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Direita do Maranhão 
já está  instalada 

em 109 municípios

Se fosse José Sarney o protagonista do abranda-
mento das tensões entre o presidente Jair Bol-
sonaro e os demais poderes da República não 
haveria tanto o que se discutir, apesar dos 
seus 91 anos em plena lucidez.

Um golpista conciliador 
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São Luís 409 anos:
 A Ilha da Educação 

 

EDILSON BALDEZ
Presidente da FIEMA

O ambiente 
é outro

A Economia como 
Cabo Eleitoral 
JOSÉ CURSINO R. MOREIRA  

A fome bate 
à porta

OSMAR GOMES  
Juiz Professor, Secretário  de Estado da Educação 

Economista 

FELIPE CAMARÃO

Lição de vida Professora Joseth 
será sempre lembrada

EUGES LIMA 
Historiador e sociólogoO
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Mestre Coxinho recebe homenagem 
PÁGINA 12

No dia 11 de setembro de 2001 o mundo parou diante das imagens da televisão para assistir incrédulo, ao vivo, um ataque terrorista que dei-
xou quase 3 mil mortos e milhares de feridos. Uma manhã que fez com que o mundo visse, perplexo, o terror, a morte, a maldade. Imagens que 

mesmo após 20 anos ainda são frescas na memória de quem acompanhou o maior atentado em solo americano da história. PÁGINA 8

Sampaio  recebe 
o Operário-PR 

no Castelão 
Um jogo cujo resultado po-

derá deixar o Sampaio Corrêa 
novamente mais próximo do 

pelotão de frente da Série B do 
Campeonato Brasileiro. 

PÁGINA 11

FUTEBOL
Moto Club inicia 
mata-mata com 

Castanhal
PÁGINA 11

Edital da Vale destina R$400 mil 
para projetos culturais

As inscrições devem ser realizadas no site do Centro 
Cultural Vale Maranhão até o dia 23 de setembro.

PÁGINA 12

CARLOS GASPAR 
Presidente da AML

20 anos do ataque às duas torres nos EUA

Enquanto o Brasil vive um dos momentos mais tensos entre as instituições, com as sucessivas ameaças de golpe militar e 
ruptura institucional em Brasília, a direita bolsonarista vai plantando suas estruturas municipais pelo país afora. É a prepara-

ção para quando o presidente Jair Bolsonaro decidir por qual partido disputará a reeleição.  PÁGINA 3

ELEIÇÕES 2022



oimparcial.com.brPOLÍTICAThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com2

Em live, Bolsonaro anunciou que os caminhoneiros deverão suspender os protestos e
liberar rodovias até este domingo (12)

Al te ra ção

GREVE DOS CAMINHONEIROS

“Não pode ir para o tudo
ou nada”, diz Bolsonaro 

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
re pe tiu jus ti fi ca ti vas a apoi- 
a do res nes ta sex ta-fei ra (10) 
após no ta de re cuo pu bli ca- 

da on tem na qual afir mou que as 
ame a ças ao Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF) fo ram fei tas no “ca lor do mo- 
men to”. 

Ao ser ques ti o na do por uma bol so- 
na ris ta so bre co mo o mo vi men to dos 
ca mi nho nei ros de ve ria agir, o che fe 
do Exe cu ti vo res pon deu que não se 
tra ta de re cuo, mas que “não po de ir 
pa ra o tu do ou na da”.

“As con sequên ci as de uma pa ra li- 
sa ção são gra vís si mas pa ra to do mun- 
do. Vo cê quan do quer ma tar um ver- 
me, às ve zes ma ta a va ca. Até do min- 
go, se fi car pa ra do, a gen te vai sen tir, 
mas, se pas sar dis so, com pli ca a eco- 
no mia do Bra sil. Nin guém tá re cu an- 
do. Não po de ir pro tu do ou na da. Vai 
ar ru mar o Bra sil de va gar. Vai ar ru- 
man do”, ale gou.

Na úl ti ma quar ta-fei ra (8), Bol so- 
na ro en vi ou um áu dio em que pe dia 
que os ma ni fes tan tes des mo bi li zas- 
sem. Na men sa gem, tra tou os ca mi- 
nho nei ros co mo “ali a dos” e ape lou 
pa ra que eles de sobs tru am as vi as 
por que “atra pa lha nos sa eco no mia”.

O pre si den te re pe tiu ho je aos bol- 
so na ris tas que a mo bi li za ção no Dia 
da In de pen dên cia “não foi em 
vão”. “Vai vol tar a nor ma li da de. O 
gran de dia foi dia 7. O re tra to é pa ra o 
mun do to do. Não foi em vão não”. E 
lem brou ain da que quem for elei to 
em 2022 po de rá in di car mais dois no- 
mes pa ra o STF.

“Quem for elei to em 2022 tem du as 
va gas pa ra o iní cio de 2023. Tem cer-

“AS CONSEQUÊNCIAS DE UMA PARALISAÇÃO SÃO GRAVÍSSIMAS PARA TODO MUNDO”.

EVARISTO SA

tos po vos que es pe ram 100 anos pa ra 
atin gi rem os ob je ti vos. Tem al guns 
que que rem em um dia. Vai de va gar, 
tá in do”.

Reu nião com ca mi nho nei ros
Em li ve na quin ta-fei ra (9), Bol so- 

na ro anun ci ou que os ca mi nho nei ros 
de ve rão sus pen der os pro tes tos e li- 
be rar ro do vi as até do min go. Se gun do 
o che fe do Exe cu ti vo, no en con tro, re- 
pas sou aos pro fis si o nais o ce ná rio 
econô mi co do país.

“Fui bem cla ro, se pas sar de do min- 
go, se gun da, ter ça a gen te co me ça a 
ter pro ble ma se rís si mo de abas te ci- 
men to. In flu en cia na eco no mia, au- 
men ta a in fla ção e os pro ble mas se 
vol tam con tra nós, con tra eles que fi- 
ze ram o mo vi men to e con tra eu (SIC) 
tam bém por ser che fe de Es ta do”, ale- 
gou, acres cen tan do que a ca te go ria já 
pas sou um “re ca do enor me” aos po- 

de res de res pei to à Cons ti tui ção.
Per gun ta do se a pri são do de pu ta- 

do Da ni el Sil vei ra “es ta va in clu sa no 
acor do” com os po de res, Bol so na ro 
re ba teu que não co men ta ria o as sun-
to. “Tem coi sa que não pos so fa lar 
com vo cês. Cer tas coi sas ou vo cê con-
fia ou não con fia”.

Mais ce do, ele vol tou a pe dir pa ci- 
ên cia a apoi a do res um dia após ter di-
vul ga do a no ta de de cla ra ção à na ção 
em que re cu ou das de cla ra ções de 
tom gol pis ta e de ata que a mi nis tros 
do Su pre mo. 

Ele re la tou que “al guns que rem 
ime di a tis mo” e, no seu já co nhe ci do 
es ti lo de com pa rar fre quen te men te 
ce ná ri os po lí ti cos a re la ções ro mân ti- 
cas, exem pli fi cou que “se na mo rar e 
ca sar em uma se ma na, vai dar er ra do 
o ca sa men to”, em re fe rên cia a não 
bus car me di das pre ci pi ta das.

REMARCADA

Anatel adia mais uma vez leilão do 5G no Brasil

SEGUNDO A ANATEL, A REUNIÃO FOI CANCELADA A PEDIDO DE EMMANOEL CAMPELO DE SOUZA PEREIRA, RELATOR DO PROCESSO.

A Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni- 
ca ções (Ana tel) can ce lou a reu nião
ex tra or di ná ria pa ra a de li be ra ção do
edi tal so bre o lei lão das fai xas pa ra
trá fe go dos si nais da in ter net mó vel
de quin ta ge ra ção, o 5G, que es ta va
pre vis ta pa ra acon te cer na sex ta-fei ra
(10).

A de li be ra ção ocor reu

após re qui si ção de vis ta

do pró prio re la tor do

pro ces so, o con se lhei ro

Vi cen te Aqui no. Ele

afir mou que sua de ci são

foi con sequên cia das

mu dan ças ra di cais em

re la ção a sua pro pos ta

ori gi nal.

O pre si den te da Ana tel, Le o nar do
de Mo ra es, afir mou que nun ca hou ve
an tes um pe di do des sa na tu re za e
che gou a con sul tar o Pro cu ra dor-Ge- 
ral da agên cia, que ne gou a so li ci ta- 
ção. 

No en tan to, o con se lhei ro Moi sés
Mo rei ra su ge riu que Aqui no re ti ras se
o pe di do de vis ta pa ra que ele mes mo
o re qui si tas se. Des ta vez, o pe di do foi
aca ta do pe lo pre si den te.

A no va pro pos ta já tem dois vo tos
do con se lho, de Ema no el Cam pe lo,
res pon sá vel por al te rar con si de ra vel- 
men te a ver são ori gi nal de Aqui no, e
Le o nar do de Mo ra es, pre si den te da
agên cia. 

O ou tro la do con ta com os vo tos do
re la tor e do ex-con se lhei ro Aní bal Di- 
niz. Por tan to, a de ci são es tá em pa ta- 

da e a po si ção de Moi sés Mo rei ra se rá
de ci si va.

No lei lão, se rão ofer ta das qua tro
fai xas de frequên cia pa ra o 5G: 700
Mhz, 2,3 Ghz, 3,5 Ghz e 26 Ghz. Aqui- 
no propôs ori gi nal men te a cri a ção de
três blo cos na ci o nais e mais um que
se ria re par ti do en tre os pe que nos
ope ra do res. 

No en tan to, acom pa nha do pe lo
pre si den te da agên cia, Cam pe lo al te- 
rou a pro pos ta pa ra os pa drões usa- 
dos nos lei lões 3G e 4G, on de os blo- 
cos de frequên cia eram se pa ra dos por
áre as de co ber tu ra.

Des ta for ma, a fai xa de 3,5 Ghz, que
é a que mais in te res sa as em pre sas,
se ria di vi di da em 3 lo tes de co ber tu ra
na ci o nal e mais um que, em vez de
des ti na do aos pe que nos pro ve do res,
se ria di vi di do em se te re giões. Ca so a
no va pro pos ta se ja apro va da, em pre-
sas só po dem com prar uma fai xa pa ra
ope rar em uma re gião de ter mi na da.

Ser vi ços de trans fe rên cia

ECO NO MIA

Bra sil tem no vas 
re gras pa ra  tran sa ções
in ter na ci o nais

O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal (CMN) e o Ban co
Cen tral (BC) al te ra ram a re gu la men ta ção cam bi al e de
ca pi tais in ter na ci o nais pa ra ali nhá-las às ino va ções tec- 
no ló gi cas e aos no vos mo de los de ne gó ci os so bre pa ga- 
men tos e trans fe rên ci as in ter na ci o nais.

“As no vas re gras bus cam pro mo ver

um am bi en te mais com pe ti ti vo,

in clu si vo e ino va dor pa ra a

pres ta ção de ser vi ços aos ci da dãos e

em pre sas que en vi am ou re ce bem

re cur sos do ex te ri or”, in for mou o

BC.

As no vas me di das per mi ti rão que as ins ti tui ções de
pa ga men to (IPs), as fin te chs, au to ri za das a fun ci o nar
pe lo BC, tam bém pos sam ope rar no mer ca do de câm- 
bio, atu an do ex clu si va men te em meio ele trô ni co. Atu al- 
men te, so men te ban cos e cor re to ras po dem fa zer as
ope ra ções. Es sa per mis são en tra rá em vi gor em 1º de se- 
tem bro de 2022 e as de mais me di das em 1º de ou tu bro
des te ano.

De acor do com o BC, as ins ti tui ções não ban cá ri as
au to ri za das a ope rar no mer ca do de câm bio, co mo cor- 
re to ras e dis tri bui do ras de tí tu los e va lo res mo bi liá ri os e
cor re to ras de câm bio e ins ti tui ções de pa ga men to, po- 
de rão uti li zar di re ta men te su as con tas em mo e da es- 
tran gei ra man ti das no ex te ri or pa ra li qui dar ope ra ções
re a li za das no mer ca do de câm bio.

Os ex por ta do res bra si lei ros tam bém po de rão re ce ber
su as re cei tas em con ta de pa ga men to man ti da em seu
no me em ins ti tui ção fi nan cei ra no ex te ri or ou em con ta
no ex te ri or de ins ti tui ção não ban cá ria au to ri za da a
ope rar no mer ca do de câm bio

As no vas re gu la men ta ções tam bém per mi tem que o
re ce bi men to ou en tre ga dos re ais em ope ra ções de câm- 
bio, sem li mi ta ção de va lor, tam bém pos sa ocor rer a
par tir de con ta de pa ga men to do cli en te man ti da em
ins ti tui ções fi nan cei ras e de mais ins ti tui ções au to ri za- 
das a fun ci o nar pe lo BC ou em IPs par ti ci pan tes do PIX.

Ain da se rá per mi ti do que re si den tes, do mi ci li a dos ou
com se de no ex te ri or se jam ti tu la res de con tas de pa ga- 
men to pré-pa ga em re ais.

Em no ta, o BC ex pli cou que tam bém se rá con so li da- 
da e mo der ni za da a re gu la men ta ção dos ser vi ços de pa- 
ga men to ou trans fe rên cia in ter na ci o nal no mer ca do de
câm bio, con fe rin do tra ta men to uni for me pa ra as aqui- 
si ções de bens e ser vi ços re a li za das com a par ti ci pa ção
de emis so res de car tão de uso in ter na ci o nal, de em pre- 
sas fa ci li ta do ras de pa ga men tos in ter na ci o nais e de in- 
ter me diá ri os e re pre sen tan tes em aqui si ções de en co- 
men das in ter na ci o nais. Tais ser vi ços pas sa rão a ser re fe- 
ri dos na re gu la men ta ção cam bi al pe lo ter mo eFX.

Nes se sen ti do, se rá per mi ti da, por

meio da pla ta for ma eFX, a

re a li za ção de trans fe rên ci as

uni la te rais cor ren tes e de

trans fe rên ci as de re cur sos en tre

con tas man ti das pe lo cli en te no

país e no ex te ri or de até US$ 10 mil.

As nor mas apro va das fo ram ob je to da Con sul ta Pú- 
bli ca nº 79/2020, dis po ní vel en tre 12 de no vem bro de
2020 e 29 de ja nei ro de 2021. A mo der ni za ção do sis te ma
de câm bio e a in tro du ção de no vas tec no lo gi as tam bém
abrem ca mi nho pa ra a im ple men ta ção do PIX in ter na- 
ci o nal, fer ra men ta ain da em es tu do no BC que per mi ti- 
rá a trans fe rên cia em tem po re al de re cur sos do Bra sil
pa ra o ex te ri or. Na pá gi na do BC, há um es pa ço de per- 
gun tas e res pos tas so bre a no va re gu la men ta ção.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Mesmo sem partido definido o presidente de Jair Bolsonaro, os seus simpatizantes 
estão preparando a estrutura nos estados para as eleições de 2022.

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

Lha e sio no iso la men to

Fo ra do ra dar

ELEIÇÕES 2022

Direita do Maranhão
em 109 municípios

E
n quan to o Bra sil vi ve um dos
mo men tos mais ten sos en tre
as ins ti tui ções, com as su ces- 
si vas ame a ças de gol pe mi li- 

tar e rup tu ra ins ti tu ci o nal em Bra sí lia,
a di rei ta bol so na ris ta vai plan tan do
su as es tru tu ras mu ni ci pais pe lo país
afo ra. É a pre pa ra ção pa ra quan do o
pre si den te Jair Bol so na ro de ci dir por
qual par ti do dis pu ta rá a re e lei ção.

Até lá a sua ba se po lí ti ca es ta rá
pron ta pa ra sus ten tar uma cam pa- 
nha, com a ne ces sá ria ca pi la ri da de
par ti dá ria em âm bi to na ci o nal, num
tra ba lho na sur di na, mas sem pa rar.

 
No Ma ra nhão, o co or de na dor do

mo vi men to con ser va dor é o su pe rin- 
ten den te do Ser vi ço de Pa trimô nio da
União (STP), Jo sé Ri ba mar Mon tei ro,
co ro nel da re ser va do Exér ci to. Ele
dis se a O Im par ci al que Bol so na ro já
tem o par ti do de fi ni do, “mas só ele
po de fa lar o no me e no mo men to que
achar apro pri a do pa ra anun ci ar”. In- 
da ga do se po de ria ser o PSD, PL ou o
PTB, le gen das do Cen trão que apoi- 
am, Mon tei ro des con ver sou: “Só o
pre si den te Fa la”.

 
Ho je, a di rei ta no Ma ra nhão já es tá

or ga ni za da em 109 mu ni cí pi os e tem
co mo me ta che gar ain da em 2021 co- 
brin do to das as 217 ci da des com pré-
co mis sões pro vi só ri as já es tru tu ra das
com pre si den te, vi ce-pre si den te e de- 
mais car gos de di re ção. “Na ho ra em
que o pre si den te Bol so na ro anun ci ar
a fi li a ção, nós es ta mos pron tos pa ra

le var à Jus ti ça Elei to ral a do cu men ta- 
ção de re gis tros des sas co mis sões”,
ex pli cou Mon tei ro, que tra ba lha no
sen ti do de con cor rer a uma ca dei ra na
Câ ma ra dos De pu ta dos em 2022.

 
Em Agos to to dos os co or de na do res

es ta du ais do mo vi men to di rei tis ta,
que eles cha mam tam bém de con ser- 
va dor, man ti ve ram reu nião com Jair
Bol so na ro, por ví deo con fe rên cia,
quan do tra ta ram da or ga ni za ção par- 
ti dá ria, da for ma de ação e co mo a es- 
tru tu ra es tá sen do plan ta da em ca da
uni da de mu ni ci pal. “Mas só Bol so na- 
ro tem a prer ro ga ti va de fa lar de ta lhes
so bre o par ti do, o pro gra ma e as me- 
tas po lí ti cas. Mas ele já tem o par ti do,
só fal ta di zer qual e co mo dis pu ta rá as
elei ções”, as se gu rou Mon tei ro.

O co or de na dor do Ma ra nhão, no
en tan to, não fa la no no me do pre fei to
de São Pe dro dos Cren tes, Lahé sio

Bon fim, fi li a do ao PSL, e que es tá em
pré-cam pa nha pe lo in te ri or do Es ta- 
do, pro pa gan do sua pré-can di da tu ra
a go ver na dor. Ele di ri ge um dos mu ni-
cí pi os de me nor po pu la ção do Ma ra-
nhão, com ir ri só ri os 4,6 mil ha bi tan-
tes, dos quais 52% são evan gé li cos.
Daí o no me de São Pe dro dos Cren tes
– dis tan te 738 km de São Luís. Foi lá
em que Jair Bol so na ro ob te ve a mai or
vo ta ção no Es ta do e ga nhou Fer nan- 
do Had dad.

 
De tão in sig ni fi can te, o mu ni cí pio

che gou a ser ame a ça do de ex tin ção,
com uma PEC ide a li za da pe lo mi nis-
tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, pa ra
in cor po rar pe que nas uni da des mu ni- 
ci pais co mo meio de tor nar efi ci en te a
dis tri bui ção das ver bas do Fun do de
Par ti ci pa ção e de mais trans fe rên ci as.
Pe la pro pos ta, de 2019, ne nhum mu- 
ni cí pio po de ria ter me nos de 10 mil
ha bi tan tes, fa to que pro vo cou o mai or
re bu li ço no Con gres so.

 
Mas o co ro nel Mon tei ro ga ran tiu

que a hi pó te se da vol ta de Jair Bol so- 
na ro pa ra o PSL, co mo che gou a ser
co gi ta da em ju lho pas sa do, es tá to tal- 
men te des car ta da. Há in clu si ve a pos- 
si bi li da de de o fu tu ro par ti do de do
pre si den te Bol so na ro vir a re pro du zir
o no me do “Ali an ça Pe lo Bra sil”. A le- 
gen da não che gou a ser cri a da pe lo
che fe do go ver no, por não con se guir
cum prir e me ta de fi li a dos, de fi ni do
pe lo TSE, com ba se no to tal de vo tos
da dos nas Elei ções 2018 pa ra a Câ ma-
ra dos De pu ta dos. O que sig ni fi ca,
por tan to, co le tar, um to tal de 491.967
ade sões de fi li a dos.

Chan ce de Ro ber to Ro cha

ROBERTO ROCHA NUNCA ASSUMIU UMA POSTURA CLARA DE DIREITISTA, MAS TEM RELAÇÃO PRÓXIMA  COM  BOLSONARO .

No Ma ra nhão, o se na dor Ro ber to
Ro cha, que até pou co tem po era pre- 
si den te re gi o nal do PSDB, mas com
enor me afi ni da de com a di re ta bol so- 
na ris ta. Ele sem pre ata ca a es quer da e
o tal “co mu nis mo” do Ma ra nhão, li de- 
ra do o Flá vio Di no. E co mo Bol so na ro,
tam bém es tá sem par ti do. Tra ba lha
nu ma pers pec ti va de con cor rer ao go- 
ver no es ta du al, gra ças a um vo lu me
ro bus to de re a li za ções nos mu ni cí pi- 
os, re a li za das com ver bas li be ra das
pe lo go ver no fe de ral, sem qual quer
vin cu la ção com o Es ta du al.

