lem- 
brou gran des no mes que pas sa ram no
jor nal, sen do eles Fer rei ra Gou lart e
Jo sé Sarney, que foi re pór ter de po lí cia
na épo ca. “ O Im par ci al é uma gran de
es co la, es ta mos sem pre apren den do
al gu ma coi sa. Apren den do com quem
che gou ago ra e os que vi e ram an tes da
gen te “, com ple tou o jor na lis ta.

Primeiras experiências
dentro do jornalismo

O PRIMEIRO ESTÁGIO DE PATRICIA CUNHA FOI EM O IMPARCIAL

A jor na lis ta Pa trí cia Cu nha tam bém con tou so bre su- 
as pri mei ras ex pe ri ên ci as no jor nal, já que foi seu pri- 
mei ro es tá gio e per ten ce ao qua dro de fun ci o ná ri os até
os di as de ho je. “Meus pro fes so res na prá ti ca fo ram os
jor na lis tas do O Im par ci al”, dis se Pa trí cia.

Samartony Mar tins é ou tro exem plo de jor na lis ta que
deu seus pri mei ros pas sos na re da ção qua se cen te ná ria.
Ten do co mo seu pri mei ro car go o de re pór ter. Atu al- 
men te, Samartony já che ga a mais de du as dé ca das no
jor nal, sen do que es tá em sua se gun da pas sa gem pe la
em pre sa. “Pres tes a com ple tar 25 anos de O Im par ci al,
que ro es tar aqui por mais 25 anos. O Im par ci al é co mo
se fos se a mi nha ca sa e os fun ci o ná ri os a mi nha fa mí lia”,
re ve lou Samartony.

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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No começo de sua existência o layout era básico e com muito texto, sem contar com
muitas formas de dinamismo, mas as técnicas foram se aprimorando

MUNDO DIGITAL

O Imparcial está
“on” para o futuro

O
Im par ci al on li ne sur giu em 
2001, sen do ela bo ra do pa ra 
ser vir co mo um pi lar ao jor- 
nal im pres so. O jor na lis mo 

di gi tal vem exer cen do a mes ma res- 
pon sa bi li da de e com pro me ti men to 
que o pe rió di co já co nhe ci do em to- 
dos es ses anos no mer ca do.

Ten do sua li nha edi to ri al vol ta da 
pa ra o lei tor ma ra nhen se que de se ja 
se man ter in for ma do por to do o dia e 
ter in for ma ções com cre di bi li da de na 
pal ma das mãos. O por tal con ta com 
re des so ci ais que são ex ten sões pa ra 
ter in te ra ção com seu pú bli co, dei- 
xan do ca da vez mais hu ma ni za do e 
pró xi mo de seu lei tor. No co me ço de 
sua exis tên cia o layout era bá si co e 
com mui to tex to, sem con tar com 
mui tas for mas de di na mis mo. Com o 
pas sar dos anos e o apri mo ra men to 
de téc ni cas, o por tal se trans for mou 
em um dos mais aces sa dos do es ta do.

De acor do com Sau lo Du ai li be, um 
dos jor na lis tas que che gou a co or de- 
nar o por tal du ran te dois anos, hou ve 
uma mi gra ção en tre as pla ta for mas 
de ad mi nis tra ção do por tal, on de era 
pos sí vel um úni co jor na lis ta me xer 
em to da es tru tu ra in ter na e ex ter na 
do por tal. “O Im par ci al ino vou mais 
uma vez, co mo é tra di ção. Ao mu dar a 
pla ta for ma de ad mi nis tra ção do por- 
tal, as atu a li za ções de no tí ci as e dis- 
po ni bi li za ção de man che tes na ca pa 
fi ca ram mais ágeis”, re ve lou.

Um por tal glo bal

PORTAL DE O IMPARCIAL REGISTRA ACESSOS EM VÁRIOS PAÍSES DO MUNDO

Ao mu dar a pla ta for ma 

de ad mi nis tra ção do 

por tal, as atu a li za ções 

de no tí ci as e 

dis po ni bi li za ção de 

man che tes na ca pa 

fi ca ram mais ágeis.

Os nú me ros mos tram ain da que a 
de man da por con teú do de O Im par- 
ci al traz lei to res de di ver sas ci da des e 
paí ses.

A au di ên cia nes te ano vem de 212 
paí ses, com 90% de la con cen tra da no 
Bra sil.

No ran king de paí ses que mais 
aces sam li de ram o Bra sil, se gui do dos 
Es ta dos Uni dos, Por tu gal, Ar gen ti na e 
An go la.

Já den tro do Bra sil, O Im par ci al foi 
aces sa do em 10.884 ci da des. São Luís 
é a prin ci pal de las, se gui do de São 
Pau lo, Rio de Ja nei ro, For ta le za e Bra-
sí lia.

8 milhões de visualizações
e 192 mil seguidores

O IMPARCIAL ONLINE TEM SE REINVENTADO A CADA ANO

Con tan do ho je em dia com tec no lo gi as que pos si bi li- 
tam que um de seus jor na lis tas aces se e atu a li ze o por tal
de qual quer lu gar do mun do, po den do acres cen tar fo- 
tos, ví de os e to das as fer ra men tas ne ces sá ri as pa ra le var
in for ma ção de qua li da de ao seu lei tor, fa ci li tan do a con- 
ver gên cia de mí di as. 

As sim co mo O Im par ci al im pres so, o por tal on li ne
tam bém tem si do uma gran de es co la pa ra os no vos es- 
tu dan tes de jor na lis mo, fa zen do de sua re da ção uma
gran de sa la de au la on de os es ta giá ri os po dem vi ven ci ar
di ver sas ex pe ri ên ci as, dan do um pon ta pé ini ci al em sua
vi da pro fis si o nal.

Ho je O Im par ci al on li ne con ta com 8 mi lhões de vi- 
su a li za ções no por tal, 192 mil se gui do res no Ins ta gram e
28.732 se gui do res no Twit ter. 

Mes mo com seus pou cos anos de exis tên cia o por tal
já con so li dou o seu no me e mos trou que tec no lo gia e
tra di ção po dem an dar mãos da das, ten do es pa ço pa ra
to dos.

O Im par ci al on li ne tem se rein ven ta do e mos tran do
que po de ser uma cai xi nha de sur pre sas, ofe re cen do
sem pre al go ino va dor aos seus lei to res.

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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DOU GLAS CU NHA

Afon so Pe na

O Imparcial

95 anos escrevendo
a nossa história 

O
jor nal O Im par ci al com ple ta 95 anos de sua
fun da ção. Cir cu lou no dia pri mei ro de maio
de 1926 por ini ci a ti va do em pre sá rio João Pi- 
res Fer rei ra, que trans for mou uma grá fi ca de

sua pro pri e da de com o ir mão Jo sé Pi res, em um jor nal.
As sim, nas cia na que le dia, o prin ci pal jor nal do Ma ra- 
nhão, que cir cu la no es ta do inin ter rup ta men te.

As sim, o em pre sá rio J. Pi res, co mo fi cou co nhe ci do,
que brou um pa ra dig ma, ao le var ao lei tor ma ra nhen se,
um jor nal sem co man do de po lí ti cos, vis to que, até en- 
tão, só ha vi am jor nais per ten cen tes a alas go ver nis tas e
opo si ci o nis tas, que se di gla di a vam fe roz men te. J. Pi res
apro vei tou o es pa ço em aber to pa ra o jor na lis mo apar ti- 
dá rio com a com pe tên cia de le var ao lei tor, a no tí cia
com o equi lí brio da in for ma ção.

O Im par ci al foi fun da do no Be co da Pa co ti lha, on de
fun ci o nou até 1944, quan do foi ad qui ri do pe los Diá ri os
As so ci a dos de As sis Cha teu bri and, que o in cor po rou ao
seu “im pé rio”, e mu dou-se pa ra o pa la ce te de nú me ro
46 da Rua For mo sa, ho je Rua Afon so Pe na. Em 1952 foi
usa do por Cha te au bri and pa ra ata car Adal gi sa Né ri e o
Par ti do Co mu nis ta Bra si lei ro, que se or ga ni za vam con- 
tra seus pla nos po lí ti cos.

O jor nal é o mais an ti go em cir cu la ção no Ma ra nhão.
Sua se de mu dou da Rua Afon so Pe na pa ra a Ave ni da
Cas te lo Bran co, no re tor no do São Fran cis co, em se gui- 
da pa ra o Re nas cen ça II, en tão sua se de pró pria, e ho je
fun ci o na em um mo der no pré dio na ave ni da dos Ho lan- 

de ses, na Pon ta d’Areia.

Se mo der ni zou e é lí der ab so lu to no mer ca do ma ra- 
nhen se, sen do o prin ci pal do es ta do, com mais de 6 mi- 
lhões de aces sos em su as pla ta for mas. E is so se de ve ao
seu jor na lis mo pro fis si o nal e in de pen den te, fa zen do jus
ao no me.

O Im par ci al che ga a qua se um sé cu lo, sem pre ino- 
van do e su pe ran do cri ses e ad ver si da des, man ten do sua
li nha edi to ri al de quan do foi cri a do, ven cen do sem pre
si tu a ções ad ver sas e de sa fi os, tan to em pre sa ri ais quan- 
to tec no ló gi cos.

Sua mo der ni za ção tec no ló gi ca acon te ce de for ma su- 
til, mas mui to efe ti va, a par tir da dé ca da de 90, com a
che ga da do com pu ta dor subs ti tuin do a ve lha má qui na
da ti lo grá fi ca. Daí, acon te ceu a ra di cal mu dan ça na Re- 
da ção e, por ex ten são, em ou tros se to res do jor nal, tais
co mo a im pres são, que já em 1971 ha via tro ca do a im- 
pres so ra pla na pe lo sis te ma de im pres são off set.

Mu dan ças acon te ce ram e o mun do di gi tal che gou
ame a ça dor, mas o jor nal im pres so con ti nua in te res san- 
te e pre pon de ran te pa ra o mer ca do pu bli ci tá rio, con for- 
me es pe ci a lis tas bra si lei ros e in ter na ci o nais. A mí dia
im pres sa con ti nua ten do a pre fe rên cia, a cre di bi li da de, 
pú bli co se le ci o na do e par ce la sig ni fi ca ti va dos in ves ti- 
men tos em pu bli ci da de, não sen do mai or o im pac to em
ra zão da cri se econô mi ca ori gi na da da pan de mia de co- 
ro na ví rus, que des tro çou a eco no mia glo bal.

