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Maranhão tem a menor média salarial do país

Papão precisa derrotar o To-
cantinópolis para garantir sua 

vaga para a próxima fase da 
Série D do Brasileiro. Por isso, 
apenas a vitória interessa na 
última rodada deste sábado.
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Enquanto os brasileiros arrumam as 
malas para curtir o feriadão do Sete de 
Setembro viajando, na Câmara, os depu-
tados aproveitam para passar a boiada.

Flávio Dino entrega 
5 mil cartões do Minha 

Casa Melhor em São Luís

Auxílio R$ 600

Relações perigosas e como identificá-las

Informações estão no levantamento do IBGE sobre mercado de trabalho, com dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD C)
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A entrega dos cartões será realizada no IEMA São Luís (antigo Marista – Centro), no
horário das 9h às 17h

Par ti ci pa ção da Va le

Se de da Se cre ta ria de Igual da de Ra ci -
al

So bra do pa ra ati vi da des so ci ais

MINHA CASA MELHOR

Governo entrega 5 mil
cartões neste domingo

M
o ra do res da ci da de de São 
Luís con tem pla dos no úl- 
ti mo sor teio do Mi nha 
Ca sa Me lhor vão re ce ber, 

nes te do min go (5), car tões com va lor 
de R$ 600 pa ra com pra de mó veis, ele- 
tro do més ti cos, uten sí li os do més ti cos 
e gás de co zi nha. O sor teio pa ra o mu- 
ni cí pio de São Luís acon te ceu no úl ti- 
mo sá ba do (28) e 5 mil pes so as fo ram 
con tem pla das.  A lis ta de sor te a dos 
po de ser con sul ta da no si te mi nha ca- 
sa me lhor.ma.gov.br.

A en tre ga dos car tões se rá re a li za da 
no IE MA São Luís (an ti go Ma ris ta – 
Cen tro), no ho rá rio das 9h às 17h. O 
be ne fi ciá rio de ve le var CPF e car tão 
do bol sa fa mí lia pa ra re ce ber o be ne- 
fí cio.

O aten di men to 

obe de ce rá a se guin te 

or dem e ho rá rio: 

ma nhã, das 9h às 13h, 

no mes com as ini ci ais 

de A a M; e tar de, das 

13h às 17h, no mes com 

as ini ci ais de N a Z.

Os con tem pla dos de ve rão obe de- 
cer aos pro to co los de se gu ran ça sa ni- 
tá ria, co mo o uso obri ga tó rio de más- 
ca ra e hi gi e ni za ção das mãos, além de 
se guir as ori en ta ções dos ser vi do res 
no lo cal.

Es tí mu lo à eco no mia

BENEFICIÁRIO DEVE LEVAR CPF E CARTÃO DO BOLSA FAMÍLIA PARA RECEBER CARTÃO

Es se foi o úl ti mo sor teio do Mi nha 
Ca sa Me lhor que al can çou a mar ca de 
45 mil pes so as be ne fi ci a das com car- 
tões do pro gra ma. Com es sa me ta o 
Go ver no do Ma ra nhão ga ran tiu au xí- 
lio fi nan cei ro a pes so as em si tu a ção 
de vul ne ra bi li da de so ci al em to do o 
es ta do.

“Gra ti dão por co or de nar um pro- 
gra ma que be ne fi ci ou mais de 45 mil 
fa mí li as em to do o Ma ra nhão, sen do 5 
mil só aqui em São Luís. O pro gra ma 
Mi nha Ca sa Me lhor cri a do pe lo go- 
ver no Flá vio Di no, mos tra que o com- 
pro mis so do nos so go ver no é com a 
ga ran tia de di rei tos e a dig ni da de das 
fa mí li as ma ra nhen ses”, pon tu ou a se- 
cre tá ria ad jun ta de Go ver no (Se gov), 
Cri ci el le Mu niz, co or de na do ra do Mi- 
nha Ca sa Me lhor.

Ini ci a do em mar ço des te ano com o 
ob je ti vo de ate nu ar os im pac tos so ci- 
ais e fi nan cei ros da pan de mia da Co- 
vid-19, o pro gra ma le va mais qua li da-
de de vi da pa ra mi lha res de la res e 
ain da aju da a aque cer o co mér cio das 
ci da des.

O Mi nha Ca sa Me lhor tam bém é 
vol ta do pa ra aque cer o co mér cio lo cal 
em ca da mu ni cí pio on de há sor te a dos 
pe lo pro gra ma. As com pras com o 
car tão do Mi nha Ca sa Me lhor de vem 
ser re a li za das em es ta be le ci men tos 
co mer ci ais pre vi a men te ca das tra dos 
no si te do pro gra ma (mi nha ca sa me- 
lhor.ma.gov.br). O di nhei ro uti li za do 
nos car tões vai di re to pa ra a con ta dos 
lo jis tas.

GOVERNO E VALE

São Luís ganhará creche pública no Centro Histórico

O imó vel his tó ri co lo ca li za do na
Rua Rio Bran co, 404, es qui na com a
Rua dos Afo ga dos, que es tá sen do res- 
tau ra do por meio de acor do de co o pe- 
ra ção as si na do en tre o Go ver no do Es- 
ta do e a Va le, se rá uma cre che pú bli ca,
de tem po in te gral, pa ra pes so as que
tra ba lham no Cen tro His tó ri co de São
Luís. A afir ma ção é do se cre tá rio de
Es ta do da Cul tu ra, An der son Lin do so.

An der son Lin do so des ta ca que,
nes te ani ver sá rio de 4O9 anos de São
Luís, o go ver na dor Flá vio Di no e par- 
cei ros do Go ver no do Es ta do es tão
anun ci an do e en tre gan do es te e ou- 
tros pre sen tes pa ra a ci da de que é re- 
co nhe ci da co mo Pa trimô nio Cul tu ral
Mun di al pe la Or ga ni za ção das Na- 
ções Uni das pa ra a Edu ca ção, a Ci ên- 
cia e a Cul tu ra (Unes co).

O se cre tá rio in for ma que a re vi ta li- 

za ção do Cen tro His tó ri co de São Luís
é um tra ba lho es tra te gi ca men te pla- 
ne ja do, por meio do Pro gra ma Nos so
Cen tro, que reú ne ações de vá ri os se- 
to res do Go ver no do Ma ra nhão.  “O
ob je ti vo é pre ser var e, tam bém, des- 
per tar no ma ra nhen se o sen ti men to
de per ten ci men to que to dos nós de- 
ve mos ter pe lo Cen tro His tó ri co de
São Luís”, afir ma An der son Lin do so
que, tam bém, é co or de na dor do Pro- 
gra ma Nos so Cen tro.

O imó vel da fu tu ra cre che é um dos
qua tro que es tão sen do res tau ra dos,
no Cen tro His tó ri co de São Luís, por
meio da par ce ria do Go ver no do Es ta- 
do com a Va le, com in ves ti men to vo- 
lun tá rio to tal da Va le de R$ 15 mi- 
lhões. Os es pa ços te rão fi na li da des de
uso pa ra ati vi da des pú bli ca e so ci al.
As obras em três dos ca sa rões de vem
ser con cluí das até de zem bro des te
ano, e uma tem pre vi são de ser en tre- 
gue no pri mei ro se mes tre do pró xi mo
ano.

Ou tro pré dio em res tau ro, por meio
da par ce ria Go ver no do Es ta do/Va le,
fi ca na Rua do Giz, 476, pró xi mo ao
Con ven to das Mer cês e ao Es pa ço
Cul tu ral Ca fua das Mer cês. Com três
pa vi men tos, o ca sa rão es ta va to tal- 
men te em ruí nas e, de pois de re vi ta li- 
za do, se rá a se de da Se cre ta ria de Es- 
ta do da Igual da de So ci al (Seir).

É um tí pi co so bra do co lo ni al do
Séc. XVI II, cu ja im por tân cia his tó ri ca
ocor re por mar car o iní cio da ur ba ni- 
za ção da ci da de de São Luís. O so bra- 
do, com ca rac te rís ti cas pre do mi nan- 
te men te da ar qui te tu ra por tu gue sa,
foi um im por tan te em pre en di men to
da ci da de, per mi ti do pe la sua es tru tu- 

ra fí si ca e lo ca li za ção em um dos es-
pa ços mais co nhe ci dos pa ra o co mér- 
cio de mer ca do ri as de lu xo.

Os tra ba lhos no so bra do in clu em a
fun da ção do pré dio e a lim pe za pa ra
dar iní cio à ins ta la ção da es tru tu ra
me tá li ca da co ber tu ra. O imó vel es tá
re ce ben do, ain da, ser vi ços pa ra ga- 
ran tir con di ções de se gu ran ça, con- 
for to e aces si bi li da de. Há in for ma-
ções de que per ten ceu, na dé ca da de
1870, a Ro sa Lui gi Lau le ta, na tu ral de
Gê no va (Itá lia), que de sem bar cou no
país por meio do na vio Na var re, pe lo
Por to de San tos, em 1882.

O imó vel na Rua da Pal ma, nº 489,
se rá a se de de ati vi da des so ci ais e cul-
tu rais de en ti da des do bair ro do Des- 
ter ro, in for ma o ar qui te to Da ni el
Som bra, que co or de na as ações do
Pro gra ma Nos so Cen tro na Se cre ta ria
de Es ta do das Ci da de e De sen vol vi- 
men to Ur ba no (Se cid). “O ob je ti vo do
go ver na dor Flá vio Di no é fa zer do
Cen tro His tó ri co de São Luís um es pa- 
ço ca da vez mais de mo crá ti co, aber to
aos mo ra do res e su as de man das so ci- 
ais e aos vi si tan tes de to da São Luís, de
ou tras ci da des do Ma ra nhão, do Bra sil
e do mun do”, ob ser va Da ni el Som bra.

Es tão sen do re a li za das obras de
con cre ta gem de sa pa tas e pi la res,
além da de mo li ção de al gu mas pa re- 
des an ti gas, que se rão re es tru tu ra das.
Ao to do, es tão sen do in ves ti dos cer ca
de R$ 3,2 mi lhões. A obra es tá ge ran do
cer ca de 60 em pre gos for mais e in for- 
mais. O pré dio da Rua da Pal ma, 308,
tam bém es tá in cluí do na lis ta de res- 
tau ros, e as obras te rão iní cio nes te se- 
mes tre. No lo cal fun ci o nou o DOPS,
um de par ta men to de po lí cia que fun-
ci o nou em pe río dos an te ri o res à re de- 
mo cra ti za ção do Bra sil, na dé ca da de
1980.

SÃO LUÍS

Cidade Olímpica ganha
duas novas praças

REFORMAS FAZEM PARTE DE POLÍTICA DE REVITALIZAÇÃO.

A co mu ni da de da Ci da de Olím pi ca ga nha, nes te fim
de se ma na, dois no vos es pa ços pú bli cos de la zer e con- 
ví vio so ci al. A inau gu ra ção das Pra ças da Fa mí lia da Re- 
gi o nal e do Re si den ci al Ti ra den tes faz par te de uma po lí- 
ti ca de re vi ta li za ção e me lho ria de áre as de bair ros em
to do o Ma ra nhão. O even to faz par te das co me mo ra ções
pe lo ani ver sá rio de 409 anos da ci da de de São Luís, ce le- 
bra do no pró xi mo dia 8 de se tem bro.

A Pra ça da Fa mí lia da Re gi o nal da Ci da de Olím pi ca
ga nhou du as qua dras, uma society e ou tra po li es por ti- 
va, além de inú me ras atra ções co mo pai sa gis mo mo der- 
no, playground, du as aca de mi as ao ar li vre, pis ta de ca- 
mi nha da, área pa ra pi que ni que e mui to mais. O va lor
to tal de in ves ti men to foi de R$ 2.845.568,24. 

No Re si den ci al Ti ra den tes, a Pra ça da Fa mí lia tam- 
bém con ta rá com qua dra po li es por ti va, pai sa gis mo mo- 
der no, dois playgrounds, du as aca de mi as ao ar li vre e
ou tras atra ções. A obra con tou com in ves ti men to de R$
858.625,81. 

A Pra ça da Fa mí lia faz par te de um con jun to de obras
de re vi ta li za ção de es pa ços pú bli cos que vem sen do re a- 
li za do pe lo Go ver no do Es ta do, em di ver sas ci da des ma- 
ra nhen ses. O pro gra ma já re cu pe rou áre as e trans for- 
mou o ce ná rio em vá ri os bair ros do es ta do. Até ago ra já
fo ram en tre gues 41 des tas pra ças, con tem plan do co mu- 
ni da des pe lo Ma ra nhão.

O pla ne ja men to pa ra cons tru ção das pra ças é co or- 
de na do pe las se cre ta ri as de Es ta do das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), de In fra es tru tu ra (Sin- 
fra) e Agên cia Exe cu ti va Me tro po li ta na (AGEM); da Ju- 
ven tu de (Se e juv), com a ação Pra ça da Ju ven tu de; e de
Go ver no (Se gov), com o pro gra ma Pra ça da Fa mí lia. Os
equi pa men tos con tam com ele men tos de ur ba ni za ção,
pai sa gis mo, es ta ções de saú de e ou tras co mo di da des
que pro por ci o nam a con vi vên cia e la zer.

RAPOSA A PAÇO DO LUMIAR

Iniciada pavimentação
da Avenida 2 

AVENIDA RECEBERÁ ASFALTO EM TODA A SUA EXTENSÃO

Nes ta quin ta-fei ra (2), o se cre tá rio das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no do Ma ra nhão, Már cio Jerry,
acom pa nhou o iní cio da obra de pa vi men ta ção na Ave- 
ni da 2 que in ter li ga os mu ni cí pi os de Ra po sa e Pa ço do
Lu mi ar, na Re gião da Gran de Ilha. A ação, que in te gra o
pro gra ma es ta du al Mais As fal to, tem o ob je ti vo de ga- 
ran tir mo bi li da de, tra fe ga bi li da de, se gu ran ça viá ria e
de sen vol vi men to econô mi co com me lho ria no es co a- 
men to da pro du ção, além de per mi tir que a po pu la ção
exer ça o di rei to de ir e de vir. Si tu a da no Re si den ci al Pi- 
râ mi de, a Ave ni da Dois re ce be rá im plan ta ção de as fal to
em to da ex ten são. Se rão 4 km de pa vi men ta ção e mais
1,100 km de ser vi ços de re cu pe ra ção da su per fí cie de ro- 
la men to nas en tra das das ru as trans ver sais ao lon go da
ave ni da. Além dis so, im plan ta ção de meio fio e sar je ta
pa ra o es co a men to ade qua do das águas plu vi ais e, con- 
se quen te men te, a con ser va ção do as fal to no vo. O in ves- 
ti men to é de R$ 3 mi lhões e a pre vi são de con clu são dos
ser vi ços é de 120 di as.

O se cre tá rio de Es ta do das Ci da des e De sen vol vi men- 
to Ur ba no, Már cio Jerry, des ta cou a im por tân cia da ação
no de sen vol vi men to de Pa ço do Lu mi ar. “O po vo sem- 
pre pe diu es ta obra e a von ta de do po vo que de ve sem- 
pre pre va le cer e nós de ve mos ser por ta-vo zes. Nes te
mo men to eu fi co mui to fe liz, gra ti fi ca do e hon ra do por
ser o se cre tá rio que vai jun to com a pre fei ta Pau la e o
pre fei to Eu des re a li zar es se so nho aca len ta do por mui to
tem po e que vai aten der a tan tas mi lha res de fa mí lia
com as fal to na ave ni da e em ru as da re gião”, dis se. Jerry
fa lou ain da so bre a união en tre os mu ni cí pi os. “A pa la- 
vra é a união, en tão a união faz a for ça, e a de su nião traz
a der ro ta. E aqui es ta mos ven do a união com pre fei tos,
com ex-pre fei tos, com o Go ver no do Es ta do. E es ta
união sim bo li za a mais im por tan te união que um go ver- 
na dor sa be fa zer, é a união com o go ver no com o po vo”,
dis se.

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Deputados acompanham explanação do secretário de Saúde Carlos Lula, durante
audiência na Comissões de Saúde da Assembleia Legislativa do Maranhão

Da dos

Avan ços

AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA

Carlos Lula detalha
gastos na saúde

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, apre sen tou, na tar de des- 
ta quar ta-fei ra (1º), à Co mis são de
Saú de da As sem bleia Le gis la ti va, o re- 
la tó rio de exe cu ção or ça men tá ria e fi- 
nan cei ra re fe ren te ao 1°, 2° e 3° qua- 
dri mes tres de 2020. A co mis são é pre- 
si di da pe lo de pu ta do Antô nio Pe rei ra
(DEM), Tam bém par ti ci pa ram da au- 
di ên cia os de pu ta dos Zi to Ro lim
(PDT), Car li nhos Flo rên cio (PC doB),
Ra fa el Lei toa (PDT) e Yglésio Moi sés,
(PROS), além da equi pe téc ni ca da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).

Car los Lu la des ta cou que 2020 foi
um ano atí pi co por con ta da pan de- 
mia de Co vid-19. Du ran te a ex pla na- 
ção, ele des ta cou que o Ma ra nhão
apre sen tou avan ços no se tor e res sal- 
tou que, ao con trá rio do que foi dis se- 
mi na do nos veí cu los de co mu ni ca- 
ção, a União re pas sou pou co mais
de R$ 500 mi lhões pa ra o com ba te à
do en ça no Es ta do.

“Em 2020, re ce be mos da
União ape nas R$ 249.459.861.01, do
Fun do Na ci o nal de Saú de (FNS), e R$
269.478.071,51, va lor de ter mi na- 
do pe la Lei Com ple men tar
173/2020. Es se foi o mon tan te re pas- 

sa do pe lo Go ver no Fe de ral, mas che- 
ga ram a es pa lhar que o Ma ra nhão te- 
ria re ce bi do mais de R$ 17 bi lhões. Es- 
sa au di ên cia es tá ser vin do tam- 
bém pa ra que pos sa mos mos trar a
ver da de”, afir mou Car los Lu la.

O ti tu lar da pas ta da Saú de es cla re- 
ceu que, pe la Cons ti tui ção, a obri ga- 
ção é apli car 12% da re cei ta cor ren te
lí qui da no se tor da saú de, sen do que o
Go ver no do Es ta do apli cou, ano pas- 
sa do, 15,11%, o que re pre sen ta ci fras
de mais de R$ 2 bi lhões.

Na au di ên cia, o se cre tá rio tam bém
tra tou da am pli a ção e cons tru ção de
hos pi tais na ca pi tal e in te ri or do Es ta- 
do, a re cu pe ra ção de UPAS e de ou tros
be ne fí ci os que co lo ca ram o Ma ra- 
nhão co mo o es ta do com a me nor ta- 
xa de le ta li da de em de cor rên cia
da Co vid-19. “O Ma ra nhão te ve 10 mil
óbi tos con tra 30 mil do es ta do do
Ama zo nas, por exem plo, que foi um
dos mais afe ta dos pe la pan de mia”,
afir mou.

O ges tor tam bém elen cou avan ços

no aten di men to de al ta com ple xi da- 
de, na aten ção bá si ca, na ur gên cia e
emer gên cia, na aten ção psi cos so ci al,
no ser vi ço am bu la to ri al e hos pi ta lar
es pe ci a li za da, na as sis tên cia far ma- 
cêu ti ca, en tre ou tros se to res.

Em res pos ta a um ques ti o na men to
do de pu ta do An to nio Pe rei ra a res pei- 
to do le ga do que a Co vid-19 es tá dei-
xan do no Ma ra nhão, ele lem brou que
o Es ta do, por con ta des sa ur gen te ne-
ces si da de, foi obri ga do a ins ta lar hos- 
pi tais de cam pa nha na ca pi tal e no in- 
te ri or, re es tru tu rar e cri ar no vas uni-
da des de saú de, além de do tá-las de
es tru tu ra ade qua da pa ra aten der às
de man das na área.

Os de pu ta dos Antô nio Pe rei ra, Zi to
Ro lim, Car li nhos de Flo rên cio, Ra fa el
Lei toa e Yglésio Moi sés des ta ca ram os
avan ços da saú de na atu al ges tão
e afir ma ram que fi ca ram sa tis fei tos
com a ex pla na ção do se cre tá rio.

Na reu nião, fi cou acer ta do que, na
se gun da quin ze na des te mês, Car los
Lu la re tor na rá à As sem bleia Le gis la ti- 
va pa ra a au di ên cia pú bli ca so bre
a apli ca ção de gas tos na saú de re fe- 
ren tes a 2021

ELEIÇÕES 2022

Edivaldo recebe apoio de ex-prefeito de Arari

ALÉM DE DJALMA MELO, EDIVALDO RECEBEU AINDA O APOIO DO VICE-PREFEITO DE ARARI, RAIMUNDO SILVA, O EL SHADAY.