Ro ber to Ro cha nun ca as su miu
uma pos tu ra cla ra de di rei tis ta, mas
com a re la ção tão pró xi ma de Bol so- 
na ro e seus mi nis tros, so bra es pa ço
pa ra es pe cu la ção de que ele es ta ria
es pe ran do a fi li a ção do ami go pa ra ir
jun to. Nes sa hi pó te se, Ro ber to Ro cha

se ria o no me mais for te no Ma ra nhão
pa ra dis pu tar o go ver no es ta du al,
apoi a do por Bol so na ro. Em bo ra te- 
nha pas sa do pe lo PSB por al guns
anos, an tes de as su mir o con tro le do
PSDB, Ro ber to Ro cha ja mais te ve
pen dor pe las idei as de fen di das pe la
es quer da, em qual quer cir cuns tân cia.

 

Ou tra li de ran ça da di rei ta no Ma ra- 
nhão, o mé di co Alan Gar cês, que ga- 
nhou um car go de co or de na dor no
Mi nis té rio da Saú de, não faz par te do
mo vi men to li de ra do por Jo sé Mon tei- 
ro. Tam bém, Mau ra Jor ge, que dis pu- 
tou o go ver no do Ma ra nhão em 2018
pe lo PSL, sus ten tan do a ban dei ra de
di rei ta bol so na ris ta, não es tá no fo co.
Ela ob te ve ape nas 7,8% dos vo tos e,

em 2020, foi elei ta, pe lo PSDB, pre fei-
ta de La go da Pe dra, on de li de ra umas
das oli gar qui as mais an ti gas do in te ri- 
or ma ra nhen se. Mau ra es tá fo ra do ra- 
dar bol so na ris ta.

Pa ra 2022, a di rei ta do Ma ra nhão,
que atu am for te men te nas re des so ci- 
ais e em gru pos de what sapp, não es tá
ain da sem no me de ne nhum can di da- 
to, nem com quais le gen das po de ria
for ma li zar ali an ça. “Ha ve rá mui to
tem po pa ra is so. E tu do se rá de fi ni do
quan do o pre si den te es ti ver fi li a do a
um par ti do”, Pon tu ou Mon tei ro. Po- 
rém, ele já tem uma ban dei ra a ser
des fral da da na cam pa nha: “di rei ta
con ser va do ra cris tã, com apoio a Bol- 
so na ro”. Diz que ha ve rá o en fren ta- 
men to da es quer da que per deu o po-
der e não se con for ma com a der ro ta.

1

2

3

Cur to-cir cui to (1)

Cur to-cir cui to (2)

Des to an do (1)

Des to an do (2)

“Avi so aos ca na lhas que não se rei pre so”

Um gol pis ta con ci li a dor
Se fos se Jo sé Sarney o pro ta go nis ta do abran da men to das ten- 

sões en tre o pre si den te Jair Bol so na ro e os de mais po de res da Re- 
pú bli ca não ha ve ria tan to o que se dis cu tir, ape sar dos seus 91
anos em ple na lu ci dez. Mas o fa to de o ocu pan te do Pla nal to ter
re cor ri do ao ex-pre si den te Mi chel Te mer do mes mo MDB de
Sarney, pa ra ilu mi nar o ca mi nho de uma imi nen te rup tu ra ca paz
des mo ro nar a de mo cra cia bra si lei ra, foi al go im pre vi sí vel. Tão
im pre vi sí vel que até al guns dos ge ne rais da cha ma da li nha du ra
acha ram que o pe di do de ar re go de Bol so na ro ao mi nis tro Ale xan- 
dre de Mo ra res e ao Su pre mo foi uma con ces são sem na da re ce- 
ber em tro ca.

É si nal de que os co man dan tes das For ças Ar ma das não ti ve- 
ram co nhe ci men to pré vio do sig ni fi ca do da con vo ca ção de Te mer
a Bra sí lia. Até o Bo eing pre si den ci al foi usa do pa ra bus car o ex-
pre si den te em São Pau lo, pa ra cu ja mis são ele pe diu tem po su fi ci- 
en te pa ra es cre ver o “ma ni fes to” à Na ção, com o qual Bol so na ro se
cur vou aos fa tos. Caiu na re a li da de de tal for ma que, até o tex to li- 
do pe gou os quar téis de sa vi sa dos. Di zem que ape nas o fi lho de
Bol so na ro, Car los, cha ma do de “ze ro 03” es ta va no Pa lá cio do Pla- 
nal to quan do o pai fez o pro nun ci a men to da la vra de Te mer, sain- 
do do iso la men to e re cu an do 360 graus.

E por que não Sarney, ex-vi ce-pre si den te e ex-pre si den te co mo
Te mer, cin co ve zes pre si den te do Se na do e fa mo so pe lo es pí ri to
con ci li a dor? É que o prin ci pal pon to de atri to de Bol so na ro no Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral cha ma-se Ale xan dre de Mo ra es – o “Xan- 
dão” – re la tor do pro ces so das fa ke news, que mi ra tan to Jair quan- 
to os seus fi lhos (ra cha di nhas), co mo dis se mi na do res de men ti ras
nas re des so ci ais. Xan dão che gou ao STF pe la ca ne ta de Mi chel
Te mer, um gol pis ta de 2016, mas tam bém um cons ti tu ci o na lis ta.
Ao in vés de “ser en qua dra do” pe lo ocu pan te do Pla nal to, co mo
ame a çou, Mo ra es tem po der pa ra ir mui to mais além do “en qua- 
dra men to” dos fi lhos do pre si den te e de le pró prio.

Além do mais, ao con trá rio de Bol so na ro, que vi ve iso la do em
Bra sí lia, fa lan do pa ra um al guns de so cu pa dos que lhe re ve ren ci- 
am to do dia no Pa lá cio da Al vo ra, mo to quei ros de clas se mé dia
que se jun tam em ba ru lhen tas mo to ci a tas e par te dos ri ca ços do
agro ne gó cio, os mi nis tros do STF têm sim o apoio ro bus to e o res- 
pei to da gran de mai o ria da po pu la ção. Des sa for ma, a aven tu ra
gol pis ta de Bol so na ro no dia Se te de Se tem bro e seus dis cur sos
bra va tei ros não ape nas vi ram uma co mé dia bu fa, co mo per dem a
con fi an ça até no am bi en te dos ra di cais de di rei ta, que pas sa ram a
sen tir o bra ço for te da lei.

Ao ame a çar des cum prir or dens do STF e ili ci tu des pre vis tas
em lei, Bol so na ro não ape nas saiu “das qua tro li nhas” da Car ta,
co mo abriu as por tas pa ra ação pe nal na cor te Su pre ma. Após
pres são po lí ti ca da Câ ma ra, Se na do, STF, TSE e em pre sá ri os pe sos
pe sa dos, pre si den te re cu ou, pa ra di zer que as fa las gol pis tas em
Se te de Se tem bro ocor re ram no “ca lor do mo men to”.

O re cuo de Bol so na ro das ame a ças ao STF cau sou cur to-cir cui- 
to na ba se de apoi a do res: “Ga me over”. Mi li tan tes acam pa dos na
Es pla na da pre ga vam des cum pri men to do pe di do do “ali a do” pre- 
si den te pa ra des blo que ar as es tra das fe cha das por ca mi nho nei- 
ros.

O ca mi nho nei ro Zé Tro vão, da ala ra di cal da ca te go ria, foi lo ca- 
li za do pe la Po lí cia, fo ra gi do no Mé xi co. Ele se rá pre so pe la In ter- 
pol, ape sar de apoio da ul tra di rei ta me xi ca na, que fa ci li tou seu
de sem bar que e hos pe da gem no país.

Ao con trá rio do se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT que
não en trou no de ba te pe lo im pe a ch ment de Jair Bol so na ro, mes- 
mo nu ma le gen da do flan co es quer do, o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão (PSDB) es tá jun to com Flá vio Di no no an ti bol so na ris mo.

Bran dão fu ra a bo lha em que se aco mo da a mai o ria es ma ga do- 
ra da ban ca da ma ra nhen se no Con gres so so bre Bol so na ro. Qua se
to dos os par la men ta res fe de rais dão as cos tas à cri se po lí ti ca, co- 
mo se es ti ves sem na Suí ça. Já Bran dão apoia o Im pe a ch ment, co- 
mo o PSDB Na ci o nal.

 

Jair Bol so na ro nu ma das fa las mais en fá ti cas no Se te de Se tem- 
bro na Pau lis ta, a mi lha res de apoi a do res.

 
São Luís foi sur pre en di do no fe ri a dão de Se te de Se tem- 

bro com a “in va são” tu rís ti ca nem de lon ge ima gi na da.
Foi uma gra ta sur pre sa, os ho téis com mais de 60% de

ocu pa ção e os vo os tam bém tra zen do tu ris tas de ou tros
es ta dos.

Mes mo as sim, o pre fei to Edu ar do Brai de e o se cre tá rio
mu ni ci pal de Tu ris mo Sau lo San tos vão es pe rar o

abran da men to to tal da pan de mia de co vid pa ra de ci- 
dir co mo fa zer o ré veil lon e o Car na val de São Luís.

Flá vio Di no dis se on tem que 80% dos pro fis si o nais da
re de es ta du al de edu ca ção já to ma ram as du as do ses

de va ci na con tra o co ro na ví rus. “Me di da de va lo ri za- 
ção dos pro fis si o nais, que re ce bem os me lho res sa lá ri os

do país”, pos tou no twit ter.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as
do Es ta do do Ma ra nhão-Fi e ma e vi ce-
Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI.

EU GES LI MA
His to ri a dor e so ció lo go

O ambiente é outro

A nos sa be la e

exu be ran te Ca pi tal

com ple tou 409 anos de

exis tên cia com mui ta

fes ta e al gu mas

pre o cu pa ções. 

Ce le bra ções en can ta ram os seus
ha bi tan tes com a di fu são da sua his- 
tó ria, su as len das e tra di ções e tam- 
bém com o pen sa men to vol ta do a ga- 
ran tia de me lho ra men tos tec no ló gi- 
cos e de ser vi ços es sen ci ais pa ra a ex- 
pan são da ci da da nia e um pro je to pa- 
ra o seu fu tu ro.

 
Mui to se tem di to dos seus tem pos

de gló ri as do pas sa do, com a pu jan ça
de um ri co co mér cio in ter no e ex por- 
ta dor e a exis tên cia de um par que fa- 
bril os ten to so que res plen dia ró tu los
de “Man ches ter bra si lei ra”, pe la
quan ti da de de in dús tri as têx teis es pa- 
lha das pe la ci da de e do ci clo do ba ba- 
çu que per mi tiu a ins ta la ção de es ma- 
ga do ras de ole a gi no sas, pro du zin do
em pre gos, ren da e ri que zas pa ra a ci- 
da de, cir cuns cri ta a qua se meio mi- 
lhão de ha bi tan tes.

 
Fa la-se mui to de São Luís ser a ter ra

do “já te ve”. Es tig ma que per du rou
por lon go tem po no ima gi ná rio po pu- 
lar até acon te cer a mu dan ça do am bi- 
en te de ne gó cio com a ins ta la ção de

plan tas do por te do Con sór cio Alu- 
mar, de um po lo ci men tei ro de ex- 
pres são e a for ti fi ca ção do se tor da
cons tru ção ci vil com a ex pan são da
ci da de ru mos aos no vos bair ros, a or la
ma rí ti ma e aos imen sos con do mí ni os
po pu la res da gran de Ilha, além de
tan tos ou tros em pre en di men tos in- 
dus tri ais, co mer ci ais e de ser vi ços e a
ma nu ten ção das vi as de trân si to da
ci da de.

Ho je, São Luís pos sui du as mil em- 
pre sas, em pre ga 40 mil tra ba lha do res
e ge ra PIB in dus tri al de R$ 7,46 bi- 
lhões, re pre sen tan do 22% da pro du- 
ção de ri que za do mu ni cí pio. São in- 
di ca do res que apon tam a gran de za do
nos so se tor e a sua efe ti va par ti ci pa- 
ção na eco no mia lu do vi cen se.

Is so foi pos sí vel com a atra ção de
ca pi tais que im plan ta ram plan tas de
pro ces sa men to de fer ti li zan tes, gran- 
des pro du to ras de ci men to, de be bi- 
das e ali men tos, pe que nas e mé di as
in dús tri as no Dis tri to In dus tri al e
cen te nas de mi cros em pre sas de
trans for ma ção. Es se con jun to in dus- 
tri al aju da a ci da de a pros pe rar e ex- 
pan dir o con su mo.

Mas, tem um fa tor que en tra va o
cres ci men to da ci da de. É o Pla no Di- 
re tor que es tá pa ra li sa do há bas tan te
tem po e se en con tra na Câ ma ra Mu- 
ni ci pal pa ra ser vo ta do. Al gu mas al te- 
ra ções pro pos tas, ao lon go do tem po
(es tá em tra mi ta ção por mais de 10
anos), mo di fi cam a po li go nal da Zo na
Ur ba na na re gião les te da ilha vol tan- 
do ao sta tus de Zo na Ru ral. Na re gião
oes te, na área de re tro por to, a po li go- 
nal da zo na ur ba na so freu uma pe- 
que na mo di fi ca ção que, ao que tu do
in di ca, não pre ju di ca rá a área ur ba na.
O PD é um pla no com or de na men to
le gal ne ces sá rio a cons tru ção de um
am bi en te pro pí cio aos no vos ne gó ci- 

os, opor tu ni zan do o cres ci men to da
ci da de e, con se quen te men te, a ge ra- 
ção de em pre gos e me lho ri as na qua- 
li da de de vi da da so ci e da de.

Nes ta fa se fi nal, tor na-se im pe ra ti-
vo que os le gis la do res mu ni ci pais de- 
bru cem-se so bre a ma té ria, fa zen do o
ali nha men to ne ces sá rio a apro va ção
des se con jun to de leis que tra rá uma
fei ção mo der na a São Luís.

Acre di ta mos que o no vo Pla no Di-
re tor tra rá opor tu ni da des pa ra to dos
os se to res pro du ti vos lo cais e à po pu- 
la ção, pos si bi li tan do a su pe ra ção dos
obs tá cu los li mi ta do res da ati vi da de
in dus tri al do nos so mu ni cí pio, pro- 
por ci o nan do um am bi en te de in te- 
gra ção em pre sa ri al, e que pos sa vi a bi-
li zar a pro du ção in dus tri al com pe ti ti- 
va no mer ca do na ci o nal e in ter na ci o- 
nal.

Que re mos dei xar re gis tra do que a
atu a li za ção da Lei de Zo ne a men to é
im pres cin dí vel pa ra a apli ca ção do
Pla no Di re tor. Ca so me di das não se-
jam to ma das, con ti nu a re mos na mes-
ma si tu a ção le gal dos úl ti mos anos,
ge ran do gran de in se gu ran ça ju rí di ca
e pre ju di can do a im plan ta ção de no- 
vos in ves ti men tos e, con se quen te- 
men te, di fi cul tan do o de sen vol vi- 
men to econô mi co do es ta do.

So men te com a apro va ção do Pla- 
no Di re tor po de re mos co me mo rar
um no vo fu tu ro pa ra a nos sa ci da de e
apa gar es se si nal in dig no que dei xou
má cu las ao lon go de ge ra ções pre o cu- 
pa das com o de sen vol vi men to econô- 
mi co da nos sa ci da de. O Pla no Di re tor
é o pla ne ja men to de po lí ti cas pú bli- 
cas pa ra as ne ces si da des da ci da de.

Ago ra, nes tes no vos tem pos, é im- 
por tan te re gis trar que o am bi en te é
ou tro e di nâ mi co. Não dá pa ra vi ver
de gló ri as do pas sa do.

Professora Joseth, será sempre lembrada

Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do
Ma ra nhão re ce beu co mo mui to pe sar
a no tí cia do fa le ci men to de um dos
seus mem bros mais an ti gos, a Só cia
Ho no rá ria Jo seth Cou ti nho Mar tins
de Frei tas que fa le ceu no úl ti mo pri- 
mei ro de se tem bro, aos 88 anos.

A pro fes so ra Jo seth, co mo era ca ri- 
nho sa men te co nhe ci da, nas ceu no
dia 28 de ja nei ro de 1933, era fi lha de
Do min gos da Sil va Cou ti nho e Lau ra
da Sil va Cruz Cou ti nho. Ba cha rel e Li- 
cen ci a da em Fi lo so fia pe la en tão Uni- 
ver si da de Ca tó li ca do Ma ra nhão (an- 
te ces so ra da UF MA) e es pe ci a lis ta em
Me to do lo gia do En si no e Edu ca ção.

Era pro fes so ra ti tu lar apo sen ta da
da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão, on de en si nou e for mou vá ri as
ge ra ções; era tam bém pro fes so ra
apo sen ta da da Re de Pú bli ca Es ta du al
do Ma ra nhão. Nos anos de 1970, foi
pro fes so ra de his tó ria do en tão tra di- 
ci o nal co lé gio Ro sa Cas tro.

Jo seth era uma edu ca do ra mui to
res pei ta da e pres ti gi a da, per ten ceu e
atu ou efe ti va men te em vá ri as Ins ti- 
tui ções. Foi mem bro do Con se lho Es- 
ta du al de Edu ca ção du ran te mui tos
anos; só cia do Rotary Clu be; Ami ga da
Ma ri nha e mem bro efe ti vo do IHGM,
en tre ou tras en ti da des.

No Ins ti tu to His tó ri co, te ve uma
lon ga per ma nên cia e atu a ção pro-ati- 
va du ran te vá ri as dé ca das, exer cen do
vá ri os car gos na di re ção da en ti da de,
che gan do a ser Vi ce-Pre si den te.
Quan do só cia efe ti va foi ocu pan te da
ca dei ra de N.º 55, pa tro ne a da por ou- 
tro cé le bre pro fes sor ma ra nhen se, Jo- 
sé Ri bei ro de Sá Va le. Atu al men te, era
Só cia Ho no rá ria, de pois de mais de
trin ta anos co mo efe ti va e re le van tes
ser vi ços pres ta dos a es se so da lí cio.

Em 2015, na Ges tão Cé sar Mar ques,
pre si di da por mim, foi ho me na ge a da
nos no ven ta anos do Ins ti tu to His tó ri- 
co e Ge o grá fi co do Ma ra nhão, re ce- 
ben do uma pla ca e sen do ele va da à
ca te go ria de Só cia Ho no rá ria. Por ta- 
do ra de inú me ras con de co ra ções re- 
ce bi das por seus re le van tes ser vi ços

ao lon go de sua car rei ra em prol da
edu ca ção e cul tu ra ma ra nhen se, pro- 
fes so ra Jo seth, pu bli cou vá ri os li vros
em co au to ri as e inú me ros ar ti gos em
jor nais e re vis tas, ge ral men te, tra tan- 
do so bre edu ca ção e his tó ria.

“Eter na men te se rás lem bra da pe lo
gran de le ga do que dei xou pa ra a his- 
tó ria”, fri sou a se cre tá ria de pa trimô- 
nio do IHGM, Clo res Ho lan da.

Re fe rin do-se a pro fes so ra Jo seth,
res sal tou o Vi ce-Pre si den te do IHGM,
Washing ton Can ta nhe de: “Com pu-
nha a pai sa gem do IHGM do tem po
do meu in gres so. Per so na li da de mar-
can te da vi da re cen te da Ca sa e da
Edu ca ção no Ma ra nhão”.

Quan do che guei ao IHGM, ain da
en con trei a pro fes so ra Jo seth ati va,
par ti ci pan do das ati vi da des do Ins ti-
tu to, fiz ami za de com ela e ti ve o pra- 
zer de sua con vi vên cia du ran te anos.

 Ela sem pre se rá lem bra da por to- 
dos nós, pe la a his tó ria que ela cons-
truiu, não só no Ins ti tu to, mas em vá- 
ri as en ti da des por on de pas sou.

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

A Eco no mia co mo
Ca bo Elei to ral

Nas elei ções ame ri ca nas de 1992, em que Bill Clin ton
en fren ta va o Pre si den te Re pu bli ca do Bush, can di da to à
re e lei ção, e quan do a eco no mia do país vi via uma re ces- 
são ri go ro sa, Ja mes Car vi le, mar que tei ro do can di da to
De mo cra ta for jou a fra se “É a eco no mia es tú pi do”, pa ra
as sim en fa ti zar a in fluên cia de ci si va da si tu a ção econô- 
mi ca nas elei ções. Bol so na ro ex plo rou com com pe tên- 
cia o de sas tre econô mi co le ga do por Dil ma Rous seff,
“tur bi nan do” es sa va riá vel elei to ral em sua cam pa nha
com o dis cur so de uma ges tão re for mis ta na Eco no mia,
res pal da da tal pro mes sa pe la en tre ga do co man do des ta
área ao Ph.D. por Chi ca go, Pau lo Gue des.