Jor na lis tas ex pe ri en tes afir mam que o jor nal im pres- 
so é o sus ten tá cu lo da li ber da de de im pren sa e da for ça
da opi nião pú bli ca na so lu ção de seus per cal ços e que o
lei tor acre di ta no bom jor na lis mo co mo fi a dor da de mo- 
cra cia, da que bra de mo no pó li os e da ma nu ten ção da
lu ci dez no es ta do de to das as coi sas, as sim co mo nos
em ba tes po lí ti cos, on de as re des so ci ais aca bam sen do a
for ta le za das fa ke News, tão ne ga ti vas ao bom jor na lis- 

mo.
O jor nal O Im par ci al pra ti ca o jor na lis mo com o

equi lí brio da in for ma ção e, ao lon go dos seus 95 anos,
vem se atu a li zan do à re a li da de con tem po râ nea, es cre- 
ven do a his tó ria dos nos sos di as.

Re gi mes e go ver nos mu da ram, mas, o mais im por- 
tan te e mais an ti go em cir cu la ção con ti nua fir me, sob o
co man do do jor na lis ta Pe dro Frei re, di re tor-pre si den te
de O Im par ci al.

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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Em 2020, 21 mil pessoas pegaram o novo coronavírus em ambientes de trabalho. MPT
realiza campanha de redução de risco de infecção pela doença

Abril Ver de

EM 2020

21 mil contraíram
covid-19 no trabalho

E
m 2020, 21 mil tra ba lha do res
se in fec ta ram por co vid-19
exer cen do ta re fas em seu am- 
bi en te de tra ba lho, de acor do

com o Ob ser va tó rio Di gi tal de Se gu- 
ran ça e Saú de no Tra ba lho, uma par- 
ce ria en tre a Or ga ni za ção In ter na ci o- 
nal do Tra ba lho (OIT) e do Mi nis té rio
Pú bli co do Tra ba lho (MPT).

É o ca so do mo to ris ta de uma trans- 
por ta do ra no in te ri or de Mi nas Ge rais
que não re sis tiu à do en ça. Qua se um
ano de pois de mor rer, a Jus ti ça do Tra- 
ba lho mi nei ra con de nou a em pre sa a
pa gar R$ 200 mil de in de ni za ção à fa- 
mí lia do mo to ris ta. Pa ra de ter mi nar a
in de ni za ção, o juiz da ci da de de Três
Co ra ções con si de rou que o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) en ten de a con- 
ta mi na ção por co ro na ví rus co mo aci- 
den te ocu pa ci o nal. Ele le vou em con- 
ta que, ao en vi ar o mo to ris ta pa ra as
vi a gens, a em pre sa as su miu o ris co de
con ta mi na ção em meio à pan de mia.

A ad vo ga da da fa mí lia do em pre ga- 
do, Ali ne Jun quei ra, re la ta que foi
com pro va da a in fec ção por co vid-19
co mo aci den te ocu pa ci o nal. Se gun do
ela, a fa mí lia es tá aba la da, e a in de ni- 
za ção é so men te uma for ma de res- 
pon sa bi li zar a em pre ga do ra.
“Res tou com pro va do que o mo to ris ta
es ta va tra ba lhan do pa ra a em pre sa
por 10 di as se gui dos, não ha via for ne- 
ci men to de ál co ol e após ma no bris tas
usa rem a car re ta, a ca bi ne não era hi- 
gi e ni za da. A em pre sa não to mou os
de vi dos cui da dos pa ra pro te ção do
em pre ga do. A con de na ção é a jus ti ça
sen do fei ta, pois di nhei ro ne nhum
nes se mun do tra rá o pai e o ma ri do de
vol ta”, de ta cou Ali ne.

O de sem bar ga dor do Tri bu nal Re- 
gi o nal do Tra ba lho de Mi nas, Se bas- 
tião Oli vei ra, diz que o as sun to é com- 
ple xo, mas, em ca sos com pro va dos, é
pos sí vel atri buir a co vid-19 a do en ças
ad qui ri das no exer cí cio do tra ba lho.
“É ver da de que há uma pre vi são na lei
de que a do en ça en dê mi ca, equi pa ra- 
da nes se ca so à pan dê mi ca, não se ria
re la ci o na da ao tra ba lho, mas se hou- 
ver com pro va ção de que a do en ça
ocor reu re sul tan te da ex po si ção do
con ta to di re to pe la na tu re za do tra ba- 
lho, ela de ve ser en qua dra ra co mo
aci den te ocu pa ci o nal”.

Se gun do o ma gis tra do, os ca sos
com pro va dos de co vid-19 co mo do- 
en ça ad qui ri da no exer cí cio la bo ral
po dem ge rar apo sen ta do ria di fe ren- 
ci a da, pen são à fa mí lia ou mul ta. De- 
pen de de ca da ca so.

O ad vo ga do es pe ci a li za do em di- 
rei to pre vi den ciá rio An dré Bit ten- 
court ex pli ca que é im por tan te ter em
mãos as pro vas de que a con ta mi na- 
ção ocor reu em am bi en te de tra ba lho.
“O ônus de pro var aqui lo que eu es tou
in di can do que acon te ceu é meu. En- 
tão o tra ba lha dor vai ter de tra zer as
pro vas e os mo ti vos pe los quais ele
en ten de que pe gou co vid-19 no tra ba- 
lho. O em pre ga dor vai ter o ônus de
com pro var que não, mos tran do do cu- 
men tos que com pro vem que en tre- 
gou más ca ras apro pri a das, que da va
lu va, que ti nha ál co ol em gel. O juiz
vai ter que ve ri fi car pa ra se en cai xa
co mo aci den te de tra ba lhou ou não.”

O di re tor da Es co la Na ci o nal de
Saú de Pú bli ca da Fi o cruz, Sér gio Cas- 
tro, des ta ca o au men to da mor ta li da- 
de por co vid-19 en tre tra ba lha do res

dos ser vi ços es sen ci ais. “As ati vi da des
mais cla ra men te es sen ci ais co mo co- 
mér cio, trans por te, hou ve um au- 
men to pro por ci o nal de mor ta li da de.
Mor re ram 300 mo to ris tas de ca mi- 
nhão em 2019. Em 2020, pas sou pa ra
600 mor tes.” Pro fis si o nais de en fer- 
ma gem fo ram os mais afe ta dos pe la
co vid du ran te o exer cí cio da fun ção.

Abril foi ado ta do co mo mês de
cons ci en ti za ção so bre a pre ven ção de
aci den tes de tra ba lho. Em 28 de abril,
é lem bra do o Dia Mun di al em Me mó- 
ria das Ví ti mas de Aci den tes e Do en- 
ças do Tra ba lho, ins ti tuí do por ini ci a- 
ti vas de sin di ca tos ca na den ses e es co- 
lhi do em ra zão de um aci den te que
ma tou 78 tra ba lha do res em uma mi- 
na no es ta do da Vir gí nia, nos Es ta dos
Uni dos, em 1969.

No Bra sil, em maio de 2005, foi san- 
ci o na da a Lei 11.121, cri an do o Dia
Na ci o nal em Me mó ria das Ví ti mas de
Aci den tes e Do en ças do Tra ba lho.

Du ran te o Abril Ver de, o Mi nis té rio
Pú bli co do Tra ba lho re a li zou cam pa-
nha de re du ção de ris co de in fec ção
por co vid-19 nos am bi en tes de tra ba- 
lho. O MPT pe de que os em pre ga do-
res to mem me di das de pro te ção, co- 
mo tes ta gem pe rió di ca de tra ba lha- 
do res e o afas ta men to da que les com
ao me nos um sin to ma re la ci o na do à
do en ça e de em pre ga dos que te nham
ti do con ta to com o pro vá vel do en te.
Além dis so, o MPT de fen de que os
em pre ga do res te nham vi são am pla
do am bi en te de tra ba lho, prin ci pal- 
men te on de fun ci o nam apa re lhos de
ar con di ci o na do.

SÃO LUÍS

Prefeitura abre vacinação para professores de 45 anos

A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SERÁ EXCLUSIVA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E NO DRIVE THRU DA UFMA

A Pre fei tu ra de São Luís re a li za no
sá ba do, 1º de maio, a va ci na ção pa ra
uma no va fai xa etá ria de pro fis si o nais
da edu ca ção das re des mu ni ci pais,
co mu ni tá ria e par ti cu lar. Nes ta no va
eta pa po dem va ci nar pro fis si o nais
com 45 anos ou mais. Pe la ma nhã se rá
a vez dos nas ci dos de ja nei ro a ju nho e
à tar de, de ju lho a de zem bro. A va ci- 
na ção se rá ex clu si va no Cen tro de
Con ven ções e no Dri ve Th ru da UF- 
MA. “Com pla ne ja men to e or ga ni za- 
ção, te mos avan ça do a ca da dia com a
va ci na ção em São Luís. A pro por ção
que re ce be mos no vas do ses te mos
am pli a do o pú bli co-al vo e as fai xas
etá ri as. Pa ra ga ran tir agi li da de no
pro ces so, as nos sas equi pes têm tra- 
ba lha do nos fi nais de se ma na e em fe- 
ri a dos, co mo no sá ba do, 1º de maio,
Dia do Tra ba lha dor”, des ta cou o pre- 
fei to Edu ar do Brai de. Se rão va ci na dos
pe la Pre fei tu ra, nes te sá ba do (1º),
pro fis si o nais da re de mu ni ci pal e co- 

mu ni tá ria da ati va que atu am na re de
de edu ca ção bá si ca de São Luís, con- 
for me lis ta en ca mi nha da pe la Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção (Se med).
Da re de par ti cu lar, tam bém po dem se
va ci nar pro fis si o nais com 45 anos ou
mais, da ati va que atu em nas es co las
ou ins ti tui ções, con for me lis ta en ca- 
mi nha da pe los es ta be le ci men tos de
en si no à Se mus.  Ao com pa re cer ao lo- 
cal de va ci na ção, os pro fis si o nais de- 
vem le var do cu men to ofi ci al com fo to
e úl ti mo con tra che que. “Va mos re ce- 
ber os pro fis si o nais de edu ca ção das
re des mu ni ci pal, co mu ni tá ria e par ti- 
cu lar, da ati va, aci ma de 45 anos, no
Cen tro de Va ci na ção e o dri ve-th ru na
UF MA, das 8h às 17h, pa ra re ce ber sua
va ci na”, re for çou o se cre tá rio de saú- 
de, Jo el Nu nes, cha man do a aten ção
que a va ci na ção se gue de acor do com
o mês de nas ci men to. Pe la ma nhã, va- 
ci nam os pro fis si o nais nas ci dos de ja- 
nei ro a ju nho e à tar de de ju lho a de- 

zem bro.