Edi val do Ho lan da Ju ni or (PSD), ex-
pre fei to de São Luís, di vul gou nes ta
sex ta-fei ra (3) mais ade sões do in te ri- 
or do es ta do à sua pré-can di da tu ra ao
go ver no do Ma ra nhão em 2022.

O pe des sis ta re ce beu o apoio de
Djal ma Me lo, que foi pre fei to de Ara ri,
re gião da Bai xa da Ma ra nhen se, por
dois man da tos e en cer rou a ad mi nis- 
tra ção com al ta apro va ção po pu lar.
Djal ma tam bém é ex-pre si den te da
Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es ta do
do Ma ra nhão (Fa mem), re co nhe ci do
e res pei ta do pe lo seu tra ba lho co mo
ges tor mu ni ci pal en tre pre fei tos e ex-
pre fei tos de vá ri as re giões do Es ta do.

Em su as re des so ci ais, Edi val- 
do agra de ceu a ade são de Djal ma Me- 

lo e des ta cou o cres ci men to da sua
pré-can di da tu ra nos mu ni cí pi os ma- 
ra nhen ses.

“Agra de ço o apoio do ex-pre fei to de
Ara ri e ex-pre si den te da Fe de ra ção
dos Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra- 
nhão (Fa mem), Djal ma Me lo, da sua
es po sa Gra ça e do vi ce-pre fei to da ci- 
da de, Rai mun do Sil va (El Shaday), à
nos sa pré-can di da tu ra ao go ver no do
Ma ra nhão em 2022. Djal ma fez um
óti mo tra ba lho co mo ges tor pú bli co e
vai con tri buir mui to com o nos so pro- 
je to pa ra o Ma ra nhão. A ca da dia te- 
mos re ce bi do mais ade sões de lí de res
e ami gos que que rem ca mi nhar co- 
nos co. Mui to obri ga do a to dos!”, pu- 
bli cou Edi val do em su as re des so ci ais.

Pre fei to de São Luís por dois man- 

da tos con se cu ti vos, Edi val do vem
pon tu an do mui to bem em to das as
pes qui sas de in ten ção de vo to pa ra o
Go ver no do Ma ra nhão des de que dei-
xou o co man do da Pre fei tu ra da ca pi- 
tal, no fi nal de 2020.

Des de que te ve o seu no me con fir- 
ma do co mo pré-can di da to pe la di re- 
ção na ci o nal do Par ti do So ci al De mo- 
crá ti co (PSD), em agos to des te ano, o
ex-pre fei to de São Luís tem man ti do
uma in ten sa agen da de en con tros
com po lí ti cos e li de ran ças de to do o
es ta do em apoio à sua cor ri da ru mo
ao Pa lá cio dos Leões.

Além de Djal ma Me lo, Edi val do re- 
ce beu ain da o apoio do vi ce-pre fei to
de Ara ri, Rai mun do Sil va, o El Shaday.

1

2

3

Gol pe bai xo (1)

Gol pe bai xo (2)

Ca bul é aqui

“Se rá ul ti ma to pa ra ‘um ou dois’ mi nis tros
do STF”

Fal ta no me a ção

Fe ri a dão

Câ ma ra pas sa a boi a da
En quan to os bra si lei ros ar ru mam as ma las pa ra cur- 

tir o fe ri a dão do Se te de Se tem bro vi a jan do, na Câ ma ra,
os de pu ta dos apro vei tam pa ra pas sar a boi a da. Na quin- 
ta-fei ra, co mo quem não quer na da, os par la men ta res
co me ça ram a de ba ter no ple ná rio, o Pro je to de Lei Com- 
ple men tar (PLP) 112/21, que ins ti tui um no vo Có di go
Elei to ral, re ti ra do de um ca lha ma ço car re ga do de mais
de 900 ar ti gos e qua se 400 pá gi nas. Is so tu do fei to às cor- 
re ri as pa ra vi rar lei até 1º de ou tu bro – a tem po de va ler
já pa ras as elei ções de 2022.

É pro vá vel que na pró xi ma se ma na, o no vo tex to se ja
apro va do. A mai or par te des ses ar ti gos con so li da em leis
inú me ras re so lu ções do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE). O ob je ti vo se ria ga ran tir mais se gu ran ça ju rí di ca
ao pro ces so elei to ral, na vi são dos de pu ta dos. No en tan- 
to, fal ta com pa ti bi li zar os in te res ses po lí ti cos elei to rais,
com o pro ces so de vo ta ção que bai xa di re to no elei tor.
São os de ta lhes. E co mo to dos sa bem, o di a bo, co mo
sem pre, mo ra nos de ta lhes. Sem eles não ha ve ria in fer- 
no.

O tex to car re ga mu dan ças con tro ver sas que pre ci sam
ser acer ta das com o TSE, os par ti dos, os mi li ta res e o go- 
ver no em to das as su as es fe ras. Uma des sas con tro vér si- 
as é a qua ren te na de cin co anos após dei xa rem os car gos
pa ra po li ci ais, mi li ta res, pro cu ra do res e juí zes se can di- 
da ta rem a car go ele ti vo. Ou tra e a proi bi ção da di vul ga- 
ção de pes qui sas elei to rais na vés pe ra e no dia da elei- 
ção. Mas a prin ci pal crí ti ca en tre ana lis tas e par la men ta- 
res é so bre a pres sa do Par la men to em pro var mu dan ças
tão sig ni fi ca ti vas.

Fa la-se tan to em de mo cra cia con so li da da no Bra sil,
mas há pres su pos tos ain da não con so li da dos. Por
exem plo: o pre si den te da Re pú bli ca Jair Bol so na ro che- 
ga até a ame a çar as elei ções se a sua von ta de de mu dar o
vo to ele trô ni co pa ra im pres so não for aten di da. E mais,
a his tó ria re cen te re ve la que des de 1988, ne nhu ma elei- 
ção no Bra sil tem si do igual a an te ri or. A ca da qua tro
anos o Con gres so Na ci o nal faz al te ra ções e no plei to se- 
guin te mu da de no vo. Em 2017, os par la men ta res aca- 
ba ram com as co li ga ções pa ra 2020. Em 2021, elas vol- 
tam pa ra aten der às exis tên ci as de pe que nos par ti dos
em 2022. Po lí ti ca é mes mo co mo nu vem.

De pois que a Câ ma ra apro vou, às ca la das da noi te de
an te on tem, a Re for ma do Im pos to de Ren da, os Es ta dos
que rem bar rá-la no Se na do. Cal cu lam per da de R$19 bi
pa ra os en tes re gi o nais. O tex to pre via tri bu ta ção de 20%
dos ren di men tos na Bol sa.

Mas de pois de ne go ci a ções, o bu ra co fi cou mais em- 
bai xo. A tri bu ta ção, me di an te ne go ci a ções com as li de- 
ran ças em pre sa ri ais, do go ver no e do Cen trão, o tex to
foi de si dra ta do e a alí quo ta dos di vi den dos caiu pa ra
15% – a par te dos es ta dos de mu ni cí pi os.

De pois de saí rem em pol vo ro sa do Afe ga nis tão há
três se ma nas, a Em bai xa da dos Es ta dos Uni dos emi tiu
aler ta de ris co aos ci da dãos ame ri ca nos no Bra sil. Que
to dos fi quem lon ge dos atos an ti de mo crá ti cos do Se te
de Se tem bro, se gun do O Glo bo.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, alar de an do no va ame a- 
ça de gol pe em bu ti da nas ma ni fes ta ções bol so na ris tas do
pró xi mo dia Se te.

 
O go ver na dor Flá vio Di no foi on tem à ci da de de

Pi nhei ro, jun to com o de pu ta do Othe li no Ne- 
to, pre si den te da Ale ma, ce le brar os 165 anos
do mu ni cí pio on de Jo sé Sarney Nas ceu. Anun- 

ci ou que o Hos pi tal Ma cror re gi o nal pas sa rá a ter UTI
Pe diá tri ca e Ne o na tal.

 
Mes mo em que da pe lo quar to mês con se cu ti- 

vo, o per cen tu al de en di vi da dos em São Luís
ain da ul tra pas sa a fai xa das 261 mil fa mí li as,
per ma ne cen do aci ma da mé dia na ci o nal, em

re la ção às de mais ca pi tais bra si lei ras. Las cou.
 

– O de pu ta do Jo si mar de Ma ra nhão zi nho lan- 
çou on tem a sua pré-can di da tu ra ao go ver no
do es ta do em 2022. Não fa lou de pré-lan ça- 
men to, mas de fi li a ção no PL. Diz ter ago ra o

con tro le de 51 pre fei tos, com a sub tu te la do PL,
Avan te e Pa tri o ta.

O pre fei to Edu ar do Brai de tui tou a com pra pe la Am- 
bev de 70 to ne la das de man di o ca de pro du to res de São
Luís pa ra fa bri ca ção da cer ve ja Mag ní fi ca. A pro du ção
te ve apoio da Pre fei tu ra. Só fal ta ele no me ar o sub pre fei- 
to da zo na ru ral.

Por re so lu ção do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, no
dia 6 de se tem bro, vés pe ra do Fe ri a do da In de pen dên- 
cia, se rá pon to fa cul ta ti vo. Fal tam Ale ma, Pre fei tu ra e
Gov MA se guir na co la do TJ.

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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HA ROL DO SA BOIA
Mem bro do Di re tó rio Na ci o nal do PSOL.

Da Diretas ao Fora Bolsonaro

Tu do in di ca ha ver al gu ma si mi li tu de en- 
tre a cam pa nha das Di re tas, de on tem, e o Fo- 
ra Bol so na ro, de ho je. On tem, tra ta va-se de
pôr fim a du as dé ca das de um re gi me que im- 
plan tou um ver da dei ro ter ro ris mo de Es ta do
em nos so país. Ho je, tra ta-se de de fen der o Es- 
ta do de Di rei to De mo crá ti co e im pe dir que o
Bra sil res va le pa ra uma ab je ta di ta du ra, mi- 
li tar-mi li ci a na, sob a li de ran ça pro to fas cis ta
de Jair Bol so na ro. Co mo di zia Dr. Ulysses, “a
úni ca coi sa que me te me do em po lí ti co é po vo
na rua”

 
A con ven ção na ci o nal do PMDB, no do- 

min go 4 de de zem bro de 1983, impôs se ve ra
der ro ta aos au tên ti cos, aos pro gres sis tas e
ao pró prio Ulysses Gui ma rães ao ele ger,
com apoio do en tão go ver na dor de Mi nas,
Tan cre do Ne ves, o se na dor bi ô ni co pa ra na- 
en se Afon so Ca mar go pa ra o im por tan te
car go de Se cre tá rio Ge ral.  Es ta va em jo go,
en tão, a de fi ni ção do PMDB, mai or par ti do
de opo si ção no Con gres so, quan to à tran si- 
ção po lí ti ca em cur so: apro var as Di re tas Já
pre vis tas pe la Emen da Dan te de Oli vei ra,
par ti ci par do Co lé gio Elei to ral pa ra “ele ger”
o su ces sor do ge ne ral Fi guei re do ou, uma
ter cei ra hi pó te se, ad mi tir um man da to-tam- 
pão em con sen so com o Pla nal to.  Em 25 de
ja nei ro de 1984, quan do os pró pri os or ga ni- 
za do res es pe ra vam 100 mil pes so as, São
Pau lo – no dia dos seus 430 anos de fun da ção
– sur pre en deu: mais de 300 mil pes so as lo ta- 
ram a Pra ça da Sé. Ulysses Gui ma rães, Fran- 
co Mon to ro, Le o nel Bri zo la, Jo sé Ri cha, Ma- 
rio Co vas, Lu la e cen te nas de ar tis tas e li de- 
ran ças sin di cais es ta vam lá. Es ta va for ma da
uma gran de fren te po pu lar pe las Di re tas Já!
Da dis pu ta ins ti tu ci o nal, a cam pa nha ga- 
nhou as ru as for ta le ci da pe la ade são dos
mo vi men tos so ci ais, sin di cais e po pu la res!

De pu ta do es ta du al, par ti ci pei des sa Con- 
ven ção co mo De le ga do do PMDB do Ma ra- 
nhão. As sis ti ao ple ná rio em ebu li ção, aplau- 
sos aos au tên ti cos e vai as, mui tas e rui do sas
vai as, aos con ser va do res.  A pró pria pre sen- 
ça de Tan cre do Ne ves foi ob je to de apu pos, e
seus par ti dá ri os – mes mo os an ti gos au tên ti- 
cos co mo o per nam bu ca no Fer nan do Li ra –
pra ti ca men te im pe di dos de fa lar pe los mi li- 
tan tes de es quer da (do PC doB e de ou tras or- 
ga ni za ções) ain da abri ga dos no ve lho
PMDB.  O cli ma ao fi nal era de so la dor. O de- 
pu ta do bai a no, Chi co Pin to, afas ta do da Se- 
cre ta ria Ge ral, e Ulysses Gui ma rães, man ti- 
do na Pre si dên cia de uma Exe cu ti va e de um
Di re tó rio ma jo ri ta ri a men te con ser va dor.

No dia se guin te, se gun da fei ra, ao fi nal da
ma nhã, fui à Pre si dên cia do PMDB en con- 
trar com o an ti go de pu ta do ma ra nhen se Cid
Car va lho, que fo ra co le ga de Câ ma ra do Dr.
Ulysses na dé ca da de 1950, cas sa do em 1968
com o AI-5, e de vol ta com a Anis tia.

Pou ca gen te na Ca sa. Não ha via ses sões
às se gun das pe la ma nhã. Mo vi men to me nor
ain da no Ga bi ne te do der ro ta do da vés pe ra,
o bra vo an ti can di da to de 1974! Em seu ga bi- 
ne te, um úni co de pu ta do àque la ho ra. Lo go
ao che gar, mal o cum pri men tei, Dr. Ulysses
se di ri giu ao Cid e dis se:

– Con vi de o Sa boia pa ra al mo çar co nos- 
co. Va mos ao Ane xo IV.

Não ape nas “na ve gar era pre ci so” – co mo
tan to gos ta va de re pe tir – era pre ci so tam- 
bém dar uma de mons tra ção de al ti vez, de
for ça, mos trar que a der ro ta não o aba te ra.

Acom pa nhei, en tão, os dois de pu ta dos
pes se dis tas dos anos 1950, que atra ves sa ram
os lon gos cor re do res do Sa lão Ver de e do
Ane xo II até o res tau ran te do Ane xo IV. No
tra je to pou cos par la men ta res e jor na lis tas, e
mui tos fun ci o ná ri os sur pre sos com aque la

pre sen ça tão inu si ta da.
Pa ra as ru as!  À me sa, o até en tão ta ci tur- 

no Ulysses Gui ma rães se trans for mou:
– É Dr. Cid, te mos que ir pa ra as ru as! Te- 

re mos di re tas só se ga nhar mos as ru as!
Era qua se una ni mi da de en tre os ana lis tas

po lí ti cos na que le mo men to de tran si ção
que, vi to ri o sa a Emen da Dan te de Oli vei ra e
res ta be le ci das as elei ções di re tas pa ra Pre si- 
den te da Re pú bli ca, o no me es co lhi do se ria
o do Dr. Ulysses. Man ti do o Co lé gio Elei to ral,
emer gi ria com for ça o no me de Tan cre do
Ne ves, com bem mais trân si to jun tos às li de- 
ran ças do PDS que su ce deu a Are na, par ti do
do “sim, se nhor” dos anos de chum bo da di- 
ta du ra.  A cam pa nha pe las Di re tas Já to mou
con ta do país, mas não ar re fe ceu a dis pu ta
pe la he ge mo nia do pro ces so de tran si ção
em cur so. No mes mo pa lan que, às ve zes até
mes mo com dis cur sos mais in fla ma dos, de- 
fen so res da ida ao Co lé gio Elei to ral e da con- 
ver são con ser va do ra do re gi me dis pu ta vam
es pa ço com os se to res mais com ba ti vos, as
for ças de es quer da que li de ra vam a opo si- 
ção po pu lar à di ta du ra mi li tar

Le var a lu ta pe las Di re tas Já dos de ba tes
ins ti tu ci o nais pa ra os mo vi men tos po pu la- 
res e so ci ais, do Con gres so pa ra as pra ças
pú bli cas, eis o gran de de sa fio que se co lo ca- 
va ao Dr. Ulysses. E ele bem o sa bia.

Pra ti ca men te um mês de pois, em 12 de
ja nei ro de 1984, o pri mei ro gran de co mí cio
das Di re tas, em Cu ri ti ba, reu nia mais de 50
mil pes so as. Fo ra con vo ca do pe lo go ver na- 
dor Jo sé Ri cha ins ta do pe lo Dr. Ulysses. No
27 de no vem bro an te ri or, um co mí cio con- 
vo ca do pe lo PT (os ou tros par ti dos fo ram
con vi da dos ape nas dois di as an tes e su as
prin ci pais li de ran ças man da ram ape nas re- 
pre sen tan tes) e por se to res da Igre ja Ca tó li ca
mal reu niu 15 mil pes so as no Pa ca em bu.

A Fren te pe las di re tas
Em 25 de ja nei ro, quan do os pró pri os or ga- 
ni za do res es pe ra vam 100 mil pes so as, São
Pau lo – no dia dos seus 430 anos de fun da ção
– sur pre en deu: mais de 300 mil pes so as lo ta- 
ram a Pra ça da Sé! (Saí do meu Ma ra nhão pa- 
ra as sis tir de cor po pre sen te es se mo men to
de nos sa His tó ria).

Ulysses Gui ma rães, Fran co Mon to ro, Le- 
o nel Bri zo la, Jo sé Ri cha, Ma rio Co vas, Lu la,
cen te nas de ar tis tas e li de ran ças sin di cais.
Tan cre do Ne ves, que es te ve em Cu ri ti ba, não
com pa re ceu. Es ta va for ma da uma gran de
fren te po pu lar pe las Di re tas Já! Da dis pu ta
ins ti tu ci o nal, a cam pa nha ga nhou as ru as
for ta le ci da pe la ade são dos mo vi men tos so- 
ci ais, sin di cais e po pu la res! Daí pa ra a fren te
to dos sa be mos. Du as ti ras – uma ver de, ou- 
tra ama re la – pin ta das co mo dis pli cen tes pi- 
cha ções, co lo ri ram o Bra sil in tei ro…

A cam pa nha pe las Di re tas Já to mou con ta
do país, mas não ar re fe ceu a dis pu ta pe la he- 
ge mo nia do pro ces so de tran si ção em cur so.
No mes mo pa lan que, às ve zes até mes mo
com dis cur sos mais in fla ma dos, de fen so res
da ida ao Co lé gio Elei to ral e da con ver são
con ser va do ra do re gi me dis pu ta vam es pa ço
com os se to res mais com ba ti vos, as for ças de
es quer da que li de ra vam a opo si ção po pu lar
à di ta du ra mi li tar.

Si mi li tu des on tem e ho je
Por iro nia da His tó ria, tu do in di ca ha ver al- 
gu ma si mi li tu de en tre a cam pa nha das Di re- 
tas, de on tem, e o Fo ra Bol so na ro, de ho je.

On tem, tra ta va-se de pôr fim a du as dé ca- 
das de um cru el re gi me que cen su rou, que
re pri miu, que pren deu, que tor tu rou, que
ma tou… im plan tan do um ver da dei ro ter ro- 
ris mo de Es ta do em nos so país. Ho je, tra ta-
se de de fen der o Es ta do de Di rei to De mo crá- 
ti co ins tau ra do com a Cons ti tui ção de 1988 –
com to das as de bi li da des, que co nhe ce mos
– e im pe dir que o Bra sil res va le pa ra uma ab- 
je ta di ta du ra, mi li tar-mi li ci a na, sob a li de- 

ran ça pro to fas cis ta de Jair Bol so na ro.
On tem, se to res opo si ci o nis tas se di vi di- 

am en tre aque les que que ri am elei ções ime- 
di a tas, di re tas ver da dei ra men te já, e ou tros
que ad mi ti am a tran si ção len ta, com a ida ao
Co lé gio Elei to ral. Ho je, te mos cer tos se to res
que lu tam pe lo Fo ra Bol so na ro (im pe a che- 
ment já) por en ten de rem que – a de pen der
da con jun tu ra – Bol so na ro po de ga nhar
tem po tan to pa ra a dis pu ta elei to ral em 2022
co mo pa ra des fe char o tão al me ja do (e até
mes mo pro pa la do pe los apoi a do res) gol pe
po li ci al-mi li tar. On tem, a lu ta pe las Di re tas
Já saiu do Con gres so pa ra as ru as. Ho je, ao
con trá rio, a lu ta es tá par tin do das ru as e pra- 
ças do País e acu mu lan do for ças – ape sar das
di fi cul da des im pos tas pe la pan de mia – pa ra
che gar ao Con gres so e vi a bi li zar o im pe a ch- 
ment já Por ou tro la do, ob ser va mos ou tros
se to res que, em bo ra acom pa nhem o co ro do
Fo ra Bol so na ro, não se em pe nham, de fa to,
na cam pa nha pe lo im pe a che ment já por
apos ta rem que o en fra que ci men to de Bol so- 
na ro é ine xo rá vel e que é pre fe rí vel es pe rar –
dei ta dos no ber ço es plên di do das pes qui sas
– pa ra der ro tá-lo nas elei ções pre si den ci ais
de 2022.