Co mo, con tu do, di zia o gran de cra que Di di, um dos
ven ce do res das Co pas do Mun do de 1958 e 1962, trei no
é trei no, jo go é jo go, ao as su mir a Pre si dên cia Bol so na ro
te ria que “en tre gar “as ca ti van tes pro mes sas e os atra ti- 
vos ce ná ri os que ofe re ceu na cam pa nha. Eis en tão, na
vi ra da de 2019 pa ra 2020, que apa re ce a Pan de mia de
CO VID 19, pro vo ca da pe lo No vo Co ro na ví rus, em ba ra- 
çan do to das as car tas do jo go econô mi co de Gue des,
que já não es ta va agra dan do a to da a tor ci da que com- 
pa re ceu a “Are na” na von ta de de ver o seu GOL DE PLA- 
CA. Não obs tan te a ate nu an te da pan de mia, co me ça a
se con so li dar um qua dro econô mi co nes te e no pró xi mo
ano que po de ame a çar gra ve men te a re e lei ção de Jair
Bol so na ro. Pas sa do o mo men to mais agu do da cri se sa- 
ni tá ria e des lan cha do o pro ces so de va ci na ção, for mou-
se le gí ti ma ex pec ta ti va de re to ma da mí ni ma da Eco no- 
mia nes te e no pró xi mo ano, com o que ele es ta ria em
van ta gem com pa ra ti va men te a seus com pe ti do res, pe lo
me nos nes te que si to.

A re a li da de que ago ra vai se de se nhan do não va li da
tais prog nós ti cos, mas, pe lo con trá rio, apon ta uma con- 
jun ção des fa vo rá vel de si tu a ções cu ja con fir ma ção se rá
a pi or no tí cia que o Pre si den te po de ria re ce ber. Den tre
es tas, a in fla ção em al ta e aci ma do te to da me ta pa ra
2021 é aque la mais pre ju di ci al aos pla nos ré- elei to rais
de Bol so na ro. Mais per cep tí vel pe la so ci e da de e mais
gra vo sa so bre os mais bai xos ní veis de ren da da so ci e da- 
de que ou tros pro ble mas econô mi cos, a in fla ção atu al
cons ti tui-se co mo uma “no vi da de” pa ra a gran de mai o- 
ria dos bra si lei ros, aque les da era pós-Pla no Re al. Eles
não co nhe ce ram os efei tos cor ro si vos da ele va ção dos
pre ços em su as vi das e ago ra de fron tam-se com um no- 
vo e incô mo do fenô me no, que os afe ta no mais sen sí vel
ór gão do cor po hu ma no, o bol so, se gun do es pi ri tu o so
chis te do ex po de ro so Mi nis tro da Fa zen da do Re gi me
Mi li tar, Del fim Net to. Co mo re a gi rão an te tal si tu a ção,
ven do seu po der aqui si ti vo re du zin do-se ace le ra da e di- 
a ri a men te, na ho ra de di gi tar o nú me ro de seu can di da- 
to na ur na ele trô ni ca que tan to as sus ta Bol so na ro? Com
cer te za o res sen ti men to e a ex pec ta ti va de vol ta aos
bons tem pos sem in fla ção de vem le vá-los a ou tros can- 
di da tos que não aque le que é vis to co mo res pon sá vel
pe los ma les pre sen tes.

Do pon to de vis ta ma cro e conô mi co, tam bém se de li- 
neia si tu a ção ne ga ti va a Bol so na ro, an te as pers pec ti vas
frus tran tes do cres ci men to do PIB em 2021 e 2022, so- 
bre tu do. Não obs tan te a pos si bi li da de de al can çar nes te
ano cres ci men to de até 5%, es te nú me ro se ria mais re- 
sul ta do de efei to es ta tís ti co (re sul ta do de com pa ra ção
com a bai xa ba se de 2020) que de re al ele va ção do ní vel
da ati vi da de econô mi ca. Já pa ra 2022, a ex pec ta ti va pa ra
o PIB é de ape nas 2% de cres ci men to, re sul ta do da con- 
ver gên cia do ele va do de sem pre go atu al, da cri se ener- 
gé ti ca e uma con se quen te cri se de “apa gão de luz elé tri- 
ca”, do ris co fis cal do país e dos não pou cos pro ble mas
po lí ti cos que en fren ta, ain da fru to so bre tu do da ges tão
da pan de mia de Co vid 19. O re cuo de 0,1% do PIB no se- 
gun do tri mes tre de 2021 con fir ma o que os da dos an te- 
ce den tes de

seu com por ta men to, pu bli ca dos até ju lho, vi nham
mos tran do: a re cu pe ra ção da Eco no mia aos ní veis de
2019 ain da é al go in cer to nes te ano.

As sim, Bol so na ro vai sub me ter a “Lei Car vi le” a um ri- 
go ro so tes te de apli ca ção ge ral, in de pen den te men te de
tem po e lu gar, e as sim con fir mar ou ne gar qual o ver da- 
dei ro pa pel da Eco no mia co mo CA BO ELEI TO RAL. O
ruim, pa ra ele é o seu ca so vir a ser mais uma evi dên cia
do pe so da Eco no mia na Po lí ti ca, in clu si ve nas elei ções.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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FE LI PE CA MA RÃO
Pro fes sor Se cre tá rio de Es ta do da Edu -
ca ção Mem bro Ti tu lar do Fó rum Na ci o -
nal de Edu ca ção – FNE Mem bro da Aca -
de mia Lu do vi cen se de Le tras e Só cio do
Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do Ma ra -
nhão

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

São Luís 409 anos: A Ilha da Educação

O Go ver no do

Ma ra nhão ce le brou os

409 anos de São Luís

com en tre ga de obras

edu ca ci o nais em

di fe ren tes re giões da

ci da de. 

As inau gu ra ções, que coin ci di ram
com a se ma na da pá tria, emi ti ram ao
Bra sil uma men sa gem de es pe ran ça,
com in ves ti men tos na pro mo ção da
dig ni da de hu ma na, ao cri ar as con di- 
ções ne ces sá ri as pa ra a ga ran tia de
um fu tu ro me lhor pe la edu ca ção.

 
Fo ram três di as in ten sos, mar ca dos

pe la ale gria es tam pa da no ros to de es- 
tu dan tes, pro fes so res, ges to res, ser vi- 
do res da es co la e da co mu ni da de de
ca da bair ro por on de pas sa mos. En tre
os des ta ques des sa ma ra to na de en- 
tre ga das es co las do Pro gra ma Es co la
Dig na, em São Luís, es tá a re cons tru- 
ção da Sou sân dra de, tra di ci o nal es co- 
la do Li ra, que edu cou ge ra ções de
ma ra nhen ses e es ta va sob ris co de de- 
sa ba men to.

 
No iní cio da ges tão do go ver na dor

Flá vio Di no, o pré dio es ta va qua se
cain do. Tí nha mos me nos de 100 es tu- 

dan tes na es co la. Foi ne ces sá rio con- 
tra tar uma em pre sa es pe ci a li za da pa- 
ra re a li zar a obra e, com a de ter mi na- 
ção do go ver na dor, fi ze mos a re cons- 
tru ção do pré dio e a re qua li fi ca ção do
en tor no: pra ça, igre ja ca tó li ca e uma
Rua Dig na ao la do.

 
Ago ra, a Sou sân dra de é uma es co la

de tem po in te gral, com ca pa ci da de
pa ra aten der cer ca de mil es tu dan tes
e dis põe de seis la bo ra tó ri os, au di tó- 
rio, re fei tó rio, áre as de vi vên cia, sa la
de mú si ca e jo gos, qua dra po li es por ti- 
va, en fim, uma es co la à al tu ra da nos- 
sa ca pi tal. Ca be res sal tar que a Sou- 
sân dra de, tam bém, fa rá par te do Pro- 
gra ma Nos so Cen tro, ins ti tuí do pe lo
Go ver no do Es ta do. Con tu do, a im po- 
nen te es co la do Li ra não po de ser vis- 
ta de for ma iso la da das de mais es co- 
las, que com põem o po lo des sa par te
da ci da de de São Luís.

 
No ta da men te, com a re cons tru ção

do Cen tro Edu ca Mais Sou sân dra de, o
Es co la Dig na che ga à mar ca de 100%
das es co las des sa re gião da ci da de, re- 
qua li fi ca das, co mo é o ca so dos Cen- 
tros de En si no Be ne di to Lei te (Mo de- 
lo), So te ro dos Reis, Li ceu Ma ra nhen- 
se, João Fran cis co Lis boa (CE JOL),
João Evan ge lis ta Ser ra dos San tos,
Ber nar do Co e lho de Al mei da, CE JA,
De sem bar ga dor Sarney e Re nas cen- 
ça, cu ja inau gu ra ção da re for ma ocor- 
reu no dia 7 de se tem bro.

 
Tam bém fo ram en tre gues, nes se

ani ver sá rio de São Luís, o Cen tro Edu- 
ca Mais Ma ria Pi nho, no Coha trac,
uma be lís si ma e am pla es co la que foi
re qua li fi ca da pa ra pos si bi li tar to das
as con di ções pa ra a for ma ção in te gral
e ci da dã dos nos sos es tu dan tes; o
Cen tro de En si no Rio Gran de do Nor- 
te, no bair ro Ra di o nal, e o Cen tro de
En si no Re nas cen ça, no bair ro Re nas- 
cen ça, que fi ca ram lin das e atra ti vas
pa ra os es tu dan tes e qua li fi ca das pa ra
for ta le cer o tra ba lho dos nos sos pro- 

fis si o nais da edu ca ção.
 
Em ou tras du as re giões di fe ren tes,

re a bri mos as bi bli o te cas Fa róis do Sa- 
ber. Re fi ro-me aos fa róis Antô nio Ma- 
cha do Ne ves da Cos ta, no An jo da
Guar da, e Gon çal ves Di as, no Fi li pi- 
nho, que ga nha ram es tru tu ras mo- 
der nas, in for ma ti za das, aces si bi li da-
de e um ri co acer vo li te rá rio, sem es- 
que cer, cla ro, da re for ma do pré dio da
As so ci a ção de Mo ra do res do Bar re to,
e a pa vi men ta ção da Rua No va, na co- 
mu ni da de Co quei ro, que, ago ra, é Rua
Dig na, gra ças à par ce ria SE DUC e SE- 
AP (Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria),
com a mão de obra dos ape na dos. Co- 
mo en fa ti zou o go ver na dor Flá vio Di- 
no, du ran te a inau gu ra ção da Sou sân-
dra de: “O Pro gra ma Es co la Dig na é
de sen vol vi do em to das as re giões do
Ma ra nhão, in clu si ve na ci da de de São
Luís e abran ge to dos os ní veis de en si- 
no.

É um Pro gra ma em que es ta mos re- 
a li zan do inau gu ra ções es co la res to-
dos os anos de nos so man da to, si na li- 
zan do um mo men to di fe ren te na his- 
tó ria do nos so Es ta do”, pon tu ou. Es sa
foi a me lhor for ma de pre sen te ar São
Luís: en tre gar às fa mí li as, da nos sa ca- 
pi tal, es pa ços dig nos de edu ca ção,
que to dos os seus ci da dãos me re cem
e sem pre de se ja ram, co mo é o exem-
plo da pro fes so ra Sil vâ nia Ma ri se Ma- 
ci el Se a bra que, mes mo após 25 anos
de do cên cia na Sou sân dra de, ain da
so nha va em le ci o nar em uma Es co la
Dig na. “Eu so nha va que a es co la fos se
re for ma da, mas não ti nha a no ção de
que iria fi car tão bo ni ta, foi além da
mi nha ex pec ta ti va.

 
Eu já es tou pa ra me apo sen tar, mas

vou me apo sen tar com um sen ti men- 
to mui to bom por que as coi sas acon- 
te ce ram além do que eu es pe ra va”.
De poi men tos co mo es se des per tam
sen ti men tos de gra ti dão e nos mo ti- 
vam a fa zer mui to mais.

A fome bate à porta

De bru ço-me so bre um as sun to do
qual não te nho co mo fu gir, em bo ra
ex tre ma men te cho can te, de li ca do,
mas ao mes mo tem po im por tan te: a
fo me. 

Após al guns anos,

cons ta ta mos pra tos de

co mi da va zi os, jo ga dos

à pró pria sor te, sa be-se

lá qual se rá.

 
O Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e

Es ta tís ti ca (IB GE), di ga-se, to tal men te
in de pen den te e alheio ao jo go po lí ti- 
co que ho je di vi de a na ção, di vul gou,
na úl ti ma se ma na, o au men to da po- 
bre za e da fo me no Bra sil.

 
Não es tou aqui fa lan do de pes so as

que es tão a pas sar di fi cul da des, mas
da que las que ago ra se en con tram sem
um lar, um abri go, um pra to de co mi- 
da. Se an tes tí nha mos a pre o cu pa ção
com o fim da fo me, es te pa re ce ser,
ago ra, um pro ble ma me nos im por- 
tan te di an te do dis cur so cen tral e an- 
ti de mo crá ti co que pa re ce pros pe rar.

 
O Bra sil de ve ria ser exem plo pa ra o

mun do. Te mos o mai or e mais efi ci en- 
te pro gra ma de va ci na ção so bre o glo- 
bo, to le ra mos pa ci fi ca men te to das as
ma ni fes ta ções cul tu rais e re li gi o sas,
ado ta mos a li nha da ga ran tia dos di- 
rei tos res guar da dos na Car ta Cons ti- 
tu ci o nal.

 
O País, pós-pan de mia, de ve ria ser- 

vir de exem plo ao res to do pla ne ta.
Con tra ri a men te, afun da-se em um

abis mo ca va do com as pró pri as mãos.
Re sul ta do de tu do is so, bas ta olhar os
grá fi cos da qui em com pa ra ção com o
res tan te do mun do. Cai a bol sa, au- 
men ta o dó lar, fo gem os in ves ti men- 
tos, o Bra sil re tro ce de.

Re sul ta do da fal ta de de se nho de
ca pa ci da de, cu jo olhar fo ge aos re cla- 
mes mais ur gen tes, é o au men to da
po bre za. Pes so as, mui tas das quais
não te rão a opor tu ni da de de ler es te
ar ti go, mo ti vos se jam eles quais fo- 
rem, es ta rão aqui re pre sen ta das. De- 
cer to, mui to mais que nas en tre li nhas,
mas co mo to das as pa la vras, é pre ci so
di zer que é pre ci so re sis tir.

 
Es ta se ma na pas sei por um pon to

da re gião cen tral de São Luís – a fim de
res guar dar o ano ni ma to da que les que
sob a mar qui se se en con tra vam, guar- 
da rei a lo ca li za ção –. Um mis to de
sen ti men tos to mou con ta de mim:
pe na, so li da ri e da de, cons ter na ção,
crí ti ca, re vol ta.

 
Do al to da mi nha lon ga jor na da co- 

mo ser vi dor pu bli co, já ten do lo gra do
êxi to em vá ri os con cur sos e há dé ca- 
das exer cer o ofí cio da ma gis tra tu ra,
con fes so que o aban do no, o des ca so
so ci al, a fo me, são coi sas que ain da
me cho cam.

 
Ao pas so que me sin to pre en chi do

por me to car, o que mos tra que ain da
pos suo al go de hu ma ni da de em mim,
sin to, ao mes mo tem po, uma sen sa- 
ção de in dig na ção e im po tên cia di an- 
te tão sé rio pro ble ma so ci al que ho je
afe ta a na ção e sua au to es ti ma pa ra
tri lhar os pró xi mos pas sos.

 
Mui to além das pá gi nas do no ti ciá- 

rio, a fo me che gou, com pe so, co mo
um pra to-fei to, à me sa dos bra si lei ros.
Es tão nas es qui nas, nas por tas de pa- 
da ri as, dos mer ca dos, nos se má fo ros,
de bru ça dos so bre de pó si tos de li xo.

 
Qua se 600 mil já se fo ram por con ta

da Co vid-19, en quan to a ri que za au- 
men ta en tre os pou cos bra si lei ros e a
po bre za ex tre ma só au men ta en tre a
mai o ria de les. En tre 2017 e 2018, o
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE) apon tou que 36,7%

dos la res bra si lei ros, cer ca de 85 mi- 
lhões de pes so as, ti nham di fi cul da de
pa ra ad qui rir co mi da. De cer ca de 10
mi lhões de na ci o nais a fo me era com- 
pa nhia ro ti nei ra.

Em 2021, sem o be ne fí cio do go ver-
no fe de ral, a ta xa de po bre za te ria
che ga do a mais de 30% da na ção. So- 
ma do a es se con tex to, ju ros mais al- 
tos, in fla ção ga lo pan te, com bus tí vel
nas al tu ras e a ces ta bá si ca que não
ca be no or ça men to men sal.

 
Não é ape nas fru to dos efei tos da

pan de mia. Vá ri os paí ses do mun do já
se re cu pe ram e dão si nais de que o
po vo es tá aci ma de quais quer in te res- 
ses. O Bra sil, ain da ca pen ga com su as
mu le tas, bus ca en tre de va nei os sór di- 
dos, o que de fa to é sua re al pri o ri da-
de.

 
So frem nos sos ido sos, que re sis ti- 

ram for te men te à pan de mia; so frem
os nor des ti nos, cu jas per das su pe ram
as ou tras re giões do Bra sil; per dem
as mu lhe res, que cui dam dos fi lhos e
ti ve ram per da de 10,35% da ren da. O
ren di men to mé dio dos tra ba lha do res
bai xou 6,6% nes te ano de 2021, com- 
pa ran do-se com ano an te ri or.

 
Mais que nú me ros, são bra si lei ros e

bra si lei ras que fo ram “jo ga dos” às ru- 
as. Vi ram, em uma mar qui se ou um
vi a du to, o úni co es pa ço es cu ro e inós-
pi to que pa ra do xal men te ser vi ria co- 
mo a me lhor gua ri da pa ra aco mo dar a
fa mí lia dos in tem pé ri es mun da nos.

 
Be ti nho, so ció lo go cu nhou a cé le- 

bre fra se: quem tem fo me tem pres sa.
Mas pa re ce que os anos in sis tem em
que rer apa gar es sa ân sia, a von ta de de
que rer sa ci ar sua von ta de de fren te a
um jo go per ver so.

 
A vi da re al pa re ce es tar per ma nen- 

te men te so bre o ta bu lei ro, co mo um
jo go des com pro mis sa do de per der e
ga nhar, de dis pu tas acer ca de quem
fa la mais al to ou mais gros so. En- 
quan to al guns pa re cem que rer fir mar
po si ção, co mo se es ta fos se con di ção
pa ra sua vi ri li da de más cu la, mi lhões
de bra si lei ros so frem com o aban do- 
no, o des ca so, a fo me.

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

Li ção de vi da

A pri mei ra pro vi dên cia que to mo, ao che gar ao meu
es cri tó rio, é abrir a mi nha cai xa de cor res pon dên cia. Is- 
to é, o meu e-mail, a fim de to mar co nhe ci men to de al go
que eu ne ces si te sa ber ou me re ça ur gen te res pos ta. Ao
ro dar o “mou se”, no en tan to, me de pa ro com in con tá- 
veis men sa gens de ven das de vi nhos das mais di ver sas
ori gens, uvas e sa bo res à von ta de, pre ços que vão do céu
ao in fer no. Tu do ao gos to e ao des gos to do cli en te. E, as- 
sim, pas so um bom tem po exa mi nan do to das as pro- 
pos tas, pro cu ran do iden ti fi car qual a me lhor qua li da de
da be bi da que se adap ta ao meu pa la dar, em har mo nia
com o meu bol so.

Atra vés des sa per ma nen te ofer ta de vi nhos, que re ce- 
bo di a ri a men te, con cluo lo go que o con su mo des sa be- 
bi da cres ceu aci ma das me lho res pre vi sões. De re pen te
o Bra sil pas sou a ser um dos gran des con su mi do res,
com oi ten ta mi lhões de pes so as in cluí das no con su mo.
Da do que a in dús tria bra si lei ra não aten de quan ti ta ti va- 
men te à de man da do mer ca do na ci o nal, são gran des as
im por ta ções de vi nhos e o Chi le se apre sen ta co mo o
mai or par cei ro, se gui do da Ar gen ti na e de Por tu gal.

Quan do pos so ou sou con vi da do, en tro na ro da dos
afi ci o na dos em vi nho e me po nho a es cu tar o de poi- 
men to de quan tos se di zem en ten di dos no as sun to.
Nes se am bi en te a con ver sa é mais ob je ti va, pois en vol ve
di nhei ro e co nhe ci men to ver da dei ro do pro du to. Não
es que ço a ex pres são de um ami go meu, por tu guês,
apre ci a dor da be bi da, ao clas si fi car e dar o va lor mo ne- 
tá rio do que pu nha no co po: “es te vi nho des ce co mo
uma po ma da”.

Sou afei to ao vi nho des de me ni no. Meu pai, por tu- 
guês de nas ci men to, ti nha ocos tu me de fa zer uso des sa
be bi da al coó li ca, tal co mo pra ti ca va em sua ter ra na tal.
Por es se mo ti vo, ao abrir uma gar ra fa, à me sa de re fei- 
ção, co lo ca va um pou qui nho no co po de ca da um de
nós, seus fi lhos, em quan ti da de de acor do com a fai xa
etá ria. Daí o há bi to do vi nho, que eu cul ti vo até ho je,
com a par cimô nia re co men da da pe lo pai.

A res pei to do cul to que ren do, mo de ra da men te, ao
deus Di o ní sio ou ao deus Ba co, de vo con fes sar que pro- 
cu ro es tar sem pre abas te ci do, den tro das mi nhas pos si- 
bi li da des, do tão pre ci o so néc tar. Te nho mi nhas pre fe- 
rên ci as que re ca em so bre os por tu gue ses, sem dei xar de
apre ci ar os ar gen ti nos e al guns ame ri ca nos. Ló gi co que
os ita li a nos e os es pa nhóis tam bém pos su em seu lu gar
de des ta que.