Va mos re ce ber os

pro fis si o nais de

edu ca ção das re des

mu ni ci pal, co mu ni tá ria

e par ti cu lar, da ati va,

aci ma de 45 anos, no

Cen tro de Va ci na ção e o

dri ve-th ru na UF MA,

das 8h às 17h, pa ra

re ce ber sua va ci na

Bo as ro do vi as tam bém sal vam vi das

Mor tes no Trân si to em São Luís em 2020

Có di go de Trân si to Bra si lei ro(lei n.
9.503/97)

• Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da

6ª se ma na glo bal de
se gu ran ça no trân si to
da ONU 2021 em maio

A in ten ção é de fen der li mi tes de 30 km/h co mo nor ma
em vi as on de as pes so as e o trá fe go de veí cu los mais se
mis tu ram.

“Ru as pe la Vi da” (Stre ets for Li fe) foi o le ma es co lhi- 
do pa ra a 6ª Se ma na Glo bal de Se gu ran ça no Trân si to da
ONU). Nes te ano ela se rá ce le bra da en tre os di as 17 e 23
de maio de 2021, de fen den do li mi tes de 30 km/h
(#Love30) co mo nor ma em vi as on de as pes so as e o trá- 
fe go de veí cu los mais se mis tu ram.

Ve lo ci da des bai xas
A se ma na é a oca sião pa ra an ga ri ar com pro mis sos em
ní vel na ci o nal e lo cal pa ra ga ran tir o cum pri men to de
ve lo ci da des bai xas em vi as ur ba nas. Além dis so, con- 
quis tar apoio lo cal pa ra ter mos ci da des mais se gu ras,
sau dá veis, ver des e ha bi tá veis. 

A Se ma na tam bém des ta ca rá a vin cu la ção en tre os li- 
mi tes de 30 km/h e o cum pri men to de Ob je ti vos de De- 
sen vol vi men to Sus ten tá vel. In cluin do saú de, edu ca ção,
in fra es tru tu ra, ci da des sus ten tá veis, ação cli má ti ca e
par ce ri as.

Se ma nas Se gu ran ça no Trân si to da ONU
As Se ma nas Se gu ran ça no Trân si to da ONU são pro mo- 
vi das des de 2007 se gun do um pla ne ja men to fei to pe la
OMS e a Co la bo ra ção das Na ções Uni das pe la Se gu ran- 
ça no Trân si to. O ob je ti vo é au men tar a cons ci en ti za ção
glo bal so bre a pre ven ção de le sões e mor tes no trân si to.

A se ma na de 2021 se rá tam bém uma opor tu ni da de
pa ra lan çar ofi ci al men te a Dé ca da de Ação pa ra a Se gu- 
ran ça no Trân si to 2021-2030 e seu Pla no Glo bal, que se
ali nha rá à De cla ra ção de Es to col mo. Se rá da da ên fa se a
im por tân cia de uma abor da gem ho lís ti ca da se gu ran ça
no trân si to, além de pe dir me lho ri as con tí nu as no pro- 
je to de vi as e veí cu los.

 Além de apri mo ra men to das leis e da apli ca ção da lei
so bre ris cos com por ta men tais. Tais co mo: ex ces so de
ve lo ci da de, ál co ol e di re ção e for ne ci men to de aten di- 
men to de emer gên cia opor tu no pa ra os fe ri dos. O Pla no
de Ação tam bém re fle ti rá o in cen ti vo da De cla ra ção de
Es to col mo às po lí ti cas pa ra pro mo ver ca mi nha das, ci- 
clis mo e uso do trans por te pú bli co co mo mei os de
trans por te ine ren te men te sau dá veis e am bi en tal men te
cor re tos.

Fon te: www.por tal do tran si to.com.br

Con fi ra tre cho do ar ti go de Luiz Au gus to Pe rei ra de
Al mei da, mem bro do Con se lho Con sul ti vo do SE CO VI
Os da nos cau sa dos pe la pre ca ri e da de das es tra das são
imen sos no Bra sil, abran gen do a per da de vi das em aci- 
den tes, pre juí zos econô mi cos e im pac tos ne ga ti vos no
tu ris mo do més ti co. E a si tu a ção tem pi o ra do, con for me
de mons tra a 23ª edi ção da Pes qui sa de Ro do vi as da
Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te (CNT) e do Sest
Se nat. O es tu do, re fe ren te a 2019, cons ta tou pro ble mas
em 59% da ex ten são dos tre chos ava li a dos, an te 57%,
em 2018, in cluin do o pa vi men to, si na li za ção a ge o me- 
tria das vi as.

Ou tro le van ta men to re ve la que, so men te nas ro do vi- 
as fe de rais em 2020, ocor re ram 63.447 aci den tes, com
5.287 óbi tos. Ape sar da re du ção de 5,9% em re la ção ao
ano an te ri or, é um nú me ro que se gue mui to ele va do.
Em 2020, re gis tra ram-se 14 mor tes por dia. Es ses da dos
cons tam do Pai nel CNT de Con sul tas Di nâ mi cas de Aci- 
den tes Ro do viá ri os.

Fon te: ces vi bra sil.com.br

103 óbi tos, dos quais 34 mo to ci clis tas, 03 pas sa gei ros
de mo tos, 28 pe des tres e 04 ci clis tas.

Fon te: SE MUS-Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de

Art. 268-A.  Fi ca cri a do o Re gis tro Na ci o nal Po si ti vo de
Con du to res (RNPC), ad mi nis tra do pe lo ór gão má xi mo
exe cu ti vo de trân si to da União, com a fi na li da de de ca- 
das trar os con du to res que não co me te ram in fra ção de
trân si to su jei ta à pon tu a ção pre vis ta no art. 259 des te
Có di go, nos úl ti mos 12 (do ze) me ses, con for me re gu la- 
men ta ção do Con tran.         (In cluí do pe la Lei nº 14.071,
de 2020)     (Vi gên cia)

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

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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Noticiar e aprofundar os principais fatos, servir como voz do cidadão, denunciar a
verdade doa a quem doer, sempre apresentando a cara e a coroa da moeda

PAU LO AN DRÉ FREI TAS

Até que a mor te os se pa re

É pre ci so sa ber vi ver…

O IMPARCIAL

Leitores contam suas
histórias com o jornal

H
á 95 anos, nas ceu um veí cu- 
lo de co mu ni ca ção cu ja
mis são se mis tu ra ao pró- 
prio tí tu lo. O Im par ci al

sur giu com os mes mos pro pó si tos de
to do jor nal im pres so, mas foi além pa- 
ra for ne cer o es sen ci al ao bom jor na- 
lis mo: a im par ci a li da de. No ti ci ar e
apro fun dar os prin ci pais fa tos, ser vir
co mo voz do ci da dão, de nun ci ar a
ver da de doa a quem do er, sem pre
apre sen tan do a ca ra e a co roa da mo e- 
da. “Um jor nal ser ve pa ra ser vir ao seu
ei xo prin ci pal de cre di bi li da de: o lei- 
tor”, dis se o cé le bre jor na lis ta TT Ca- 
ta lão, es cre ven do pa ra o Cor reio Bra- 
zi li en se em 1999. E se o que im por ta é
o lei tor, O Im par ci al con vi dou três
de les pa ra con tar su as his tó ri as, que
se con fun dem com a pró pria his tó ria
do Jor nal.

Um jor nal ser ve pa ra

ser vir ao seu ei xo

prin ci pal de

cre di bi li da de: o lei tor

Na mes ma dé ca da em que a Se le- 

ção Bra si lei ra de Fu te bol con quis ta va
seu ter cei ro tí tu lo mun di al, em 1970,
o ain da es tu dan te do en si no fun da- 
men tal Rai mun do Sil va ini ci a va sua
jor na da co mo lei tor de O Im par ci al,
na épo ca ain da cha ma do Pa co ti lha.
Nes se meio tem po, Seu Rai mun do,
ho je com 73 anos, ca sou-se, te ve dois
fi lhos, for mou-se em Ge o gra fia e mu- 
dou de en de re ço três ve zes – da ave ni- 
da Bei ra Mar pa ra a Cohab, e ho je na
Vi la Pal mei ra.

Ler um jor nal com vi são ob je ti va da
re a li da de, sem fa vo re cer po si ções po- 
lí ti cas, é, se gun do ele, a prin ci pal ra- 
zão pa ra tan to tem po de fi de li da de ao
jor nal. “O Im par ci al se con cen tra va
nas no tí ci as, nos fa tos, sem apoi ar go- 
ver no A ou B, es quer da ou di rei ta”, diz
Seu Rai mun do, e acres cen ta: “só dei- 
xa rei de ler quan do mor rer!”.

Quem lê um jor nal bus ca con teú do
de qua li da de e in for ma ção atu a li za- 
da. Foi pen san do as sim que, no au ge
da pan de mia da Co vid-19, Mar cus
Fer nan des de ci diu se tor nar as si nan te
do Jor nal O Im par ci al. “Eu que ria sa- 
ber as no tí ci as da pan de mia, quan do
os es ta be le ci men tos vol ta ri am ao
nor mal, me man ter in for ma do”, ex- 
pli ca.

Mar cus, as sim co mo tan tos ou tros
lei to res de O Im par ci al, tem acom pa- 
nha do o cres ci men to do nú me ro de
in fec ta dos, a ba ta lha da ci ên cia pe la
va ci na e, mais re cen te men te, a dis tri- 

bui ção dos imu ni zan tes. “Ver no jor- 
nal as no tí ci as so bre as vi das per di das
pa ra o co ro na ví rus com cer te za é o
que tem mais me im pac ta do”, re ve la o
bom bei ro mi li tar de 36 anos.

O Im par ci al se

con cen tra va nas

no tí ci as, nos fa tos, sem

apoi ar go ver no A ou B,

es quer da ou di rei ta

Leitores ilustres do
jornal O Imparcial

O IMPARCIAL REGISTROU O NAUFRÁGIO DO MARIA CELESTE 

En tre os lei to res de O Im par ci al, tam bém há es pa ço
pa ra Au gus to Bran dão, mem bro das Aca de mi as Ca xi en- 
se e Lu do vi cen se de Le tras. Sua his tó ria com a pu bli ca- 
ção tem iní cio por vol ta de me a dos do sé cu lo XX, quan- 
do o Jor nal fun ci o na va no Ca sa rão da Rua Afon so Pe na,
cen tro de São Luís.

Bran dão re lem bra co mo fa to mar can te, a co ber tu ra
do nau frá gio do na vio Ma ria Ce les te, em 1954. A em bar- 
ca ção po dia ser vis ta da Ave ni da Pe dro II, quan do o es- 
tu dan te saía da an ti ga Es co la Téc ni ca de Co mér cio, na
Pra ça Be ne di to Lei te, pa ra su as tar des de la zer.