On tem, a lu ta pe las Di re tas Já saiu do
Con gres so pa ra as ru as.  Ho je, ao con trá rio, a
lu ta es tá par tin do das ru as e pra ças do País e
acu mu lan do for ças – ape sar das di fi cul da- 
des im pos tas pe la pan de mia – pa ra che gar
ao Con gres so e vi a bi li zar o im pe a ch ment já.

Gri to de par ti da – A Fren te Po vo Sem Me- 
do, a Fren te Bra sil Po pu lar, cen trais sin di- 
cais, par ti dos po lí ti cos, mo vi men tos so ci ais
e po pu la res e en ti da des da so ci e da de ci vil
de ram o gri to de par ti da e fo ram às ru as, ca- 
da vez mais nu me ro sos, nos qua tro can tos
do Bra sil em 29 de maio,19 de ju nho, 3 e 24
de ju lho. Per ce be ram, co mo lem brou Gui- 
lher me Bou los, que “quan do um go ver no é
mais le tal do que o ví rus, é ine vi tá vel a ne-
ces si da de de sair mos pa ra o en fren ta men- 
to”.  Ma ni fes ta ções po pu la res em cen te nas
de ci da des bra si lei ras; um me ga pe di do de
im pe a ch ment de Bol so na ro, que reu niu
mais de cem de nún ci as apre sen ta das à Câ- 
ma ra dos De pu ta dos (23 cri mes pre vis tos
em lei), en tre gue em 30 de ju nho e as si na do
por mais de uma de ze na de par ti dos, de or- 
ga ni za ções de ca te go ri as pro fis si o nais, um
sem-nú me ro de re no ma dos ju ris tas; um
ma ni fes to com cen te nas de eco no mis tas,
em pre sá ri os, ban quei ros e in te lec tu ais li be-
rais – re ve lam o cres cen te iso la men to po lí ti- 
co e so ci al de Jair Bol so na ro e seu go ver no.

Lem bre mos que a PEC do vo to im pres so
na Câ ma ra Fe de ral es te ve lon ge de con quis- 
tar os 308 vo tos ne ces sá ri os pa ra a apro va- 
ção em pri mei ro tur no, o que re pre sen tou a
mai or der ro ta do go ver no Bol so na ro no
Con gres so até o mo men to. Fa to que po de vir
a con fir mar a sem pre lem bra da as ser ti va de
que “o Cen trão nun ca se ven de, sem pre se
alu ga”!

Co mo di zia Dr. Ulysses, “a úni ca coi sa que
me te me do em po lí ti co é o po vo nas ru as”.
Não po de mos des car tar a hi pó te se das ma- 
ni fes ta ções po pu la res, con vo ca das pe las or-
ga ni za ções do fo ra Bol so na ro, al can cem a
am pli tu de e a di men são ne ces sá ri as pa ra
im por ao Le gis la ti vo a sus pen são das fun- 
ções pre si den ci ais do atu al pre si den te. Se
on tem a não apro va ção da emen da Dan te de
Oli vei ra con tri buiu pa ra que fos se con fi gu- 
ra do um ca rá ter con ser va dor à tran si ção po- 
lí ti ca (ida ao Co lé gio Elei to ral, As sem bleia
Cons ti tuin te não ex clu si va e com a par ti ci-
pa ção dos se na do res bi ô ni cos de 1978); nos
di as de ho je, o não afas ta men to ime di a to de
Bol so na ro po de rá le var o país, em 2022, a
um qua dro de es gar ça men to so ci al, po lí ti co
e ins ti tu ci o nal com des fe cho im pre vi sí vel.
Fo ra Bol so na ro! Im pe a ch ment já!

ALEX BRI TO
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).

In fla ção, de no vo?

To dos nós sa be mos que os cho ques ad ver sos pro vo ca dos no
mer ca do in ter na ci o nal de co mo di ti es e am pli fi ca dos pe la ins ta- 
bi li da de do câm bio tem ge ra do, gra ças à par ti cu lar po lí ti ca de
pre ços da Pe tro bras, su ces si vos re a jus tes de pre ços dos com bus tí- 
veis. Mas dois as pec tos im por tan tes têm si do dei xa dos de la do.

O pri mei ro e, tal vez mais im por tan te, é que a con sequên cia
des sa in fla ção não é ape nas a per da re al dos sa lá ri os por si só, ar- 
gu men to re cor ren te usa do pe los eco no mis tas, mas o con fli to dis- 
tri bu ti vo que ela ge ra. Ex pli co: to dos os agen tes econô mi cos re le- 
van tes que po dem de ci dir e for mar pre ços já o fi ze ram. Es sa ele- 
va ção é con sequên cia das ex pec ta ti vas for ma das quan to à in cer- 
te za do ama nhã. Em si tu a ções co mo es sa, os agen tes re le van tes
de fen dem sua re cei ta e sua ren da ele van do o pre ço dos seus bens
e ser vi ços ho je. Evi den te men te, nin guém irá “pa gar pa ra ver” o
que acon te ce rá ama nhã, o ajus te so bre os pre ços co me ça “no ho- 
je”, “no ago ra”. O pro ble ma é que pa ra mai o ria dos de mais agen- 
tes, que não de ci dem e não for mam pre ços, não há mui to o que fa- 
zer. O re sul ta do se rá um bru tal con fli to dis tri bu ti vo, cu ja di men- 
são se ma ni fes ta rá mais à fren te, por meio de ma ni fes ta ções, gre- 
ves, etc. prin ci pal men te dos tra ba lha do res que exi gi rão sua par ti- 
ci pa ção na ren da apro pri a da pe los que for mam e de ci dem pre- 
ços. Es se sim, é o pro ble ma que nos de fron ta re mos mais à fren te.

Mas há, tam bém, um ou tro as pec to ne gli gen ci a do. Afi nal a in- 
fla ção ofi ci al es tá re al men te al ta? A no ção do ní vel da in fla ção é
de cor ren te do mo de lo de po lí ti ca econô mi ca ado ta do des de 1999,
o cha ma do Re gi me de Me tas de In fla ção (RMI). Um dos pro ble- 
mas des se mo de lo é que ele “cri ou” um es ta do de “pâ ni co” ge ne- 
ra li za do jun to aos agen tes econô mi cos e à gran de mí dia es pe ci a li- 
za da, to das as ve zes que a in fla ção “des pren de-se” do cha ma do
cen tro da me ta. Um rá pi do olhar pa ra trás, mos tra-nos, que des de
a im ple men ta ção do RMI, ra rís si mas ve zes a in fla ção efe ti va ul- 
tra pas sou o cha ma do li mi te su pe ri or da me ta es ta be le ci da.

Além dis so, já ti ve mos, co mo é do co nhe ci men to do pú bli co
es pe ci a li za do, me tas bem mais al tas com li mi te su pe ri or na ca sa
dos 8% e 10%, bem co mo, já che ga mos a ul tra pas sar o cen tro da
me ta em mais de 8%, quan do o RMI exi gia uma to le rân cia de ape- 
nas 2%. Es se foi o ca so do ano de 2002, e, nem por is so, o “mun do
aca bou”, a eco no mia en trou em re ces são, o de sem pre go au men- 
tou ou qual quer coi sa pa re ci da.

O de ba te so bre a in fla ção no Bra sil pas sou a ser uma dis cus são
so bre mé tri ca, so bre o nú cleo e seus li mi tes, su pe ri or e in fe ri or.
Pas san do-se a con si de rar al ta a in fla ção efe ti va que ul tra pas sa o
cen tro da me ta. Uma con clu são no mí ni mo es drú xu la, uma vez
que não se con si de ram os im pac tos da in fla ção e su as cau sas.

Pa ra se sa ber se uma in fla ção es tá al ta é pre ci so, pa ra além da
mé tri ca do de ba te so bre in fla ção, con si de rar qual o pa ta mar em
que a in fla ção efe ti va de gra da a efi ci ên cia pro du ti va da eco no mia.
Es sa ques tão não se re sol ve evi tan do que a in fla ção ul tra pas se a
ban da su pe ri or da me ta, ou fa zen do-a con ver gir pa ra o cen tro. As
ex pe ri ên ci as das eco no mi as mo der nas in di cam que paí ses su por- 
ta ram nos anos 90 ta xas de in fla ção de 5% a 20% ao ano sem com- 
pro me ter sua efi ci ên cia pro du ti va.

Eco no mis tas, co mo o Pro fes sor Ro bert Bar ro, pro e mi nen te de- 
fen sor do li vre mer ca do, su ge riu que a in fla ção mo de ra da, de 10%
a 20%, tem um bai xo im pac to ne ga ti vo so bre o cres ci men to
econô mi co e que até pró xi mo de 10% a in fla ção não tem ne nhum
efei to. Há ou tros es tu dos que ele vam o ní vel de que bra so bre o
pro du to pa ra o pa ta mar de 20% e até mes mo 40% ao ano. Es sas
ques tões são im por tan tes por que qua li-fi ca o que po de mos cha- 
mar de al ta do ní vel de pre ços. Uma in fla ção al ta não es tá re la ci o- 
na da com sua dis tân cia do cen tro da me ta de in fla ção, mas com o
pon to de que bra, a par tir do qual co me ça a afe tar ne ga ti va men te
o pro du to e o em pre go.

A su per fi ci a li da de do de ba te so bre a in fla ção no Bra sil não se
re su me ape nas ao dis cur so da mé tri ca, ou da pos tu ra con ser va- 
do ra de con si de rar a in fla ção no Bra sil al go

fo ra do con tro le, sem per qui rir as ra zões his tó ri cas, a na tu re za
do con tex to de in fla ção e os re ais im pac tos so bre a eco no mia. A
su per fi ci a li da de re si de tam bém na in ca pa ci da de do dis cur so re- 
cen te de so pe sar os efei tos po lí ti cos das de ci sões da po lí ti ca mo- 
ne tá ria, não ape nas quan to à ima gem da au to ri da de mo ne tá ria
ou da in fluên cia po lí ti ca so bre a con du ção da po lí ti ca mo ne tá ria,
mas, so bre tu do, quan to aos efei tos que es sa po lí ti ca pro duz nas
cor re la ções de for ças den tro do blo co de po der he gemô ni co no
Es ta do, e, por tan to, so bre a dis pu ta pe la he ge mo nia. É pre ci so ter
cla re za que a po lí ti ca mo ne tá ria es tá su jei ta a pres sões de cor ren- 
tes das es tra té gi cas e in te res ses de po de ro sos sta kehol ders, que
são di re ta men te afe ta dos pe la ori en ta ção des sa po lí ti ca. Por tan- 
to, não se po de per der de vis ta que a po lí ti ca mo ne tá ria tem um
im pac to mui to mai or que a va ri a ção das es ta tís ti cas dos agre ga- 
dos ma cro e conô mi cos. Seus efei tos re ver be ram so bre a vi da.

 

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro

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


oimparcial.com.br OPINIÃO Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5

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

CAR LOS GAS PAR

A justiça que o povo precisa

A pan de mia afe tou a vi da de mi lhões
de pes so as mun do afo ra, acar re tan do
um im pac to em ní vel glo bal ain da não
vis to na his tó ria da hu ma ni da de. Vi das
se per de ram, ou tras fo ram trans for ma- 
das, cos tu mes e com por ta men tos al te- 
ra dos não se sa be até quan do.Na ções
fe cha ram fron tei ras, go ver nos ti ve ram
que se rein ven tar, cor tan do gas tos e ins- 
ti tuin do po lí ti cas as sis ten ci ais, ao mes- 
mo tem po em que in cen ti va vam a bus- 
ca da cu ra pa ra o mal. Se to res pri má rio,
se cun dá rio e ter ciá rio ace le ra ram o pro- 
ces so de adap ta ção e as or ga ni za ções
pre ci sa ram se rein ven tar de to das as
for mas pa ra con ti nu ar le van do pro du- 
tos e ser vi ços aos seus pú bli cos.

Na es tei ra das mu dan ças, o Ju di ciá rio
vem con so li dan do um pro ces so de pro- 
fun da trans for ma ção, avan çan do sig ni- 
fi ca ti va men te em vá ri as fren tes. Ten do a
tec no lo gia co mo ali a da, ace le rou sua
mo der ni za ção no úl ti mo ano, o que
mar cou, de fi ni ti va men te, a pas sa gem
do pa pel pa ra as te las de com pu ta dor
e smartpho nes.

Mas es sa atu a ção e os re sul ta dos de la
ad vin dos, tal co mo ago ra vis to com
mais pu jan ça, faz par te de um mo vi- 
men to que ga nhou for ça há 17 anos,
com o ad ven to da Emen da Cons ti tu ci o- 
nal 45/2004, per mi tin do que o Ju di ciá- 
rio saís se de sua “cai xa-pre ta” e pu des se,
de fi ni ti va men te, ter con ta to com a luz
que o guia na con so li da ção dos di rei tos
e ga ran ti as cons ti tu ci o nais.Ho je, ve mos
uma Jus ti ça mais atu an te, que di a lo ga
com di ver sos seg men tos so ci ais, das
mais al tas ins ti tui ções, ao ci da dão di to
co mum, que re pre sen ta uma en ti da de
de bair ro ou mes mo que ba te às por tas
das uni da des ju di ciá ri as pa ra re que rer
al gum di rei to.Uma Jus ti ça sem pre con- 
cei tos, que não vê li mi tes ge o grá fi cos,
que trans cen de fron tei ras so men te pa ra
ou vir o ci da dão. Ve mos es sa atu a ção no
tra ba lho da Ou vi do ria, que es tá em vá ri- 
os ca nais de co mu ni ca ção com a so ci e- 
da de, que ru ma aos mais lon gín quos
mu ni cí pi os pa ra re ce ber re cla ma ções e
su ges tões de co mo a Jus ti ça po de avan- 
çar.

Da mes ma for ma são as au di ên ci as
pú bli cas, pre si di das por juí zes e juí zas

aos qua tro can tos do Es ta do, pa ra de ba- 
ter te mas da or dem do dia de ca da mu- 
ni ci pa li da de. É a Jus ti ça em sin to nia
com o cla mor so ci al!

Re cen te men te, há cer ca de uma se- 
ma na, de pa rei-me com uma no tí cia que
fa la va da ação iti ne ran te da Cor re ge do- 
ria Ge ral da Jus ti ça do Ma ra nhão, por
meio de vi si tas téc ni cas, em vá ri as co- 
mar cas do Es ta do. Pe las co mar cas per- 
cor ri das e a qui lo me tra gem acu mu la da,
cer ta men te um tra ba lho exaus ti vo,
mas, ao mes mo tem po, gra ti fi can te pa ra
quem faz a Jus ti ça com a al ma.Na agen- 
da de tra ba lhos da co mi ti va, diá lo go
com mem bros da ma gis tra tu ra, ser vi- 
do res e de le ga tá ri os do ser vi ço pú bli co,
os cha ma dos car to rá ri os. Mais do que
acom pa nhar os ser vi ços do Ju di ciá rio,
ga ran tir o bom fun ci o na men to das ati- 
vi da des ju di ci ais, en ten do que ações
co mo es sas con sis tem em dis tri buir es- 
pe ran ça aos mi lhões de ma ra nhen- 
ses.Es pe ran ça es pe ci al men te em ra zão
da re to ma da das ati vi da des pre sen ci ais,
com o Ju di ciá rio pas san do uma cla ra
men sa gem de que a vi da re sis te e de que
é pre ci so se guir fa zen do jus ti ça. Nou tra
via, não se po de aban do nar as me lho ri- 
as ad vin das com a tec no lo gia. In cor po- 
ra mos o aten di men to a dis tân cia, a in ti- 
ma ção ele trô ni ca e a au di ên cia vir tu al,
avan ços que es tão ali nha dos com a mo- 
der ni da de que vi ve mos.A di ta iti ne rân- 
cia, com a re a li za ção das vi si tas téc ni- 
cas, re per cu tiu po si ti va men te e mos- 
trou que a Jus ti ça con ti nua pre sen te,
co mo sem pre es te ve, e ain da mais for te
pa ra aten der os re cla mes so ci ais.Sou
juiz de car rei ra e des de en tão pas sei a
con vi ver com juí zes, de sem bar ga do res,
cor re ge do res e pre si den tes que não vi- 
vi am mais en clau su ra dos em seus ga bi- 
ne tes, mas com um per fil atu al on de o
Ju di ciá rio avan çou fren te a com ple xa
con jun tu ra so ci al.

Pre ci sa mos, ain da, con cen trar es for- 
ços em nos sas ati vi da des diá ri as de jul- 
gar? Sim. Os ga bi ne tes ain da são nos sos
re du tos. Mas as sim co mo a le tra da can- 
ção de que o ar tis ta tem que ir on de o
po vo es tá, saí mos de nos sas sa las pa ra
co lo car o pé na es tra da e ma te ri a li zar a
es sên cia de re a li zar jus ti ça, le van do-a a
quem pre ci sar.

O Ju di ciá rio, ho je, es tá à fren te de po- 
lí ti cas pú bli cas, co or de na pro je tos, mo- 
bi li za ato res, fo men ta ações de ga ran tia
da ter ra, da emis são de do cu men tos, da
pro te ção aos mais vul ne rá veis. Não
ape nas pe las di tas ca ne ta das, que as se- 

gu ram di rei tos em uma li de ju di ci al,
mas  pe lo que o Ju di ciá rio faz além da
sua fun ção pre cí pua de jul gar.A ado ção
da agen da 2030, da Or ga ni za ção das Na-
ções Uni da des, que pre ten de trans for- 
mar o mun do em um lu gar me lhor pa ra
se vi ver é uma ati tu de pa ra se aplau dir.
Aper fei ço ar a ins ti tui ção Jus ti ça, pa ra
pro mo ver ser vi ços, ga ran tir di rei tos, fo- 
men tar a edi fi ca ção de ci da des mais in- 
clu si vas e as se gu rar a paz so ci al es tão na
pau ta per ma nen te do Ju di ciá rio mo der- 
no.Ve mos es se per fil da Jus ti ça na pre o-
cu pa ção com a exe cu ção pe nal, na re a-
li za ção dos mu ti rões, na lu ta pe la me- 
lho ria no cum pri men to das pe nas da-
que les que trans gre di ram a or dem so ci-
al. Cons ta ta mos es sa vi ra da, no que
pos so clas si fi car co mo uma mu dan ça
de per fil de atu a ção do ór gão cor re ci o- 
nal, que ho je atua pa ra além de pu-
nir.Na tu ral men te que to do in dí cio de
des vio de ve ser apu ra do, as sim co mo as
de nún ci as e re cla ma ções, pois nin guém
es tá aci ma do bem ou do mal. Mas o
diá lo go e o acom pa nha men to per ma- 
nen te pro pos to, mui to con tri bui pa ra
que ma gis tra dos, ser vi do res e car to rá ri-
os pos sam pra ti car seus atos com mais
se gu ran ça, com ob ser vân cia ao com- 
pên dio de nor ma ti vos.Pa ra is so ser vem
as ins pe ções e cor rei ções. 