Bem a pro pó si to de con su mo de vi nho, de vo con tar
um ca so que ocor reu co mi go. In te res san te que co me- 
çou nos Es ta dos Uni dos, mais pre ci sa men te em Los An- 
ge les, pa ra ter mi nar em um su per mer ca do na nos sa São
Luís. Na ver da de, na da de ex cep ci o nal, mas ser ve pa ra
ca da um que sou ber des sa his tó ria ex trair sua li ção de
vi da.

Pois bem, vi a jei pa ra Los An ge les em com pa nhia de
um pri mo mui to ami go e lá fo mos prin ci pes ca men te re- 
ce bi dos por ou tro, ali re si den te, igual men te fra ter no.
Pas sei di as

ma ra vi lho sos, tan to pe la com pa nhia quan to pe la ci- 
da de em si, que em tu do agra da quem a vi si ta. As sim,
pro cu ra mos usu fruir o que ha via de bom e de me lhor,
sem per da da opor tu ni da de de co nhe cer mos tu do o que
ig no rá va mos.

Re cor do, em uma das pri mei ras noi tes pas sa das em
Los An ge les, com bi na mos jan tar em um res tau ran te de
al to lu xo, pa ra sen tir mos o termô me tro do po der aqui si- 
ti vo que cir cu la va na ci da de. Um dos meus pri mos re sol- 
veu pe dir um vi nho es pe ci al, adi an tan do, de pron to,
que se tra ta va de uma es pe ci a li da de, de pre ço bem aci- 
ma do ha bi tu al.

O jan tar, que se pro lon gou além do tem po pre vis to,
de cor reu em um am bi en te ir re pre en sí vel, e de tal mo do
es tá va mos ple nos de sa tis fa ção que re sol ve mos to mar
mais uma gar ra fa do ca rís si mo vi nho, que jul ga va em
tor no de 150 dó la res, por gar ra fa, no má xi mo. Fi nal men- 
te, pe di mos a con ta e me es pan tei com o pre ço da in con- 
fun dí vel be bi da, que gi rou a 250 dó la res ca da uni da de
con su mi da. E, no dia se guin te, ao pas sar pe los ar ma- 
zéns de um ata ca dis ta, acha va-se o mes mo vi nho pau ta- 
do ao pre ço uni tá rio de 100 dó la res.

Cor reu o tem po, um ano de pois, apro xi ma da men te,
em uma ca sa co mer ci al do mes mo gê ne ro, aqui em São
Luís, dei com uma ex po si ção de vi nhos ame ri ca nos,
den tre eles o mes mo do jan tar na que le res tau ran te de
Los An ge les: 800 re ais a gar ra fa. Achei um ab sur do, pois
nes sa al tu ra o dó lar ain da es ta va a 2,00 re ais. Fui pa ra o
meu apar ta men to e, ao al mo ço, me lem brei do vi nho,
mas lo go afas tei a ideia de com prá-lo por con ta do pre- 
ço. No co me ço da noi te, à me sa de jan tar, veio o mes mo
pen sa men to, ma ni fes tan do-se de mo do con trá rio a mi- 
nha von ta de, até de mo do mais agres si vo.

Por fim, na ca ma, já pron to pa ra dor mir, a mes ma in- 
qui e ta ção e a mes ma de ci são: não com pro, é mui to ca ro.
Co mo o so no tar dou a che gar, não mais su por tei a tor tu- 
ra e, li vran do-me de la, ra ci o ci nei: pos suo os 800,00 re- 
ais, pos so com prar o vi nho, que mui to pra zer me pro- 
por ci o na, e es se va lor não vai me fa zer fal ta; se eu mor- 
rer ho je, dor min do, não me apro vei to do vi nho e tam- 
pou co dos 800 re ais. Tu do fi ca.

A de ci são es ta va to ma da. De ma nhã ce do, fui lo go ao
su per mer ca do com prar a gar ra fa do vi nho que me ator- 
men ta ra um dia e uma noi te. Fi quei cho ca do, de cep ci o- 
na do co mi go mes mo: o vi nho ha via si do ven di do, na
vés pe ra, à noi te, ao fi nal do ex pe di en te, in for mou-me o
ge ren te. O com pra dor le vou as três gar ra fas que res ta- 
vam em es to que. Aba ti do e re fle xi vo, em fa ce da mi nha
in de ci são, in da guei pa ra mim mes mo: que li ção pos so
ti rar des te epi só dio? Eu mes mo res pon di: a vi da é cur ta,
os fa tos não se re pe tem, per di de sen tir o pra zer que ela
me ofe re ceu…

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os jornalistas Taqi Daryabi e Nematullah Naqdi, repórteres do diário Etilaatroz, cobriam
um protesto das mulheres, na mesma área da capital afegã

AFEGANISTÃO

Jornalistas são
torturados pelo Talibã

F
o ram qua tro ho ras de pa vor
den tro da de le ga cia de po lí cia
em Kar te Char, bair ro si tu a do
na re gião oes te de Ca bul. Os

jor na lis tas Taqi Daryabi e Ne ma tul lah
Naq di, re pór te res do diá rio Eti la a troz,
co bri am um pro tes to das mu lhe res,
na mes ma área da ca pi tal afe gã. Os
dois aca ba ram pre sos e tor tu ra dos pe- 
la mi lí cia fun da men ta lis ta is lâ mi ca
Ta li bã. O in ci den te ocor re ho ras de- 
pois de o gru po que go ver na o Afe ga- 
nis tão de cre tar a proi bi ção de ma ni- 
fes ta ções sem pré via au to ri za ção do
re gi me.

“Quan do eu e Naq di che ga mos ao
lo cal do ato com as câ me ras e equi pa- 
men tos, ti ve mos de es pe rar 20 mi nu- 
tos até o iní cio do pro tes to. De ci di mos
fa zer al gu mas to ma das de ví deo. No
mo men to em que al guns ta li bãs se
apro xi ma ram, es con di a câ me ra. As
mu lhe res ten ta ram in ter vir, mas eles
nos le va ram e con du zi ram ou tro ho- 
mem co nos co. Ao en trar mos na de le- 
ga cia, vi mos que es pan ca vam o ho- 
mem com to da a for ça. Fi quei cho ca- 
do”, re la tou Daryabi, 22 anos. Elem

se ri am os pró xi mos.
De acor do com Daryabi, cer ca de

10 po li ci ais ta li bãs o cer ca ram e co- 
me ça ram a es pan cá-lo, em uma sa la
ane xa. “Eles me ba te ram com chi co- 
tes. Usa ram uma has te elé tri ca e tu do
o que ti nham em mãos. Tor tu ra ram-
me por 10 mi nu tos, até que per di a
ener gia e des mai ei. As sim que re cu- 
pe rei a cons ci ên cia e per ce bi mi nha
si tu a ção, pa ra ram com o es pan ca- 
men to e me le va ram a ou tra sa la, on- 
de ha via 10 pes so as acu sa das de cri- 
mes”, afir mou. “Eu es ta va sem ener gia
e não con se guia me mo ver. Um dos
pre sos me aju dou a dei tar-me.” De- 
pois de cin co mi nu tos, Naq di foi le va- 
do ao re cin to. “Es ta va na mes ma con- 
di ção que eu. Após qua tro ho ras, fo- 
mos sol tos e vol ta mos à Re da ção”,
dis se Daryabi.

Quem tam bém deu re la tos foi Naq- 
di. “Os ta li bãs me con du zi ram a uma
sa la se pa ra da e, sem me ex pli car por
que fui pre so, to ma ram meu ce lu lar e
o des li ga ram. Amar ram mi nhas mãos
atrás da ca be ça e ata ram mi nhas per- 
nas. Cin co ta li bãs co me ça ram a me
gol pe ar com vi o lên cia. Tam bém me
de ram cho ques. Apa nhei du ran te 10 a
15 mi nu tos. Chu ta ram mi nha ca be ça
e meu ros to. Des mai ei qua tro ve zes.
Eu di zia a eles que sou jor na lis ta, mas
não se im por ta vam com is so”, re la tou.
“Meu cor po in tei ro dói. Tu do, dos jo e- 
lhos aos pés. Um dos meus olhos san- 
gra, mi nha ore lha es quer da le vou ta- 
pas, e não con si go es cu tar di rei to.
Meu cor po in tei ro es tá des pe da ça do.”

Ao sa ber que Daryabi e Naq di ti- 

nham si do de ti dos, o tam bém re pór- 
ter Aber Shaygan e o edi tor Kha dem
Hus sain Ka ri mi se di ri gi ram à de le ga-
cia. “O Ta li bã os es pan cou se ve ra men-
te e tor tu rou-os com ca bos, cas se te- 
tes, chu tes e co ro nha das. Ca da um
de les des mai ou por vá ri as ve zes e to-
dos fo ram le va dos ao hos pi tal”, afir- 
mou Shaygan, 23. Se gun do ele,
Daryabi e Naq di mal con se gui am ca- 
mi nhar, quan do en tra ram na Re da-
ção. 

“O que per ce bi na de le ga cia foi
uma di fe ren ça enor me en tre o que os
ta li bãs di zi am e o que fa zi am. Os seus
lí de res e por ta-vo zes ten tam trans mi- 
tir uma boa ima gem à mí dia. Na prá ti- 
ca, são um gru po mui to vi o len to, ex-
tre mis ta e sel va gem, que vi o la gra ve- 
men te os di rei tos hu ma nos. O Ta li bã
tam bém é in co e ren te e frag men ta do.
Su bor di na dos nem sem pre agem de
acor do com as or dens das li de ran- 
ças”, co men tou Shaygan. A agên cia de
no tí ci as Fran ce-Pres se (AFP) ques ti o- 
nou o go ver no do Ta li bã so bre o as- 
sun to, mas não ob te ve res pos ta. 

Voz de uma ví ti ma
“O tra ba lho li vre da im pren sa não é

pos sí vel sob o re gi me des se gru po ex- 
tre mis ta re li gi o so. Es ta mos pro fun da-
men te pre o cu pa dos com a per da de
con quis tas dos úl ti mos 20 anos no
cam po da li ber da de de ex pres são. Es-
pe ro que o Ta li bã não pri ve os jor na- 
lis tas de seus di rei tos bá si cos e do di- 
rei to de in for mar e pu bli car os fa- 
tos.” Ne ma tul lah Naq di, jor na lis ta do
diá rio Eti la a troz, o mai or jor nal de Ca- 
bul.

POLÍTICA

Líbano tem novo governo em plena crise econômica 

O PRÓXIMO GOVERNO TERÁ VÁRIOS DESAFIOS, COMO CHEGAR A UM ACORDO COM O FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL.

STRINGER / DALATI AND NOHRA

O Lí ba no anun ci ou, nes ta sex ta-
fei ra (10), um no vo go ver no após 13
me ses de in ter mi ná veis ne go ci a ções
po lí ti cas que agra va ram uma cri se
econô mi ca sem pre ce den tes que
mer gu lhou mi lhões de pes so as na po- 
bre za. O che fe de Es ta do, Mi chel
Aoun, e o pri mei ro-mi nis tro de sig na- 
do, Na jib Mi ka ti, “as si na ram o de cre to
pa ra for mar o no vo go ver no na pre- 
sen ça do che fe do Par la men to Na bih
Ber ri”, in for mou a Pre si dên cia no
Twit ter. A no va equi pe in clui per so na- 
li da des apo lí ti cas, al gu mas de las com
boa re pu ta ção, co mo Fi ras Abi ad, di- 
re tor do hos pi tal es ta tal Ra fic Ha ri ri,
que co or de na a lu ta con tar o co ro na- 
ví rus.

A pri mei ra reu nião do go ver no de
24 mi nis tros es tá pre vis ta pa ra se gun- 
da-fei ra, anun ci ou o se cre tá rio-ge ral
do Con se lho de Mi nis tros, Mah mud
Makiye.

O país es tá sem um no vo go ver no
des de a re nún cia do ga bi ne te de Ha- 
san Di ab, pou cos di as após a ex plo são
no por to de Bei ru te em 4 de agos to de
2020, que pro vo cou mais de 200 mor- 
tes e de vas tou bair ros in tei ros da ca- 
pi tal. Des de en tão, a cri se econô mi ca
sem pre ce den tes no país se tor nou
ain da mais gra ve. O Ban co Mun di al a
con si de ra uma das pi o res do mun do

des de 1850.
Com uma in fla ção ga lo pan te e de- 

mis sões em lar ga es ca la, 78% da po- 
pu la ção li ba ne sa vi ve abai xo da li nha
da po bre za, se gun do a ONU.

Uma des ci da ao in fer no: per da do
va lor da mo e da lo cal, res tri ções ban- 
cá ri as sem pre ce den tes, eli mi na ção
gra du al dos sub sí di os e es cas sez de
com bus tí vel e me di ca men tos. Além
dis so, o país pas sa par te do tem po no
es cu ro há me ses, com gran des apa- 
gões.

Os ge ra do res de bair ro as su mem o
for ne ci men to, mas ra ci o nam a cor- 
ren te nas re si dên ci as, em pre sas e ins- 
ti tui ções por fal ta de com bus tí vel,
mui to ca ro e es cas so em um país com
es cas sez de di vi sas e que su pri me
sub sí di os a di ver sos pro du tos bá si cos.

De sa fi os
O pró xi mo go ver no te rá de en fren- 

tar vá ri os de sa fi os, co mo che gar a um
acor do com o Fun do Mo ne tá rio In ter- 
na ci o nal, com o qual as ne go ci a ções
es tão in ter rom pi das des de ju lho de
2020.

Pa ra a co mu ni da de in ter na ci o nal, é
uma eta pa es sen ci al pa ra ti rar o Lí ba- 
no da cri se e des blo que ar aju das. Há
mais de um ano, a co mu ni da de in ter- 
na ci o nal con di ci o na a aju da à for ma- 
ção de um go ver no ca paz de com ba- 

ter a cor rup ção e re a li zar in dis pen sá- 
veis re for mas pro fun das. Des de a ex- 
plo são, ela se li mi tou a for ne cer aju da
hu ma ni tá ria de emer gên cia, ig no ran- 
do as ins ti tui ções ofi ci ais.

No fi nal de ju lho, Aoun en car re gou
Na jib Mi ka ti, ex-pri mei ro-mi nis tro e
o ho mem mais ri co do país, da for ma-
ção de um no vo go ver no após o fra- 
cas so de seus dois an te ces so res. O ex-
pri mei ro-mi nis tro Sa ad Ha ri ri de sis- 
tiu em me a dos de ju lho, após no ve
me ses de ne go ci a ções di fí ceis. De pois
de re nun ci ar, ele acu sou o Irã, prin ci-
pal apoi a dor do mo vi men to Hez bol- 
lah, de “di fi cul tar” a cri a ção de um go- 
ver no re for mis ta. An tes de le, o em bai- 
xa dor Mus ta fa Adib já ha via ten ta do
for mar um Exe cu ti vo. Em vão. Ape sar
das ame a ças de san ções da União Eu-
ro peia (UE) e ad ver tên ci as e acu sa- 
ções de “obs tru ção or ga ni za da” nos
úl ti mos me ses, os lí de res po lí ti cos li-
ba ne ses ain da não de ram o bra ço a
tor cer.

No iní cio de agos to, o pre si den te
fran cês Em ma nu el Ma cron, que
acom pa nha de per to a si tu a ção no Lí- 
ba no, acu sou a clas se do mi nan te, odi- 
a da pe lo po vo e que so bre vi veu ao le- 
van te po pu lar de 2019, de de fen der
seus in te res ses pes so ais em de tri- 
men to dos co le ti vos.

LUTO

Morre o ex-presidente de
Portugal, Jorge Sampaio

ELE ESTAVA INTERNADO COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS.

ROBERT PRATTA

O ex-pre si den te de Por tu gal Jor ge Sam paio mor reu
nes ta se xa-fei ra (10), aos 81 anos. Ele es ta va in ter na do
des de dia 27 de agos to no Hos pi tal de San ta Cruz, em
Lis boa, com di fi cul da des res pi ra tó ri as. O go ver no de- 
cre tou lu to ofi ci al de três di as. Jor ge Sam paio foi se cre tá- 
rio-ge ral do Par ti do So ci a lis ta (de 1989 a1992), pre si den- 
te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Lis boa (de 1990 a1995) e pre- 
si den te da Re pú bli ca em dois man da tos (de 1996
a 2006). 

Após a pas sa gem pe la Pre si dên cia da Re pú bli ca, foi
no me a do em 2006, pe lo se cre tá rio-ge ral da Or ga ni za- 
ção das Na ções Uni das, en vi a do es pe ci al pa ra a Lu ta
con tra a Tu ber cu lo se e en tre 2007 e 2013 foi al to re pre- 
sen tan te da ONU pa ra a Ali an ça das Ci vi li za ções. Atu al- 
men te pre si dia a Pla ta for ma Glo bal pa ra os Es tu dan tes
Sí ri os, fun da da por ele em 2013 com o ob je ti vo de con- 
tri buir com a emer gên cia aca dê mi ca que o con fli to na
Sí ria ti nha cri a do, dei xan do mi lha res de jo vens sem
aces so à edu ca ção.

Em men sa gem, o atu al pre si den te, Mar ce lo Re be lo de
Sou sa dis se  que Sam paio lu tou “se re na men te” pe la
“igual da de na li ber da de”. Lem brou a atu a ção do an ti go
che fe de Es ta do  no mo vi men to es tu dan til no iní cio dos
anos 60, na de fe sa em tri bu nais dos pre sos po lí ti cos du- 
ran te a di ta du ra, na re pre sen ta ção ex ter na da de mo cra- 
cia e na cons tru ção de pon tes, dé ca da após dé ca da, en- 
tre “for ma ções di ver sas no seu he mis fé rio po lí ti co e
além de le”.  Ao anun ci ar lu to ofi ci al de três di as no país,
o pri mei ro-mi nis tro An tó nio Cos ta tam bém des ta cou o
tra ba lho de Sam paio, des de o pa pel de li de ran ça no mo- 
vi men to es tu dan til de 1962 até os úl ti mos anos de vi da,
com a pla ta for ma in ter na ci o nal pa ra es tu dan tes re fu gi- 
a dos. No Twit ter, o pre si den te do Par la men to Eu ro peu,
Da vid Sas so li, en vi ou con do lên ci as à fa mí lia do ex-pre- 
si den te, afir man do que ele se rá sem pre uma “re fe rên cia
pa ra a so ci al-de mo cra cia e pa ra os de fen so res do Es ta do
de di rei to”. 

CASO HENRY BOREL

Testemunhas de acusação
serão ouvidas pela Justiça

A CRIANÇA, DE 4 ANOS DE IDADE,  MORREU EM ABRIL.

TÂNIA RÊGO

O juí zo da 2ª Va ra Cri mi nal do Rio de Ja nei ro mar cou
pa ra 6 de ou tu bro a au di ên cia vi san do ou vir tes te mu- 
nhas de acu sa ção do pro ces so so bre a mor te do me ni no
Henry Bo rel. As tes te mu nhas de de fe sa de vem ser ou vi- 
das em ou tra da ta, após o en cer ra men to da pro va da
acu sa ção.

O ex-ve re a dor Jai ro Sou za dos

San tos Jú ni or, co nhe ci do co mo Dr.

Jai ri nho, e a mãe de Henry, a

pro fes so ra Mo ni que Me dei ros,

fo ram de nun ci a dos e pre sos pe lo

cri me.

A juí za Eli za beth Ma cha do Lou ro, da 2ª Va ra Cri mi nal,
au to ri zou a pre sen ça dos dois acu sa dos na ses são de de- 
poi men tos de 6 de ou tu bro, mas eles não se rão in ter ro- 
ga dos nes te dia.

Jai ri nho e Mo ni que fo ram pre sos em abril, de pois que
se tor na ram sus pei tos de ma tar a cri an ça, de 4 anos de
ida de, no apar ta men to do ca sal, na Bar ra da Ti ju ca, na
zo na oes te da ci da de do Rio de Ja nei ro.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro

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


São Luís, sá-feira, 02 de setembro de 2021

Responsável: Thayane Maramaldo
E-mail: thaymaramaldo@hotmail.com 6GERAL

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 09/08/2021 a 06/09/2021, 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
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P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19
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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

06/09/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SBCO 
regional MA.

A Regional do estado do Maranhão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica ( 
SBCO) com sede na Avenida Newton Bello n 560 na cidade de Imperatriz – MA com CNPJ: 
31.887.045/0001-53   representada pelo seu presidente Gumercindo Leandro da Silva Filho, 
em consonância com o estabelecido pelo Estatuto Social da SBCO , convoca todos  os 
membros associados e titulares adimplentes desta regional para participação na Assembleia 
Geral  Extraordinária ( AGE)  a ser realizada de maneira virtual pela plataforma Google Meet 
com qualquer número de presentes no dia 15 de Setembro de 2021, às 19:30hs em primeira 
chamada e as 20:00hs em segunda chamada, para deliberação da seguinte pauta: 
1) Reforma do Estatuto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica - regional Maranhão.