Co mo fa to mar can te, Bran dão re lem bra de um fa to
pou co co nhe ci do en tre os mais jo vens. “A co ber tu ra do
nau frá gio do na vio Ma ria Ce les te, na baía de São Mar- 
cos, em São Luís. A Ave ni da Pe dro II, na que le tem po, era
um es pa ço de la zer, e a vi são des se trá gi co even to per- 
ma ne ceu por mui to tem po, avis ta do da li”, re ve la o es- 
cri tor e eco no mis ta, à épo ca es tu dan te na Es co la Téc ni- 
ca de Co mér cio do Cen tro Cai xei ral, na pra ça Be ne di to
Lei te.

Atu al men te, per ma ne ce o com pro mis so de man ter as
raí zes que tor na ram O Im par ci al o jor nal mais im por- 
tan te do Ma ra nhão – in de pen dên cia, ob je ti vi da de e o
lei tor em pri mei ro lu gar.

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas demonstra que a tendência é que o home office
cresça cerca de 30% no Brasil

Da dos

Di cas pa ra um ho me offi  ce
• De li mi te seu tem po: Se or ga ni ze de
for ma que o tra ba lho não in ter fi ra
com seu tem po li vre e vi ce-ver sa.
• Es co lha um am bi en te: Pa ra seu tra -
ba lho ren der me lhor, es co lha um am -
bi en te es pe cí fi co pa ra o tra ba lho, um
lu gar com boa luz e si len ci o so, or ga ni -
ze uma me sa com tu do que vo cê vai
pre ci sar e evi te tra ba lhar na ca ma.
• Ves ti men ta: Uma di ca que aju da a
evi tar a dis per são é se ar ru mar e ves tir
rou pas co mo se vo cê fos se re al men te
sair pa ra o tra ba lho, e só vol te pa ra os
pi ja mas de pois ter mi nar o tra ba lho.
• Con ta to: man te nha seu ce lu lar per -
to e sem pre man te nha con ta to com
sua equi pe.
• Cui da dos: Com a pan de mia de co -
ro na ví rus, é im por tan te tam bém se
man ter pro te gi do, mes mo que den tro
de ca sa. A prin ci pal di ca é la var cons -
tan te men te as mãos, e evi tar con ta to
com pes so as que apre sen tem quais -
quer sin to mas de gri pe.

DIA DO TRABALHADOR

Trabalho home office
é a nova realidade

O
dia do tra ba lha dor é co me- 
mo ra do to dos os anos em 1°
de maio, sim bo li za gran des
con quis tas pa ra a po pu la- 

ção bra si lei ra.
Ao lon go dos anos mui tas leis de

pro te ção fo ram adap ta das por con ta
da cri a ção de no vas pro fis sões, avan- 
ço da tec no lo gia e no vas for mas de
tra ba lhar.

E por con ta da pan de mia do no vo
co ro na ví rus, o mo de lo de tra ba lho
ho me of fi ce foi a al ter na ti va es co lhi da
por mui tos pro fis si o nais.

Nes se Dia do Tra ba lha dor, a jor na- 
lis ta Ca ta ri na Bar bo sa re fle te so bre
co mo a pan de mia mu dou a sua ro ti na
de tra ba lho.

“Des de de 2007 eu tra ba lho co mo
fre e lan cer e mui tos des ses tra ba lhos
fo ram ho me of fi ce. Ho je con ti nuo fa- 
zen do tra ba lhos tem po rá ri os mas te- 
nho um con tra to de car tei ra as si na da
com uma em pre sa, mas des de que a
pan de mia co me çou eu per ce bi que
meu vo lu me de tra ba lho au men tou,
sin to que não te nho mais ho ra pa ra
tra ba lhar, ten to co lo car li mi tes nos
fins de se ma na, pa ra des can sar e me
de di car ao meu fi lho de 4 anos”, ava- 
lia  a jor na lis ta.

A psi có lo ga do Hap vi da Saú de, Ce- 
li a ne Lo pes, ex pli ca que a pan de mia
pro por ci o nou uma re fle xão em um
ce ná rio de mu dan ças, que po dem ser
pro fun das nas ro ti nas. “So mos se res
adap ta ti vos, es tá sen do um de sa fio
in di vi du al en fren tar a re a li da de que o
‘no vo nor mal’ es tá im pon do, mu dan- 
ças in ter nas e ex ter nas se rão cons tan- 
tes ao lon go de nos sa tra je tó ria de vi- 
da”, si na li za.

So mos se res adap ta ti vos,

es tá sen do um de sa fio

in di vi du al en fren tar a

re a li da de que o ‘no vo

nor mal’ es tá im pon do,

mu dan ças in ter nas e

ex ter nas se rão

cons tan tes ao lon go de

nos sa tra je tó ria de vi da

De acor do com o Ins ti tu to Bra si lei-
ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE),
des de 2018 o mo de lo de tra ba lho ho- 
me of fi ce já ti nha uma pre sen ça con- 
si de rá vel no Bra sil pa ra cer ca de 3,8
mi lhões de bra si lei ros.

Em um le van ta men to fei to pe la
em pre sa de con sul to ria BTA mos trou
que, por con ta da pan de mia, o mo de- 
lo de tra ba lho ho me of fi ce se tor nou o
pa drão pa ra ao me nos 43% das em- 
pre sas bra si lei ras. 

E a pes qui sa da Fun da ção Ge tú lio
Var gas de mons tra que a ten dên cia é
que o ho me of fi ce cres ça  cer ca de
30% no Bra sil.

Grande aprendizado para o mercado na pandemia

A mes tre e co or de na do ra do Cur so
de Ad mi nis tra ção do Cen tro Uni ver si- 
tá rio Es tá cio São Luís, Mi do ri Oshi ma,
des ta ca que a pan de mia foi um gran- 
de apren di za do pa ra o mer ca do. “As
em pre sas e pro fis si o nais ti ve ram que
se ade quar em to das as fren tes: fi nan- 
cei ro, co mer ci al, de pes so al, de re la ci- 
o na men to. Não hou ve só uma fren te
de atu a ção, não se tra ta va ape nas de
uma mo di fi ca ção de pro du to ou re du- 
ção de cus tos pu ra men te, foi uma no- 
va re a li da de im pos ta pe la pan de mia e
o iso la men to so ci al”, res sal ta.

“Mes mo ten do uma car ga de tra ba- 
lho mai or, eu me adap tei mui to bem
ao ho me of fi ce, não pre ten do vol tar
ao mo de lo pre sen ci al, eu tra ba lho por
pro du ti vi da de, en tão eu fa ço meu ho- 
rá rio, es ta be le ço mi nhas me tas. Sem
con tar que não per co mais tem po no
trân si to, uso es se tem po pa ra ou tras
coi sas. Mas con fes so que é pre ci so ter
dis ci pli na e or ga ni za ção pa ra dar con- 
ta de tu do”, con clui Ca ta ri na.

As em pre sas e

pro fis si o nais ti ve ram

que se ade quar em to das

as fren tes: fi nan cei ro,

co mer ci al, de pes so al, de

re la ci o na men to

O es tá gio é uma re la ção de ga nha-ga nha

OPOR TU NI DA DE

Co mo man ter as
con tra ta ções de
es ta giá ri os a
dis tân cia?

Ape sar do re cru ta men to re mo to já ser uma ten dên cia
pa ra al gu mas em pre sas, pe la es tra té gia e dis rup ção, di- 
an te da pan de mia foi pre ci so ter co ra gem, pro pó si to e
pai xão pe lo de sa fio pa ra se adap tar. Tam bém, por es se
mo ti vo, a tão fa la da trans for ma ção di gi tal foi ace le ra da.
As sim, os pro ces sos pas sa ram do “off” pa ra o “on-li ne”.

Os be ne fí ci os são vá ri os pa ra am bas as par tes. Pa ra os
se le ci o na do res, por exem plo, ga nhou-se mais agi li da de,
pois eles con se guem en tre vis tar mais in di ví du os, em
me nos tem po.

Afi nal, não há des lo ca men to e es pe ras fí si cas. Além
dis so, as fer ra men tas di gi tais já fil tram os as pi ran tes de
acor do com sco re, tes tes di gi tais de ra ci o cí nio ló gi co e
téc ni co.

Por ou tro la do, pa ra os can di da tos, am pli ou-se a di- 
ver si da de e as fron tei ras. Com a ten dên cia ao ho me of fi- 
ce, a se le ção ex pan diu seu al can ce na ci o nal e in ter na ci- 
o nal. Bem co mo, in ten si fi cou a plu ra li da de dos per fis e a
in clu são de pes so as com al gu ma de fi ci ên cia fí si ca
(PCD).

Em bo ra mui tas com pa nhi as te nham im plan ta do pla- 
nos de con tin gên cia pa ra evi tar mai o res ins ta bi li da des
du ran te es se pe río do de iso la men to, ou tras “sur fa ram
nes sa on da” e se saí ram mui to bem. Cer ta men te, vá ri as
de las ajus ta rão es se mé to do à cul tu ra or ga ni za ci o nal de
ago ra em di an te.

Fe liz men te, o Bra sil es tá ra pi da men te re du zin do os
im pac tos pro vo ca dos pe la pan de mia e, jun to com a va- 
ci na, vem a re to ma da da eco no mia e dos ne gó ci os. Nes- 
se sen ti do, um dos mai o res an sei os da po pu la ção é a re- 
es tru tu ra ção do mer ca do de tra ba lho. Em es pe ci al, nos- 
sos jo vens, os quais fo ram os mais afe ta dos pe la cri se, al- 
can çan do 29,8% a ta xa de de sem pre go, en tre 18 e 24
anos, e pi or ain da de 14 a 17 anos, atin gin do 44,2%, se- 
gun do o Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca
(IB GE).

Por is so, in ves tir no es tá gio é a prin ci pal ma nei ra de
pre ser var a ju ven tu de tan to es tu dan do quan to dan do
uma chan ce de pro fis si o na li za ção no mun do cor po ra ti- 
vo. Afi nal, pa ra ser um es ta giá rio é ne ces sá rio es tar ma- 
tri cu la do. Po de ser no ní vel mé dio, téc ni co, su pe ri or ou
EJA (Edu ca ção de Jo vens e Adul tos).

En tão, ao man ter mos um bra si lei ro na sa la de au la,
es ta mos não só dan do opor tu ni da de de co nhe ci men to,
mas a chan ce de ga nhar ex pe ri ên cia. Com is so, ga ran te
a ren da pa ra a ma nu ten ção dos es tu dos e um pas sa por- 
te ga ran ti do pa ra dar o start na car rei ra.

Ade mais, exis tem tam bém van ta gens pa ra to dos os
en vol vi dos. Va mos lá: o ato edu ca ti vo es co lar su per vi si- 
o na do não ge ra vín cu lo em pre ga tí cio. Lo go, a cor po ra- 
ção fi ca li vre de pa gar en car gos tra ba lhis tas, co mo
FGTS, INSS, 13º sa lá rio, ⅓ so bre fé ri as e even tu al mul ta
res ci só ria.