As vi si tas téc ni cas, pa ra diá lo go,
apoio, ali nha men to e ori en ta ção, a meu
ver, vem co mo uma fer ra men ta a mais
nes se su por te, so bre tu do, pa ra aque las
co mar cas mais lon gín quas, cu jos re la- 
tos dos mais an ti gos re mon tam um ce-
ná rio de pou co con ta to e diá lo go com a
Ad mi nis tra ção su pe ri or.Co mo mem- 
bro, ale gra-me ver es te Ju di ciá rio re no- 
va do. Ve jo atu al men te a con cre ti za ção
de um de se jo que bus quei co lo car em
prá ti ca des de os pri mei ros anos da ma-
gis tra tu ra, com a im plan ta ção de inú- 
me ros pro je tos so ci ais pe las co mar cas
por on de pas sei.Ao lon go da his tó ria re- 
cen te, des de a cha ma da des co ber ta do
Bra sil, a Jus ti ça te ve con tor nos dos mais
di ver sos, evo luiu com a so ci e da de, saiu
dos pré di os e ga bi ne tes pa ra co lo car os
pés na es tra da. A iti ne rân cia, pre vis ta na
Car ta Cons ti tu ci o nal, nun ca foi tão bem
com pre en di da e exe cu ta da co mo na
atu al “sa fra” de ma gis tra dos.O pen sa- 
men to mo der no de que a Jus ti ça é pa ra
e com a so ci e da de tem pro por ci o na do
uma atu a ção de van guar da que, cer ta- 
men te, ele va rá o Po der Ju di ciá rio a um
ní vel além dos pa ta ma res atu ais.

Quem empresta não melhora

Es tou te me ro so com a si tu a ção
econô mi ca do Bra sil, com a pro ba bi li- 
da de de vi ver mos uma ter rí vel ins ta- 
bi li da de da nos sa eco no mia. Des de
que os ir res pon sá veis re pre sen tan tes
do po vo in ven ta ram o “or ça men to de
guer ra” exe cu tá vel sem li ci ta ção, e,
su ces si va men te, a par tir de quan do os
go ver na do res de ter mi na ram que fos- 
sem sus ta das as ati vi da des pro du ti vas
em seus es ta dos, es ta be le ceu-se a cer- 
te za de que, sem de mo ra, te ría mos
con sequên ci as de sa gra dá veis.

Pa ra não me alon gar e não exau rir
os apai xo na dos pe la lei tu ra jor na lís ti- 
ca, te nho o cui da do de man ter um
bom equi lí brio ao co men tar o que
acon te ce pe lo país e, em par ti cu lar,
pe lo nos so Es ta do. To das as no tí ci as
di vul ga das ten dem a fa zer opi nião e,
por is so, po si ci o nar o as si nan te ou o
lei tor anô ni mo cons ti tui gran de res- 
pon sa bi li da de de quem o faz, atra vés
de qual quer meio de co mu ni ca ção.

A pro pó si to, es ti ve em São Pau lo,
nos úl ti mos di as pas sa dos e lá, co mo
em to dos os lu ga res des te país, tam- 
bém rei na a ex pec ta ti va em tor no do
que po de rá acon te cer no pró xi mo dia
se te, no 7 de Se tem bro, da ta co me mo- 
ra ti va da nos sa in de pen dên cia de Por- 
tu gal. Dia da li ber da de, na ex pres são
dos mais exal ta dos. Dia da con ci li a- 
ção, no di zer dos co me di dos. Dia da
de fi ni ção, nes te Bra sil, en tre di rei ta e
es quer da. Na ca pi tal pau lis ta, tam- 
bém, os bo a tos e as in cer te zas são
mui to gran des. Mas, con fes so, fi quei
tris te com a “que bra dei ra” que ocor- 
reu ali, por con ta da pa ra li sa ção das
ati vi da des pro du ti vas.

O po vo bra si lei ro tem si do a úni ca
ví ti ma em con sequên cia dos atos pra- 
ti ca dos pe los po lí ti cos. Cul par uni ca- 

men te a pan de mia do co ro na ví rus
pe lo mal que ho je so fre nos sa na ção
sig ni fi ca pra ti car mais um ato men ti- 
ro so, de sa ver go nha do, den tre os mui- 
tos que eles, po lí ti cos e ma gis tra dos,
já pra ti ca ram. Nem de se jo mais fa lar
nes se as sun to, pois

nes sa te cla mui to já ba ti, co mo tan- 
tos ou tros co men ta ris tas, e nin guém
vis lum bra um só re sul ta do po si ti vo.

Quan do ini ci ei es ta crô ni ca es ta va
a pen sar em di zer al gu ma coi sa so bre
o fan tas ma da in fla ção, que nes ta
qua dra já co me ça a me xer com as re- 
cei tas de to dos nós. Não há co mo des- 
co nhe cer que o cus to de vi da au men- 
tou exa ge ra da men te e, ao que pa re ce,
pou ca ou qua se ne nhu ma pro vi dên- 
cia po de ser to ma da pa ra de ter ime di- 
a ta e efi caz men te, a mar cha da in fla- 
ção. Ao que pa re ce so men te al guns
pa li a ti vos po dem sair da car to la do
ma go da eco no mia, o eco no mis ta
Pau lo Gue des. O cer to é que os bol sos
do tra ba lha dor, do as sa la ri a do, do
pro fis si o nal li be ral, do fun ci o ná rio
pú bli co, do apo sen ta do, do ven de dor
am bu lan te, en fim, já dão si nais de in- 
con sis tên cia pa ra su prir as ne ces si da- 
des do més ti cas bá si cas.

Co mo ins tru men to ilu só rio do po- 
der de com pra, ho je o car tão de cré di- 
to ocu pa lu gar pri mor di al, com vis tas
a se man ter sa dia a re la ção en tre o va- 
re jis ta e o con su mi dor. To da via não se
de ve es que cer que no cus to do fi nan- 
ci a men to da com pra, is to é, nas su as
pres ta ções men sais, já es tão in cluí dos
ju ros al tís si mos, que o de ve dor não
per ce be, pois mais es tá ele in te res sa- 
do em co lo car em seu or ça men to uma
pres ta ção de va lor que pos sa su por tar.
Mas, to dos sa bem, um dia es sa cor da
vai es ti car e as ope ra do ras dos car tões
pas sa rão a ado tar me di das bas tan te
rí gi das na con ces são do cré di to e en- 

tão es se es tou ro vai pro du zir con- 
sequên ci as mais am plas que se pos sa
ima gi nar.

Acho que pou co va le a pe na ana li-
sar se ou tro ra, a par tir de quan do a in- 
fla ção ini ci ou a sua mar cha bru tal,
qua se fe rin do de mor te a eco no mia
bra si lei ra, as me di das to ma das, tan to
pe lo go ver no quan to por quem ge ria
os seus ne gó ci os, fo ram ade qua das ou
não. Po rém, a es se res pei to te nho uma
pe que na his tó ria a con tar, fa to ve rí di- 
co ocor ri do quan do ain da tra ba lha va
eu na Praia Gran de, bair ro co mer ci al
do pas sa do, ho je es que ci do.

Exis tia, na Rua da Es tre la, den tre as
inú me ras ali es ta be le ci das, uma fir ma
de cer to mo do pe que na, mas bem ad- 
mi nis tra da pe lo seu pro pri e tá rio, o se- 
nhor Lau le ta, pes soa que co nhe cia
das mi nhas re la ções de vi zi nhan ça re- 
si den ci al. To dos os di as tran si ta va eu
pe la por ta do seu es ta be le ci men to

co mer ci al e, as sim, da va con ta do
que acon te cia no seu in te ri or. Tam- 
bém, ne le aden tra va pa ra al gu ma
com pra, em es pe ci al de lin gui ças e vi- 
na gres, pro du tos em que era es pe ci a-
lis ta. Foi nu ma des sas mi nhas com- 
pras que ob ser vei um car taz, re la ti va- 
men te gran de, pen du ra do à pa re de,
bem vi sí vel a quem ia fa zer pa ga men- 
tos ou qual quer ne gó cio com o se nhor
Lau le ta, em que se acha va es cri to, em
for ma de es tro fe: Quem em pres ta não
me lho ra / Quem fa ci li ta não tem /
Quem ven de fi a do é lou co / Quem
ven de à vis ta vai bem.

Co mo se per ce be, o cré di to de sa- 
bou pa ra o con su mi dor e ven der fi a do
era jo gar di nhei ro fo ra, per der a con-
di ção de man ter o seu ne gó cio. As sim,
es sa li ção fi cou em mi nha me mó ria e
eu a re pas so aos lei to res pa ra que, co- 
mo eu, pro cu rem fa zer uso, na sal va- 
guar da de su as fi nan ças.

LUIZ GON ZA GA MAR TINS CO E LHO
Pro mo tor de Jus ti ça Ti tu lar da 40ª Pro mo to ria de Jus ti ça
Es pe ci a li za da – 4º Pro mo tor de Jus ti ça da In fân cia e da Ju -
ven tu de do Ter mo Ju di ciá rio de São Luís (MA), ex-Pro cu ra -
dor-Ge ral de Jus ti ça e ex-Pre si den te da AM PEM.

90 Anos do Lí te ro
Por tu guês

Cri a do em 06 de agos to de 1931, o Grê mio Lí te ro Re cre a ti vo
Por tu guês com ple tou es te ano 90 anos de fun da ção.

Pa ra ce le brar a da ta, seu atu al Pre si den te Car los Ni na, con vi- 
dou a so ci e da de ma ra nhen se pa ra na li vra ria e es pa ço cul tu ral na
AMEI, no São Luís Shop ping, par ti ci par do lan ça men to do li vro
“Lí te ro Por tu guês: 90 anos da his tó ria de São Luís”, de au to ria das
ir mãs tri gê me as Ada, Laís e La ra Mes qui ta, opor tu ni da de em que
uma das co au to ras usou da pa la vra pa ra fa zer uma abor da gem da
obra, re la tan do mo men tos sig ni fi ca ti vos so bre a his tó ria do GLRP
e sua re la ção cul tu ral, es por ti vo, econô mi co e po lí ti co com a ci da- 
de de São Luís.

Pa ra re gis trar de for ma in de lé vel pas sa gens mar can tes de per- 
so na gens ines que cí veis o li vro, fon te de am pla e cri te ri o sa pes qui- 
sa, traz re gis tros his tó ri cos de sua ri ca me mó ria, on de por meio de
fo to gra fi as, do cu men tos, acon te ci men tos e de poi men tos de per- 
so na gens que mar ca ram épo ca da que le clu be. O li vro exal ta a his- 
tó ria vi vi da por vá ri os ato res so ci ais, des ta can do-se os ex-Pre si- 
den tes Antô nio da Sil va Bor ges, Ave li no Ri bei ro de Fa ria, Ma no el
Mathi as das Ne ves Fi lho, Car los Go mes Mar tins, Ma no el Al ves
Fer rei ra, Antô nio D’ Oli vei ra Maia, Car los Ra mos Amo rim, Ma no- 
el da Sil va Vi las Bo as, He loi zo Gerô ni mo Lei te, Jo sé da Sil va Vi las
Bo as, Luís Pe dro da Sil va dos San tos, Os val do Bar ros dos San tos,
Car los Se bas tião Ni na e Jo sé Ma ria Al ves da Sil va, es te úl ti mo meu
so gro, fi lho do ca sal Ma no el Al ves dos San tos e Sil va e Ma ria de
Lour des Abreu San tos e Sil va, que além de ter pre si di do o Grê mio
Lí te ro Re cre a ti vo Por tu guês, exer ce atu al men te a li de ran ça do
Con se lho De li be ra ti vo e di ri ge a So ci e da de Hu ma ni tá ria 1º de De- 
zem bro. Du ran te o even to foi pro mo vi do a en tre ga dos prê mi os
aos ven ce do res do con cur so de tex to GLRP 2021, cu jo te ma cen- 
tral foi “a pre sen ça por tu gue sa em São Luís: ar qui te tu ra, cu li ná ria,
cul tu ra, eco no mia e po lí ti ca” e fo mos ain da brin da dos com a be- 
lís si ma pa les tra mag na pro fe ri da pe lo Pro fes sor Al ber to Jo sé Ta va- 
res Vi ei ra da Sil va, que na con di ção de con vi da do es pe ci al e Pre si- 
den te da Co mis são do Pro je to Fê nix, des ta cou a im por tân cia dos
co lo ni za do res por tu gue ses pa ra o con tex to ad mi nis tra ti vo,
econô mi co e so ci al da nos sa ca pi tal, fa zen do uma pro fun da aná- 
li se so bre as raí zes e con tex tos his tó ri cos da fun da ção de São Luís.

Com a sa be do ria que lhe é pe cu li ar, nos so eter no mes tre Al ber- 
to Ta va res, abor dou que São Luís ape sar de ofi ci al men te fun da da
por Fran ce ses e in va di da por Ho lan de ses foi pre do mi nan te men te
co lo ni za da pe los Por tu gue ses de quem guar da mos a mais ri ca e
exu be ran te ar qui te tu ra, mar ca das be lís si mas cons tru ções de
nos sos ca sa rões his tó ri cos pre sen tes em ca da rua de nos sa ci da- 
de, pa trimô nio da hu ma ni da de. So man do-se a is so, res sal tou ain- 
da a for te in fluên cia que her da mos de Por tu gal, ob ser va da na lín- 
gua que fa la mos, na nos sa cu li ná ria, re li gião, fol clo re, en fim nas
ati vi da des co mer ci ais pro pul so ras do de sen vol vi men to de nos so
Es ta do.

Há um di ta do po pu lar em que, de for ma hi lá ria, as pes so as di- 
zem “quem vi ve de pas sa do é mu seu”. Há um ou tro di ta do, ao
qual me fi lio que afir ma “in fe liz da que le que não co nhe ce sua his- 
tó ria, pois quem não co nhe ce a his tó ria, não vi ve o pre sen te e
com pro me te o fu tu ro”.

Me mó ria e his tó ria são lu ga res que co e xis tem. Não se po de fa- 
lar de his tó ria se não hou ver me mó ria, lem bran ças e re mi nis cên- 
ci as. Em se tra tan do de um clu be qua se se cu lar, há mui tas re cor- 
da ções.

Em bo ra per ten ça a uma ge ra ção que nas ceu nos anos 1960,
ten do vi vi do mi nha in fân cia no in te ri or do Ma ra nhão e so men te
che ga do em São Luís no ano de 1976 em bus ca de es tu dos, lem- 
bro-me das ba da la das fes tas e bons tem pos da que le clu be. Em bo- 
ra ti ves se eu o de se jo de fre quen tar su as ba da la das fes tas, não
pos suía a car tei ra de só cio e nem à épo ca man ti nha re la ções pes- 
so ais com des cen den tes de por tu gue ses que me per mi tis sem
aces so, mas re cor do-me de um mo men to me mo rá vel e ines que- 
cí vel que mar cou pro fun da men te mi nha vi da no ano de 1990,
quan do ali ocor reu a fes ta de for ma tu ra da mi nha tur ma do cur so
de Di rei to da UF MA, por des ta car-se à épo ca co mo o me lhor e
mais im po nen te clu be da ci da de. Mi nha es po sa Em ma nu el le, fi- 
lha e ne ta pa ter na de por tu gue ses, con ta-me com mui to or gu lho,
lem bran ças de uma in fân cia vi vi da na que le com ple xo de la zer, re- 
cor dan do-se com emo ção dos fa mo sos bai les car na va les cos e das
tra di ci o nais fes tas de de bu tan tes do mês de de zem bro, além das
se res tas de sex ta-fei ra, com par ti ci pa ção de seus pais e sau do sos
avós. O re co nhe ci men to da qui lo que um dia mar cou a sua his tó- 
ria co mo lu gar pa ra ali men tar o es pí ri to é pre ci o so e vi tal, tor nan- 
do-se par te in te gran te da vi da de mui tas pes so as que por ali pas- 
sa ram e dei xa ram lem bran ças ines que cí veis. De ma nei ra des ta- 
ca da, o Lí te ro par ti ci pou ati va men te ao lon go de sua tra je tó ria e
ge ra ções, da vi da dos lu do vi cen ses, sen do lo cal de con gra ça men- 
to e la zer dos na ti vos por tu gue ses e da fi na flor da so ci e da de ma- 
ra nhen se.

Con fes so mi nha ale gria de ha ver tes te mu nha do es sa be lís si ma
ini ci a ti va, pois nos car gos que exer ci no Mi nis té rio Pú bli co, quer
co mo Pre si den te da AM PEM, quer se ja co mo PGJ sem pre dei es- 
pe ci al aten ção e des ta que a va lo ri za ção de me mo ri al pa ra pre ser- 
va ção da his tó ria, pois co mo afir mou o gran de pen sa dor e es ta- 
dis ta Cí ce ro “a his tó ria é tes te mu nha do pas sa do, luz da ver da de,
vi da da me mó ria e mes tra da vi da”.

Con gra tu lo-me com a atu al di re to ria e to dos os en vol vi dos que
con tri buí ram pa ra o su ces so des se ines ti má vel tra ba lho de pes- 
qui sa pa ra que as fu tu ras ge ra ções co nhe çam a im por tân cia do
Lí te ro. Me re ce to das as hon ras o em pe nho de seu Pre si den te, o di- 
nâ mi co e com pe ten te Dr. Car los Ni na pe la fe liz ini ci a ti va de ce le- 
brar es ta da ta fes ti va, fa zen do jus ta ho me na gem aos fun da do res e
ex-di ri gen tes da agre mi a ção que ali se fi ze ram pre sen tes ou re- 
pre sen ta dos.

Sal ve o Grê mio Lí te ro Re cre a ti vo Por tu guês! Pa ra béns a es sa
as so ci a ção que vi ve rá pa ra sem pre na me mó ria da que les que pu- 
de ram ali vi ver bons e ines que cí veis mo men tos e das fu tu ras ge ra- 
ções que co nhe ce rão sua his tó ria atra vés da gran de obra lan ça da
e do le ga do dei xa do pe los pi o nei ros que por ali pas sa ram.

Con cluo ci tan do Luís Fe li pe De fim “nós so mos ho je o que fo- 
mos on tem; va mos ser ama nhã por que so mos ho je”.

 

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro
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Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no 

período de 02/08/2021 a 30/08/2021, integrando a série de acompanhamento semanal das condições 

de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. do Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

30/08/2021

A Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão – SECID, CNPJ Nº 

10.829.387/0001-47, torna público que RECEBEU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais – SEMA a Licença de Instalação – LI nº 11389002021 para a atividade de Obras de 

Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários denominado Projeto PAC-Rio Anil, 

localizado no município de São Luís/MA, sob o Processo nº 80676/2021.

São Luís (MA), 13 de agosto de 2021

MÁRCIO JERRY SARAIVA BARROSO

Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E

DESENVOLVIMENTO URBANO
COMUNICADO

EDITAL

Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão
Nos termos dos artigos 4º, 5º e 19, combinados, do estatuto da Casa, e atendendo ao disposto no art. 5º, 
parágrafo único, da resolução nº 01/2021-Comissão Eleitoral, bem como à decisão do administrador pro tem-
pore de 11.08.2021; e considerando a sistemática de reuniões e decisões à distância inaugurada e seguida, 
legalmente, desde 2020 como meio de contenção do contágio pelo novo coronavirus (pandemia da covid-19), 
ficam convocados os sócios efetivos do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão-IHGM para Assembleia 
Geral Extraordinária destinada a apreciar o recurso que a chapa 2, concorrente à última eleição para diretoria 
e conselho fiscal, interpôs da decisão que a excluiu da disputa, com as contrarrazões oferecidas pela chapa 1, 
admitindo-se a participação remota no aludido ato, mediante utilização dos recursos telemáticos disponíveis 
para o sócio efetivo. Data, horário e local: 6 de setembro de 2021, às 15 horas, em 1ª convocação, ou às 15h:-
15min, em 2ª e última convocação, na sede oficial (Rua de Santa Rita, 230-Centro, nesta capital). A plataforma 
da videoconferência será o Google Meet, devendo ser utilizado o link https://meet.google.com/uth-gwoh-ned 

para acesso à sala virtual da assembleia. São Luís, Maranhão, 4 de agosto de 2021. 

Euges Lima
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe 

de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, 

Decreto Federal nº 10.024/20 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posterio-

res e as condições do Edital, licitação na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) – do tipo menor preço por item, 

que tem como objeto Registro de preços para a contratação de empresa para Locação de Máquinas Pesadas 

e Veículos de Grande Porte em regime de horas/diárias para atender o Programa Amigo do Campo da Secre-

taria Municipal de Agricultura do Município de Itaipava do Grajaú/MA, no dia 22 de setembro de 2021, às 

14h30min horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site http://www.
licitanet.com.br/., sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão Permanente 

de Licitação, situada, provisoriamente, na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú 

– MA, CEP: 65948-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página eletrônica http://www.

licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cplitaipava@gmail.com e/ou 

tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 31 de agosto de 2021. Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pre-

goeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 

a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/20 e subsidiariamente as disposições da Lei 

n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e as condições do Edital, licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico (SRP) – do tipo menor preço por item, que tem como objeto Registro de preços para a futu-

ra contratação de pessoa jurídica para locação de veículos objetivando o transporte escolar, conforme 

Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Itaipa-

va do Grajaú/MA, no dia 22 de setembro de 2021, às 08h30min horas (horário de Brasília), através do 

uso de recursos da tecnologia da informação, site http://www.licitanet.com.br/., sendo presidida pela 

Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada, proviso-

riamente, na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-

000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página eletrônica http://www.licitanet.com.

br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 

98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 30 de agosto de 2021. Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira. 