A AGE virtual:
Será realizada em 15/09/2021, de forma virtual.
A Transmissão será gravada e realizada pela Plataforma  Google Meet pelo link:Para partici-
par da reunião no Google Meet, clique neste link: meet.google.com/usa-kung-sey

Ou abra o Meet e digite este código: usa-kung-sey

São Luís, 08/09/2021
Gumercindo Leandro da Silva Filho

Presidente da regional Maranhão da SBCO

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. Processo Administrativo n° 01.0309.0001/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa para fornecimento de equipamentos diversos para informatização das equipes de Saúde da 
Família e equipes de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico. MODALIDADE: 
Pregão. FORMA: Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/19 Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 27 de 
setembro de 2021 às 09:00. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://
www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e no portal do Município no Endereço eletrônico http://transparencia.
gracaaranha.ma.gov.br/, no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site do TCE/MA no sistema 
SACOP. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com 
ou pelo telefone (99) 3575-1117.

Graça Aranha - MA, 09 de setembro de 2021.
 Thiago Campos Pedrosa  

Pregoeiro da CPL
Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Graça Aranha- MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. Processo Administrativo n° 01.0309.0001/2021. OBJETO: 
Contratação de serviços especializada para prestação de serviços de organização e animação 
das festividades do aniversario da cidade. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: 
Menor Preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 24 de setembro de 2021 às 09:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no pré-
dio da Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha 
- MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas no portal do Município no Endereço 
eletrônico http://transparencia.gracaaranha.ma.gov.br/ e no site do TCE/MA no sistema SA-
COP, esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmgracaaranha@
yahoo.com ou pelo telefone (99) 3575-1117.

Graça Aranha - MA, 09 de agosto de 2021.
THIAGO CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos inte-
ressados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Avenida Fabrício Ferraz, nº 112, Centro 
- Montes Altos/MA, sob égide da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, Licitação 
Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, objetivando Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de engenharia para perfuração de poço tubular - 290mx8” - incluindo cerca de mourões 
– localizado no assentamento Canaveral. A abertura da sessão pública será no dia 29 de setembro de 2021, às 10h00min 
(dez horas). O edital encontra-se disponível no site https:// www.montesaltos.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo 
e-mail editais.montesaltos2021@gmail.com e poderá ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 
12h00min, ou adquirido impresso a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte 
cinco reais) na rede bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Montes 
Altos, Sala da Comissão de Licitação, no endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comis-
são Permanente de Licitação. Montes Altos - Maranhão 09 de setembro de 2021. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2021 através de SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na 
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para 
a aquisição de materiais e equipamentos de informática, conforme Termo de Referência, em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 15 de setembro de 2021. O Edital 
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h, e no site do Município. Os in-
teressados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do 
DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. 
Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando 
provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 09 de setembro de 
2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

PROCESSO SELETIVO

 O SEBRAE MARANHÃO, através do Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Re-
gional 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:

 

 Os interessados em participar do certame deverão observar os requisitos, do-
cumentos e perfil profissional exigidos nas normas do Processo Seletivo do SE-
BRAE que estão disponíveis no site https://sistemas.fiema.org.br/seletivos/ e 
realizar as inscrições de acordo com a vaga disponibilizada.

São Luís- MA, 03 de setembro de 2021

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

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas orga-
nizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para composição da merenda escolar do Município de 
São Domingos do Azeitão/MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA: até as 14:00h 
(quatorze horas) do dia 05/10/2021.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 05/10/2021 as 14:00h (quatorze horas)
HORÁRIO: 14:00h (quatorze horas)
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE.
MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: Na Comissão Permanente de Lici-
tações – CPL, situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do Azeitão – MA, em dias úteis de segunda à sexta, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas; E-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com, no site do Munícipio: https://saodomin-
gosdoazeitao.ma.gov.br/

São Domingos do Azeitão/MA, 09 de setembro de 2021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL
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Durante os 5 dias, o Mutirão da Segunda Dose funciona das 8h às 16 horas. O indivíduo
deve ter em mãos CPF, Cartão do SUS e de aplicação da primeira dose

COMBATE À COVID-19

Cidade Olímpica recebe
Mutirão da Segunda Dose

Nos di as 10, 11, 12, 18 e 19 de se- 
tem bro, a Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de re a li za o Mu ti rão da Se gun da Do se
con tra a Co vid-19, no bair ro da Ci da- 
de Olím pi ca, em São Luís. A ação
acon te ce no Cen tro Edu ca Mais Pa dre
Jo sé Bráu lio Sou sa Ayres e pre ten de
imu ni zar as pes so as que re ce be ram a
pri mei ra do se em ju nho des te ano. “Já
são mais de 4 mi lhões de ma ra nhen- 
ses va ci na dos com a pri mei ra do se em
to do o es ta do, con tu do, ain da te mos

um nú me ro pe que no de pes so as com
o ci clo com ple to de imu ni za ção, me- 
nos de 2 mi lhões. Des sa for ma, o nos- 
so es for ço é pa ra au men tar es se quan- 
ti ta ti vo fa zen do o cha ma men to da
po pu la ção pa ra re ce ber a va ci na, a
fim de ter mos de con tro lar a do en ça
no es ta do”, dis se o se cre tá rio de Es ta- 
do da Saú de, Car los Lu la.

Du ran te os cin co di as, o Mu ti rão da
Se gun da Do se fun ci o na das 8h às 16
ho ras. Ao che gar no lo cal, o in di ví duo
de ve ter em mãos CPF, Car tão do SUS
e de apli ca ção da pri mei ra do se.

No mês de ju nho, quan do o Go ver- 
no do Es ta do re a li zou o Ar rai al da Va- 
ci na ção da Ci da de Olím pi ca, o ob je ti- 
vo foi opor tu ni zar que pes so as re si- 
den tes em lo cais dis tan tes dos gran- 
des cen tros pu des sem ter aces so à va- 
ci na. Nes ta se gun da eta pa, a ini ci a ti va
vai con tri buir pa ra o au men to do per- 
cen tu al de imu ni za dos con tra a Co- 
vid-19 no Ma ra nhão.

Pre sen te na aber tu ra do mu ti rão, o
pre si den te da Em pre sa Ma ra nhen se
de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh),
Mar cos Gran de, re for çou a ex pec ta ti- 
va de va ci nar mais de 13 mil pes so as.
“A Ci da de Olím pi ca era um dos bair- 
ros com me nor ín di ce de va ci na dos
com a pri mei ra do se. Nes te iní cio da
se gun da eta pa, re for ça mos o com pro- 
mis so do Go ver no do Es ta do ao cri ar
pro ces sos pa ra mu dar es sa re a li da de,
ten do co mo ba se a uni ver sa li da de do
SUS en quan to di rei to de to dos e pa ra
to dos”.
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vai con tri buir pa ra o au men to do per- 
cen tu al de imu ni za dos con tra a Co- 
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va de va ci nar mais de 13 mil pes so as.
“A Ci da de Olím pi ca era um dos bair- 
ros com me nor ín di ce de va ci na dos
com a pri mei ra do se. Nes te iní cio da
se gun da eta pa, re for ça mos o com pro- 
mis so do Go ver no do Es ta do ao cri ar
pro ces sos pa ra mu dar es sa re a li da de,
ten do co mo ba se a uni ver sa li da de do
SUS en quan to di rei to de to dos e pa ra
to dos”.

FEIRA AGROPECUÁRIA

Carlos Brandão e comitiva
participam da Expointer

EXPOINTER É MAIOR FEIRA A CÉU ABERTO DA AMÉRICA LATINA

Co mi ti va do Go ver no do Es ta do, li de ra da pe lo vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, par ti ci pou  da 44ª edi ção da
Ex po si ção In ter na ci o nal de Ani mais, Má qui nas, Im ple- 
men tos e Pro du tos Agro pe cuá ri os (Ex poin ter), no Rio
Gran de do Sul. O even to – co nhe ci do co mo a mai or fei ra
agro pe cuá ria a céu aber to da Amé ri ca La ti na -, te ve iní- 
cio no dia 4 de se tem bro e se gue até o pró xi mo dia 12.
Bran dão e a co mi ti va ma ra nhen se fo ram re cep ci o na dos
pe lo go ver na dor do Rio Gran de do Sul, Edu ar do Lei te,
no Pa lá cio Pi ra ti ni, se de do po der Exe cu ti vo, em Por to
Ale gre, on de a agen da te ve iní cio com uma vi si ta gui a- 
da.  

Bran dão res sal tou a opor tu ni da de pa ra re a li zar es sa
tro ca de ex pe ri ên ci as exi to sas e ga ran tiu que vai le var
apren di za dos pa ra o Ma ra nhão. “Nós es ta mos em bus ca
de opor tu ni da des. É uma ex pe ri ên cia mui to boa, a gen- 
te tem apren di do bas tan te, e [so bre] es sa ex pe ri ên cia,
nós va mos di a lo gar com os ban cos do Ma ra nhão, que
ope ram o Ban co do Nor des te, o Ban co da Amazô nia, pa- 
ra que a gen te pos sa me lho rar o aten di men to, di mi nuir
a bu ro cra cia, fa ci li tar o cré di to, au men tar os pra zos e,
den tro des sa po lí ti ca econô mi ca, ten tar re du zir até
mes mo os ju ros. É uma opor tu ni da de ím par, que a gen te
vai le var pa ra o nos so es ta do”, afir mou.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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acon te ce no Cen tro Edu ca Mais Pa dre
Jo sé Bráu lio Sou sa Ayres e pre ten de
imu ni zar as pes so as que re ce be ram a
pri mei ra do se em ju nho des te ano. “Já
são mais de 4 mi lhões de ma ra nhen- 
ses va ci na dos com a pri mei ra do se em
to do o es ta do, con tu do, ain da te mos

um nú me ro pe que no de pes so as com
o ci clo com ple to de imu ni za ção, me- 
nos de 2 mi lhões. Des sa for ma, o nos- 
so es for ço é pa ra au men tar es se quan- 
ti ta ti vo fa zen do o cha ma men to da
po pu la ção pa ra re ce ber a va ci na, a
fim de ter mos de con tro lar a do en ça
no es ta do”, dis se o se cre tá rio de Es ta- 
do da Saú de, Car los Lu la.

Du ran te os cin co di as, o Mu ti rão da
Se gun da Do se fun ci o na das 8h às 16
ho ras. Ao che gar no lo cal, o in di ví duo
de ve ter em mãos CPF, Car tão do SUS
e de apli ca ção da pri mei ra do se.

No mês de ju nho, quan do o Go ver- 
no do Es ta do re a li zou o Ar rai al da Va- 
ci na ção da Ci da de Olím pi ca, o ob je ti- 
vo foi opor tu ni zar que pes so as re si- 
den tes em lo cais dis tan tes dos gran- 
des cen tros pu des sem ter aces so à va- 
ci na. Nes ta se gun da eta pa, a ini ci a ti va
vai con tri buir pa ra o au men to do per- 
cen tu al de imu ni za dos con tra a Co- 
vid-19 no Ma ra nhão.

Pre sen te na aber tu ra do mu ti rão, o
pre si den te da Em pre sa Ma ra nhen se
de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh),
Mar cos Gran de, re for çou a ex pec ta ti- 
va de va ci nar mais de 13 mil pes so as.
“A Ci da de Olím pi ca era um dos bair- 
ros com me nor ín di ce de va ci na dos
com a pri mei ra do se. Nes te iní cio da
se gun da eta pa, re for ça mos o com pro- 
mis so do Go ver no do Es ta do ao cri ar
pro ces sos pa ra mu dar es sa re a li da de,
ten do co mo ba se a uni ver sa li da de do
SUS en quan to di rei to de to dos e pa ra
to dos”.
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FEIRA AGROPECUÁRIA

Carlos Brandão e comitiva
participam da Expointer

EXPOINTER É MAIOR FEIRA A CÉU ABERTO DA AMÉRICA LATINA

Co mi ti va do Go ver no do Es ta do, li de ra da pe lo vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, par ti ci pou  da 44ª edi ção da
Ex po si ção In ter na ci o nal de Ani mais, Má qui nas, Im ple- 
men tos e Pro du tos Agro pe cuá ri os (Ex poin ter), no Rio
Gran de do Sul. O even to – co nhe ci do co mo a mai or fei ra
agro pe cuá ria a céu aber to da Amé ri ca La ti na -, te ve iní- 
cio no dia 4 de se tem bro e se gue até o pró xi mo dia 12.
Bran dão e a co mi ti va ma ra nhen se fo ram re cep ci o na dos
pe lo go ver na dor do Rio Gran de do Sul, Edu ar do Lei te,
no Pa lá cio Pi ra ti ni, se de do po der Exe cu ti vo, em Por to
Ale gre, on de a agen da te ve iní cio com uma vi si ta gui a- 
da.  

Bran dão res sal tou a opor tu ni da de pa ra re a li zar es sa
tro ca de ex pe ri ên ci as exi to sas e ga ran tiu que vai le var
apren di za dos pa ra o Ma ra nhão. “Nós es ta mos em bus ca
de opor tu ni da des. É uma ex pe ri ên cia mui to boa, a gen- 
te tem apren di do bas tan te, e [so bre] es sa ex pe ri ên cia,
nós va mos di a lo gar com os ban cos do Ma ra nhão, que
ope ram o Ban co do Nor des te, o Ban co da Amazô nia, pa- 
ra que a gen te pos sa me lho rar o aten di men to, di mi nuir
a bu ro cra cia, fa ci li tar o cré di to, au men tar os pra zos e,
den tro des sa po lí ti ca econô mi ca, ten tar re du zir até
mes mo os ju ros. É uma opor tu ni da de ím par, que a gen te
vai le var pa ra o nos so es ta do”, afir mou.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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PA TRÍ CIA CU NHA

Mês mar ca ou tros fa tos

Terrorismo

20 anos do ataque às
duas torres nos EUA

N
o dia 11 de se tem bro de 2001 o mun do pa rou
di an te das ima gens da te le vi são pa ra as sis tir
in cré du lo, ao vi vo, um ata que ter ro ris ta que
dei xou qua se 3 mil mor tos e mi lha res de fe ri- 

dos. Uma ma nhã que fez com que o mun do vis se, per- 
ple xo, o ter ror, a mor te, a mal da de. Ima gens que mes mo
após 20 anos ain da são fres cas na me mó ria de quem
acom pa nhou o mai or aten ta do em so lo ame ri ca no da
his tó ria.

O 11 de se tem bro foi o dia em que qua tro aviões fo- 
ram se ques tra dos por 19 ter ro ris tas pa ra ata car edi fí ci os
em ble má ti cos do po der econô mi co, po lí ti co, mi li tar e
cul tu ral dos Es ta dos Uni dos. Os ata ques co me ça ram às
8h46 ho rá rio lo cal. Dois aviões fo ram ar re mes sa dos
con tra as Tor res Gê me as, em No va York. Um ter cei ro
avião foi jo ga do con tra o Pen tá go no, na Vir gí nia, e o
quar to, caiu so bre um bos que na Pen sil vâ nia, às 10h03.

Jun tos, os qua tro ata ques, pla ne ja dos e exe cu ta dos
pe la re de ter ro ris ta Al-Qa e da, co man da da por seu fun- 
da dor, o sau di ta Osa ma Bin La den (1957-2011), dei xa- 
ram um sal do de 2.977 mor tos e qua se 7 mil fe ri dos.

O ter ror es tá na me mó ria, cla ro que pa ra quem es ta va
lá e so bre vi veu, mas tam bém pa ra quem acom pa nhou.
Per gun ta mos pa ra al gu mas pes so as o que elas es ta vam
fa zen do na que le fa tí di co dia e qual sua re a ção quan do
acom pa nhou o aten ta do. Eu es ta va de fol ga do jor nal, e
es ta va fa zen do afa ze res do més ti cos. A te le vi são es ta va
li ga da quan do o plan tão da TV Glo bo en trou mos tran do
já os efei tos do pri mei ro ata que e trans mi tiu ao vi vo o
se gun do aten ta do. Eu fi quei per ple xa.

No jor nal O Im par ci al a cor re ria foi ge ral. O Su pe rin- 
ten den te de Pro du ção e Con teú do, Cé lio Ser gio, con tou
que es ta va pas se an do na Rua Gran de quan do foi cha- 
ma do pe lo en tão Di re tor de Re da ção, Gil mar Cor reia,
pa ra vol tar ur gen te pa ra a re da ção. Aliás, não só ele, mas
to dos os jor na lis tas, di a gra ma do res, grá fi cos, que não
es ta vam na re da ção na que le mo men to, ti ve ram que ir
pa ra o jor nal na que la ma nhã. O as sun to ren deu a úl ti ma
edi ção ex tra do jor nal. “Lá na Rua Gran de mes mo eu pa- 
rei pa ra ver a te le vi são e sa ber o que ti nha acon te ci do, aí
vol tei pa ra o jor nal pa ra fa zer mos uma edi ção ex tra. Fi- 
ze mos um ca der no de 4 pá gi nas so bre o aten tan do ao
World Tra de Cen ter, que às 14h já es ta va nas ban cas. A
ca pa foi ‘Ata que ao Tio Sam’, e no dia se guin te o jor nal
saiu com a re per cus são dos fa tos”, lem bra Cé lio Sér gio.

A pro du to ra cul tu ral Mar cia Car va lho re la tou que es- 
ta va tra ba lhan do na ho ra. “Es ta va na AMAR TE e as sis ti
tu do em tem po re al nu ma In ter net, que na épo ca era
dis ca da. Foi ater ro ri zan te por que mi nha mãe es ta va no
Rio de Ja nei ro as sis tin do e co me çou a pas sar mal no te- 
le fo ne co mi go, e eu im po ten te a tu do. Só sei que co me- 
cei a re zar”, lem brou.

A jor na lis ta e ad vo ga da Lis san dra Lei te con tou que
tam bém acom pa nhou tu do ao vi vo. “Eu ti nha da do ba- 
nho em Pe dro, be be zi nho com me nos de um mês, dei de
ma mar e co lo quei ele no ber ço. Me sen tei na pol tro na,

li guei a TV e vi o avião mer gu lhan do na tor re. Foi bem
cho can te. Lem bro bem os de ta lhes”.

Fi ze mos um ca der no de 4 pá gi nas

so bre o aten tan do ao World Tra de

Cen ter, que às 14h já es ta va nas

ban cas. A ca pa foi ‘Ata que ao Tio

Sam’, e no dia se guin te o jor nal saiu

com a re per cus são dos fa tos

O tam bém jor na lis ta Ze ma Ri bei ro achou a prin cí pio
que se tra ta va de um ga me. “Ta va che gan do no Ban co do
Nor des te, on de tra ba lha va à épo ca, vi as ima gens na te- 
vê sem som e pen sei que al gum pro gra ma pas sa va al gu- 
ma es pé cie de ga me. Co men tá ri os du ra ram o dia in tei ro
e no fim do ex pe di en te sen ta mos na cal ça da do bar Cor- 
ren te das Flo res, vul go Ba ca na, de sau do sa me mó ria (o
bar, o an ti go pro pri e tá rio se gue vi vo), e to ma mos a gra- 
de de cer ve ja mais rá pi da da mi nha vi da”, lem brou.

O ad mi nis tra ti vo Le o nar do Vi ei ra ti nha 17 anos e es- 
ta va as sis tin do Dra gon Ball Z, quan do o mes mo foi in- 
ter rom pi do pe lo plan tão da Glo bo. Na que la épo ca, o
pro gra ma in fan til Bam bu luá era apre sen ta do por An gé- 
li ca.

O aten ta do aos Es ta dos Uni dos não foi o úni co epi só- 
dio que mar cou o dia 11 de se tem bro no mun do, em ou- 
tras épo cas. O por tal Aven tu ras na His tó ria (aven tu ras- 
nahis to ria.uol.com.br) re lem brou ou tros fa tos que aca- 
ba ram ofus ca dos ta ma nha a tra gé dia con tra os EUA.

1. Gol pe no Chi le –  O go ver no de Sal va dor Al len de,
pri mei ro pre si den te so ci a lis ta chi le no elei to por vo to
po pu lar, em 1970, ter mi nou an tes do pre vis to. Em 11 de
se tem bro de 1973, sob o co man do do ge ne ral Au gus to
Pi no chet, tan ques e aviões cer ca ram o pa lá cio de La Mo- 
ne da, se de do go ver no, em San ti a go, e abri ram fo go pa ra
con su mar o gol pe de Es ta do apoi a do pe lo ser vi ço se cre- 
to nor te-ame ri ca no.

2. Guer ra na Ale ma nha na zis ta –  Uma das pri mei ras
ações das tro pas ali a das con tra a Ale ma nha na zis ta, du- 
ran te a Se gun da Guer ra Mun di al, ocor reu en tre 11 e 12
de se tem bro. Na ci da de ale mã de Darms tadt, a da ta é
lem bra da até ho je com pe sar – os aviões da RAF (Re al
For ça Aé rea) bri tâ ni ca bom bar de a ram o lo cal em 1944 e
dei xa ram co mo re sul ta do  mais de 10 mil mor tos. Além
dis so, o ata que aé reo pro vo cou qua se a des trui ção to tal
do cen tro an ti go e trans for mou mais de 70% das cons- 
tru ções da ci da de em pó.