Já pa ra a mo ça da, além de con quis tar a tão so nha da
vi vên cia no mer ca do, fa rá is so com a car ga ho rá ria re du- 
zi da, má xi ma de seis ho ras diá ri as e 30h se ma nais, per- 
mi tin do-lhes or ga ni zar a ro ti na en tre a cor po ra ção e a
clas se. Es ses in cen ti vos fo ram cri a dos pa ra fa ci li tar a ad- 
mis são des se gru po, os quais mais pre ci sam de uma
chan ce pa ra o iní cio pro fis si o nal.

Por tan to, vo cê, ges tor ou em pre sá rio, ofe re ça es sa
opor tu ni da de aos nos sos jo vens. Con ti nue con tra tan do
es ta giá ri os. Sua ati tu de ho je, re fle te um fu tu ro mui to
me lhor pa ra o nos so país.

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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Ímpar, uma trajetória singular 
na imprensa maranhense 
HENRIQUE BÓIS

N
a efervescência da redemocratização 
do país, o jornalismo também embar-
cou no espírito renovador que varreu 
o país na década de 1980. Com quase 

duas centenas de tradição jornalista, o estado do 
Maranhão aderiu ao movimento que grassava no 
país. Novo projeto gráfico, mais espaço para edi-
toriais específicas, esse era o mote desse roteiro 
de revitalização de uma tradição entranhada na 
história da sociedade maranhense.

A ideia de criar o segundo caderno em O Im-
parcial, veículo dos Diários Associados no Mara-
nhão, foi engendrada pelo ilustrador e diagrama-
dor Garcês. Foi dele o título do caderno dedicado 
à cobertura sobre cultura e entretenimento da 
cidade, com espaço reservado para o colunis-
mo social.

O segundo caderno no Maranhão a partir da 
década de 80 seguiu a trilha aberta pelo Caderno 
B do Jornal do Brasil na imprensa nacional, su-
gerido pelo jornalista Reinaldo Jardim, respon-
sável pelo Suplemento Dominical do periódico.

Na virada para os anos 60, jornalistas, artistas 
plásticos e intelectuais brasileiros, dentre eles 
o poeta Ferreira Gullar e o escritor e jornalis-
ta Odylo Costa, filho, promoveram uma grande 
transformação na forma do jornalismo com apoio 
da condessa Pereira Carneiro, que passou a co-
mandar o JB a partir de 1954.

Essa trajetória de êxitos dos segundo cadernos 
permaneceria com grande relevância até meados 
da década de 80. Parte da juventude brasileira 
diletante e fazedora das artes se informariam e 
inspirariam nas páginas do Caderno B.

Relegado a segundo plano pelos veículos de 
comunicação e primeiro alvo de cortes de pessoal 
e reduções de custos, os segundos cadernos, ou 
cadernos de cultura, cumpria o papel de alentar, 
sobretudo, o público jovem que não se satisfazia 
plenamente com as hard news (notícias pesadas 
de política, polícia e economia).

Durante quase toda sua trajetória, o Impar 
privilegiou a informação em detrimento da in-
terpretação e opinião, norteador do jornalismo 
cultural. Isso não traduz, no entanto, que foi dei-
xado de lado os pontos de vistas, críticas e de-
bates de ideias. Um punhado de cronistas da so-
ciedade se enfileirou nesse projeto sucedendo a 
pioneira colunista Maria Inês Saboia (in memo-
riam), nome fortemente vinculado à história de 
O Imparcial, Flor de Liz (in memoriam), Mário 
Lincoln, o renovado José Raimundo Cardoso (in 
memoriam), José Cirilo entre outros.  

Nesse rumo, sempre com o apoio incontes-
te do diretor de redação Pedro Freire, as pautas 
contribuíram para deitar ao chão o preconceito 
contra o que é popular, quase norma do jorna-
lismo cultural. Na busca do equilíbrio entre lazer 
e cultura, considerando todo seu leque de defi-
nições, e notícias de âmbito local e de interesse 
geral, assim se desenvolveu o Ímpar por mais de 
duas décadas. 

Do universo cultural até aonde ir
Em meados da década de 90, quando o  im-

presso reinava absoluto sem a concorrência das 
páginas virtuais, o segundo caderno em O Im-
parcial chegou a contar com 16 páginas preen-
chidas com toda sorte de notícias sobre o uni-
verso cultural e  entretenimentos, aí incluídas 
as editorias de televisão, horóscopo e assuntos 
de matizes variados. Antes da aurora do século 
XXI e a mídia eletrônica destronar os impressos, 
o prestígio do Ímpar se destacava entre a produ-
ção cultural do Maranhão. A passagem de artistas 
pela redação de O Imparcial, com propósito de 
divulgação do trabalho, comprova o status con-
ferido ao caderno. Belchior foi um desses artistas 
que fez questão de pessoalmente ir até a redação 
divulgar seu trabalho. 

Deste prestígio derivaram suplementos espe-
cíficos, trazendo roteiros do quê fazer na cidade  
nos fins de semana. O Aonde ir! foi um desses ca-
dernos entre outros que surgiram como suporte 
do Ímpar. O ritmo imposto pelas mídias eletrô-
nicas com o advento da internet esvaziou na im-
prensa os segundos cadernos como informantes 
de roteiros e emissores de opiniões diversas, tan-
to da área da cultural como de entretenimento 
de maneira geral. O custo gráfico cada vez mais 
elevado também contribuiu para que a cada dia 
o espaço para o jornalismo cultural na mídia im-
pressa fosse gradativamente reduzido.

Cantor Belchior com a equipe de reportagem em momento descontraído durante visita à sede de O Imparcial, em 1995
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O IMPARCIAL, história nos esportes 
O jornal mais antigo do Maranhão chega aos 95 anos sempre antenado com as modernas tecnologias e se adaptando ao mercado da comunicação

NERES PINTO

Q
uando O Imparcial foi fun-
dado em 1926, inúmeros es-
portes já eram praticados 
em São Luís,   entre eles, ca-

poeira (1829), ginástica (1841), remo, 
ciclismo (1900), bilhar e tiro ao alvo 
(1904). O leque de práticas esportivas 
foi crescendo com a difusão do tênis, 
basquete, vôlei, handebol, futebol de 
salão, natação, boxe e outras modali-
dades esportivas incrementadas com 
a criação, em 1971,  por Cláudio Vaz 
dos Santos, auxiliado pelo professor 
Dimas, do Festival de Esportes da Ju-
ventude, hoje denominado de Jogos 
Escolares Maranhenses.

O futebol foi introduzido por Joa-
quim Moreira em 1907, quando surgiu 
o Fabril Athletic Club, e ganhou força 
quando o Sampaio Corrêa, fundado 
em março de 1923, deu seus primei-
ros passos para se tornar o que é hoje 
o clube de maior torcida do estado.

Coberturas

Muitos eventos ocorreram nas últi-
mas décadas e, na sua grande maioria, 
tiveram a cobertura de O Imparcial, 
que também publicou alguns suple-
mentos especiais como: A Bola, O Ta-
petão, Jogada, e mais recentemente 
o SuperEsportes, todos com espaço 
integral reservado à divulgação das 
práticas esportivas em geral.

Entre os fatos que tiveram reper-
cussão nas últimas décadas no futebol 
estão o heptacampeonato (sete títulos 
estaduais consecutivos) de 1944 a 150 
pelo Moto Club. Também mereceu re-
gistro e grande cobertura deste jornal 
a presença de Pelé, pela segunda vez 
em São Luís, no dia 5 de janeiro de 
1967, quando o time do Santos der-
rotou a Seleção Maranhense por 1 a 0 
(gol de Silva), num jogo beneficente 
promovido pela  primeira dama Marly 
Sarney. O Rei do Futebol foi recebido 
pelo governador Sarney no Palácio dos 
Leões. Antes, com 17 anos, o craque 
já havia jogado na Ilha, contra o Sam-
paio, em 1957, quando o time paulista 
venceu por 2 a 1 e Pelé marcou dois 
gols. No dia 15 de novembro de 1969, 
o Nhozinho Santos também foi pal-
co do amistoso Moto 1 a 1 MAC  com  
Mané Garrincha sendo a grande atra-
ção com a camisa 7 do time motense 
em mais uma ampla cobertura nossa.

O pentacampeonato estadual do 
Sampaio Corrêa (84 a 88),  as conquistas 
do Campeonato Brasileiro da Segunda 
Divisão (1972), das séries C (97) e  D 
(2012) e a Copa do Nordeste de 2018 
também foram registradas em nossas 
páginas, bem como o tricampeona-
to do Maranhão Atlético Clube ( 93 
a 95). O MAC, aliás,  no Brasileiro de 
1979 fez excelente campanha e ficou 
à frente de clubes como Fluminense-
RJ, Bahia e Botafogo-RJ.

No dia 1º de maio de  1982 aconte-
ceu uma das maiores festas do torce-
dor maranhense, com a inauguração 
do Estádio Castelão tendo capacidade 
para mais de 70 mil espectadores. O 
apogeu do evento foi no dia 5 do mes-
mo mês, quando a Seleção Brasileira 
derrotou a de Portugal por 3 a 1 em 
jogo amistoso. Os mínimos detalhes 
foram contados por este jornal, antes, 
durante e depois, com manchetes de 
primeira página, ilustradas por fotos 
memoráveis.

Investigativo
Em 1999,  O Imparcial publicou 

uma série de reportagens investiga-
tivas sobre a falsificação de documen-
tos para registro de atletas que haviam 
sido transferidos para outros estados 
brasileiros e a Europa. O trabalho, de 
intensa duração, ganhou espaço na 
imprensa esportiva brasileira e contri-
buiu para a criação da CPI do Futebol, 
que começou a ouvir depoimentos a 
partir de São Luís. Ao ser entrevista-

NA LINHA DO TEMPO

1939 sem campeão

n  Segundo o matemático Manoel 
Martins, a década de 30 registrou 
a primeira crise do futebol mara-
nhense. Muitas incertezas sobre 
a modalidade futebol. A mentora 
A.M.E.A. Associação Maranhense 
de Esportes Aquaticos  deixou de 
executar o campeonato de 1936, e 
o de 1939 que era de conhecimento 
público e vencido pelo MAC, hoje é 
dado como não realizado.

Ciclismo e automobilismo

n  Em 13 de setembro de 1937, com 
o nome Ciclo Moto foi fundado o 
Moto Club de São Luís, com o ob-
jetivo de desenvolver as modali-
dades de motociclismo e ciclismo, 
atividades bastante apreciadas pela 
juventude maranhense. Paralelo às 
atividades no futebol, o Moto con-
tinuava suas atividades no ciclis-
mo e motociclismo, tendo no dia 2 
de janeiro de 1938 realizado uma 
grande corrida com o percurso en-
tre São Luís e São José de Ribamar. 
A saída aconteceu na extinta Esta-
ção de Bonde no Monte Castelo.