PROCESSO SELETIVO

 O SEBRAE MARANHÃO, através do Instituto 
Euvaldo Lodi – Núcleo Regional do Maranhão, 
comunica que está com inscrições abertas para 
Processo Seletivo de 31 de agosto à 20 de setembro 

de 2021, distribuídos nos seguintes municípios:

São Luís- MA, 03 de setembro de 2021

Comissão Organizadora de Processos Seletivos 
Instituto Euvaldo Lodi - IEL – Núcleo Regional 
do Maranhão

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE ÁREA

A Rosiete de Jesus Botelho Araújo, CPF Nº: 253.747.453-87 

torma público que requereu a Secretaria Municipal de Meio – 

Ambiente SEMMAM A AUTORIZAÇAO PARA LIMPEZA DE ÁREA 

para a futura atividade de construção do posto de gasolina Século 

XXII Eireli, localizado na BR 135,km 22,s/n ,CEP: 65091-762 

Estiva, São Luís - MA.
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PA TRÍ CIA CU NHA

Con tro le não é sau dá vel

Al guns si nais de re la ci o na men to abu si vo

Comportamento

Relações perigosas e
como identificá-las

U
ma chan ta gem, uma ame a ça, uso de ex pres- 
sões co mo: “is so não po de”, “não que ro que
vo cê vá”, “não que ro que use is so”, e que po- 
dem evo luir pa ra um gri to, uma ba ti da na me- 

sa, um de do na ca ra, um aper to mais for te no bra ço… si- 
tu a ções de vi o lên cia psi co ló gi ca que po dem ocor rer en- 
tre um ca sal ain da na fa se do na mo ro, mas que em mui- 
tos ca sos, po dem evo luir pa ra uma vi o lên cia fí si ca mai- 
or e em úl ti mo ca so, até em mor te. Um re la ci o na men to
abu si vo nem sem pre é per ce bi do por quem es tá den tro
da re la ção e quan do des co ber to, po de ser tar de de mais.
O amor, a pai xão e o en vol vi men to po dem di fi cul tar a
iden ti fi ca ção do ti po de re la ção que a pes soa es tá vi ven- 
do.

Quem pen sa que os ca sos de vi o lên cia do més ti ca co- 
me çam quan do o ca sal pas sa a vi ver jun to, po de es tar
en ga na do. Mui tos dos re la ci o na men tos abu si vos co me- 
çam ain da no na mo ro. De acor do com da dos ex traí dos
pe la 2ª Va ra Es pe ci al de Vi o lên cia do més ti ca e Fa mi li ar
con tra a Mu lher de São Luís, em pes qui sa di vul ga da no
ano 2019, 43% das ví ti mas de al gum ti po de agres são são
mu lhe res sol tei ras, sen do que no to tal, 54,02% tem en tre
18 a 34 anos. “Par tin do da pre mis sa de que vi ver sem vi- 
o lên cia é di rei to de to da mu lher, tem-se a re fle xão so bre
re la ci o na men tos abu si vos en fren ta dos pe los jo vens,
que às ve zes se mos tram em atos de ciú mes, de cor ren te
de um ma chis mo es tru tu ral”, dis se a jui za ti tu lar da 2ª
Va ra Es pe ci al de Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi li ar Con tra
a Mu lher de São Luís, Lú cia Bar ros Heluy.

Par tin do da pre mis sa de que vi ver

sem vi o lên cia é di rei to de to da

mu lher, tem-se a re fle xão so bre

re la ci o na men tos abu si vos

en fren ta dos pe los jo vens, que às

ve zes se mos tram em atos de ciú mes,

de cor ren te de um ma chis mo

es tru tu ral

Se gun do a psi có lo ga e co or de na do ra do cur so de Psi- 
co lo gia da Fa cul da de Pi tá go ras São Luís, Fer nan da Zei- 
dan, em gran de par te dos ca sos, é di fí cil ob ser var si nais
de abu so no iní cio de uma re la ção, que co me çam de for- 
ma dis cre ta, em fa las com pe que nas crí ti cas ou pi a das
so bre as pec tos pes so ais, além de um vi ti mis mo dis far- 
ça do.

Mui tas ve zes as con sequên ci as de um re la ci o na men- 
to abu si vo não dei xam mar cas fí si cas – as se que las são
psi co ló gi cas. “A ví ti ma, por me do ou ver go nha, si len cia
so bre as ati tu des. A vi o lên cia psi co ló gi ca é to da e qual- 
quer prá ti ca que vi o la os di rei tos de ser quem se é em

ter mos de iden ti da de (au to con cei to e au to es ti ma). Is so
é mui to co mum em re la ções abu si vas em to dos os sen ti- 
dos”, pon tua Zei dan.

Em to dos os ca sos, po rém, há sem pre um fa to in co- 
mum. “Uma re la ção não é sau dá vel quan do as coi sas
não vão bem ou quan do um dos com pa nhei ros es tá
con tro lan do de mais o ou tro. Mas a ví ti ma, que es tá en- 
vol vi da na re la ção, não con se gue en xer gar com fri e za o
su fi ci en te pa ra cons ta tar que es tá em um re la ci o na- 
men to abu si vo. Por is so, po de ser mais fá cil al guém de
fo ra iden ti fi car a si tu a ção”, aler ta.

A es tu dan te do cur so de Ad mi nis tra ção S.P.S (a es tu- 
dan te pre fe riu não se iden ti fi car), de 22 anos. “S” co me- 
çou a na mo rar com M.R. quan do am bos ti nham 20
anos. Era o se gun do na mo ra do de la. O ciú me de le a dei- 
xa va en vai de ci da, acha va que era amor, cui da do. Mas
com o tem po ela per ce beu que al go es ta va er ra do. E ad- 
mi te ter da do gra ças a Deus por ter des co ber to ce- 
do. “Ele fa la va co mi go 24h por dia. No dia que a gen te
não se via, o que era ra ro, que ria sa ber to dos os meus
pas sos. Quan do a gen te com ple tou 3 me ses de na mo ro
eu co me cei a fi car in co mo da da. Ia me bus car no co lé gio
(ela es tu da va à noi te) to do dia, que ria sa ber quem era
fu la no, quem era bel tra no. Nos fi nais de se ma na era lá
em ca sa o tem po to do, co me çou a im pli car com mi nhas
rou pas e que ria fi car ven do meu ce lu lar. Foi a go ta
d’água”, dis se.

Ele fa la va co mi go 24h por dia. No

dia que a gen te não se via, o que era

ra ro, que ria sa ber to dos os meus

pas sos. Quan do a gen te com ple tou 3

me ses de na mo ro eu co me cei a fi car

in co mo da da

Ela “pe diu um tem po” pa ra M.R. E ele, in con for ma do,
não pa ra va de man dar men sa gens, li gar, fa zer ame a ças,
e até mes mo ir pa ra a fren te da es co la. “Eu blo que ei ele

em tu do, ele até me pa re ceu meio vi o len to, e pre ci sei pe- 
dir pa ra meu pai ir me bus car. Com o tem po ele foi dei- 
xan do. Mas fi quei com me do e sem pre quan do ve jo al- 
gum ca so de vi o lên cia eu lem bro do que me li vrei, e
agra de ço a Deus”, dis se.

Eu blo que ei ele em tu do, ele até me

pa re ceu meio vi o len to, e pre ci sei

pe dir pa ra meu pai ir me bus car

Ciú me ex ces si vo
Com a jus ti fi ca va de “amar de mais” o ciú me vi ra jus ti- 

fi ca ti va pa ra o con tro le. É nor mal que uma pes soa sin ta
me do de per der quem ama. Mas quan do is so pas sa a vi- 
rar ar gu men to pa ra con tro lar a to ma da de de ci são do
ou tro, agres sões, ofen sas ou in va são de pri va ci da de, é
ex ces si vo.

Afas ta men to de ou tras pes so as
As jus ti fi ca ti vas po dem ser mui tas: os ami gos são má

in fluên cia ou dão em ci ma do com pa nhei ro. O abu sa dor
tam bém po de ale gar não gos tar de de ter mi na das pes so- 
as por não “o tra ta rem bem”. O fa to é que vai exi gin do
que o ou tro se afas te das pes so as mais pró xi mas.

Des trui ção da au to es ti ma
Se no co me ço da re la ção a pes soa era in crí vel pa ra a

ou tra, aos pou cos is so vai mu dan do. A mu dan ça co me- 
ça com “crí ti cas cons tru ti vas”, que vão se tor nan do ca da
vez mais co muns e pe sa das. Sem per ce ber, a ví ti ma vai
per den do a au to es ti ma até o pon to de achar que é al- 
guém tão ruim que ne nhu ma ou tra pes soa irá amá-la se
a re la ção ter mi nar.

Su per pro te ção
No iní cio po de pa re cer um cui da do bo ni to, ge ne ro so,

al go que re fle te ca ri nho e pre o cu pa ção. Mas com o tem- 
po a su per pro te ção ser ve pa ra mos trar co mo a ví ti ma
po de ser de pen den te do abu sa dor. Co mo ele pas sa a ser
fun da men tal pa ra ca da ação, es va zi an do a au to no mia
de de ci são da ví ti ma e ti ram a li ber da de de ex pres são.
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Ta xa de de so cu pa ção e de -
sem pre ga dos tam bém cres -
ceu

R$1.478

Maranhão tem o
menor salário do país

O
s da dos so bre o mer ca do de
tra ba lho no úl ti mo tri mes- 
tre do Ma ra nhão fo ram
apre sen ta dos pe lo Ins ti tu to

Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca
(IB GE) e apon ta ram que, en tre ou tras
in for ma ções, o Ma ra nhão tem o me- 
nor ren di men to mé dio men sal re al
ha bi tu al men te re ce bi do de to dos os
tra ba lhos pe las pes so as ocu pa das no
Ma ra nhão no se gun do tri mes tre de
2021, que foi de R$1.478.

 Hou ve ain da uma que da per cen tu- 
al de -2,4% em re la ção ao tri mes tre
ime di a ta men te an te ri or, que era de
R$1.514. Com es se da do, o es ta do es tá

em úl ti mo den tre as uni da des fe de ra- 
ti vas do país.

Es se re sul ta do le vou em con ta a
com pa ra ção dos ren di men tos re ce bi- 
dos en tre tra ba lha do res for mais e in- 
for mais, le van do-se em con ta o tra ba- 
lho prin ci pal. 

“No ca so dos tra ba lha do res do se- 
tor pri va do, en quan to os com car tei ra
re ce be ram no 2º tri mes tre de 2021, no
Ma ra nhão, a quan tia de R$1.596,
aque les sem car tei ra re ce be ram
R$821. Por tan to, uma di fe ren ça a
mai or do pes so al for mal do se tor pri- 
va do na or dem de 94,4%. Es sa é a
mes ma re a li da de no ca so dos tra ba- 

lha do res do més ti cos. No 2º tri mes tre
de 2021, os com car tei ra re ce be ram
140,2% a mais que os sem car tei ra:
R$1.148 con tra R$478 (43,5% do sa lá-
rio mí ni mo em vi gên cia), res pec ti va- 
men te”, apon tou o le van ta men to.

A Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra
de Do mi cí li os Con tí nua (PNAD C) tri-
mes tral traz um pa no ra ma ge ral da
for ça de tra ba lho no Bra sil, ob ser van- 
do tan to o la do for mal quan to o la do
in for mal do mer ca do de tra ba lho. Se-
gun do o IB GE, é nes se que si to que a
PNAD C se di fe ren cia do Ca das tro Ge- 
ral de Em pre ga dos e De sem pre ga dos
(CA GED).

2º maior em número de desalentados do Brasil
No Ma ra nhão, 2,653 mi lhões de

pes so as es tão na for ça de tra ba lho
(en glo ba as pes so as de 14 anos ou
mais de ida de ocu pa das e as de so cu- 
pa das que pro cu ra ram tra ba lho no
pe río do de re fe rên cia da pes qui sa)
en quan to 2,942 mi lhões não es tão. 

A for ça de tra ba lho no Ma ra nhão
no 2o tri mes tre de 2021 cres ceu 2,9%
em re la ção ao 1o tri mes tre de 2021 e
11,6% em re la ção ao 2o tri mes tre de
2020. 

Eram 2,378 mi lhões no 2o tri mes tre
de 2020 e 2,577 mi lhões no 1o tri mes- 
tre de 2021.

“Em fun ção da pan de mia, o quan- 
ti ta ti vo da for ça de tra ba lho de cres- 
ceu. Os pos tos de tra ba lho fo ram di- 
mi nuí dos e mui tos dos que per de ram
em pre go não re tor na ram ao mer ca do
de tra ba lho de ime di a to. Fi ca ram ob- 
vi a men te em iso la men to so ci al en- 
quan to per du rou o au xí lio emer gen- 
ci al. À me di da que a va ci na ção avan- 
çou a par tir do fi nal do 1o tri mes tre de
2021, acres ci do o fa to de que o au xí lio
emer gen ci al nes se tri mes tre não foi
pa go, o mer ca do de tra ba lho foi vol- 
tan do ao qua dro ca rac te rís ti co do pe- 
río do pré-pan de mia”, apon tou o re la- 
tó rio.

Os pos tos de tra ba lho

fo ram di mi nuí dos e

mui tos dos que

per de ram em pre go não

re tor na ram ao mer ca do

de tra ba lho de ime di a to

Den tro das pes so as que fa zem par- 
te da For ça de Tra ba lho Po ten ci al
(pes so as que não es ta vam nem ocu- 
pa das nem de so cu pa das, pois não
pro cu ra ram tra ba lho ou, se en con tra- 

ram um tra ba lho, não es ta vam dis po- 
ní veis pa ra o mes mo por mo ti vos va ri- 
a dos), es tá uma par te que não pro cu- 
rou tra ba lho, mas se ti ves se apa re ci do
uma opor tu ni da de es ta ria à dis po si- 
ção pa ra as su mir o pos to. É o ca so dos
de sa len ta dos (de sis ten tes em pro cu- 
rar tra ba lho) que, no 2o tri mes tre de
2021 for ma vam um con tin gen te no
Ma ra nhão na or dem de 651 mil pes- 
so as. É um nú me ro me nor do que o do
1o tri mes tre de 2021, 677 mil pes so as,
que da de 3,9% (-26.000 pes so as).
Mes mo com es sa di mi nui ção, o “exér- 
ci to” de de sa len ta dos do Ma ra nhão
nes se 2º tri mes tre do ano foi o se gun- 
do mai or den tre as 27 uni da des fe de- 
ra ti vas do país. 

O mai or con tin gen te de de sa len ta- 
dos es tá na BA (715 mil pes so as) e o
ter cei ro no es ta do de SP (479 mil pes- 
so as).  

No 2º tri mes tre de 2015, o nú me ro
 de de sa len ta dos no Ma ra nhão era de
108 mil.

A ta xa de de so cu pa ção do Ma ra- 
nhão no 2o tri mes tre de 2021 foi de
17,2%, pra ti ca men te igual à ta xa do
tri mes tre ime di a ta men te an te ri or:
17,0%. 

Co mo se tra ta de pes qui sa amos- 
tral, po de-se de du zir que se man te ve
es tá vel a ta xa de de so cu pa ção, em bo- 
ra em pa ta mar al to, ob ser van do-se os
dois úl ti mos tri mes tres. Es sa ta xa de
de so cu pa ção de 17,2%, de to do mo do,
foi a mai or da sé rie his tó ri ca ini ci a da
no 1o tri mes tre de 2012.

As mai o res ta xas de de so cu pa ção
fo ram de tec ta das em UFs da re gião
Nor des te, sen do que as qua tro mai o- 
res fo ram ob ser va das em PE (21,6%),
BA (19,7%), SE (19,1%) e AL (18,8%). O
Ma ra nhão te ve a 6ª mai or ta xa de de- 
so cu pa ção den tre as 27 UFs.

Em re la ção ao nú me ro ab so lu to de
de sem pre ga dos, hou ve ele va ção, no
Ma ra nhão, de 4,3% nes sa con di ção,

cor res pon den do 19.000 pes so as a
mais no co te ja men to do 2º tri mes tre
de 2021 em re la ção ao tri mes tre ime- 
di a ta men te an te ri or. Na pas sa gem do
4o tri mes tre de 2020 pa ra o 1º tri mes-
tre de 2021, a ele va ção ti nha si do mais
sig ni fi ca ti va: 74.000 de sem pre ga dos a
mais, ele va ção em ter mos per cen tu- 
ais de 20,3%.

No 2º tri mes tre de 2021, o nú me ro
de de sem pre ga dos no Ma ra nhão al- 
can çou a mar ca de 457 mil pes so as, e
no 1o tri mes tre de 2021, era de 438 mil
pes so as. 

No 4º tri mes tre de 2020, eram cer ca
de 364 mil pes so as de so cu pa das. “Es- 
se con tí nuo au men to no nú me ro de
de sem pre ga dos nos úl ti mos três tri- 
mes tres mos tra um mer ca do de tra- 
ba lho se re ar ru man do à me di da que a
pan de mia vai sen do con tro la da e
quem, an tes es ta va fo ra do mer ca do
de tra ba lho, qua li fi ca do co mo FTP,
por exem plo, tem vol ta do a pres si o- 
nar pa ra con se guir um em pre go, pro- 
vo can do ele va ção da ta xa de de so cu- 
pa ção”, diz o re la tó rio.

Es se con tí nuo au men to

no nú me ro de

de sem pre ga dos nos

úl ti mos três tri mes tres

mos tra um mer ca do de

tra ba lho se

re ar ru man do à me di da

que a pan de mia vai

sen do con tro la da e

quem, an tes es ta va fo ra

do mer ca do de tra ba lho

In fra ções de mo to ci clis tas au men tam
165% em Mi nas Ge rais

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

• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

Se ma na Na ci o nal de
Trân si to: SOS VI DA
par ti ci pa de reu nião
com par cei ros

Di re to res da SOS VI DA par ti ci pa ram nos di as 30 e
31.08.21 de reu niões com os par cei ros pa ra pla ne ja rem
as ações a se rem re a li za das na Se ma na Na ci o nal de
Trân si to (18 a 25.09.21). A Di re to ra Kei la Pas sos par ti ci- 
pou da reu nião no DE TRAN dia 30.08 e os Di re to res
Fran cis co Oli vei ra e Ival do As sun ção es ti ve ram na reu- 
nião do Co mi tê Vi da no Trân si to no dia 31.08. Em am bas
as reu niões fo ram de fi ni das im por tan tes ati vi da des que
se rão de sen vol vi das por to dos os par cei ros no pe río do
aci ma ci ta do, in clu si ve com 02 ações edu ca ti vas em fai- 
xas de pe des tres li de ra das pe la SOS VI DA

Ma no bras em mo tos po dem ser con si de ra das cri mes
de trân si to

Em Mi nas Ge rais, in fra ções en vol ven do ma no bras ar- 
ris ca das em mo to ci cle tas au men ta ram 165% de ja nei ro
a ju lho des te ano, ex pon do a im pru dên cia e des res pei to
de al guns con du to res pe las re gras de trân si to e se gu ran- 
ça da po pu la ção. De pen den do do re sul ta do, o exi bi ci o- 
nis mo po de vi rar cri me de trân si to, co mo res sal tou a re- 
por ta gem do MG no Ar, no ti ciá rio da Re de Re cord. O
OB SER VA TÓ RIO Na ci o nal de Se gu ran ça Viá ria foi con- 
sul ta do, por meio de sua co or de na do ra do Nú cleo de
Edu ca ção, Ro ber ta Tor res, e o ad vo ga do e pre si den te do
Con se lho Fis cal, Mau rí cio Pon tel lo, pa ra fa lar so bre o
pe ri go des se com por ta men to im pru den te no trân si to.