3. EUA per dem ba ta lha – Em 1777, o Exér ci to Con ti- 
nen tal, li de ra do por Ge or ge Washing ton, le vou uma so- 
va dos in gle ses de Wil li am Howe nu ma das lu tas após a
in de pen dên cia. A Ba ta lha de Brandywine foi a mais lon- 
ga do con fli to: du rou das 10h da ma nhã até as 16h30 do
dia 11.

4. Ca ran di ru abre as por tas – A Ca sa de De ten ção do
Ca ran di ru foi inau gu ra da em São Pau lo pe lo pre fei to Jâ- 
nio Qua dros em 11 de se tem bro de 1956. Pro je ta da pa ra
abri gar pre sos à es pe ra de jul ga men to, com por ta va
3.250 pes so as.

5. Mor te de Pe ter Tosh  – Em 11 de se tem bro de 1987,
três ho mens in va di ram a ca sa do can tor Pe ter Tosh, di- 
fu sor do rit mo e da cul tu ra do reg gae e ex-par cei ro de
Bob Marley. Ou tros dois co le gas do ar tis ta tam bém fo- 
ram mor tos.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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Maranhenses podem estar entre desaparecidos de naufrágio na costa da Guiana
Francesa. Eles teriam ido para o país vizinho para trabalhar em um garimpo

Ma ra nhen se, mas mo ra va
em Ro rai ma

Nau frá gio e res ga te

PAU LO PON TES

NAUFRÁGIO

Maranhenses somem
na Guiana Francesa

O
nau frá gio de uma ca noa na
Gui a na Fran ce sa, no dia 28
de agos to, ain da en che de
an gús tia a fa mí lia dos 19

bra si lei ros que es tão de sa pa re ci dos.
Dos 19 de sa pa re ci dos, qua tro ma ra- 
nhen se da ci da de de Tu ri lân dia es ta ri- 
am en tre eles. O mu ni cí pio de Tu ri lân- 
dia fi ca dis tan te cer ca de 160 km da
ca pi tal ma ra nhen se.

Os ma ra nhen ses se ri am to dos da
mes ma fa mí lia e fo ram iden ti fi ca dos
co mo: Car los Adri a no Al mei da, de 22
anos, a es po sa Ka ri ne Oli vei ra So a res,
de 18 anos, a mãe de la, Ge a ne Oli vei- 
ra, de 43 anos, e a ir mã de la, Gés si ca
Oli vei ra So a res, de 22 anos.

De acor do com fa mi li a res dos de sa- 
pa re ci dos, os qua tro dei xa ram a ci da- 
de de Tu ri lân dia em ju lho com a in- 
ten ção de tra ba lhar em um ga rim po
na re gião de fron tei ra en tre o Bra sil e a
Gui a na Fran ce sa.

A em bar ca ção par tiu de Oi a po que,

no ex tre mo Nor te do Ama pá, com
des ti no ao país que faz fron tei ra com
o Bra sil.

Ou tra ma ra nhen se tam bém es tá
de sa pa re ci da por con ta do nau frá gio.
Ma ria da Con cei ção Sil va San tos, co- 
nhe ci da co mo Sil via, de 58 anos, nas- 
ceu no Ma ra nhão mas vi via com a fa- 

mí lia em Ro rai ma an tes de mo rar por
tem po ra das no Su ri na me. Ela vi a ja há
mais de 20 anos pe la re gião pa ra tra-
ba lhar em ga rim pos. O úl ti mo con ta- 
to com a fa mí lia ela te ve em Ma naus,
em 26 de agos to, 2 di as an tes do em- 
bar que em Oi a po que.

Em co mu ni ca do, a pre fei tu ra de
uma ci da de Gui a na Fran ce sa de ta-
lhou que a ope ra ção de res ga te no
mar foi ini ci a da de pois que uma em- 
bar ca ção en con trou uma mu lher
agar ra da em uma boia.

Ela es ta va no ca nal de aces so ao
por to de Kou rou, do la do fran cês, e
con tou, se gun do a no ta, que es ta va à
de ri va de pois que a ca noa em que ela
es ta va nau fra gou na noi te de 28 de
agos to.

Fo ram des ti na das à re gião um he li- 
cóp te ro e em bar ca ções es pe ci a li za- 
das “pa ra pro cu rar pos sí veis náu fra- 
gos em uma am pla fai xa cos tei ra de
Cai e na a Sinnamary”, ci da des que fi-
cam dis tan tes 100 quilô me tros uma
da ou tra.

As bus cas fo ram fei tas por dois di- 
as, no dia 31 de agos to e 1º de se tem-
bro, e fo ram res ga ta das 4 pes so as com
vi da, em di fe ren tes pon tos do mar, e
um cor po sem iden ti fi ca ção. Com a
de ci são do go ver no fran cês de sus-
pen der as bus cas, um gru po de vo lun- 
tá ri os re sol veu pro cu rar de sa pa re ci-
dos por con ta pró pria em al to mar.

O Mi nis té rio Pú bli co de Cai e na
abriu um inqué ri to po li ci al ju di ci al,
con fi a do à Bri ga da Ma rí ti ma de Cai e- 
na. No Bra sil, o inqué ri to é con du zi do
pe la PF

MARANHÃO

Como evitar queimadas em propriedades rurais

No úl ti mo dia 1º de se tem bro, o Ins- 
ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais
(In pe) di vul gou que o Ma ra nhão re- 
gis trou 3.322 fo cos de quei ma das em
agos to des te ano.

Se gun do o In pe, des de o iní cio do
ano até o mês de agos to, o Ma ra nhão
re gis trou 6.793 fo cos de in cên dio em
to do o es ta do. Os da dos fo ram cap ta- 
dos por meio de sa té li tes de re fe rên- 
cia.

Ain da de acor do com o In pe, hou ve
um cres ci men to de 29% em re la ção ao
mes mo pe río do de 2020. A se gun da
quin ze na do mês de agos to re pre sen- 
tou o pe río do mais crí ti co do ano em
re la ção aos fo cos de in cên dio.

O In pe aler ta que o ris co de quei- 
ma das no Ma ra nhão per ma ne ce até o
iní cio do mês de ou tu bro, por con ta
da bai xa umi da de, o ca lor e o ven to
que fa ci li tam a pro pa ga ção das cha- 
mas.  Se gun do o mé di co ve te ri ná rio e
pe cu a ris ta, Sa mir Sal da nha Ni co lau,
in cên di os ru rais pre ci sam ser com ba- 
ti dos, pois co lo cam em ris co a bi o di- 
ver si da de ve ge tal e ani mal. “Os in cên- 
di os ru rais des va lo ri zam as ter ras
agri cul tá veis ao de gra dar o so lo pe la
re du ção da por cen ta gem de ma té ria

or gâ ni ca, po den do até le var a ze ro. E é
a ma té ria or gâ ni ca a ri que za do so lo,
ela é o prin ci pal fa tor de fer ti li da de de
so los pa ra a agro pe cuá ria”, aler ta Sa- 
mir Ni co lau.

Os in cên di os ru rais

des va lo ri zam as ter ras

agri cul tá veis ao

de gra dar o so lo pe la

re du ção da por cen ta gem

de ma té ria or gâ ni ca,

po den do até le var a ze ro

O pe cu a ris ta ain da dá di cas es tra té- 
gi cas pa ra os pro du to res ru rais de co- 
mo evi tar as quei ma das em su as pro- 
pri e da des. En tre as ori en ta ções, es tá o
uso de Equi pa men tos de Pro te ção In- 
di vi du al (EPIs) e uma equi pe ca pa ci- 
ta da pa ra atu ar co mo bri ga dis tas.
Além de cui da dos com li xões pró xi- 
mos ao lo cal, que po dem cau sar o sur- 
gi men to “es pon tâ neo” de fo cos de in- 
cên dio.

Ve ja di cas de co mo evi tar quei ma- 
das em pro pri e da des ru rais:

Acei ro
Acei ro é o no me que da mos a lim pe za
de uma fai xa de so lo, em ge ral no pe rí- 
me tro ex ter no da pro pri e da de, dei- 
xan do o so lo sem ve ge ta ção, faz-se
com uso de gra de ni ve la do ra ou por
ro ça dei ra. Bus ca-se dei xar o so lo sem
ve ge ta ção e con se quen te men te sem
ma te ri al pa ra com bus tão.

Pre pa ra ção da equi pe
Uma equi pe bem ca pa ci ta da pa ra
atu ar co mo bri ga dis tas, é ins truí da de
me di das de se gu ran ça pes so al, uso de
equi pa men tos de se gu ran ça in di vi- 

du al (EPIs) e dos pró pri os ma te ri ais
de com ba te aos in cên di os.

Ma te ri ais de com ba te a in cên dio
Aba fa do res, en xa das e bom bas cos- 
tais além de EPIs, são al guns dos ma- 
te ri ais que cos tu ma mos re co men dar
aos fa zen dei ros ter em bo as con di- 
ções, re vi sa dos e or ga ni za dos, fi can do
as sim pron tos pa ra uso lo go no iní cio
do pe río do de se ca.

Uso de tra to res
Uso de tra to res em es tra té gi as de
com ba te a in cên dio em pas tos e la- 
vou ras po de tra zer ex ce len tes re sul ta- 
dos, em ge ral faz-se o ace ro a fren te da
li nha de fo go na di re ção de avan ço
com uma gra de ni ve la do ra. É im por- 
tan tís si mo que o ope ra dor da má qui- 
na se ja de vi da men te ca pa ci ta do po- 
den do o pró prio tra tor ser con su mi do
pe las cha mas em ca so de er ros de es- 
tra té gia de com ba te ou pa ne do ma- 
qui ná rio.

Uso de re ser va tó ri os es tra té gi cos
de água
Po dem ser usa dos ca mi nhões pi pa ou
pi pa re bo que de tra tor, es tra té gia de
ex ce len te re sul ta do, res sal ta-se a
mes ma ne ces si da de de ca pa ci ta ção
dos ope ra do res que do uso de tra to- 
res.

Uso de pa re des ver des

Es tra té gia pou co uti li za da no Ma ra- 
nhão, po de mos cons truir “pa re des”
plan tan do ve ge ta ção não pro pen sa a
ser con su mi da pe las cha mas, co mo
cac tos e aga ves. Pro pri e da des que
tem en tra da re cor ren te de fo go no pe- 
río do se co ad vin do da mes ma di re ção
po dem lan çar mão des sa es tra té gia.

Lim pe za de li xo
Pro pri e da des pró xi mas a li xões e es- 
tra das po dem so frer com o sur gi men- 
to “es pon tâ neo” de fo cos de in cên dio
oriun dos da con cen tra ção dos rai os
so la res em pe da ços de vi dro ou me tal
em di as de mui to ca lor e bai xa umi da-
de, as sim, re co lher es ses ma te ri ais se
tor na ne ces sá rio.

Ope ra ção Arith mós 42 em agos to

OPE RA ÇÃO

PF pren de mais um
pe dó fi lo na ca pi tal
ma ra nhen se

Mais uma ope ra ção da Po lí cia Fe de ral com ba te a por- 
no gra fia in fan til na ca pi tal ma ra nhen se. Na ma nhã de
on tem, sex ta-fei ra (10), foi de fla gra da a Ope ra ção Con- 
tri ção, em re pres são ao cri me de di vul ga ção de ima gens
de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes na in- 
ter net. Na ação, uma pes soa foi pre sa em fla gran te.

A in ves ti ga ção te ve iní cio par tir de de nún cia de in te- 
gran tes de um gru po do apli ca ti vo de tro ca de men sa- 
gens, on de fo ram com par ti lha das ima gens (fo tos e ví de- 
os) de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes.

A par tir des tas de nún ci as, o usuá rio res pon sá vel pe- 
las pu bli ca ções foi iden ti fi ca do e, na sex ta, foi da do
cum pri men to a Man da do de Bus ca e Apre en são, ex pe- 
di do pe la Jus ti ça Fe de ral em de cor rên cia de re pre sen ta- 
ção da Po lí cia Fe de ral.

O ob je ti vo da me di da é ar re ca dar com pu ta do res, dis- 
cos rí gi dos, mí di as mag né ti cas, pen dri ves, bem co mo
quais quer ou tros ma te ri ais re la ci o na dos à por no gra fia
in fan til, que ser vi rão de pro vas do co me ti men to do cri- 
me.

Du ran te o cum pri men to da or dem ju di ci al, fo ram en- 
con tra dos di ver sos ar qui vos con ten do ima gens de ex- 
plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes ar ma ze na- 
dos no apa re lho ce lu lar e no no te bo ok do in ves ti ga do, o
que en se jou sua au tu a ção em fla gran te pe la prá ti ca do
cri me de fi ni do no ar ti go 241-B, do Es ta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te, que tem pe na má xi ma de 4 anos de re- 
clu são.

Além dis so, o in ves ti ga do res pon de rá pe lo cri me de
dis po ni bi li za ção/di vul ga ção de ma te ri al de por no gra fia
in fan til (Art. 241-A, do ECA), cu ja pe na po de che gar a 6
(seis) anos por ca da com par ti lha men to re a li za do.

A Po li cia Fe de ral já ti nha pren di do uma pes soa, em
São Luís, por es tu pro de vul ne rá vel, pro du ção, ar ma ze- 
na men to e pos te ri or com par ti lha men to de ma te ri al
con ten do ce nas de abu so se xu al in fan til, no dia 28 de
agos to. O sus pei to foi iden ti fi ca do a par tir de in for ma- 
ções com par ti lha das pe la ONG NC MEC (Na ci o nal Cen- 
ter for Mis sing and Ex ploi ted Chil dren), res pon sá vel por
ana li sar ca sos sus pei tos de ar ma ze na men to/dis se mi- 
na ção/di vul ga ção de con teú do de ex plo ra ção se xu al in- 
fan til, por meio de pro ve do res co mo Fa ce bo ok, What- 
sapp, Go o gle, etc.

A in ves ti ga ção apu rou, não ape nas a pro du ção e
com par ti lha men to de fo tos e ví de os pe lo sus pei to, co- 
mo tam bém a pos si bi li da de de le, jun ta men te com pes- 
so as não iden ti fi ca das, gra va rem os abu sos por eles co- 
me ti dos.

O in ves ti ga do po de res pon der por cri mes co mo es tu- 
pro de vul ne rá vel (art.217-A do Có di go Pe nal), as sim co- 
mo pro du ção, ar ma ze na men to e com par ti lha men to de
ma te ri al con ten do ce nas de abu so se xu al in fan til
(arts.240, 241-A e 241-B, to dos do Es ta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te). Con si de ran do que ao me nos dez es tu- 
pros de vul ne rá vel são apu ra dos, além dos cri mes pre- 
vis tos no ECA, a pe na po de rá ul tra pas sar 150 anos.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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Laranja, acerola, banana, abacate, caju, entre outras, fazem parte do calendário de
setembro e são muito mais nutritivas nesta época do ano

Sha kes e su cos com as fru -
tas da es ta ção:

FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

Como ter nutrientes
com sucos e shakes

E
xis te uma in fi ni da de de fru- 
tas, mas as sim co mo as ver du- 
ras e le gu mes, há um ca len dá- 
rio sa zo nal que ga ran te mui to

mais sa bor e nu tri en tes em de ter mi- 
na das tem po ra das do ano. Em se tem- 
bro cer tas fru tas se des ta cam, en tão,
por que não co me çar o mês en ten- 
den do quais os be ne fí ci os de con su- 
mi-las e, de bô nus, ga ran tir uma lis ta
com su cos e sha kes de li ci o sos pa ra
apro vei tar ao má xi mo as fru tas do
mo men to?

Por se rem mais de li ci o sas e nu tri ti- 
vas, ima gi no que se ja o su fi ci en te pa ra
vo cê sair cor ren do ao su per mer ca do
mais pró xi mo, não é mes mo? Ou tro
fa tor que be ne fi cia é o pre ço. 

Co mo a ofer ta é mai or, con se quen- 
te men te, o pro du to é ba ra te a do. Além

dis so, es sas fru tas po dem ser pro du zi- 
das lo cal men te, sen do as sim, o cus to
com o trans por te tam bém di mi nui e
tu do is so im pac ta no pre ço fi nal.

Quem ex pli ca me lhor es se as sun to
é a nu tri ci o nis ta do Gru po Ma teus,
Camyla Car va lho. Se gun do ela, es se
fenô me no acon te ce por que quan do
cul ti va das em seu pe río do na tu ral, as
fru tas cap tam me lhor os nu tri en tes
do so lo em que são plan ta das. 

“As fru tas são mais fres cas e nu tri ti- 
vas quan do con su mi das na es ta ção
cer ta! Já que não pre ci sam de mui ta
in ter fe rên cia hu ma na, co mo por
exem plo, agro tó xi cos e fer ti li zan tes.
Por is so, as fru tas da es ta ção ga ran tem
uma ali men ta ção mais sau dá vel e na- 
tu ral. Ou tra gran de van ta gem dos ali- 
men tos da es ta ção é que sai mais ba- 

ra to, já que há abun dân cia do pro du- 
to”, res sal ta a nu tri ci o nis ta.

As fru tas da es ta ção

ga ran tem uma

ali men ta ção mais

sau dá vel e na tu ral.

Ou tra gran de van ta gem

dos ali men tos da es ta ção

é que sai mais ba ra to

Mas afinal, quais são as frutas de setembro?
La ran ja: mui to fa mo sa por seu al- 

to te or de vi ta mi na C – que for ta le ce o
sis te ma imu no ló gi co (pre ve nin do gri- 
pes e in fec ções) -, a la ran ja tam bém é
ri ca em po tás sio, cál cio, áci do fó li co,
mag né sio, fós fo ro e fer ro. Aju da no
con tro le do co les te rol, pres são ar te ri- 
al e, em ca sos de cons ti pa ção, es ti mu- 
la o sis te ma cir cu la tó rio e cor ri ge a
aci dez ex ces si va do or ga nis mo.

Aba ca xi: con tém cál cio, vi ta mi na
C, B1, B2, B3,B6, B9 e E, mag né sio, po- 
tás sio e fi bra. Aju da no bom fun ci o na- 
men to do co ra ção, mús cu los, sis te ma
ner vo so e sis te ma imu no ló gi co. É be- 
né fi co pa ra tra to uri ná rio, au xi lia na
di ges tão, além de con ter um po de ro so
efei to ci ca tri zan te.

Ba na na: De fá cil di ges tão e ri ca em
man ga nês, vi ta mi nas B e C, con tém
trip to fa no, ele men to que au men ta os
ní veis de se ro to ni na, con tro lan do o
de se jo por do ces. Fon te de po tás sio,
mi ne ral que au xi lia na re du ção da
pres são ar te ri al, ain da pre vi ne câim- 
bras e ofe re ce ener gia ex tra an tes de
ati vi da des fí si cas.

Aba ca te: a gor du ra mo noin sa tu ra- 
da pre sen te nes sa fru ta é res pon sá vel
por ele var o co les te rol bom no or ga- 
nis mo. Além dis so, o aba ca te au xi lia a
sa ci ar a fo me e es ti mu la a ci ca tri za- 
ção. Por ser ri co em vi ta mi na E, é bom
pa ra pes so as com do en ças car di o vas- 
cu la res e re for ça tam bém o sis te ma
imu no ló gi co. De ve ser con su mi do
com mo de ra ção de vi do ao al to va lor

ca ló ri co.
Ace ro la: fru ta com mai or te or de

vi ta mi na C. Ri ca tam bém em vi ta mi- 
na A e B, im por tan te pa ra for ta le cer o
sis te ma imu no ló gi co e com ba ter in- 
fec ções. Tam bém con tém sais mi ne- 
rais co mo fer ro, cál cio, fós fo ro, que
au men tam as de fe sas do or ga nis mo.
A pro du ção de co lá ge no evi ta o en ve- 
lhe ci men to pre co ce, já que é ri ca em
an ti o xi dan tes. 

A ace ro la tam bém aju da a con tro- 
lar a pres são ar te ri al, o co les te rol e
evi ta al guns ti pos de cân cer.

Ca ju: den tre os vá ri os nu tri en tes
do ca ju, a vi ta mi na C é quem mais se
des ta ca. Co nhe ci da por for ta le cer o
or ga nis mo, a fru ta tam bém con tém
zin co, que de sem pe nha um pa pel vi- 
tal no for ta le ci men to do sis te ma imu- 
no ló gi co con tra in fec ções e na ci ca tri- 
za ção de fe ri das. E, pa ra com ple tar, o
ca ju ain da tem fer ro e cál cio, mi ne rais
efi ca zes de com ba te à ane mia e for ta- 
le ci men to dos os sos.

Tan ge ri na: tam bém co nhe ci da co- 
mo me xe ri ca, é uma fru ta ri ca em vi- 
ta mi na A, C e fla vo noi des,  que for ta- 
le cem o sis te ma imu no ló gi co, pre ve- 
nin do e com ba ten do a ane mia, a gri- 
pe e o en ve lhe ci men to pre co ce. A tan- 
ge ri na tam bém pos sui bo as quan ti da- 
des de fi bras e de po tás sio, aju dan do
no com ba te à pri são de ven tre, na per- 
da de pe so e na pre ven ção de do en ças
co mo di a be tes, pres são al ta, cân cer e
os te o po ro se.