Estádio Santa Izabel

n  Com a disponibilidade do Está-
dio  Santa Izabel  para realização 
de jogos de futebol no horário no-
turno,  o Moto, já tendo com   o lí-
der o desportista César Alexandre 
Aboud, filiou-se  a A.M.E.A em 5 de 
junho de 1940 e trouxe de volta o 
FAC para disputar as competições.  

 Primeiro Superclássico

n  Sem contar com suas futuras 
contratações, que lhe deram su-
porte para conquista de sete títu-
los consecutivos na década de 40, 
o Moto enfrentou o Sampaio Cor-
rêa em 14 de julho de 1940. O time 
boliviano venceu por 7 a 2, fican-
do o placar registrado como maior 
goleada do Sampaio em cima do 
Moto Club. No dia  01.04.45, já 
com um time muito poderoso, Rui, 
Dudu e Carapuça; Sandoval, Re-
bolo (Frázio) e Valdemar; Galego, 
Mosquito e  Mourão; Pepê e Jesus, 
o Moto devolveu a goleada ao time 
boliviano: 7 a 0.

Papão do Norte

n  Jogando contra o  Fortaleza-CE 
no Estádio Santa Izabel lotado, o 
Moto empatou por 2 a 2, levantan-
do o título de campeões do Norte – 
Papão do Norte. O jogo aconteceu 
no dia 03.08.1948.

 Vitória do Mar campeão

 n   Além da inauguração do Está-
dio Nhozinho Santos no dia 1º de 
outubro de 1950, um fato impor-
tante aqui registrado nos anos 50, 
foi a conquista do Campeonato 
Maranhense de Futebol pelo Vi-
tória do Mar Futebol Clube, títu-
lo formado por jogadores, na sua 
maioria, estivadores e genuina-
mente maranhenses. Naquele ano, 
1952, o campeonato teve só cinco 
clubes, Sampaio, Moto; MAC, Gon-
çalves Dias e Vitória do Mar que 
chegou na ponta com a conquista 
de 12 pontos e o Sampaio na vice 
com onze pontos.

Sampaio bate o campeão

 n  Em 1974, o Sampaio foi o nosso 
representante no Campeonato Na-
cional. O quadro boliviano venceu 
os cariocas Fluminense e Vasco da 
Gama, este último, campeão bra-
sileiro daquele ano. No jogo diante 
do Fluminense  (20.03.74) Sampaio 
3 a 1. O Imparcial divulgou o faleci-
mento do  Dr. Luís Carlos, fiscal de 
renda do Estado, que teve um infar-
to no setor de cadeiras do Nhozi-
nho Santos quando Jorge Luís fez o 
terceiro gol boliviano.

Demolidor de Cartazes

n  No ano de 1979, o MAC jogou 
pela primeira vez no Campeonato 
Nacional e confirmou sua fama de 
Demolidor de Cartazes. O Glorio-
so foi o primeiro time maranhen-

se a se classificar para fase seguinte 
da competição, que teve Sampaio, 
Moto e MAC; River, Piauí e Tiraden-
tes do Piauí; Uberaba e Uberlandia 
de Minas Gerais; Central e Náutico 
de Pernambuco. 

Penta do Sampaio

 n  Nos anos 80, com o futebol dis-
putado no novo Estádio, o Cas-
telão, só dois times conseguiram 
vencer o campeonato regional. O 
Sampaio conseguiu seis dos dez 
disputados. O time boliviano ven-
ceu o de 1980, ainda no Nhozinho 
Santos e o demais, o penta cam-
peonato de 1984 a 1988, no Cas-
telão.

Taça Conmebol

n   Com a modernização do fute-
bol brasileiro, em 1997, o Sampaio 
venceu de maneira invicta a série 
C, e se classificou para disputar a 
série B, divisão intermediária do 
futebol brasileiro, onde ficou até 
2002. Em 1998, o time boliviano 
foi brilhante numa outra compe-
tição,

Copa do Norte

n  Venceu o campeão da Copa Nor-
deste o América do Rio Grande do 
Norte e chegou às semifinais da 
Copa Conmebol, sendo derrota-
do pelo Santos-SP, em pleno Está-
dio Castelão lotado, depois de uma 
brilhante apresentação na Vila Bel-
miro.

Rebaixamento

 n  Na virada  do século, o futebol 
maranhense sofreu com a perda da 
vaga na série B pelo Sampaio Cor-
rêa em 2002.Passamos a disputar a 
série C e depois, com a reformula-
ção do futebol nacional na série D, 
com Sampaio, Moto, Mac, Chapa-
dinha, Bacabal, Imperatriz, Santa 
Inês e Viana.   

Dois Interioranos

 n  Dois times do interior conquis-
taram títulos de Campeão Mara-
nhense no início do no novo milê-
nio. Já em 2005, o Imperatriz vencia 
de maneira vibrante e categórica 
do Moto em Imperatriz e na capi-
tal. Em 2009, outro time de Impera-
triz levantou o título. Desta vez o Jv 
Lideral, que desistiu de continuar 
na primeira divisão do futebol ma-
ranhense.

Tri nacional

 n  Em 2012, depois de muita luta 
nos anos anteriores, o Sampaio 
conseguiu ganhar o título de cam-
peão brasileiro da série D. Na oca-
sião, o Governo do Estado devol-
via o Estádio Castelão ao torcedor 
maranhense. No dia 12.09.12., o 
Sampaio venceu de 4 a 1 do Vilhe-
na com a lotação total do Está-
dio 40.149. No jogo final, 21.10.12, 
Sampaio  ganhou do Crac (Go) por 
2 a 0 ,  sagrando-se tri campeão 
brasileiro.

   Duas vezes vice

n   Fazendo parte dos grandes clu-
bes do futebol brasileiro, consi-
derando os 20 da série e os 20 da 
série B., o Sampaio foi duas vezes 
vice-campeão da Série c. em 2013 
perdeu para o Santa Cruz e 2019 
para o Náutico. Por outro lado, o 
time boliviano por duas vezes es-
teve próximo do acesso à Série A. 
Em 2014 e agora em 2020.

Campeão do Nordeste

 n  Com uma campanha vibrante, 
o time boliviano sagrou-se cam-
peão da Copa Nordeste, em 2018, 
ao empatar de maneira brilhan-
te com o Bahia (0 a 0) , em plena 
Arena Fonte Nova com 45.575 pa-
gantes. É bom lembrar que o Sam-
paio para chegar à decisão,  pas-
sou pelo  Vitória, e  ABC na fase 
mata- mata  e na fase classifica-
tória pelo  CSA, Ceará e  Salguei-
ro.No primeiro jogo em São Luís o 
Tricolor venceu o Bahia 

   Assim como noticiou o surgimento do Maranhão Atlético Clube em 
24 de setembro de 1932, e o Moto Club de São Luís em 1937, O Imparcial 
também divulgou o desaparecimento dos clubes formados pelos imigrantes 
libaneses, sírios e portugueses, e o crescimento de uma outra modalidade 
esportiva chamada motociclismo. Luso Brasileiro, Syrio Brasileiro, Vasco 
e o próprio FAC, clube fundado por Nhozinho Santos, em 1907, duas vezes 
campeão (1921 e 1923), mais tarde fecharam as portas.

do por este repórter (autor da série),  
o deputado Aldo Rebelo, presidente 
da comissão, avisou que um dos al-
vos a serem investigados seria a fede-
ração. Dito e feito, após ouvir vários 
depoimentos na Assembleia Legisla-
tiva, a  entidade  foi considerada cúm-
plice de tudo o que vinha ocorrendo. 
Farta documentação foi exibida mos-

trando as irregularidades praticadas 
pela entidade, dirigentes de clubes e 
empresários do futebol, que contri-
buíram para a maior fraude ocorrida 
nos registros profissionais desse es-
porte àquela época. Aqui, estiveram 
repórteres da grande imprensa nacio-
nal (jornal, rádio e televisão) interes-
sados no assunto.

Conquistas, astros e estrelas
Muitas modalidades esportivas mereceram destaque  nas últimas déca-

das no Maranhão. Em 1988, acompanhamos  a brilhante participação do Ma-
ranhão nas modalidades de handebol e futebol, conquistando medalhas de 
ouro nos Jogos Escolares Maranhenses. O basquete (da estrela Iziane e com-
panhia) e o handebol (de Tião), considerado o Pelé desse esporte, elevaram 
ainda mais o nome do estado em outras importantes disputas. A Seleção Ma-
ranhense foi campeã brasileira de handebol (1976) adulto, com grande show 
de exibição de Tião. Nesse mesmo esporte, mais tarde surgiu China, campeão 
mundial na categoria júnior em  2015,  o atletismo do medalhista olímpico 
(2008) José Carlos Moreira, o “Codó”, Ana Paula Rodrigues,  do handebol, que 
atua como central, atualmente defende o Rostov Don da Rússia e  já defen-
deu a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016, campeã 
mundial em 2013 na Sérvia e tantos outros astros e estrelas.

O  Maranhão também foi destaque no xadrez,  onde  Rafael Duailibe Lei-
tão, heptacampeão brasileiro, detentor dos títulos de Grande Mestre Inter-
nacional pela FIDE e pela ICCF, desde os 15 anos (1995) quando conquistou o 
Pan-Americano Juvenil em Santiago do Chile.  E, mais recentemente, o skate 
da “fadinha” Larissa Leal,11 anos, de Imperatriz, segunda melhor do mundo 
em Los Angeles (2019), fatos destacados em grandes reportagens e entrevis-
tas de O Imparcial.

Promoção e apoio aos grandes eventos  
O apoio de O Imparcial ao esporte e 

lazer foi coroado  de êxito ao promover 
grandes eventos, entre eles, a parceria 
com a Gazeta Esportiva, na Copa Ari-
zona de Futebol Amador (1976) que 
reuniu 64 clubes de São Luís na fase 
regional, tendo na festa de abertura 
um grande desfile pelas principais ave-
nidas da cidade sob a coordenação 
do jornalista Haroldo Silva. Também 
marcou época a tradicional Corrida 
Ciclística 1º de Maio, na década de 
80. A competição movimentou a ci-
dade por longos anos, no Dia do Tra-
balhador e aniversário do jornal com 
a participação de centenas de atletas.

Reforçando seu apoio aos eventos 
nas datas comemorativas, em 2014 O 
Imparcial celebrou o aniversário de 
São Luís com a Corrida La Ravardié-

re.  O evento se repetiu por dois anos 
e foi um circuito inovador que reuniu 
aproximadamente 2 mil corredores de 
rua atravessando grandes avenidas de 
São Luís.