De ja nei ro a ju lho des te ano fo ram re a li za dos 2.700
aten di men tos a mo to ci clis tas no hos pi tal João XXI II, no
mes mo pe río do do ano pas sa do, fo ram 2.320 ca sos. De
acor do com o De na tran (De par ta men to Na ci o nal de
Trân si to), em Mi nas Ge rais, o re gis tro de in fra ções re la- 
ci o na das a ma la ba ris mos em mo tos au men tou 165% no
mes mo pe río do des te ano. Fo ram 2.370 in fra ções, con- 
tra 893 re gis tra das de ja nei ro a ju lho de 2020. A re por ta- 
gem aler tou que o exi bi ci o nis mo po de se tor nar um cri- 
me de trân si to com pri são. “Va mos fa lar que o me ni no
caia na ho ra que ele es tá fa zen do is so e aque la mo to der- 
ra pa, pe ga al guém e ma chu ca, se for le são cor po ral de
na tu re za gra ve, por exem plo, ele vai ser re clu so, de três a
seis anos de ca deia. Se al guém mor re em uma si tu a ção
des sas, por exem plo, é de cin co a dez anos”, aler tou
Mau rí cio Pon tel lo. Mi nas Ge rais é o se gun do es ta do do
país em nú me ro de in de ni za ções do se gu ro DP VAT (Da- 
nos Pes so ais Cau sa dos por Veí cu los Au to mo to res de Via
Ter res tre) pa gas por si nis tros de trân si to en vol ven do
mo to ci cle tas. Fo ram 26.580 no ano pas sa do, qua tro ve- 
zes mais que as in de ni za ções pa gas por ocor rên ci as
com au to mó veis. A fai xa etá ria das pes so as que mais re- 
ce be ram o se gu ro es tá en tre 25 e 44 anos.

Fon te: www.onsv.org.br
Qual a atu al fro ta de veí cu los do Bra sil e do Ma ra- 

nhão?

Fon te: DE NA TRAN

Art. 1º O trân si to de qual quer na tu re za nas vi as ter res- 
tres do ter ri tó rio na ci o nal, aber tas à cir cu la ção, re ge-se
por es te Có di go.

§ 2º O trân si to, em con di ções se gu ras, é um di rei to de
to dos e de ver dos ór gãos e en ti da des com po nen tes do
Sis te ma Na ci o nal de Trân si to, a es tes ca ben do, no âm bi- 
to das res pec ti vas com pe tên ci as, ado tar as me di das
des ti na das a as se gu rar es se di rei to.

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.
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ajudar a prevenir problemas, recomenda especialista

Per gun tas// Ota vio Cal vet

HOME OFFICE

Acidente em casa, quem
se responsabiliza ?

E
m meio aos de sa fi os do uni- 
ver so tra ba lhis ta pós-pan de- 
mia, o ho me of fi ce pa re ce
con so li da do co mo op ção pa- 

ra em pre ga do res e em pre ga dos.
O fa to de o lo cal de tra ba lho ser o

lar do em pre ga do, po rém, não de so- 
bri ga o em pre ga dor de ze lar pe la saú- 
de dos tra ba lha do res.

O ad vo ga do e es pe ci a lis ta em Di- 
rei to e Pro ces so do Tra ba lho, Ota vio
Cal vet  ti ra al gu mas das dú vi das ine- 
ren tes a es sa no va re a li da de.

Já te mos uma de fi ni ção le gal pa ra
o tra ba lho em ho me of fi ce? Há di fe- 
ren ça en tre ele, o tra ba lho re mo to e o
te le tra ba lho?

Tra ba lho re mo to é aque le re a li za do
fo ra das de pen dên ci as do em pre ga dor,
po den do ocor rer na re si dên cia do em- 
pre ga do ou em qual quer ou tro lu gar.
Já o te le tra ba lho, que pos sui de fi ni ção
em lei (art. 75-B da CLT), é uma das es- 

pé ci es de tra ba lho re mo to, ca rac te ri- 
za do pe lo fa to de o tra ba lha dor pres tar
sua ati vi da de pre pon de ran te men te fo- 
ra das de pen dên ci as do em pre ga dor,
com a uti li za ção de tec no lo gi as de in- 
for ma ção e de co mu ni ca ção que, por
sua na tu re za, não se cons ti tu em co mo
tra ba lho ex ter no. Já o ho me of fi ce é
uma mo da li da de de tra ba lho re mo to –
ge ral men te tam bém te le tra ba lho -,
mas re a li za do na re si dên cia do em pre- 
ga do.

Já o ho me of fi ce é uma

mo da li da de de tra ba lho

re mo to – ge ral men te

tam bém te le tra ba lho -,

mas re a li za do na

re si dên cia do

em pre ga do

Co mo se po de ria de fi nir um aci- 
den te de tra ba lho em ho me of fi ce?

O aci den te de tra ba lho tí pi co, aque-
le que acon te ce no es ta be le ci men to do
em pre ga dor – co mo uma que da, por
exem plo – é de di fí cil de fi ni ção fo ra
da que le es pa ço, já que é da es sên cia do
te le tra ba lho em ho me of fi ce a li ber da- 
de de ho rá ri os; o em pre ga do é quem
de ter mi na quais os seus mo men tos de
tra ba lho e de la zer. Ago ra, do en ças de- 
sen ca de a das pe la for ma de tra ba lhar,
ou pe las con di ções ofe re ci das pe lo em- 
pre ga dor na es tru tu ra do ho me of fi ce,
po dem ser mais fa cil men te con fi gu ra-
das co mo ten do ne xo com o tra ba lho e,
por tan to, con si de ra das co mo aci den te
de tra ba lho. A le gis la ção per mi te o re- 
co nhe ci men to do ne xo cau sal [vín cu lo
fá ti co que li ga o efei to à cau sa] e, ain- 
da, da res pon sa bi li da de ci vil/tra ba- 
lhis ta do em pre ga dor em ca so de cul pa
no even to.

Direitos e garantia de saúde para o home office

Quais os di rei tos do em pre ga do
após um aci den te de tra ba lho em ho- 
me of fi ce?

Os mes mos de um em pre ga do que
tra ba lha no es ta be le ci men to do em- 
pre ga dor. 

Se o aci den te pro vo car in ca pa ci da- 
de pa ra o tra ba lho, o em pre ga do de ve
apre sen tar ates ta do mé di co pa ra li- 
cen ça re mu ne ra da dos pri mei ros 15
di as e, per sis tin do a in ca pa ci da de, o
em pre ga dor de ve emi tir a CAT [Co mu- 
ni ca ção de Aci den te de Tra ba lho], en- 
ca mi nhan do o em pre ga do ao INSS pa- 
ra re ce ber o au xí lio-do en ça aci den tá- 
rio. 

Em ca so po si ti vo, quan do da fu tu ra
al ta, o em pre ga do go za rá de no mí ni- 
mo 12 me ses de es ta bi li da de no em pre- 
go. Além dis so, de ve-se ve ri fi car se o
aci den te ocor reu por cul pa do em pre- 

ga dor, pois nes te ca so po de ha ver a res- 
pon sa bi li za ção por da nos pa tri mo ni- 
ais e mo rais.

Qual o de ver do em pre ga dor pa ra
ga ran tir a saú de do em pre ga do que
tra ba lha em ho me of fi ce?

O em pre ga dor pre ci sa com pre en der
que co lo car o em pre ga do em ho me of- 
fi ce não re ti ra sua res pon sa bi li da de:
ele de ve agir com as cau te las ne ces sá ri- 
as pa ra que o no vo am bi en te de tra ba- 
lho, o es cri tó rio na pró pria re si dên cia
do tra ba lha dor, se ja ade qua do, tan to
em re la ção aos equi pa men tos quan to
à for ma de tra ba lhar. 

Ca be ao em pre ga dor ins truir os em- 
pre ga dos, de ma nei ra ex pres sa e os ten- 
si va, quan to às pre cau ções a to mar a
fim de evi tar do en ças e aci den tes de
tra ba lho. O em pre ga do de ve rá as si nar
ter mo de res pon sa bi li da de, com pro- 

me ten do-se a se guir as ins tru ções for-
ne ci das pe lo em pre ga dor, con for me o
ar ti go 75-E da CLT [Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho].  Além dis so, o em-
pre ga dor de ve fis ca li zar o am bi en te de
tra ba lho, com bi nan do com o em pre- 
ga do vi si tas pa ra ve ri fi ca ção do cum-
pri men to das ins tru ções pas sa das.

O em pre ga dor pre ci sa

com pre en der que

co lo car o em pre ga do em

ho me of fi ce não re ti ra

sua res pon sa bi li da de

CRIS TOPHER RO CHA

5 DE SE TEM BRO

Dia do Ir mão: ami go
pa ra a vi da to da

No dia 5 de se tem bro, após a mor te da mis si o ná ria
Ma dre Te re sa de Cal cu tá, a Igre ja Ca tó li ca to mou ini ci a- 
ti va e de cla rou a exis tên cia de um dia vol ta do pa ra aque- 
les que di vi dem os mes mos pais. Ape sar do con tex to re- 
li gi o so se re fe rir a “ir mão” co mo “ao pró xi mo”, o con cei- 
to da da ta aca bou se tor nan do uma ce le bra ção pa ra
aque les do mes mo san gue.

Ter um ir mão é ter um ami go pa ra a vi da to da, ou às
ve zes uma ro da de ami gos, que se po de con fi ar e se
apoi ar. 

Cla ro que, as sim co mo qual quer re la ção, há tur bu lên- 
ci as nes ses re la ci o na men tos. Ti a go Mo ra es, 21 anos, é
ir mão de La ris sa, 24 anos, e afir ma que é mui to pró xi mo
de la, mas con fli tos cos tu mam acon te cer. “A gen te não
bri ga, a gen te se de sen ten de, mas co mo to do ir mão sa- 
be. De pois a gen te fi ca nor mal, eu amo ela de mais”, con- 
ta o es tu dan te.

A gen te não bri ga, a gen te se

de sen ten de, mas co mo to do ir mão

sa be. De pois a gen te fi ca nor mal, eu

amo ela de mais

Além da ir mã mais ve lha, Ti a go tam bém pos sui dois
ir mãos, Igor e Arthur, am bos por par te do pai, e acre di ta
que sua re la ção com eles é me nos fir me. “Eles são fi lhos
só do meu pai, é di fe ren te do jei to que me re la ci o no com
La ris sa, mas tam bém é tran qui lo”, con ta. Mes mo não
con vi ven do com os ou tros do mes mo jei to que con vi ve
com a ir mã, ele diz que tem um ca ri nho enor me por to- 
dos eles, mes mo com as bri gas.

Eles são fi lhos só do meu pai, é

di fe ren te do jei to que me re la ci o no

com La ris sa, mas tam bém é

tran qui lo

Já Ma ria da Con cei ção, apo sen ta da de 77 anos, cres- 
ceu com uma fa mí lia cheia de pa ren tes e man tém uma
re la ção sau dá vel com to dos seus con san guí ne os. Ao to- 
do, seus pais ti ve ram um to tal de 12 fi lhos, en tão ela
nun ca es te ve so zi nha em mo men to al gum de sua vi da.
“A cri a ção que meus pais nos de ram fez a gen te ser mui- 
to pró xi mo até ho je, ma mãe nun ca me dei xa va fi car bri- 
ga da com ne nhum de les en tão a gen te sem pre se re sol- 
via fá cil”, con ta a ido sa.

A cri a ção que meus pais nos de ram

fez a gen te ser mui to pró xi mo até

ho je, ma mãe nun ca me dei xa va

fi car bri ga da com ne nhum de les

en tão a gen te sem pre se re sol via fá cil

Es te fim de se ma na é o mo men to per fei to pa ra apro- 
vei tar a pro xi mi da de com os ir mãos e ce le brar es se
amor e es sa ami za de que une mui ta gen te ao re dor do
mun do de for ma que to dos gos tem, ou en tão usar a da ta
pa ra re sol ver qual quer con fli to exis ten te e ape nas dei- 
xar tu do pa ra lá.

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Papão precisa derrotar o Tocantinópolis para garantir sua vaga para a próxima fase da
Série D do Brasileiro. Por isso, apenas a vitória interessa na última rodada deste sábado

Mo ti va ção

SÉRIE D

Moto vai hoje para
o “tudo ou nada”
NERES PINTO

O
Mo to Club faz nes te sá ba do, 
o jo go mais im por tan te des- 
ta tem po ra da. A equi pe ru- 
bro-ne gra en fren ta o To can- 

ti nó po lis-TO, às 15h, no Nho zi nho 
San tos, pre ci sa ven cer pa ra não de- 
pen der de ne nhum ou tro re sul ta do, e 
pas sar à pró xi ma fa se da Sé rie D do 
Cam pe o na to Bra si lei ro. Até um em- 
pa te po de rá com pli car a vi da do re- 
pre sen tan te ma ra nhen se nes ta com- 
pe ti ção na ci o nal. O ad ver sá rio tem a 
pi or cam pa nha e não ven ceu ne nhu- 
ma par ti da fo ra de seus do mí ni os.

Ho je, o Mo to ocu pa o ter cei ro lu gar, 
com 18 pon tos, en quan to o re pre sen- 
tan te to can ti nen se é o lan ter na com 
se te pon tos. Os mo ten ses re a li za ram 
13 jo gos, con quis ta ram cin co vi tó ri as, 
so fre ram cin co der ro tas e em pa ta ram 
três ve zes, mar ca ram 17 gols e so fre- 
ram 19. Têm sal do ne ga ti vo de dois 
gols. Os vi si tan tes con se gui ram ape- 
nas uma vi tó ria (4 a 2 no Guarany de 
So bral), em pa ta ram qua tro ve zes e 
so fre ram oi to der ro tas. Têm a pi or de- 
fe sa, com 28 gols so fri dos. Seu ata que 
mar cou 17 gols, igual nú me ro do Ru- 
bro-Ne gro.

Pa ra a par ti da des ta tar de, o Mo to 
não te rá o go lei ro Matheus Sou sa e o 
za guei ro Wan der son, des li ga dos do 
clu be no meio da se ma na. João Pau lo 
de ve rá fa zer sua es treia e An der son 
Ce a ren se re tor na à de fe sa. Nas de- 
mais po si ções, o ti me con ta com a 
vol ta de Hen ri que no ata que, após 
cum prir sus pen são. O téc ni co Zé Au- 
gus to op tou pe la du pla Co dó-Van der

Ar bi tra gem

Ou tros jo gos

O MOTO CLUB TROCOU DE TREINADOR HÁ DUAS RODADAS E PRECISA VENCER A PARTIDA

du ran te os trei na men tos, mas só vai 
de ci dir se pro mo ve a vol ta de Hulk 
mo men tos an tes da par ti da.

Até an tes do fe cha men to des ta edi- 
ção, no meio da tar de de on tem, o go- 
lei ro João Pau lo ain da não es ta va ins- 
cri to no BID da CBF. As sim, a equi pe 
co me ça com João Pau lo (ou Jo an der- 
son); Di e go Re nan, An der son Ce a ren- 
se, Gus ta vo e Es quer di nha; Co dó (ou 
Hulk), Van der e Ted Lo ve; Hen ri que, 
Már cio Di o go e Fe li pe Cruz.

A equi pe do To can ti nó po lis não di- 
vul gou sua es ca la ção até on tem à tar- 
de. O gru po, des mo ti va do, já vi ve o cli- 
ma do des man che lo go após o re tor no 
da de le ga ção.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol in di cou pa ra api tar a par ti da Mo to 

x To can ti nó po lis o ár bi tro Ri ca le Gus- 
ta vo Ba tis ta, do es ta do da Bahia, ten- 
do co mo as sis ten tes Antô nio Adri a no 
Oli vei ra e Ra el son Al mei da, do Ma ra- 
nhão. O quar to ár bi tro se rá Maykon 
 Ma tos e o ana lis ta de jo go Ben ja min 
Si mas Jú ni or.

A ro da da fi nal da pri mei ra fa se se rá 
com ple ta da com to dos as par ti das co- 
me çan do no mes mo ho rá rio das 15h. 
Em Pi ri pi ri, o 4 de Ju lho-PI, se gun do 
co lo ca do com 21 pon tos, re ce be o Ju- 
ven tu de Sa mas-MA, que tem 14 e es tá 
des clas si fi ca do. Na ci da de de Pal mas-
TO, a equi pe lo cal (17), jo ga com o Im- 
pe ra triz (16). No in te ri or do Pa rá, o Pa- 
ra go mi nas (20 pon tos) jo ga com o 
Guarany de So bral, que já es tá ga ran- 
ti do, com 28.

BRASÍLIA

2 de Julho estreia no Campeonato Brasileiro de Futsal

A ESTREIA DOS MARANHENSES NA COMPETIÇÃO SERÁ CONTRA O TIME DO ALEX FUTFSA (GO), ÀS 20H30, NO GINÁSIO DE SOBRADINHO.

Vai co me çar a dis pu ta do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro de Li gas de Fut sal na
ca te go ria Sub-17, em Bra sí lia-DF. A
par tir des te sá ba do (4), a bo la ro la pe- 
la pri mei ra ro da da do tor neio na ci o- 
nal, e equi pe da As so ci a ção Des por ti- 
va 2 de Ju lho se rá o Ma ra nhão em
qua dra. Con si de ra do um dos prin ci- 
pais ti mes do fut sal de ba se no Ma ra- 
nhão, o 2 de Ju lho se qua li fi cou pa ra o
tor neio na ca pi tal fe de ral ao ven cer a
se le ti va pro mo vi da pe la Li ga Ma ra- 
nhen se de Fut sal (LMF) no mês pas sa- 
do. A es treia dos ma ra nhen ses se rá
con tra o ti me do Alex Futf sa (GO), às
20h30, no Gi ná sio de So bra di nho.

Além do jo go des te sá ba do, o 2 de
Ju lho fa rá ain da mais qua tro par ti das
na fa se de gru pos do tor neio. A equi pe
es tá no Gru po A ao la do do Des por ti- 
vo Mo gi a no (SP), Águia Dou ra da (DF),
SER San ti a go (RS) e do Alex Futf sa
(GO), ad ver sá rio do ti me ma ra nhen se
na pri mei ra ro da da.

Na fa se de gru pos, o 2 de Ju lho te rá
uma ma ra to na de jo gos con se cu ti vos.

Após o du e lo de sá ba do, os ma ra- 
nhen ses en ca ram os gaú chos do SER
San ti a go (RS) no do min go (5). Na se- 
gun da-fei ra (6), o du e lo se rá con tra os
pau lis tas do Des por ti vo Mo gi a no (SP)
e, na ter ça-fei ra (7), o com pro mis so
do ti me do Ma ra nhão se rá con tra
Águia Dou ra da (DF). “Lu ta mos mui to
pa ra con se guir a va ga pa ra dis pu tar o
Cam pe o na to Bra si lei ro. Ago ra, va mos
dar o nos so me lhor, mais uma vez, pa- 
ra che gar o mais lon ge pos sí vel na
com pe ti ção e, quem sa be, bri gar pe lo
tí tu lo na ci o nal. Nos so ti me tem bons
va lo res in di vi du ais e es tá evo luin do
co le ti va men te. Te mos tu do pa ra fa zer
uma be la com pe ti ção ape sar de ter- 
mos cons ci ên cia de que os ad ver sá ri- 
os são mui to qua li fi ca dos”, afir mou o
pro fes sor Cla rin do Ne to, di re tor-téc- 
ni co do ti me.

A ga ro ta da do 2 de Ju lho che ga ao
Cam pe o na to Bra si lei ro com a mo ti va- 
ção bas tan te ele va da. O ti me vem ob- 

ten do re sul ta dos sig ni fi ca ti vos na atu- 
al tem po ra da, o que de mons tra a as- 
cen são da equi pe no ce ná rio do fut sal
lo cal. Em 2021, o re pre sen tan te ma ra- 
nhen se sa grou-se cam peão da tra di ci- 
o nal Ta ça Tok de Bo la em su as ca te go- 
ri as: In fan to e Ju ve nil. No In fan to, foi o
ter cei ro tí tu lo da equi pe, que já ha via
ven ci do o tor neio em 2015 e em 2019.
Já no Ju ve nil, a con quis ta foi iné di ta.
O de ta lhe é que a ba se dos ti mes cam- 
peões com põe o elen co que ten ta rá
ser cam peão bra si lei ro.

No Cam pe o na to Ma ra nhen se de
Fut sal Sub-19 – edi ção 2020, prin ci pal
com pe ti ção de fut sal do Es ta do pro- 
mo vi da pe la Fe de ra ção de Fut sal do
Ma ra nhão (Fe fus ma), a equi pe do 2 de
Ju lho te ve uma cam pa nha de des ta- 
que. O ti me fez um gran de cam pe o na- 
to e che gou até às se mi fi nais, fi can do
en tre as qua tro me lho res equi pes do
Es ta do pe la se gun da vez con se cu ti va.
Em 2019, o vi ce-cam pe o na to es ta du al
ga ran tiu o 2 de Ju lho na Ta ça Bra sil de
Clu bes.