Smo othie de Ba na na, Aba ca xi e
La ran ja
No li qui di fi ca dor jun te 250 ml de lei te
bem ge la do, du as ba na nas con ge la- 
das cor ta das em ro de las, 150 gra mas
de io gur te na tu ral, su co de uma la ran-
ja (co a do), du as fa ti as de aba ca xi,
qua tro pe dras de ge lo e mel (ou açú- 
car) e ba ta bem até fi car cre mo so.

Sha ke de Aba ca te e Ba na na
No li qui di fi ca dor co lo que 2 co pos de
lei te de va ca ou be bi da ve ge tal, 1 aba- 
ca te ma du ro, 2 ba na nas ma du ras, 4
co lhe res de so pa de aveia em flo cos e
2 co lhe res de so pa de ado çan te ou
açú car. Ba ta e Sir va!

Su co de tox Ace ro la, La ran ja, Tan- 
ge ri na e Ce nou ra
No li qui di fi ca dor jun te 700gr de Ace- 
ro la, 1 xí ca ra de ce nou ra, água. Ba ta e
pas se o su co na pe nei ra. Pas se 2 xí ca- 
ras de La ran jas e 2 xí ca ras tan ge ri nas
no es pre me dor e adi ci o ne o lí qui do
ob ti do no mes mo re ci pi en te do su co
de ace ro la. Me xa e sir va!

Su co de Ace ro la, Ca ju e Li mão
Pri mei ro, cor te 361g de ca ju ca ju em
pe da ços e dê um ba nho rá pi do em
água fer ven te pa ra ti rar a aci dez e o
ex ces so de ta ni nos (res pon sá veis pe la
sen sa ção de “tra va” na bo ca). De pois,
é só ba ter 192g de ace ro la, 1 co lher de
so pa de mel, cu bos de ge lo no li qui di- 
fi ca dor e co ar an tes de ser vir.

Vi da no Trân si to

Cus tos

Co mo pre ve nir?

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: a SOS VI DA e
par cei ros têm in ten sa
pro gra ma ção

A SOS VI DA pe la paz no trân si to e de ze nas de par cei- 
ros pla ne ja ram e re a li za rão am pla pro gra ma ção de ati- 
vi da des du ran te a Se ma na Na ci o nal de Trân si to que
ocor re rá no pe río do de 18 a 25 de se tem bro. En tre as ati- 
vi da des têm pa les tras em es co las, ação edu ca ti va em
fai xa de pe des tres, pas seio ci clís ti co, Se mi ná rio, blitz
edu ca ti va etc.

Pre ve nir aci den tes im pac ta a eco no mia. En ten da!
Mi nis té rio da Saú de in for mou que só de 2018 a 2020,

mais de R$ 800 mi lhões fo ram gas tos no SUS com in ter- 
na ções por trau mas no trân si to.
Com a pan de mia da Co vid-19, a im por tân cia das va ci- 
nas veio à to na, afi nal a pre ven ção é o pri mei ro pas so
pa ra sal var vi das. No trân si to, es se ce ná rio não é mui to
di fe ren te. Se gun do os úl ti mos da dos ofi ci ais do Mi nis té- 
rio da Saú de, di vul ga dos em 2019, 31.945 bra si lei ros
per de ram a vi da em de cor rên cia de aci den tes. Ape sar
do trân si to ser um am bi en te im pre vi sí vel, par te des se
nú me ro po de ria ter si do evi ta do. Por is so, o Por tal do
Trân si to pro cu rou o Mi nis té rio da Saú de pa ra dis cu tir a
im por tân cia da pre ven ção e de que for ma, in cluin do
nú me ros re le van tes, os aci den tes im pac tam na so ci e da- 
de.

Uma das prin ci pais ações do país pa ra mi ni mi zar os
aci den tes é o Pro je to Vi da no Trân si to. Cri a do em 2010 e
co or de na do pe lo Mi nis té rio de Saú de em par ce ria com
di ver sos en tes, a ini ci a ti va tem co mo prin ci pal ob je ti vo
sub si di ar ges to res no for ta le ci men to de po lí ti cas de pre- 
ven ção de le sões e mor tes no trân si to, por meio da qua- 
li fi ca ção de in for ma ções, pla ne ja men to, in ter ven ções,
mo ni to ra men to e ava li a ção das in ter ven ções.

Se gun do o Mi nis té rio, ou tras es tra té gi as ado ta das são
os Pla nos Es ta du ais de Pre ven ção des tas le sões e mor tes
co or de na do pe lo Con se lho de Se cre tá ri os de Saú de
(CO NASS); e o Pla no Na ci o nal de Re du ção de Mor tes e
Le sões no Trân si to (PNA TRANS), co or de na do pe lo Mi- 
nis té rio da In fra es tru tu ra/De par ta men to Na ci o nal de
Trân si to.

De acor do com o Mi nis té rio da Saú de, a es ti ma ti va
mun di al é de que mais de 1,3 mi lhão de pes so as mor ram
em fun ção dos aci den tes anu al men te, e is so re sul ta em
cus tos que va ri am en tre 1 e 3% dos Pro du tos In ter nos
Bru tos (PIBs) dos paí ses.

No Bra sil, os cus tos dos aci den tes em ro do vi as e áre as
ur ba nas é es ti ma do em R$ 50 bi lhões. Em ou tras pa la- 
vras, os cus tos mé di os va ri am de R$ 23 mil, pa ra aci den- 
tes sem ví ti mas, a R$ 665 mil pa ra aci den tes com mor tes.
Só en tre 2018 a 2020, R$ 839,8 mi lhões fo ram gas tos no
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS) com in ter na ções por
trau mas no trân si to. Nú me ros da Se gu ra do ra Lí der, res- 
pon sá vel pe la ope ra ção do Se gu ro de Da nos Pes so ais
Cau sa dos por Veí cu los Au to mo to res de Via Ter res tre DP- 
VAT até 2020, mos tram que o se gu ro pa gou 310.710 in- 
de ni za ções no ano pas sa do. Pou co me nos que em 2019,
mes mo com o con tex to da pan de mia e a re du ção do trá- 
fe go em to do o país nos pri mei ros me ses.

O Mi nis té rio da Saú de res sal tou que le sões e mor tes
no trân si to são mul ti fa to ri ais e mul ti cau sais. Por es se
mo ti vo, é ne ces sá ria uma atu a ção in ter se to ri al e in te- 
gra da nas po lí ti cas pú bli cas. O ór gão ci tou, por exem- 
plo, a Po lí ti ca Na ci o nal de Mo bi li da de Ur ba na, em ar ti- 
cu la ção com ou tras po lí ti cas, co mo res pon sá vel pe lo
pla ne ja men to de trans por tes e uso do so lo com ro tas
mais cur tas e mais se gu ras pa ra pe des tres e ci clis tas.
Além dis so, no trans por te pú bli co con ve ni en te, se gu ro e
de bai xo cus to, além de pro je tos viá ri os, in cluin do tra- 
ves si as pa ra pe des tres con tro la das, so no ri za do res e ilu- 
mi na ção das vi as. Além dis so, tam bém in for mou que, de
2019 até ju lho des se ano, re pas sou mais de R$ 35 mi- 
lhões a es ta dos e ca pi tais.

“Si nis tros no trân si to são pre ve ní veis, pre vi sí veis e
evi tá veis. Des sa for ma, o im pac to des tes so bre a saú de
da po pu la ção tem con tri buí do pa ra a di mi nui ção da
qua li da de de vi da e da ex pec ta ti va de vi da dos bra si lei- 
ros. Além dis so, há o al to im pac to nos cus tos so ci ais com
cui da dos em saú de, com pre vi dên cia, com ab sen teís mo
ao tra ba lho e à es co la”, in for mou.

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

Art. 74. A edu ca ção pa ra o trân si to é di rei to de to dos e
cons ti tui de ver pri o ri tá rio pa ra os com po nen tes do Sis- 
te ma Na ci o nal de Trân si 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.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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Com 34 pontos, na oitava posição, o time maranhense pode aparecer novamente entre
os cinco primeiros lugares, dependendo do fracasso de mais três equipes concorrentes

Ar bi tra gem

SÉRIE B

Sampaio recebe o
Fantasma em casa
NERES PINTO

U
m jo go cu jo re sul ta do po de- 
rá dei xar o Sam paio Cor rêa 
no va men te mais pró xi mo 
do pe lo tão de fren te da Sé- 

rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. Se rá 
as sim o du e lo des te sá ba do (11), às 
16h30, no Es tá dio Cas te lão, quan do o 
Tri co lor vai en fren tar o  Ope rá rio-PR, 
pe la 23ª ro da da. Com 34 pon tos, na 
oi ta va po si ção, o ti me ma ra nhen se 
po de apa re cer no va men te en tre os 
cin co pri mei ros lu ga res, des de que 
ven ça e Gua ra ni-SP e  Avaí-SC não 
pon tu em.

A tor ci da bo li vi a na tam bém se cou 
o Náu ti co (35 pon tos), que on tem à 
noi te en fren tou o Vi la No va, em Goi â- 
nia, jo go en cer ra do após o fe cha men- 
to des ta edi ção. Já o clu be vi si tan te 
tem 32, es tá na dé ci ma co lo ca ção e 
tam bém pre ten de ven cer pa ra su bir 
mais e bri gar pe la sé ti ma. Por is so, as 
du as equi pes te rão que jo gar um fu te- 
bol ofen si vo.

Na úl ti ma opor tu ni da de em que 
en fren tou o ad ver sá rio pa ra na en se, o 
Sam paio foi der ro ta do, no mi nu to fi- 
nal, por 1 a 0, em Pon ta Gros sa-PR, no 
pri mei ro tur no. Por is so, quer dar o 
tro co. O téc ni co Fe li pe Su ri an tes tou 
vá ri as al ter na ti vas na es ca la ção da 
equi pe ini ci al, du ran te os trei nos, mas 
co mo sem pre acon te ce, dei xa pa ra di- 
vul gar os no mes dos on ze jo ga do res 
so men te uma ho ra an tes da bo la ro lar. 
No úl ti mo dia de pre pa ra ção, dois jo- 
ga do res sen ti ram  des con for to mus- 
cu lar e se rão ava li a dos nos ves tiá ri os. 
São eles, o za guei ro Joé cio e o ata can-

NO PRIMEIRO TURNO O OPERÁRIO VENCEU O TRICOLOR POR 1 X 0 NO PARANÁ.

te Ci el.
É pos sí vel que o Sam paio apre sen te 

até três al te ra ções na de fe sa, meio de 
cam po e ata que, po rém, a ten dên cia é 
man ter a ba se que vi nha atu an do. As 
dú vi das são a vol ta de Zé Má rio à la te- 
ral-es quer da, Pi men ti nha e Jack son 
no ata que. O za guei ro Alan Go dói, re- 
cu pe ra do de uma le são e em bo as 
con di ções fí si cas, es tá à dis po si ção e 
po de re a pa re cer ao la do do ex pe ri en- 
te Joé cio.  Uma das pos sí veis for ma- 
ções do Tri co lor é es ta: Luiz Da ni el; 
Wat son, Joé cio (ou Alan Go dói), Éder 
Li ma e Mas ca re nhas (ou Zé Má rio); 
Be ti nho, Fer rei ra e Eloir; Pi men ti nha 
(ou Nád son),  Ci el (ou Jack son) e Je an 

Sil va.
O Ope rá rio-PR não te rá o ata can te 

Fe li pe Gar cia, que es tá sus pen so pe lo 
ter cei ro car tão ama re lo. O téc ni co 
Matheus Cos ta po de uti li zar Matheus 
Ale mão ou Je an Car lo, que es te ve 
afas ta do por mo ti vo de uma le são. Fa- 
bi a no, la te ral-es quer do, tam bém é 
op ção, abrin do va ga pa ra Djal ma Sil- 
va, ou tro ata can te. Ti me pro vá vel: Si- 
mão; Fá bio Ale mão, Ro dol fo Fi le mon, 
Re niê e Fa bi a no; Le an dro Vi le la, Mar- 
ce lo e Ra fa el Lon gui ne; Tho maz, Pau- 
lo Sér gio e Djal ma Sil va. O meia-ata- 
can te Alan, con tra ta do por em prés ti-
mo jun to ao Pal mei ras, es tá à dis po si-
ção do trei na dor.

SÉRIE D

Moto Club inicia mata-mata com Castanhal

O Mo to tem nes te do min go (12) seu
pri mei ro gran de de sa fio na fa se ma ta-
ma ta da Sé rie D do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro. A equi pe ru bro-ne gra vai ten- 
tar des ban car o Cas ta nhal, re pre sen- 
tan te do vi zi nho es ta do do Pa rá, que
ain da não sa be o que é der ro ta nes ta
com pe ti ção e sur ge co mo uma das fa- 
vo ri tas ao aces so. A se gun da par ti da
se rá no dia 19, em ter ri tó rio pa ra en se.

Co mo de pra xe, o re gu la men to es- 
ta be le ce uma van ta gem pa ra quem
lar gar na fren te. Em ca so de igual da de
em to dos os cri té ri os de de sem pa te, a
dis pu ta irá pa ra co bran ças de ti ros li- 
vres di re to da mar ca pe nal. As sim, o
du e lo mar ca do pa ra às 15h30, no
Nho zi nho San tos, ga nha mai or im- 
por tân cia.

O ti me pa ra en se re a li zou uma cam- 
pa nha qua se im pe cá vel até aqui. Em
14 jo gos, con quis tou 33 pon tos, 11 vi- 
tó ri as, 3 em pa tes, ne nhu ma der ro ta,
33 gols mar ca dos e ape nas 11 so fri- 
dos, pri mei ro lu gar do Gru po A1. É o
me lhor ata que de to dos os con cor ren- 
tes e sua de fe sa es tá en tre as qua tro

me nos va za das. Já os mo ten ses pa ra
pas sar de fa se ti ve ram di fi cul da des e
só se clas si fi ca ram na úl ti ma ro da da,
fi can do com a quar ta va ga do Gru po
A2. Em 14 jo gos, ven ceu ape nas 6 ve- 
zes, em pa tou 3 e foi der ro ta do em 5
oca siões. Seu ata que mar cou 20 gols e
a de fe sa so freu 19. A no vi da de ru bro-
ne gra na par ti da des te do min go po- 
de rá ser o za guei ro We der Sil va, con- 
tra ta do re cen te men te, que trei nou
mui to bem e ga nhou a pre fe rên cia do
téc ni co Zé Au gus to. Sua es ca la ção de- 
pen dia ape nas da ins cri ção, on tem,
no Bo le tim In for ma ti vo Diá rio (BID)
da Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol
(CBF). A equi pe tam bém te rá ou tras
mu dan ças, com a vol ta do meio-cam- 
pis ta Hulk, que en tra no lu gar de Van- 
der, pu ni do pe lo ter cei ro car tão ama- 
re lo. O mai or des fal que é o ata can te
Fe li pe Cruz, tam bém sus pen so au to- 
ma ti ca men te. Da nú bio, re cu pe ra do
de uma le são, re tor na ao ti me.

A pro vá vel equi pe pa ra co me çar o
jo go: João Pau lo; Di e go Re nan, We der
Sil va, Gus ta vo e Es quer di nha; Hulk,

Co dó e Ted Lo ve; Hen ri que, Már cio
Di o go e Da nú bio.

O Cas ta nhal tem um sé rio des fal- 
que. O meia Wil li an Fa zen di nha, um
dos prin ci pais ar ti lhei ros da equi pe
na com pe ti ção, foi ne go ci a do com o
Paysandu no iní cio da se ma na. O téc- 
ni co Ca caio não con fir mou quem se rá
o subs ti tu to. A úl ti ma equi pe que en- 
trou em cam po na pri mei ra fa se foi
es ta: Ja der; Mag num, Lu cão, Ali son e
Lu cas San tos; Wil li ans, Ge o va ne, Ale- 
xan dre San ta na e Pe dri nho; Le an dro
Ce a ren se e Can ga. Con tra o Mo to, ha- 
ve rá mu dan ças.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol de sig nou pa ra o jo go Mo to x Cas-
ta nhal um trio do es ta do do Rio Gran-
de do Sul. Ra fa el Ro dri go Klein se rá o
ár bi tro, ten do co mo as sis ten tes Gus- 
ta vo Ma rin Schi er e Ma teus Oli vé rio
Ro cha. O Quar to Ár bi tro é Pau lo Jo sé
Sou za Mou rão e o Ana lis ta de Cam po
Mar ce lo Bis po Nu nes Fi lho, do Ma ra-
nhão. (N.P)

Pro va de fo go
A fa se eli mi na tó ria da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si- 

lei ro co me ça nes te do min go pa ra o úni co re pre sen tan te
do Ma ra nhão, o Mo to Club, que te rá pe la fren te, no Cas- 
te lão,  a in vic ta equi pe do Cas ta nhal-PA, pri mei rís si ma
co lo ca da em sua cha ve. O Ru bro-Ne gro, en quan to is so, 
fi cou em quar to lu gar no seu gru po e só ga ran tiu a clas- 
si fi ca ção na úl ti ma ro da da. Por is so, o ti me ma ra jo a ra é
apon ta do, ob vi a men te, co mo o gran de fa vo ri to.

É bom lem brar, no en tan to, que se rão dis pu ta dos
dois jo gos. Pa ra al guns, quem faz a se gun da par ti da em
ca sa tem mai o res chan ces de sair ven ce dor nes se ti po de
con fron to. A his tó ria, po rém, mos tra mui tas sur pre sas.

Por in crí vel que pa re ça, al guns trei na do res até gos- 
tam de de ci dir fo ra de ca sa. En ten dem que cons truir o
re sul ta do em seus do mí ni os dá mais con fi an ça pa ra en- 
ca rar o con cor ren te no jo go fi nal. E prin ci pal men te ago- 
ra, quan do o fa tor tor ci da não te rá ne nhum pe so. A pan- 
de mia do co ro na ví rus, co mo se sa be,  man tém o pú bli co
fo ra das ar qui ban ca das.

O fu te bol con ti nua sen do uma “cai xi nha de sur pre- 
sas”.  Há inú me ros re gis tros on de quem era con si de ra do
mais fra co nes se ti po de con fron to aca bou eli mi nan do o
en tão ba da la do co mo fa vo ri to ab so lu to.

É ló gi co que as chan ces são bem mai o res pa ra as
equi pes que pos su em uma quan ti da de su pe ri or de va- 
lo res in di vi du ais. Ago ra, num mo men to co mo es se, o
que va le mais é a dis ci pli na tá ti ca e a dis po si ção fí si ca. É
um “ou tro cam pe o na to”, di zem  atle tas, trei na do res, di- 
ri gen tes e tor ce do res.

En fim, os nú me ros mos tram uma in crí vel van ta gem
do ti me cas ta nha len se em to dos os cri té ri os téc ni cos e
di an te des se pa no ra ma não há dú vi da de que o Pa pão
te rá o mais sé rio de sa fio des ta tem po ra da.

Dois fa to res se rão im por tan tís si mos pa ra de fi nir o
ven ce dor des se con fron to: a es tra té gia dos trei na do res e
o com pro mis so co le ti vo dos atle tas, que de vem en ca rar
o du e lo co mo se es ti ves se em dis pu ta o tí tu lo má xi mo
da com pe ti ção.

O Mo to, co mo diz o seu pró prio hi no,  pre ci sa mais do
que nun ca, mos trar  que re al men te é “sur pre en den te, ti- 
me de fi bra e de gar ra”.  A pri mei ra de ci são es tá ape nas
co me çan do.

Quan ta fal ta faz
La men tá vel que o pú bli co ain da es te ja im pe di do de

vol tar aos es tá di os. Não fo ra es sa mal di ta pan de mia do
co ro na ví rus, ima gi nem co mo es ta ria nes te do min go o
Nho zi nho San tos por oca sião des se jo go Mo to x Cas ta- 
nhal?  “Ca sa cheia”, di ri am os nar ra do res es por ti vos.

Reu niões
Os di ri gen tes do fu te bol bra si lei ro con ti nu am se reu- 

nin do pa ra dis cu tir a da ta exa ta em que as tor ci das de- 
ve rão vol tar aos es tá di os em to do o país. O Fla men go-
RJ, que já deu a lar ga da na Li ber ta do res, atu an do com
pre sen ça de pú bli co em Bra sí lia, es tá sen do ques ti o na- 
do. Os de mais clu bes acham que no mo men to o clu be
ca ri o ca é pri vi le gi a do, e o Grê mio ame a ça não en trar em
cam po no pró xi mo jo go da Co pa do Bra sil. Sem tor ci da,
o ti me gaú cho acha que tem con di ções de re ver ter os 4 a
0 so fri dos em Por to Ale gre. Se rá?

Tem que es pe rar
Es ta se ma na, a CBF de ci diu que o Cam pe o na to Bra si- 

lei ro vai con ti nu ar sem pre sen ça de pú bli co nos es tá di- 
os. 

Re pre sen tan tes de 19 dos 20 clu bes da Sé rie A se reu- 
ni ram pe lo pe di do com o pre si den te in te ri no da con fe- 
de ra ção, Ed nal do Ro dri gues, e de fi ni ram que não ha ve- 
rá mu dan ça nes te mo men to. O Con se lho Téc ni co com
os re pre sen tan tes re tor na rá a se reu nir no dia 28 de se- 
tem bro pa ra tra tar no va men te so bre es te as sun to.