“Esse evento reforça o compromisso 
do jornal com o esporte, que sempre 
fez a tradicional Corrida Ciclística do 
Trabalhador, um dos principais even-
tos esportivos do Maranhão do Século 
20. Além de comunicar os principais 
fatos do cotidiano maranhense, O Im-
parcial sempre gerou experiências edi-
ficantes, promovendo o bem estar e 
qualidade de vida a seu público”, afir-
ma o jornalista Pedro Freire, diretor-
presidente do Grupo O Imparcial.  O 
apoio a várias corridas de rua e praia, 
e outras modalidades esportivas pros-
segue até os dias atuais.  
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O casal Jorge e Odaléa Brando Barbosa que construíram com carinho cada detalhe do palacete ocupado hoje pela
CASACOR Rio, no alto de uma das ruas mais calmas e arborizadas do Jardim Botânico.

Maranhense fala sobre a beleza e a
saudade do palacete que abriga a

CASACOR Rio 2021

Tu do fru to de uma be la his tó ria de amor 

Nin guém co nhe ce me lhor as de pen dên ci as do be lo e ma jes to so pa la ce te que es tá abri gan do a CA SA COR
Rio 2021, no Jar dim Bo tâ ni co, que o ami go ma ra nhen se Eli as Fa bi an no Ser ra Ne to, o Ser ri nha. Ao lon go das

úl ti mas dé ca das, ele cul ti vou uma gran de ami za de com a sua ele gan te pro pri e tá ria, Oda léa Bran do Bar bo sa,
uma ines que cí vel ami ga, fa le ci da em 13 de mar ço do ano pas sa do. O pa la ce te ci ta di no, que ocu pa cer ca de
2.500 m² no enor me ter re no de 12 mil m² cer ca do pe lo ver de da Ma ta Atlân ti ca, aliás, traz gran des re cor da- 
ções pa ra o ami go “Ser ri nha”, on de des fru tou de mui tas tar des de chá e al mo ços com a pro pri e tá ria, que foi
ca sa da com o en ge nhei ro Jor ge Bar bo sa. “Al mo ça va to do sá ba do com ela. Pes soa mui to que ri da, in can sá vel
em bem re ce ber os gran des ami gos, pa ra tar des de bo as con ver sas, fo lhe ar ál buns com fo tos de su as pes so as

que ri das e co men tar so bre os li vros que lia”, re lem bra Ser ri nha, que tam bém le va va mui tos ami gos ma ra- 
nhen ses pa ra co nhe cer a re si dên cia Bran do Bar bo sa.

A ca sa, por si só, já va le o pas seio. Mas a his tó ria de sua cons tru ção tor na tu do ain da mais in te res san te.
Afi nal, to do seu es plen dor é re sul ta do da be la his tó ria de amor que uniu seus an ti gos pro pri e tá ri os: o ca sal

Jor ge e Oda léa Bran do Bar bo sa. Ca da de ta lhe foi ide a li za do por Jor ge, que era en ge nhei ro, de ofí cio, e ar qui- 
te to-res tau ra dor, por prá ti ca. Mas es ta va sem pre acom pa nha do do ar qui te to Má rio Frei re, que as si na a

cons tru ção.
Se gun do Ser ri nha, o pa la ce te foi um pre sen te de Jor ge pa ra Oda léa com mui tos de ta lhes da ar qui te tu ra

bar ro ca e obras de ar te sa cra, que ela tan to ad mi ra va e ele ad qui ria em lei lões, igre jas, con ven tos e fa zen das
pres tes a se rem de mo li das. Fo ram seis anos de tra ba lho.

Ho je, Ser ri nha só la men ta que pa ra a re a li za ção da CA SA COR Rio al gu mas al te ra ções fo ram re a li za das.
“Uma pe na não se pre ser var to dos os de ta lhes”, con fes sa ele, que de tão sau do so que é da ca sa na sua ver são

ori gi nal que pre fe re não vi si tar mais o even to CA SA COR.

O maranhense Elias Fabianno Serra Neto, o "Serrinha", em dois momentos marcantes com dona Odaléa Brando Barbosa,
sua grande amiga e responsável pelo charme impecável dos jardins da casa que hoje abrida a CASACOR. Odaléa passeava
com uma afilhada de casamento para encontrar as mudinhas que fariam parte do jardim. Em um dos nove volumes de
seus diários, ela conta: “Acho que tenho dedos verdes. Tudo o que planto, nasce com muita facilidade e rapidez. Deve ser o
amor que coloco ao plantar. É meu hobby favorito”.  Na segunda foto,  Serrinha e Odaléa aparecem com a amiga Marília
Susco.

O presidente do Sinduscon-MA, Fábio Nahuz: “Precisamos de medidas
emergenciais para estimular a construção civil”

Jurista maranhense, Manoel Valente, lança sua 12ª obra jurídica (Foto/Gabriel
Seben)

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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Estabelecida.no Maranhão, Maria Inês Saboya iniciou um processo longo e seguro de transferência de parentes e amigos de
Independência (CE) para cá. Somam-se mais de uma centena de conterrâneos, com destaque especial para as sobrinhas
Fátima e Glaucenira, fiéis escudeiras que permaneceram ao lado dela para além da despedida. 

Maria Inês Saboya é orgulho na história
do colunismo social de O Imparcial

 Fi lan tro pia era sua gran de mis são

A co lu na NM se jun ta a to da equi pe do jor nal O Im par ci al pa ra a ce le bra ção dos seus 95 anos de his tó ria
na im pren sa ma ra nhen se, nes te mar can te 1º de maio.  E na da mais jus to que ho me na ge ar tam bém aqui

al guns dos gran des no mes da nos sa crô ni ca so ci al que ocu pa ram es te tão pres ti gi o so es pa ço no ma tu ti no.
Nos so gran de e ca ri nho so abra ço aos co lu nis tas Zé Ci ri lo, Ká tia Per so vi san, Mar ce la Sim plí cio, Ca rol Car- 

va lho e Alex Pa lha no que, ca da um no seu es ti lo, ocu pa ram es pa ço nes te jor nal, na sua his tó ria mais re- 
cen te. Mas se ria tam bém mais que jus to lem brar o no me da nos sa gran de ba lu ar te Ma ria Inês Saboya que

tu do co me çou e ho je é lem bra da co mo gran de íco ne na his tó ria da crô ni ca so ci al ma ra nhen se. Com a
con sul to ria do jor na lis ta Ri ba Um, NM con se guiu al guns da dos his tó ri cos so bre a pas sa gem de Ma ria Inês

Saboya nes te jor nal e nes ta vi da.
 

 
“Ce a ren se de In de pen dên cia, Ma ria Inês Pi res de Saboya veio pa ra o Ma ra nhão a con vi te do ir mão mais ve- 

lho, Jo sé Pi res, ju ris ta con cei tu a do e exe cu ti vo de con fi an ça de As sis Chau tre a bri and, que o con vo cou a di ri gir
os ór gãos da re de As so ci a da no Ma ra nhão – o Jor nal A Pa co ti lha/O Im par ci al e a Rá dio Gu ru pi. Mui to jo vem,
Ma ria Inês che gou de man si nho e se ins ta lou na ca sa em que Jo sé e Ira ce ma mo ra vam na Rua Rio Bran co, es- 

qui na com Jan sen Mul ler, e co me çou a es cre ver a pri mei ra co lu na so ci al de O Im par ci al, on de per ma ne ceu por
to da a vi da. Pa ra le la men te, in gres sou no cur so de Di rei to da Uni ver si da de Fe de ral, sen do co le ga de tur ma do
ex-pre si den te do Bra sil, Jo sé Sarney. In qui e ta e à fren te do seu tem po, es tre ou um pro gra ma TV Di fu so ra que,
den tre ou tras coi sas apre sen ta va a re ci cla gem do li xo. Is to, nas dé ca das de 1960 e 1970, quan do o pla ne ta não

gri ta va por um am bi en te in tei ro. Apai xo nou-se pe la obra da Fun da ção Eu ni ce We ver e ar re ga çou as man gas e
foi dar sua con tri bui ção ao Edu can dá rio San to Antô nio, na que la épo ca um in ter na to de fi lhos de por ta do res
de han si a nía se. Fo ram mais de 35 anos de de di ca ção e su as pro mo ções so ci ais – os con cur so de Rai nha do Ba- 
ba çu, Rai nha do Al go dão e Miss Ma ra nhão – ti nham ren da des ti na da àque la ins ti tui ção. A ge ne ro si da de des- 
sa mu lher se tra duz tam bém nas co me mo ra ções de seus ani ver sá ri os, quan do, ao in vés de fes ta, os ami gos se

reu ni am pa ra uma ce le bra ção de uma San ta Mis sa, ge ral men te na Igre ja de San to Antô nio e qua se sem pre ce- 
le bra das pe lo Pa dre Pau lo, e os pre sen tes eram subs ti tuí dos por len çóis – exi gên cia de la, que os le va va pa ra

dis tri buir em sua ado ra da In de pen dên cia. Ou tra par ti cu la ri da de eram os al mo ços que ofe re cia uma vez por
mês pa ra a colô nia de ce a ren ses re si den tes no Ma ra nhão (com al gu mas ra ras ex ce ções).

Num tris te dia 30 de no vem bro, Ma ria Inês Pi res de Saboya foi jun tar-se aos An jos e, num avião ce di do por
Mau ro Be zer ra, se gui mos eu e Eli as Re be lo Vi ei ra pa ra In de pen dên cia le van do a ur na com aque le te sou ro que,
por 50 anos, tan to bem dis tri buiu ao Ma ra nhão. Em sua ter ra na tal, as ho me na gens fo ram in fin dá veis (foi de- 
cre ta do fe ri a do mu ni ci pal) e o di re tor de O Im par ci al, Pe dro Ba tis ta Frei re, foi o ora dor na Mis sa de Des pe di da

na Igre ja de Nos sa Se nho ra de San ta na, a pa dro ei ra que ela tan to ama va”.

Fátima Saboya, designada por ela para cuidar do destino do Educandário Santo Antonio (Onde Maria Inês é vista, ao centro
na foto), assumiu o posto com garra e coragem, encontrando saídas para driblar as crises que atravessam o país e sempre
atingem em cheio o terceiro setor. Para incrementar a receita, por exemplo, ela e sua diretoria criaram dois dos eventos mais
concorridos e badalados do carnaval e do São João, quando "Fofinhas" (e fofinhos também) lotam os salões do Espaço
Renascença (Fofinhas no Carnaval) e do Iate Clube (Fofinhas no São João).