De cep ci o nan te
O que pou cos es pe ra vam, aca bou acon te cen do. Num

gru po de oi to par ti ci pan tes, o fu te bol do Ma ra nhão en- 
trou com três nes ta Sé rie D do Bra si lei ro, mas só tem
chan ce de clas si fi car um. E o pi or, po de ser a úl ti ma das
qua tro va gas. 

Fi ca mos atrás de equi pes do in te ri or do Pi auí, do Ce a- 
rá e es ta mos su jei tos a ter mi nar es ta pri mei ra fa se da
com pe ti ção abai xo de um clu be do Pa rá, o mo des to, po- 
rém va len te, Pa ra go mi nas.

A frus tra ção é mai or por que o “Mo to Club de tan tas
tra di ções, co lo ca do en tre os gran des ven ce do res”, co mo
en fa ti za o seu hi no, che ga à úl ti ma ro da da ne ces si tan do
de uma vi tó ria so bre um ad ver sá rio que se en con tra na
lan ter na e des clas si fi ca do por an te ci pa ção.

Quem te viu, quem te vê! Es ta é a sen sa ção que se ob- 
ser va da gran di o sa tor ci da mo ten se, que há bem pou co
tem po or gu lha va-se ao fa zer co ro de es tar sem pre ao la- 
do de um “cam peão de mil fei tos glo ri o sos, de he roís mo
sem par e de co ra gem”.

São evi den tes as di fi cul da des fi nan cei ras que o clu be
en fren ta nos úl ti mos anos, mas mes mo as sim es te não
de ve ria che gar a ta ma nha de ca dên cia. Os er ros nas con- 
tra ta ções têm si do aci ma da mé dia e o re sul ta do des sa
cam pa nha tem mui to a ver com a qua li da de téc ni ca do
elen co. 

O se tor de fen si vo, prin ci pal men te, é uma ver go nha.
Com to do o res pei to que te mos pe los pro fis si o nais que
ho je ves tem o tra di ci o nal man to ru bro-ne gro, te mos
que di zer que, com es se fu te bol mos tra do até aqui, mes- 
mo o Mo to ob ten do a clas si fi ca ção pa ra a se gun da fa se,
se não fo rem to ma das pro vi dên ci as, o aces so pa ra a Sé- 
rie C fi ca rá mui to lon ge do que os mo ten ses so nha vam.
In fe liz men te, es sa é a du ra re a li da de.

A si tu a ção do Gru po 2
Já es tão clas si fi ca das du as equi pes das oi to con cor- 

ren tes do gru po A-2 da sé rie D de 2021: Guarany, pri mei- 
ro co lo ca do com 28 pon tos, e 4 de Ju lho com 21. Ape nas
Pa ra go mi nas e Mo to po dem che gar à mes ma pon tu a ção
do ti me de Pi ri pi ri. 

Pal mas e Im pe ra triz ain da lu tam pe la clas si fi ca ção,
mas de pen dem dos re sul ta dos de ou tros jo gos. Ju ven tu- 
de e To can ti nó po lis já es tão eli mi na dos. É o que re ve la o
le van ta men to fei to pe lo ma te má ti co Ma no el Mar tins
que ago ra va mos de ta lhar.

Pa ra go mi nas
O re pre sen tan te do es ta do do Pa rá jo ga pe lo em pa te

di an te do Guarany, pa ra as se gu rar sua va ga na pró xi ma
eta pa. O Pa ra go mi nas es tá com 20 pon tos e com o em- 
pa te vai a 21, não sen do mais al can ça do por Pal mas e
Im pe ra triz, ou tros pre ten den tes às du as va gas em dis- 
pu ta. Per den do o jo go pa ra o Guarany, o Pa ra go mi nas
cor re o ris co de não pas sar pa ra pró xi ma fa se pe lo nú- 
me ro de vi tó ri as ou sal do de gols: 5 vi tó ri as e um sal do
de 6 gols.

Pal mas
O Pal mas-TO tem 17 pon tos, 5 vi tó ri as e sal do de 2

gols. O ti me to can ti nen se pre ci sa ven cer bem o Im pe ra- 
triz, fi can do com 20 pon tos e 6 vi tó ri as, o su fi ci en te pa ra
che gar à fren te do Pa ra go mi nas. Ca so o Mo to Club fa ça
o de ver de ca sa e ga nhe do To can ti nó po lis, vai a 21 pon- 
tos. Os qua tro clas si fi ca dos se rão, nes se ca so, Guarany, 4
de Ju lho; Mo to e Pal mas.

Mo to Club
O ti me mo ten se, se ven cer não se rá mais al can ça do

pe los de mais con cor ren tes. O em pa te po de ga ran tir,
tam bém, clas si fi ca ção ao Mo to, ca so o Pal mas não ven- 
ça o Im pe ra triz. Uma der ro ta di an te do To can ti nó po lis
re pre sen ta a eli mi na ção do ti me ma ra nhen se, que po- 
de rá ser ul tra pas sa do pe lo Ca va lo de Aço, ca so es te ven- 
ça seu úl ti mo jo go, ou pe lo Pal mas, que bas ta ria em pa- 
tar com o Im pe ra triz. Fi ca ri am Mo to e Pal mas com 18
pon tos e 5 vi tó ri as. A de ci são se ria pe lo sal do de gols. O
Pal mas tem dois gols de sal do po si ti vo e o Mo to dois ne- 
ga ti vos.

Pró xi mo ad ver sá rio
O Mo to po de ser quar to co lo ca do do gru po (mais pro- 

vá vel) ou ter cei ro. Sen do o quar to, en fren ta o pri mei ro
do ou tro gru po 1, Cas ta nhal, do Pa rá. Ca so fi que em ter- 
cei ro, o ad ver sá rio se rá o São Rai mun do de Ro rai ma ou
o Gal vez de Ma naus. Jo gos de ida e vol ta, com o man do
de cam po do 2º jo go fo ra. Dois re sul ta dos iguais, co- 
bran ças di re tas da mar ca pe nal.

Im pe ra triz
O Im pe ra triz só se clas si fi ca se ga nhar do Pal mas e o

Mo to per der pa ra o To can ti nó po lis, pois se fi car com 19
pon tos jun to com o Pa pão, o ti me mo ten se le va a va ga
pe lo nú me ro de vi tó ri as: cin co con tra três.

His tó ri co
O Mo to vem jo gan do a sé rie D des de 2009, quan do

não se clas si fi cou pa ra a eta pa se guin te, pois num gru po
de qua tro se clas si fi ca ram dois e foi o ter cei ro. Em 2014,
o Ru bro-Ne gro foi eli mi na do pe la Tom ben se de Mi nas
que le vou o tí tu lo na se gun da fa se. Em 2016 foi até à se- 
mi fi nal, su bin do pa ra a sé rie C e cain do em 2017.No ano
de 2018 foi até a ter cei ra fa se, per den do pa ra o Im pe ra- 
triz, que su biu pa ra sé rie C.

Co lo ca ções
Em 2009, com 39 par ti ci pan tes na pri mei ra Sé rie D, o

Mo to fi cou na ter cei ra po si ção na fa se clas si fi ca tó ria. Só
se clas si fi ca vam dois de ca da gru po. Em 2014 fo ram 41
par ti ci pan tes e os mo ten ses fo ram eli mi na dos na se- 
gun da fa se pe la Tom ben se-MG. Em 2016 fi cou na ter cei- 
ra co lo ca ção ao ser der ro ta do na se mi fi nal pe lo Vol ta Re- 
don da. Su bi ram pa ra a sé rie C, Vol ta Re don da, CSA, Mo- 
to Club e São Ben to de So ro ca ba.

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Evento tradicional que faz parte das comemorações dos 409 anos de São Luís vai
acontecer no dia 5, em live, com participação de vários grupos e artistas da cena local

Um ano de per das

Sai ba mais

DIA MUNICIPAL DO REGUEIRO

Live “Vibrações positivas”
celebra o reggae na Ilha
PATRÍCIA CUNHA

S
ão Luís tem pe cu li a ri da des 
que só quem vi ve aqui co nhe- 
ce. Nos sos be cos, la dei ras, te- 
lha dos, so bra dos, ca sa rões; 

nos sa va zan te de ma ré, que é úni ca; 
nos sas ma ni fes ta ções cul tu rais, bum- 
ba meu boi, blo cos tra di ci o nais e o jei- 
to es pe cí fi co de dan çar reg gae: a dois 
e agar ra di nho. Tan ta pai xão pe lo rit- 
mo ja mai ca no, ge rou um dos tan tos 
tí tu los que a ci da de tem, o de “Ja mai- 
ca Bra si lei ra”, e tam bém um dia de di- 
ca do es pe ci al men te aos aman tes do 
reg gae: O Dia Mu ni ci pal do Re guei ro, 
5 de se tem bro.

Há 14 anos a da ta é mar ca da tra di- 
ci o nal men te abrin do as co me mo ra- 
ções do ani ver sá rio da ci da de de São 
Luís (8 de se tem bro), com o show “Vi- 
bra ções Po si ti vas”, co or de na do pe la 
Co mis são In te gra da do Reg gae e Tu- 
ris mo (CIRT) de São Luís. No ano pas- 
sa do, por cau sa da pan de mia, o even- 
to não ocor reu. Nes te ano, ain da um 
pe río do atí pi co, o show se rá em for- 
ma to de li ve, no pró prio dia 5, às 17h, 
com ban das, DJ, can to res, ra di o las, 
gru pos de dan ça e tran cis tas.

Es tão con fir ma das as atra ções: Alex 
Müller & Ne ga Glí cia (Apre sen ta do- 
res), DJ Ju ni or Black (Zé Luis & Ma ria 
Antô nia/Antô nio & Nil da), DJ Ne ti- 
nho Ja mai ca, DJ San dra Marley, Star 
Dis co (Dj Bi né Ro ots), Ban da Gue tos 
& Ga ro ti nhos Be le za, DJ Gir le no (A 
Len da Brother), Clu be do Vi nil (DJ 
Frank Wail ler), Ban da Ca pi tal Ro ots & 
Ba tan Pas sos, DJ Gus ta vo Ro ots, Vi nil 
Wo man (DJ Eli za beth La go), Reg gae

HÁ 14 ANOS A DATA É MARCADA ABRINDO O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO LUÍS.

Night (DJ Jor ge Black), Ban da Fi lhos 
de Jah & GDAM, Luís Guer rei ro, Le vi 
Ja mes, Cé lia Sam paio, San ta cruz, 
Fauzy Beydoun, DJ Natty Nayfson, DJ 
Mar cos Vi ni cius, Ban da Raiz Tri bal & 
Saint Louis.

O even to te rá ho me na gens a pes so- 
as que con tri bu em pa ra cul tu ra reg- 
gae da ci da de, e tam bém abri rá es pa- 
ço pa ra o ar te sa na to, pen te a dos afros. 
Pa ra Fa bi nho de Jah, mem bro-fun da- 
dor da Co mis são, ce le brar o reg gae, 
ain da que nas con di ções em que o 
mun do es tá vi ven do, é uma for ma de 
mar car um mo vi men to pe lo qual o 

ma ra nhen se tem tan to ca ri nho, além 
de fo men tar a ce na cul tu ral. “O reg gae 
além de nos sa iden ti da de cul tu ral, 
res pei tan do as de mais cul tu ras co mo 
Bum ba-meu-boi, Tam bor de Cri ou la, 
Ca cu riá, o reg gae re pre sen ta a for ça 
má xi ma do en tre te ni men to em nos so 
es ta do, já que ele se man tém du ran te 
to do o ano mo vi men tan do a eco no- 
mia do Ma ra nhão on de to da uma ca- 
deia pro du ti va ge ra em pre go e ren da 
for mal e in for mal, e, to dos os di as, es- 
pe ci fi ca men te em nos sa ca pi tal São 
Luís, em al gum lu gar tem um even to 
de reg gae”, dis se Fa bi nho.

Ritmo enraizado no Maranhão
No es ta do, des de os anos 1970 o

reg gae es tá in cu ti do na cul tu ra lo cal.
Mar ca do pe los “melôs” e pe lo po de ro- 
so som das “ra di o las”, o reg gae no Ma- 
ra nhão tem ain da ou tra pe cu li a ri da- 
de: o mo do de dan çar a dois, o “agar- 
ra di nho”.

Ca rac te rís ti ca mar can te

do rit mo no Ma ra nhão,

o es ti lo ma ra nhen se de

dan çar reg gae po de

ago ra vi rar Pa trimô nio

Cul tu ral Ima te ri al do

Es ta do.

Vá ri as te o ri as ten tam ex pli car co- 
mo o reg gae che gou ao Ma ra nhão. Al- 
gu mas te o ri as apon tam que a mú si ca
ja mai ca na te ria che ga do via on das de
rá di os ca ri be nhas, sin to ni zá veis em
so lo ma ra nhen se. Ou tra é que ma ri- 
nhei ros que che ga vam ao por to de
São Luís e de Cu ru ru pu dei xa vam dis- 
cos tra zi dos da Ja mai ca nas zo nas de
pros ti tui ção pa ra pa gar pe los ser vi- 
ços.

“O reg gae é par te vi va do imen so
cal dei rão cul tu ral do Ma ra nhão. O rit- 
mo ja mai ca no foi mui to bem re ce bi- 
do em São Luís e se trans for mou na
prin ci pal re fe rên cia mu si cal de nos sa
ci da de pa ra ou tros lo cais. Pes qui sas
na re de ho te lei ra cons ta tam que os
tu ris tas pro cu ram pri mei ra men te o
reg gae e, só de pois, as ou tras ma ni fes- 
ta ções cul tu rais. Sur gi do na Ja mai ca
na se gun da me ta de da dé ca da de
1960, o reg gae che gou a São Luís no
iní cio da dé ca da se guin te. Du as ca- 
rac te rís ti cas, en tre vá ri as, se des ta- 
cam no reg gae do Ma ra nhão. Uma é o
es ti lo de dan çar, di fe ren te do res to do
mun do. Aqui o reg gae é dan ça do com
o ca sal de ros to e cor po co la di nhos.
Ou tra ca rac te rís ti ca mar can te são as
‘ra di o las’, enor mes equi pa men tos de
som que pri vi le gi am os tim bres gra- 
ves. Os “pa re dões” de cai xas de som
fa zem tre mer as rou pas dos re guei- 
ros”, dis se o pro du tor cul tu ral e jor na- 
lis ta Ade mar Da ni lo.

Cri a da em 2006, a Co mis são In te- 
gra da do Reg gae e Tu ris mo (CIRT) é a
união de um gru po for ma do por
mem bros elei tos re pre sen tan tes de
vá ri os seg men tos da ca deia pro du ti va
do reg gae or ga ni za da en vol ven do:
ban das, can to res, DJs, gru pos de dan- 
ça, ra di o las, equi pes de vi nil, ba res,
co mu ni ca do res, mí di as al ter na ti vas,
pro du to res, co le ci o na do res, pes qui- 
sa do res, ar te sa na to, tran cis tas, mo da
reg gae, gas tro no mia, den tre ou tros.
Nas reu niões são de ba ti dos di ver sos
as sun tos, que cul mi nam em pro je tos
cul tu rais, so ci ais, edu ca ci o nais, pla- 
ne ja men tos e ações, ten do co mo fo co
o “Mo vi men to Reg gae”.

Co mo to do se tor, tam bém o pe río- 
do de pan de mia foi (es tá sen do) de sa- 
fi a dor e di fí cil. Se gun do Fa bi nho de
Jah, tem si do um tem po de di fi cul da- 
des, per das e da nos ir re pa rá veis. “Per- 
de mos nos sa eter na con se lhei ra Ro- 
sân ge la Sa ti a go (Ar te Ro sa), per de mos
mui tos ami gos pró xi mos ví ti mas da

Co vid-19, per de mos pro je tos, ti ve-
mos pre juí zos de to das as for mas, po- 
rém, a CIRT é um gran de exem plo a
ser se gui do no sen ti do de re si li ên cia, a
ad ver si da de vem, mas jun tos, de
mãos da das, caí mos mas le van ta mos,
pen sa mos nos pre o cu pan do ain da
com a si tu a ção dos me nos fa vo re ci-
dos con se gui mos le var al gum ti po de
aju da, co mo a ide o lo gia do reg gae nos
en si na. Eu co mo mem bro-fun da dor,
sou sus pei to pa ra fa lar e te nho mui to
pra zer em fa zer par te des ta fa mí lia
cha ma da Co mis são In te gra da do Reg-
gae e Tu ris mo de São Luís do Ma ra- 
nhão”, dis se.

O Dia Mu ni ci pal do Re guei ro foi
ins ti tuí do pe la lei nº 4.102 de ou tu bro
de 2002, de pro je to de lei do en tão ve- 
re a dor Pin to Itamaraty. A lei es ta du al
1.184/2004, de au to ria do ex-de pu ta- 
do es ta du al Al ber to Fran co ins ti tui
den tro do con tex to cul tu ral do Ma ra- 
nhão o mo vi men to reg gae. A lei Fe de- 
ral 12.630/2012, as si na da pe la en tão
pre si den ta Dil ma Rous seff ins ti tuiu o
11 de maio “Dia Na ci o nal do Reg gae”,
e é uma ho me na gem a Bob Marley,
con si de ra do o gran de di fu sor do rit- 
mo pe lo mun do, que fa le ceu em 11 de
maio de 1981. A UNES CO in cluiu o
reg gae na lis ta de te sou ros cul tu rais
da hu ma ni da de que de vem ser pre-
ser va dos.

FES TI VAL DE MÚ SI CAS

Co me ça ho je ter cei ra
edi ção do In dí ge nas.BR

O Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão re a li za rá, de 04 a 12
de se tem bro, a ter cei ra edi ção do pro gra ma In dí ge- 
nas.BR. Es te ano, as mú si cas in dí ge nas são o des ta que,
com a exi bi ção de vi de o cli pes, do cu men tá ri os, ba te-pa- 
pos, além de shows e ma te ri ais iné di tos de dois po vos do
Ma ra nhão – os Ka ne la Ram ko ka me krá e os Gua ja ja ra
Ten tehar – pro du zi dos es pe ci al men te pa ra o fes ti val.

O In dí ge nas.BR – Fes ti val de Mú si cas In dí ge nas con- 
ta rá ao to do com atra ções de 16 po vos di fe ren tes, vin dos
das cin co re giões do Bra sil: os Gua ra ni (SP); os Ti ku na
(AM), os Wa pi cha na (RR), os Hu ni Kuin (AC) os Kam be- 
ba e os Tu pi nam bá (PA); os Kain gang (SC); os Gua ra ni
Kai owa (MS) e os Wau ja e os Yawalapiti (MT); os Ka ri ri
Xi co, os Pan ka ra ru e os Ful ni-ô (PE); e o po vo Ma pu che
da Bo lí via.

Com cu ra do ria da mu si cis ta e pes qui sa do ra Mag da
Puc ci e da jor na lis ta e po e ta Re na ta Tu pi nam bá, o fes ti- 
val tem co mo ob je ti vo di fun dir a plu ra li da de das pro du- 
ções mu si cais re a li za das por ar tis tas in dí ge nas de di fe- 
ren tes par tes do país. “São es té ti cas que es ca pam da
nos sa per cep ção rá pi da e frag men ta da de mun do. São
ma tri zes an ces trais de cen te nas de po vos que aqui vi vi- 
am, mui to an tes da che ga da dos eu ro peus. Elas vêm do
Xin gu, do Rio So li mões, das flo res tas do Acre, do ser tão
de Ala go as, dos pla nal tos do Ma to Gros so do Sul e de
mui tos ou tros can tos. Mas há, tam bém, mú si cas de ho- 
je, cri a das por jo vens aten tos às re a li da des atu ais em
mo vi men tos de lu ta por ter ri tó ri os, em co ne xão com
lin gua gens con tem po râ ne as co mo o rap, hip hop e a
mú si ca ele trô ni ca. Tu do is so con fi gu ra o ce ná rio mul ti- 
fa ce ta do da mú si ca in dí ge na no Bra sil”, ex pli ca Mag da.

O pro gra ma In dí ge nas.BR foi cri a do no ano de 2019 e
le vou ao CCVM um mês de pro gra ma ção de di ca da à cul- 
tu ra in dí ge na, com de ba tes e exi bi ção de fil mes. No ano
pas sa do, por con ta da pan de mia, o pro gra ma se ade- 
quou ao mun do vir tu al, com o lan ça men to do Prê mio
de Fo to gra fia In dí ge nas.BR, re ce ben do mais de 100 ins- 
cri ções de fo tó gra fos in dí ge nas de to do o Bra sil. “O pro- 
gra ma de ar te, edu ca ção e cul tu ra in dí ge nas é um mar co
da pro gra ma ção do CCVM. To dos os anos mi ra mos um
as pec to das cul tu ras in dí ge nas pa ra ser abor da do, apre- 
sen tan do to da a di ver si da de de ex pres sões dos po vos
ori gi ná ri os. Enal te cer es ses sa be res tão com ple xos e
pou co co nhe ci dos é de ex tre ma im por tân cia pa ra re- 
pen sar o mun do”, con ta Ga bri el Gu ti er rez, di re tor do
Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão.