Alguns familiares do inesquecível Luiz Pinho Rodrigues: Oscar Yamakawa e
Elizabeth Rodrigues, Roosevelt e Ceres Murad com o neto Pedro. D. Maria Izabel
Pereira Rodrigues e Rebeca Murad

Missa vai celebrar os 100
anos de Luiz Pinho

Rodrigues neste domingo
O ines que cí vel odon tó lo go e pro fes sor Luiz Pi nho Ro dri gues e seu am- 

plo le ga do de tra ba lho em di ver sas áre as, que vão da saú de à edu ca ção,
se rão lem bra dos e ce le bra dos em uma mis sa de ação de gra ças nes se do- 

min go, 2, da ta do seu cen te ná rio de nas ci men to.
Ao la do da es po sa Ma ria Iza bel Ro dri gues o pro fes sor Luiz aju dou a

am pli ar o Co lé gio Dom Bos co; que anos de pois na ges tão das fi lhas Ce res
Mu rad e Eli za beth Ro dri gues, e dos ne tos Re be ca, Raís sa, Isa bel la e Evan- 

dro Luiz cres ceu ain da mais, se con so li dan do no Gru po Edu ca ci o nal
Dom Bos co – Co lé gio Dom Bos co e UNDB Cen tro Uni ver si tá rio – re fe rên- 

ci as na ci o nais em edu ca ção.
A mis sa do cen te ná rio de Luiz Pi nho Ro dri gues pro mo vi da pe la fa mí lia

Ro dri gues se rá ce le bra da pe lo Pa dre Cláu dio Fer nan des. De vi do a pan de- 
mia, os ami gos e fa mi li a res do ho me na ge a do es tão con vi da dos a acom- 
pa nhar a ce le bra ção de for ma on li ne, pe lo ca nal do youtube.com / dom- 

bos co sa o luis à par tir das 10h.

“Nossa principal missão é surpreender quem você ama!”, declaram as
cerimonialistas Wallquira Moraes e Znalda Albuquerque

São Luís, sábado e domingo, 1º e 2 de maio
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FLOR DE LYS: NA TV E NO 
JORNAL O IMPARCIAL,
O ÍCONE DO COLUNISMO SOCIAL

CLÁUDIO CARVALHO LANÇA  COLEÇÃO 
DE SANDÁLIAS MODA PRAIA E SAPATOS 

DUNAS FOOD NO 
QUINTAL DE PRAIA 
PONTA D’AREIA

Um dos maiores nomes do jornalismo social do país, a 
saudosa Flor de Lys deixou esse plano terrestre no dia 29 
maio de 2011, quando o Maranhão perdia uma colunista 
social que foi referência na sua geração.

Flor de Lys recebeu dezenas de prêmios pelo seu bri-
lhante trabalho e suas coberturas dos principais eventos 
sociais e empresariais do estado eram destaques na TV e  
noJornal. A colunista era uma pessoa muita querida pelos 
colegas, amigos e tinha um legião de fãs em todo o Brasil.

Pioneira na exibição de programas sociais na televisão 
local, Flor de Lys esteve no ar de 1973 a 2011, uma marca 
recorde, e pelo merecido carinho recebeu o título de “co-
lunista mais popular do estado”.

Ao lado dos filhos, Orquídea Santos (que a substituiu 
na coluna social em O IMPARCIAL e no Programa de TV) e 
do jornalista Mhario Lincoln (hoje em Curitiba-PR) e pre-
sidindo a Academia Poética Brasileira, promoveu muitos 
eventos marcantes. Um deles foi o resgate da beleza dos 
Concursos de Miss Maranhão, dando-o um tratamento 
cheio de glamour e interesse social. Foram vários anos na 
coordenação do certame estadual, inclusive quando o con-
curso esteve sob o comando de Silvio Santos, no SBT. Na-
quela ocasião, as representantes maranhenses passavam 
por rigorosos padrões de beleza e se destacavam entre as 
demais candidatas estaduais.

O importante de tudo isso era que todos os eventos, 
promoções e festividades tinham obrigatoriamente gran-
de parte da renda revertida para entidades filantrópicas, 
como “Lar de José”, por exemplo. Era um trabalho respei-
tado pelo cunho de responsabilidade social apresentado.

Outra coisa que marcou muito a jornalista Flor de Lys era sua 
personalidade forte. Aliás, desde a adolescência ela quebrava 
tabu em São Luís do Maranhão. Foi a segunda mulher a dirigir 
veículo particular (a primeira foi Eney Santana, esposa do ex-
-governador Pedro Neiva de Santana). Tocou corneta em banda 
estudantil literalmente masculina. Foi cantora na noite festiva 
da cidade, sendo crooner contratada por Moacir Neves, quando 
administrava o seu inesquecível Hotel Araçagy.

Flor de Lys era uma colunista social diferenciada. Tinha um 
respeito absoluto por quaisquer que fossem as classes sociais. 
Teve um caso interessante. Numa dessas ocasiões ela passava 
na porta do Liceu Maranhense e viu uma moça vendendo laran-
jas. Deu ré no carro e desceu pra conversar com ela. Algumas 
semanas depois, essa moça era uma das candidatas autênticas 
do Concurso Miss Maranhão e teve, a partir daí, uma vida com-
pletamente diferente. Flor era assim. Tinha essa sensibilidade 
e habilidade de oportunizar o trabalho e proporcionar a muita 
gente felicidade.

Em sua coluna não havia discriminação. Ela divulgava 
festas de debutantes de uma amiga mais humilde, como 
uma amiga rica, com a mesma alegria de sempre. Seguia 
com seu cinegrafista e filmava dezenas de eventos por se-
mana, que integravam a pauta de seu programa social FLOR 
DE LYS NA DIFUSORA, um programa que deveria receber o 
“Guiness” por ser o programa social de sobrevivência mais 
longa da televisão brasileira.  E isso ela fez, com sorriso nos 
lábios, por mais de cinco décadas. De 1960 até 2009, Flor 
de Lys era presença constante em praticamente todas as 
atividades sociais e filantrópicas da cidade. 

E mais, por divulgar fora do estado o Maranhão, suas be-
lezas e suas festas populares, Flor de Lys recebeu uma das 
comendas mais importantes do Maranhão. Além do mais, 
foi uma colunista muito festejada enquanto trabalhou (até 
o fim) no Jornal O IMPARCIAL. Mas antes, iniciou no “Jor-
nal Pequeno”. Sua trajetória pertencendo à então Cadeia 
Associada (O IMPARCIAL) teve momentos gloriosos, ao 
promover quase todos os anos, a NOITE DAS PERSONALI-
DADES, um dos eventos mais importantes do calendário 
local, haja vista trazer a São Luís, as 10 primeiras classifi-
cadas no Concurso Miss Brasil para entregarem troféus a 
personalidades estaduais e nacionais. Uma festa inesque-
cível, sem dúvida.

Flor de Lys também era considerada a decana do jor-
nalismo maranhense. Faleceu aos 82 anos. Porém, foi ati-
va por quase 60 anos, tanto nas colunas sociais, em TV, em 
rádio e nos jornais que prestou serviço. Vale dizer que foi a 
primeira colunista social a ter um programa social na TV.

Nestes tantos anos de O IMPARCIAL, com certeza Flor 
de Lys faz parte dessa história. Seus filhos, Mhario Lincoln, 
Orquídea Santos, Cristina Marão Martins, Dalva Lima e 
Bia Felix só têm a agradecer essa importante lembrança 
que passa a integrar a história do jornalismo maranhense.

FLOR DE LYS ERA CONSIDERADA A DECANA DO JORNALISMO MARA-
NHENSE E FAZ PARTE DA HISTÓRIA DE O IMPARCIAL.

FLOR DE LYS ERA PRESENÇA CONSTANTE EM PRATICAMENTE TO-
DAS AS ATIVIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS DA CIDADE. NA 
FOTO ESTÁ AO LADO DO ATOR DEO GARCÊZ, DO FILHO, MHARIO 
LINCOLN E ESPOSA, VERA.

EM 2009, MADALENA NOBRE PRESTOU UMA MERECIDA 
HOMENAGEM A FLOR DE LYS, CONCEDENDO O PRÊMIO 
NOBRE, POR SUA PAIXÃO PELO JORNALISMO SOCIAL E 
AÇÕES SOLIDÁRIAS. 

A COLUNISTA SOCIAL, COM OS FILHOS, MHARIO LINCOLN, ORQUÍ-
DEA SANTOS, CRISTINA MARÃO MARTINS, DALVA LIMA E BIA FELIX.
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O empresário e designer de sapatos mais famoso do Maranhão, Cláudio Carvalho, 
realizou, na última segunda-feira (26), coquetel intimista para apresentar seu mais novo 
xodó, o lançamento de sandálias moda praia, de várias cores, estilos e tamanhos, que 
surpreendeu o público pelo conforto, elegância e leveza. Na ocasião, o estilista apre-
sentou também, sua nova coleção de sapatos masculinos.

O evento foi realizado na loja, que fica localizada na Avenida dos Holandeses e 
cumpriu com as medidas protetivas, previstas no Decreto Estadual nº 36.203/2020. As 
coleções estão sensacionais e cheias de charme. Confira mais detalhes do evento no 
instagram do designer @claudio_carvalhoo.

 CLÁUDIO CARVALHO, ENTRE OS APRESENTADORES DE TV, MARCOS DAVI E MADALENA NOBRE.

Com o retorno gradativo dos bares e 
restaurantes, o Dunas Food, que fica lo-
calizado no Quintal de Praia ao lado do 
Rio Poty Hotel, reabriu as portas com no-
vidades e o mesmo bom gosto de sempre.

O cardápio agora conta com suculentos 
pratos da gastronomia contemporânea 
e deliciosos drinks servidos com bebi-
das e frutas selecionadas pelo proprie-
tário, Mauro Arouche, que atende todos 
os clientes com muita simpatia. O local 
encontra-se aberto todos ao dias até as 
22h e cumpre rigorosamente, todos os 
novos protocolos de saúde.

Vale ressaltar, que na cidade de Santo 
Amaro - MA, o Dunas Bistrô é referência 
gastronômica na Região dos Lençóis Ma-
ranhenses e conta com um amplo, agra-
dável e confortável espaço, que se tornou 
atrativo turístico e parada obrigatória dos 
turistas, que passam pelo município. Os 
locais são deliciosos e vale a pena visitar 
o Dunas Food – São Luis, Dunas Bistrô – 
Santo Amaro e desfrutar de momentos 
inesquecíveis. Conheça mais pelo insta-
gram @dunasbistro.

 EMPRESÁRIO MAURO AROUCHE, COM A APRESENTADO-
RA DE TV, MADALENA NOBRE, QUE FOI PRESTIGIAR A REA-
BERTURA DO DUNAS FOOD NO QUINTAL DE PRAIA – PON-
TA D’AREIA.
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