Três do cu men tá ri os cur tas-me tra gens fo ram pro du- 
zi dos com ex clu si vi da de pa ra o fes ti val, re gis tran do dois
po vos do Ma ra nhão: os Ka ne la Ram ko ka me krá da Al- 
deia Es cal va do, em Fer nan do Fal cão – ter ras in dí ge nas
Ca ru e Ara ri bóia -, e dois gru pos Gua ja ja ra Ten tehar, de
La goa Qui e ta e de Ma ça ran du ba. O ma te ri al é di ri gi do
pe la ar tis ta e jor na lis ta in dí ge na Dju e na Ti ku na e pe lo
jor na lis ta e mú si co Di e go Ja na tã, que há mais de dez
anos tra ba lham no re gis tro so bre a mu si ca li da de in dí ge- 
na, em es pe ci al da re gião Amazô ni ca, des ta can do a so- 
no ri da de dos ri tu ais de pas sa gem e das ati vi da des po lí- 
ti co-cul tu rais do mo vi men to in dí ge na.

Du ran te to dos os di as, após as exi bi ções au di o vi su ais,
se rão re a li za dos ba te-pa pos com os ar tis tas par ti ci pan- 
tes do fes ti val, so bre te mas re la ci o na dos ao uni ver so
mu si cal in dí ge na bra si lei ro. To da a pro gra ma ção po de rá
ser as sis ti da pe lo ca nal do Youtube do Cen tro Cul tu ral
Va le Ma ra nhão (www.youtube.com/cen tro cul tu ral va le- 
ma ra nhao).

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro
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 Porto São Luís vai gerar 5 mil
postos de trabalhos na ilha

Presidente do Porto São Luís, Helder Dantas, confirmou que os chineses continuam no projeto de 
construção do Porto São Luís que deve entrar em operação até meados de 2025

SAMARTONY MARTINS

O 
projeto do TUP Porto São Luís con-
tinua em andamento e agora mais 
fortalecido pela nova estrutura so-
cietária e com novo escopo definido 

de cargas e projetos. As tratativas para a com-
pra do Porto São Luís, localizado na capital 
maranhense, com o Grupo Cosan iniciaram 
na semana passada. A previsão é que o por-
to esteja em plena operação até meados de 
2025. A informação foi confirmada durante 
entrevista a O Imparcial por Helder Dantas, 
presidente do Porto São Luís.

O negócio é estimado em R$ 700 milhões 
e deve ter mais de 1 bilhão de reais, oriundos 
de fundos de investimentos, para a primeira 
fase do projeto e marca a entrada da Cosan 
no ramo de escoamento em minério de ferro. 
“A Cosan é um dos maiores grupos empresa-
riais do Brasil que vai passar a ser acionista 
do Porto São Luís, com a possibilidade de 
chegar a 100% das ações do projeto. E com 
isso, fecha o ciclo de reestruturação e reor-
ganização que o porto iniciou em janeiro do 
ano passado. De fato isso vai acelerar os in-
vestimentos do projeto que deve entrar em 
operação até 2025”, ressaltou Helder Dantas 
afirmando que as atividades locais do Porto 
São Luís continuam acontecendo normal-
mente e com a mesma equipe de gestão.

Questionado sobre o número de postos de 
trabalho que as obras do Porto São Luís vai 
gerar direta e indiretamente, Thomaz Baker, o 
gerente de obras do porto, que estava acom-
panhando Helder Dantas, informou que há 

uma expectativa muito forte com relação 
à criação de cinco mil postos de trabalhos. 
“Serão 5 mil empregos diretos e indiretos 
gerados não somente na obra, mas entre 
as empresas terceirizadas que vão também 
agregar nesse aspecto”, explicou o Baker.

A operação de venda do Porto São Luís 
está sujeito ainda ao cumprimento de ques-
tões burocráticas e aprovações regulatórias, 
além de aprovações societárias da CCCC, 
assim como das aprovações das autorida-

des chinesas. Esse processo deve ser con-
cluída somente no final deste ano de 2022. 
“Na verdade a gente tem o processo de con-
tinuidade do Porto São Luís. Houve essa or-
ganização societária com a CCCC como são 
conhecidos os chineses no Maranhão. Eles 
permanecem no projeto de duas maneiras: 
a CCCC pode permanecer como acionista 
do projeto, e hoje detém 51% das ações e se 
chegar a um entendimento de vender a sua 
participação como faz parte da proposta que 
a Cosan fez, eles permanecem responsáveis 
por toda parte de engenharia e produção, 
uma vez que a CCCC é uma das empresas 
que tem experiência de construção portuária 
marítimas do mundo. Então em quaisquer 
cenário temos a Cosan como acionista ou 
49% ou com 100% e a CCCC permanecen-
do no quadro societário ou participando de 
toda a parte de engenharia e construção. Ou 
seja os chineses permencem no projeto para 
que o projeto siga o seu curso natural para que 
entre em operação”, explicou Helder Dantas.

Helder Dantas, lembrou que não existe 
desenvolvimento sem impactos, mas quan-
do estão alinhados a visão moderna com os 
valores ESG (Meio Ambiente, Social e Gover-
nança). Além de protagonizar um indutor de 
desenvolvimento para o Maranhão, seja pro-
movendo ações sociais extras, seja viabili-
zando parcerias em benefícios do estado e 
da comunidade. 

“Nós temos uma série de contrapartida so-
ciais e ambientais fruto desse grande investi-
mento. Por exemplo, nós estamos começando 
agora uma reta final de aprovações junto aos 

órgãos públicos de uma construção de uma 
delegacia de policia civil. Essa infraestrutu-
ra pública vai melhorar a segurança publica 
para toda essa comunidade. Ainda teremos a 
construção de uma escola, da creche, posto 
de saúde e todos os programas sociais e am-
bientais”, ressaltou Hleder Dantas.

Vale ressaltar que no Maranhão, o grupo 
Cosan, por meio da empresa Raízen, implantou 
terminal de distribuição de combustíveis na 
retroárea do Porto do Itaqui, empreendimento 
que contou com apoio do Governo do estado, 
por meio da Seinc, com um investimento de 
R$ 200 milhões, reduzindo custos de logística 
e beneficiando diretamente o abastecimento 
no Maranhão, Amazonas, Piauí, Pará, Tocan-
tins e Mato Grosso.

 Helder Dantas  presidente do Porto São Luís

Veja em vídeo 

youtube.com.br   tv oimparcial
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Max de Medeiros, Fábio Ribeiro, Cristiano Barroso Fernandes, Socorro Noronha e Mauro Borralho

Flashes da Solenidade Magna dos 167
anos da Associação Comercial (MA)

Re lem bra mos ho je aqui a con cor ri da So le ni da de Mag na dos 167 anos da As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra- 
nhão (ACM), re a li za da na noi te do dia 25 de agos to na se de da en ti da de, lo ca li za da no Pa lá cio do Co mér cio,
Cen tro. O even to fe chou a agen da es pe ci al que a ACM re a li zou ao lon go do mês de agos to, a ca da se ma na a

en ti da de pro mo veu uma ação di ver si fi ca da, vol ta da pa ra os em pre sá ri os e co mu ni da de.
De vi do ao mo men to de li ca do pa ra a ACM, que, em 2021, per deu gran des no mes que aju da ram a cons truir a
his tó ria da en ti da de, os di re to res Ade on Lo beu e Ivo Men des e tam bém o ex-pre si den te Jo sé Ri ba mar Bar bo- 
sa Be lo, a so le ni da de não te ve o tom de ce le bra ção fes ti va, em res pei to aos fa le ci men tos. In clu si ve, foi re a li- 
za da ho me na gens es pe ci ais aos três gran des em pre sá ri os. Pre sen tes na so le ni da de, a vi ce-pre fei ta de São
Luís, Es mê nia Mi ran da, que re pre sen tou o pre fei to Edu ar do Brai de e o se cre tá rio de In dús tria, Co mér cio e

Ener gia do Es ta do, Sim plí cio Araú jo, que re pre sen tou o go ver na dor Flá vio Di no.

Simplício Araújo e Cristiano Barroso Fernandes Fábio Ribeiro, Felipe Mussalém, Cristano Barroso Fernandes
e Marcelo Rezende

Magnólia Rolim e Esmênia Miranda Andréa Belo falou da homenagem póstuma que a ACM
prestou ao pai, o ex-presidente Jose Ribamar Barbosa Belo

Cristiano Barroso Fernandes, Dilmara Abreu e Luzia
Rezende

Cristiano Barroso Fernandes, padres Cláudio Roberto Cruz e
Gutemberg Feitosa e Júlio Noronha

A colunista Aninha Monteiro (Presidente da Febraccos) e a vereadora e suplente de
senadora Silvania Barbosa

Aninha

A conselheira do HSLZ Patrícia Vasconcelos, o diretor geral do HSE Plínio Tuzzolo e
o empresário Paulo Braid, presidente do Conselho Administrativo do HSLZ, que
promovem a inauguração do novo Hospital dos Servidores no Renascença II 

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro
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O fotógrafo Meireles Jr., neste registro com Marcelo, Fabíola e Natália Brasil (Grupo Potiguar), é um dos artistas locais
valorizados pela campanha da Potiguar em homenagem aos 409 anos de São Luís

Empresa celebra o 409º aniversário de
São Luís enaltecendo a cultura e

artistas locais
O Gru po Po ti guar es tá vei cu lan do um ví deo em ho me na gem aos 409 Anos da ci da de de São Luís que reú- 

ne be las ima gens de gran des ar tis tas fo tó gra fos lo cais. Os re no ma dos Mei re les Jr., Ed gar Ro cha, Pe dro Araú jo
e Al ba ni Ra mos são os au to res das be las ima gens que ilus tram o vi de o cli pe com a mú si ca de Cé sar Nas ci- 

men to “Ilha Mag né ti ca”. O re sul ta do é uma ver da dei ra lou va ção pic tó ri ca a São Luís em seus 409 anos.
O ví deo tem cri a ção as si na da pe la pre mi a da agên cia Qua dran te Pro pa gan da e edi ção da pro du to ra MB

Fil mes, com su per vi são e apro va ção da di re to ra de Mar ke ting da Po ti guar, Ca mi la Bra sil. O re sul ta do é de ti- 
rar o fô le go de tan ta be le za e tem tu do pa ra vi ra li zar nas re des so ci ais e pe lo what sapp, aju dan do a di vul gar

ain da mais as be le zas da ter ra. Pa ra Ca mi la Bra sil, di re to ra de Mar ke ting do Gru po Po ti guar, “nos sa em pre sa
é ge nui na men te ma ra nhen se e nas ceu em São Luís. Nos so pre sen te pa ra a ci da de não é ape nas nes sa da ta de

ani ver sá rio, mas di a ri a men te, em to das as ações de apoio à ci da de que fa ze mos”, diz ela.
A Po ti guar aju da di re ta men te no de sen vol vi men to de São Luís e do Ma ra nhão, ge ran do im pos tos e cer ca

de mil em pre gos di re tos, além de pro mo ver di ver sas ações so ci ais e cul tu rais. Em 2020, no ani ver sá rio dos
408 anos de São Luís, pre sen te ou a ci da de com um mu ral gi gan te na lo ja da Coha ma com a fra se “Ame, Pre- 

ser ve e Cui de”.

“Foram escolhidas 3 fotos de quatro grandes fotógrafos maranhenses – Meireles Jr., Edgar Rocha, Albani Ramos e Pedro
Araújo. Essas imagens de diversos pontos da Ilha refletem a grande beleza de São Luis e ilustram muito bem a linda canção
de César Nascimento. O objetivo desse filme é acima de tudo enaltecer essa cidade tão bela, e ao mesmo tempo, valorizar o
trabalho dos artistas locais que através da fotografia ajudam a divulgar São Luís para o Brasil e para o mundo”, explica o
designer e sócio da Quadrante, Marcelo Vasconcelos.

Werther Bandeira , da Villa do Vinho Bistrô, entre os noivos Rafael Travassos e
Rayssa Mendonza

Celebrações estão em alta
na Villa do Vinho Bistrô

De fi ni ti va men te o lu gar da mo da pa ra as mais char mo sas e ani ma das
ce le bra ções é mes mo o res tau ran te Vil la do Vi nho Bis trô na Coha ma. A
ca sa sob o co man do de Werther Ban dei ra se con so li dou co mo o me lhor
lo cal pa ra even tos com até 100 pes so as, o que em tem pos de pan de mia é
a me di da exa ta pa ra ga ran tir con for to e se gu ran ça aos even tos, se jam es- 
tes so ci ais ou cor po ra ti vos. Werther Ban dei ra avi sa que tem es pa ço pa ra
to do o ti po de even to. Nes te mês de agos to, por exem plo, já se di ou uma
for ma tu ra de mé di cos; ani ver sá ri os, even tos em pre sa ri ais e um cri a ti vo

jan tar pa ra pa dri nhos de ca sa men to. Os noi vos Ra fa el Tra vas sos e Rayssa
Men don za reu ni ram to dos os pa dri nhos de su as fu tu ras bo das pa ra ce le- 
brar de for ma in ti mis ta com eles, ao en tre gar em mãos e de uma vez só os
tra di ci o nais kits dos pa dri nhos e ma dri nhas. Fi ca ai es sa ex ce len te ideia
pa ra os noi vos que qui se rem cur tir ain da mais es se mo men to pré-wed- 

ding.

Os noivos Rafael e Rayssa entre as madrinhas no jantar de pré -Wedding na Villa do
Vinho Bistrô

Os noivos entre os padrinhos no animado jantar antes das bodas na Villa do Vinho
Bistrô

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro
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GRUPO DOM 
MEDICINA 
INAUGURA 
HOSPITAL DIA 

O Grupo Dom Medicina entrega aos maranhenses, 
um verdadeiro presente de aniversário antecipado para 
as celebrações dos 409 anos de São Luís: O Dom Hos-
pital Dia, que fica localizado na Lagoa. É o primeiro no 
segmento de hospitais dia do Maranhão e atenderá a 
demanda por procedimentos cirúrgicos de baixa e mé-
dia complexidade, com segurança e o paciente obtém 
alta médica, no mesmo dia da cirurgia. 

Com excelente infraestrutura, equipamentos mo-
dernos e profissionais conceituados, o Dom Hospital 
Dia garante maior agilidade e conforto na marcação e 
realização de procedimentos cirúrgicos.

O empreendimento dos sócios Gustavo e Rodolfo Al-
meida, Adalberto Teobaldo, Dr. Márcio Assub e Carlos 
Adler é um verdadeiro marco para a saúde e qualidade 
de vida de todos os maranhenses.

Com diversas especialidades, a nova unidade já foi 
apresentada a médicos da cidade e todos foram unâni-
mes em aprovar a estrutura e elogiar a proposta do novís-
simo Dom Hospital Dia. Saúde e bem-estar para todos.

OVADIA SAADIA E AMAURY JR: 
PRESIDENTES DE 
HONRA DA FEBRACCOS 

No comando da Federação Brasileira de Colunistas Sociais (FEBRACCOS) de 2015 a 
2021, o Egípcio que nasceu em Alexandria, Ovadia Saadia, participa da fundação da en-
tidade, desde 1985 e deixa a presidência executiva para se tornar presidente de honra, ao 
lado de grandes nomes, entre eles, o brilhante apresentador de TV, Amaury Júnior.

Com passagens em renomados veículos de comunicação e sempre prestigiado por todos 
os colegas, o hoje brasileiro, Ovadia Saadia escreveu para Revista Veja, Jornal Folha de São 
Paulo e Revista Caras. Atualmente assina diversas colunas com seu nome em São Paulo e 
outros estados. Está preparando um livro de histórias e memórias sobre seus 40 anos de co-
lunismo e comunicação. “Estou feliz com a intensa continuidade da FEBRACCOS através de 
sua nova presidência e diretoria, um legado deixado por mim, mas que continuarei seguindo 
de mãos dadas e coração apaixonado através da presidência de honra” frisou o ex-presiden-
te da entidade, que conclui 
“A história continua, com 
honra e seriedade”. Missão 
cumprida!

Assume o comando da FE-
BRACCOS, a alagoana Aninha 
Monteiro e a composição da 
nova diretoria foi feita atra-
vés de convites para os mais 
renomados comunicadores 
do Brasil. O apresentador de 
TV Marcos Davi e Madale-
na Nobre, integram a nova 
gestão com muito orgulho 
e gratidão.

 OVADIA SAADIA E AMAURY 
JUNIOR SÃO PRESIDENTES 

DE HONRA NA NOVA 
FEBRACCOS

PARABÉNS! SÃO LUIS 409 ANOS
Fundada por franceses em 1612 e colonizada por portugueses, algum tempo depois, a capital 

maranhense é uma terra repleta de belezas únicas e reúne um rico acervo arquitetônico.

Os sobrados com fachadas em azulejos seculares dão um charme todo especial e colocou São 
Luis, como Patrimônio da Humanidade reconhecido pela UNESCO. Passear pelas ruas do Centro 
Histórico é uma verdadeira viagem no tempo.

Além da majestosa arquitetura, a cidade conta ainda, com belas praias, riquezas naturais exu-
berantes, uma gastronomia incomparável e a maior diversidade cultural do país. As cores, sabo-
res e ritmos que ecoam por todos os cantos da “Ilha do Amor” dão o tom apaixonante dessa terra 
tão desejada.

As misses, Alanny Medeiros (Miss Maranhão Globo 2021) e Laysa Cabral (Miss Maranhão Tur 
2021), gravaram belas imagens no “Coração de São Luis” para um clipe especial produzido pela 
Milenarte Produções e que vai circular o mundo. Parabéns São Luis, minha paixão mais antiga. 

MARCELO SALDANHA LANÇA LIVRO E HOMENAGEIA SUA MÃE 

 OS SÓCIOS DO DOM HOSPITAL DIA: GUSTAVO ALMEIDA, ADALBERTO TEOBALDO, CARLOS ADLER, RODOLFO ALMEIDA E DR. MÁRCIO ASSUB.

Com a partida da mãe para o sorriso de Deus, e vivendo a 
inevitável solidão física, o turismólogo, professor e escritor, 
Marcelo Saldanha precisou desenvolver “mecanismos” de mi-
tigação daquilo que tem muitas saudades. 

Marcelo Aragão Saldanha, nasceu em São Luís e é o pri-
meiro, dos dois únicos filhos de PITUCA (Petronília Aquino 
Aragão). Desde sua infância, se mostrou um apaixonado pelas 
artes e literatura. Na universidade, revelou-se um entusiasta 
de viagens e os seus serviços inerentes. Formado em Turismo, 

especializou-se em Administração de Grandes Hotéis, tendo 
feito mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Como professor continua escrevendo muito. Os artigos cien-
tíficos para a conceituada Revista Brasileira de Ecoturismo dis-
cutem temáticas, do município de Barreirinhas-MA, que já o 
concedeu o título de Cidadão, e desde 2019, ocupa a cadeira 
de número 36 da Academia Barreirinhense de Letras, Artes e 
Ciência, cuja patronesse é Consuelo Dulce Côrrea, pioneira 
no Turismo na região dos Lençóis Maranhenses. Mas, é como 

filho, saudoso de sua mãe que subitamente partiu para Deus, 
que ele publicou a sua primeira obra literária, muito valorada 
em emoção (como tudo o que realiza), escrita com as mãos do 
coração, sob o título PITUCA – a minha forte luz amarela. Das 
mídias sociais para o livro.

A noite de autógrafos aconteceu na noite do dia 01 de se-
tembro, no Restaurante Escola do SENAC e reuniu um seleto 
grupo de amigos, amantes da literatura e familiares, com to-
dos os novos protocolos sanitários cumpridos. Feliz por fazer 
parte dessa bela história.

O ESCRITOR MARCELO SALDANHA, COM A IRMÃ, FERNANDA E A COLUNISTA SOCIAL, MADALENA NOBRE. MARCELO SALDANHA, COM OS AMIGOS ENOQUE SILVA E RIVÂNIO SANTOS NA NOITE DE AUTÓ-
GRAFOS NO RESTAURANTE ESCOLA DO SENAC.

ALANNY MEDEIROS E LAYSA CABRAL FIZERAM IMAGENS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUIS
 (FOTO: HERBERT ALVES).