Mis té rio
O que te ria ocor ri do com o za guei ro ma ra nhen se

Pau lo Sér gio, que saiu da qui afir man do ter re ce bi do
uma pro pos ta ir re cu sá vel do fu te bol da Ará bia Sau di ta,
mas já vol tou e nem che gou a ser trans fe ri do? Es ta é a
per gun ta que a tor ci da tri co lor não pa ra de fa zer. O jo ga- 
dor, en quan to is so, si len cia, quan do es tá no de ver de
pres tar um es cla re ci men to.  O que não se ad mi te é uma
re pro va ção por pro ble mas crô ni cos de saú de. Se o atle ta
es ti ves se com a saú de com pro me ti da, com cer te za não
te ria a apro va ção da com pe ten te equi pe mé di ca do Tri- 
co lor.

Jo go pe ri go so
O Sam paio Cor rêa tam bém faz nes te sá ba do um jo go

mui to im por tan te na sua lu ta ini ci al, que é se man ter na
Sé rie B do Bra si lei ro. A equi pe do Ope rá rio é mui to trai- 
ço ei ra, mes mo jo gan do fo ra. Se der es pa ço ela vai pra ci- 
ma, com ou sa dia. O téc ni co tri co lor Fe li pe Su ri an sa be
da ne ces si da de de fa tu rar os três pon tos, mas re co nhe ce
que de ve ter mui ta cau te la. Por is so, a ten dên cia é man- 
ter a va ri a ção tá ti ca do 4-4-2 com al ter na ti va de 4-3-3.

Se gun di nha
Fi nal men te saiu a ta be la da Sé rie B do Cam pe o na to

Ma ra nhen se e a tor ci da atle ti ca na já po de ano tar a pro- 
gra ma ção ini ci al do seu clu be. 2021.O Ma ra nhão Atlé ti- 
co Clu be (MAC) fa rá sua es treia na Se gun di nha dia 18
des te mês, no Es tá dio Cas te lão, às 15h30, con tra o CAD-
Tun tum. Na sequên cia, os atle ti ca nos vol ta rão a cam po
em 24 de se tem bro pa ra en fren tar o Cor di no, na ci da de
de Bar ra do Cor da. No dia 29, o MAC jo ga com o Co dó,
no Es tá dio Re nê Bayma. Em ou tu bro, no dia 4, o MAC
vol ta a jo gar em São Luís, no Es tá dio Nho zi nho San tos,
con tra a equi pe do Ti mon, e no en cer ra men to da pri- 
mei ra fa se, en fren ta rá Tu pan ou Ex pres si nho  que par ti- 
ci pam da com pe ti ção na fa se pre li mi nar.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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23 de setembro

MARANHÃO

Edital destina R$400 mil
para projetos culturais

A
s ins cri ções pa ra o Edi tal 
Apoia, do Ins ti tu to Cul tu ral 
Va le, se guem até o dia 24 de 
se tem bro.

O edi tal de pre mi a ção des ti na rá 
um to tal de R$1,6 mi lhão ex clu si va- 
men te a pro je tos de pro fis si o nais de 
cul tu ra de Es pí ri to San to, Mi nas Ge- 
rais, Ma ra nhão e Pa rá. Os es ta dos 
abri gam os qua tro es pa ços cul tu rais 
que in te gram o Ins ti tu to: Mu seu Va le, 
Me mo ri al Va le Mi nas Ge rais, Cen tro 
Cul tu ral Va le Ma ra nhão e Ca sa da Cul- 
tu ra de Ca naã dos Ca ra jás.

Ca da um dos es pa ços des ti na rá 
R$400 mil aos pro je tos dos es ta dos 
em que es tão in se ri dos. O Edi tal Apoia 
é re a li za do com re cur sos da Lei Fe de- 
ral de In cen ti vo à Cul tu ra. O re gu la- 
men to do edi tal es tá dis po ní vel nas 
pá gi nas de ca da um dos es pa ços cul- 
tu rais.

No Ma ra nhão, as ins cri ções de vem 
ser re a li za das no si te do Cen tro Cul tu- 
ral Va le Ma ra nhão (ccv-
ma.org.br/edi tais).

Com o Edi tal Apoia, o Ins ti tu to Cul- 
tu ral Va le, ao la do dos mu seus e cen- 
tros cul tu rais que o in te gram, re ve- 
ren cia os pro fis si o nais do se tor cri a ti- 
vo e seu tra ba lho ins pi ra dor.

 “É mo ti vo de imen so 

or gu lho ce le brar os 

pro je tos dos 

pro fis si o nais de cul tu ra 

das re giões on de nos sos 

es pa ços es tão in se ri dos.

AS 40 AÇÕES SELECIONADAS RECEBERÃO, CADA UMA, PREMIAÇÃO DE R$10.000,00

A cul tu ra faz de nós 

quem so mos e atua 

co mo guia de nos so 

de sen vol vi men to 

en quan to so ci e da de”, 

afir ma Fla via Cons tant, 

Ge ren te Exe cu ti va de 

In ves ti men to So ci al e 

Cul tu ra da Va le.

O Edi tal Apoia re co nhe ce rá o tra ba- 
lho de gru pos, agen tes, fa ze do res da 
cul tu ra po pu lar e co mu ni tá ria bra si- 
lei ra nos qua tro es ta dos. As 40 ações 
se le ci o na das re ce be rão pre mi a ção de 
R$10.000,00. O pro ces so de se le ção 
se rá fei to por um co mi tê téc ni co com- 
pos to pe la equi pe do Ins ti tu to Cul tu- 
ral Va le e por con sul to res ex ter nos lo- 
cais e na ci o nais.

Os pro je tos se le ci o na dos po dem 
ter ain da a op ção de se apre sen ta rem 
ou re a li za rem su as ex po si ções nos es- 
pa ços cul tu rais. A de ci são fi ca rá a cri- 
té rio do pro po nen te e do in te res se do 
es pa ço de seu es ta do e, va le res sal tar, 
não é atre la da ao re ce bi men to do prê- 
mio.

409 ANOS

Subestação é grafitada em homenagem a São Luís

A ARTE GRAFITADA RETRATA PONTOS TURÍSTICOS DA ILHA DE SÃO LUÍS, COMO A PRAÇA DO PESCADOR, E  A FONTE DO RIBEIRÃO

O mu ro da su bes ta ção de ener gia
elé tri ca da Equa to ri al Ma ra nhão do
bair ro Coha fu ma, foi gra fi ta do nes te
fim de se ma na pe lo co le ti vo de ar tis- 
tas Rua & Raiz. A ação faz par te do Mo- 
bi li za SLZ, mo vi men to que con ta com
a par ce ria da Equa to ri al e co nec ta cul- 
tu ra, tu ris mo e eco no mia cri a ti va pa ra
trans for mar São Luís na Ilha da Cri a ti- 
vi da de, nos seus 409 anos.

A ar te gra fi ta da re tra ta pon tos tu- 
rís ti cos da Ilha de São Luís, co mo a
Pra ça do Pes ca dor, ele men tos do cen- 
tro his tó ri co co mo a Fon te do Ri bei- 
rão, lu mi ná ri as, ca sa rões e ma ni fes ta- 
ções cul tu rais co mo o bum ba meu
boi, tu do com mui ta cor, vi bra ção e
ener gia.

A Equa to ri al Ma ra nhão en con trou
na ar te uma for ma de dar mais vi da e
cor às su bes ta ções, e tam bém é uma
for ma de va lo ri zar ar tis tas lo cais, a
exem plo do co le ti vo de ar tis tas Rua &
Raiz, res pon sá veis pe la gra fi ta gem.
Eles for mam uma re de de cul tu ra e
co mu ni ca ção, que vi sa co nec tar
agen tes cul tu rais pau ta dos nos prin- 
cí pi os da eco no mia cri a ti va, do as so- 
ci a ti vis mo e do co o pe ra ti vis mo, pra ti- 
can do o res pei to à di ver si da de, à plu- 
ra li da de e às iden ti da des cul tu rais. 

O co or de na dor do co le ti vo Rua &
Raiz, Billy Frei re, co men ta so bre o pa- 
pel que a gra fi ta gem de sen vol ve na
so ci e da de a par tir de te mas so ci ais e
cul tu rais. “A ar te ur ba na é uma for ma
de mo crá ti ca de pro du ção e aces so
cul tu ral, por con ta dis so, di a lo gam di- 
re ta men te com as pes so as que ha bi- 
tam e/ou cir cu lam nas ci da des. O

graf fi ti é o gri to no si lên cio dos mu ros;
é a ex pres são da ar te e de te mas re la ti- 
vos à so ci e da de ex pos to em uma ga le- 
ria aber ta. O pro je to Ar te e Ener gia
com a Equa to ri al es tá sen do uma
opor tu ni da de pa ra pro du zir, ex pres- 
sar, pro mo ver e tro car ex pe ri ên ci as e
is so mu da as ex pec ta ti vas de to dos”,
com ple men tou Billy.

A Ana lis ta de Res pon sa bi li da de So- 
ci al da Equa to ri al Ma ra nhão, Je a ne Pi- 
res, des ta ca a im por tân cia des se tra- 
ba lho. “A ar te fa la por si só, ela re pre- 
sen ta mui tas si tu a ções. E tra zer um
pou co mais de cor pa ra os mu ros das
su bes ta ções é uma prá ti ca que a dis- 
tri bui do ra já faz há um tem po. Es te
ano re to ma mos a par tir das no vas
obras que es tão sen do en tre gues e es- 
pe ra mos pas sar men sa gens de se gu- 
ran ça e cui da dos com ener gia, mas
tam bém de ale gria por meio da ar te”,
con clui Je a ne.

Ou tras su bes ta ções tam bém re ce- 
be ram gra fi ta gem es te ano: su bes ta- 
ção Vi la Ma ra nhão (em São Luís), su- 
bes ta ção Len çóis (em Hum ber to de
Cam pos), su bes ta ção Bu ri ti (na ci da- 
de de Bu ri ti) e a su bes ta ção lo ca li za da
em Bar ra do Cor da.

MURAIS DA MEMÓRIA

Mestre Coxinho recebe
homenagem em grafite

COXINHO FOI UM DOS MAIORES CANTADORES DE TOADAS 

O fun da dor do Boi de Pin da ré, de so ta que da Bai xa da,
Bar to lo meu dos San tos, o Mes tre ‘Co xi nho’, es tá ago ra
es tam pa do na en tra da da Ga le ria Ar te da Ter ra, à rua
Con ra do Athaí de, ao la do do Res tau ran te Man gue, no
Cen tro de Bar rei ri nhas – ci da de tu rís ti ca dos Len çóis
Ma ra nhen ses. Es te foi o oi ta vo mu ral pro du zi do, nes te
ano de 2021, pe lo pro je to “Amo, Po e ta e Can ta dor: Mu- 
rais da Me mó ria pe lo Ma ra nhão”, em ho me na gem a
per so na li da des que aju da ram a cons truir a his tó ria do
Bum ba meu Boi do Ma ra nhão. Fal tam ape nas dois mu- 
rais pa ra se rem con fec ci o na dos nes ta eta pa do pro je to.
E nos so des ti no, ago ra, são as ci da des de Gui ma rães e
Cu ru ru pu. O pri mei ro mu ral foi fei to no mês de abril, e
os úl ti mos dois que es tão fal tan do, pa ra com ple tar 10,
se rão fei tos ain da nes te mês de se tem bro. Um do cu- 
men tá rio so bre os mu rais e as per so na li da des ho me na- 
ge a das tam bém es tá sen do pro du zi do, e se rá dis po ni bi- 
li za do nas pla ta for mas di gi tais até o fi nal des te ano.

Já fo ram ho me na ge a dos os mes tres Le o nar do, do Boi
da Li ber da de; Fran cis co Nai va, do Boi de Axi xá; Mun do- 
ca, do Boi da Flo res ta; João Cân cio, do Boi Pin da ré (de
São Luís); Cal ça Cur ta, do Boi da Mai o ba; João Chi a dor,
do Boi de Ri ba mar; Di o mar Lei te, do Boi Nos sa União de
São Cris tó vão (de Vi a na); e, ago ra, por úl ti mo, Co xi nho.
O mes tre Bar to lo meu dos San tos, ‘Co xi nho”, fun da dor e
amo do Boi de Pin da ré, de so ta que da Bai xa da, nas ceu
em 24 de agos to de 1910, em La pe la, po vo a do de Vi tó ria
do Me a rim, e mor reu em São Luís, em 03 de abril de
1991, pou co an tes de com ple tar 81 anos. Ele te ve se te es- 
po sas e 42 fi lhos. ‘Co xi nho’ é con si de ra do um dos mai o- 
res can ta do res de to a das de Bum ba Boi da sua ge ra ção.
A to a da ‘Ur rou do Boi’, de sua au to ria, cri a da em 1972, fi- 
cou re co nhe ci da a par tir de 1991, me ses após sua mor te,
co mo o Hi no Cul tu ral e Fol cló ri co do Ma ra nhão.

"TRAVESSIA"

Eloy Melonio lança
novo livro de poemas

LIVRO TRAVESSIA REVELA O AMADURECIMENTO DO POETA

Re sul ta do de qua tro anos de tra ba lho, o li vro – com
seus 113 po e mas – con sa gra a poé ti ca do au tor en tre as
im por tan tes pro du ções dos úl ti mos dois anos em nos sa
ci da de. Des de seu pri mei ro li vro de po e mas (Den tro de
Mim/2015), Eloy Me lo nio bus ca a con cre ti za ção de um
tra ba lho es pe lha do na qua li da de grá fi ca e um ze lo qua- 
se exa ge ra do com o seu con teú do. Tan to é as sim que o
co men tá rio na ore lha do li vro re su me es se pro pó si to:
“Ca da pá gi na de Tra ves sia car re ga em si o es me ro e a lu- 
ci dez poé ti ca do au tor. Co mo de ve ter trans pi ra do na
bus ca in ces san te pe la exa ti dão das pa la vras, pe la su cin- 
tez es tru tu ral, pe la con ci são ca ti van te e pe lo ri go lin- 
guís ti co!”

TRA VES SIA re ve la o ama du re ci men to do po e ta, que
se ini ci ou for mal men te na “ar te dos ver sos” em 2015. E
se ba seia no con cei to de que “vi ver é uma pas sa gem”, e
que a vi da, o mun do, o ser exis ten ci al, o amor, as le tras,
tu do is so se en cai xa num con tex to em que a po e sia tra- 
duz a com pre en são e frui ção des ses ma res da vi da. Nes- 
se an seio, as de cep ções e as ale gri as, as con quis tas e as
der ro tas são ho ri zon tes pos sí veis de quem se aven tu ra
nes sa vi a gem pe las prai as das le tras poé ti cas. Di vi di do
em seis “por tos” (ca pí tu los), os po e mas se agru pam em
li a mes te má ti cos co mo o amor, a vi da, o ho mem e o seu
mun do, e “a po e sia e as le tras”.

Di vi di do em seis “por tos” (ca pí tu los), os po e mas se
agru pam em li a mes te má ti cos co mo o amor, a vi da, o
ho mem e o seu mun do, e “a po e sia e as le tras”.

O li vro se rá lan ça do em dois mo men tos di fe ren tes,
con for me ca len dá rio abai xo:

• 16 (quin ta-fei ra): 17h; na AMEI – Li vra ria e Es pa ço
Cul tu ral (São Luís Shop ping)
• 17 (sex ta-fei ra): 19h; no BA SA CLU BE (Av. Nei va Mo rei- 
ra, 1- Ca lhau)

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro

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


10
Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com NEGÓCIOS 

40 ANOS  
Empresa genuinamente maranhense 

gera cerca  de mil empregos diretos   

 A cidade de São Luís é um 
grande lar coletivo, que 
merece todo o apoio para se 
manter forte e cada dia mais 
bela, maior e melhor para 
todos.

 

F
oi com esse pensamento, de tra-
balhar para ajudar a desenvolver 
a cidade gerando mais impostos, 
renda e empregos, além de ofertar 

produtos de qualidade para garantir mais 
qualidade de vida aos lares dos morado-
res da cidade, que o empresário Manoel 
Vieira Brasil fundou em 1981 aquele que 
se tornaria, 40 anos depois, o maior grupo 
varejista do segmento de home center do 
Maranhão: O Grupo Potiguar.

Seu Vieira como é conhecido por clientes 
e colaboradores trabalhou de forma cor-
reta e incansável, e plantou uma semente 
de grandes frutos. O Grupo Potiguar, atu-
almente sob o comando do administra-
dor Marcelo Júlio Vieira Brasil, conta por 
5 lojas em São Luís e 1 loja em Imperatriz, 
além de Centros de Distribuição; gerando 
centenas de empregos diretos e indiretos. 
Pai e filho são exemplos de empresários 
que acreditam na força do varejo para de-
senvolver a cidade de São Luís.

“Somo uma empresa genuinamente 
maranhense, cuja origem do grupo é de 
São Luís e sempre acreditamos no gran-
de potencial dessa cidade como um belo 
e grande lar para todos. Nossa missão é 
trabalhar para ajudar a tornar essa cida-
de mais bela e mais desenvolvida, mas de 
forma sustentável, mantendo suas beleza 
arquitetônica, seus rico folclore e cultu-
ra. Por isso apoiamos artistas locais e di-
versas manifestações culturais e fomen-
tamos a cultura maranhense há anos. Em 
2020, no aniversário dos 408 anos de São 
Luís, demos de presente para todos um 
mural gigante com grafite assinado pelos 
artistas Hélio Soares Jr. (Hagah) e Rafael 
Campos (Raph); que traz a mensagem do 
Grupo Potiguar e um convite a todos que 
amam essa cidade: “Ame, Preserve e Cuide”. 
Esse é o apelo que fazemos a todos e que 
está registrado no belo mural localizado 
na nossa loja da Cohama”, lembra o Presi-
dente do Grupo Potiguar Marcelo Brasil.

O mural de 8m localizado na Potiguar 
Cohama acabou virando também um ponto 
instagramável, que atrai moradores da ci-
dade e turistas. A obra retrata ícones mara-
nhenses: Fofão, radiolas de reggae, o bum-
ba- meu – boi, uma carranca da fonte do 
Ribeirão, a estátua dos Pescadores; a rica 
biodiversidade natural com caranguejos e 
guarás; manguezais e palmeiras; além de 
casarões coloniais, torres de igrejas cente-
nárias, um barco singrando a baía de São 
Marcos. E o mascote da Potiguar, o simpá-
tico bonequinho conhecido como Potiboy.

 
Tendo a responsabilidade social como 

um forte valor, o Grupo Potiguar também 
realiza diversos projetos com foco social, 
com doações importantes a ONGs, hospi-
tais e entidades filantrópicas. Desde o iní-
cio da atual pandemia da Covid19, o Grupo 
Potiguar  também realizou diversas doações 
como de máscaras, álcool em gel, equipa-
mentos hospitalares e cestas básicas que 
foram repassados à Prefeitura de São Luís  
para apoiar esse momento tão delicado para 
todos, em especial grupos em situação de 
vulnerabilidade social. A empresa fez par-
te de um pool empresarial que se uniu em 
2020 para ajudar na compra de respiradores 
hospitalares doados ao Governo do Estado. 

E para apoiar os músicos que ti-
veram suas apresentações bastan-
te reduzidas devido as restrições da 
pandemia, a Potiguar criou o projeto 
Potiguar Musical, que promove po-
cket shows de artistas maranhenses 
em sistema de rodízio, nas cinco lojas 
de São Luís – Centro, Cohama, Coha-
fuma, Av. dos Africanos e Forquilha. 
E mais, a empresa também promo-
veu algumas lives musicais através 
do seu canal do YouTube, ofertando 
música de qualidade para aliviar a dor 
dos ludovicenses em momentos de 
medo e pesar durante essa pandemia.

 
Outro projeto de destaque do Gru-

po é o da Cozinha Potiguar, espaço 
criado dentro da loja do Cohafuma, 
para a realização de oficinas e cur-
sos de culinária. Esses eventos aju-
dam a capacitar as pessoas, sendo 

que para muitas, as receitas apren-
didas nos cursos acabaram se tor-
nando também uma fonte extra de 
renda e trabalho. Na pandemia, de-
vido à impossibilidade de promover 
eventos presenciais, as aulas da Co-
zinha Potiguar foram realizadas de 
forma remota e digital.

E nesse aniversário dos 409 Anos 
de São Luís o Grupo Potiguar pres-
ta uma homenagem à cidade, valo-
rizando duas vertentes artísticas – a 
música e a fotografia. Com criação da 
agência Quadrante e sob o comando 
da Diretora de Marketing do Grupo 
Potiguar Camila Brasil, foi criado um 
vídeo que une a poesia da canção de 
César Nascimento “Ilha Magnética” 
com as belezas naturas e arquitetô-
nicas da cidade eternizadas pelos fo-
tógrafos Meireles Jr.; Edgar Rocha, Al-
bani Ramos e Pedro Araújo.  

 O mural “Ame, Preserve e Cuide” Hélio Soares Jr. (Hagah) e Rafael Campos (Raph) que é ponto turístico na loja Potiguar no Cohafuma.

Três gerações que apoiam a arte e a cultura mara-
nhenses: O Pres. da Potiguar Marcelo Brasil com 
o pai e fundador do Grupo Sr. Vieira Brasil, a filha 
Camila Brasil (Dir. MKT) e a esposa Fabíola Brasil.

 
 

 

  Os Diretores do Grupo Potiguar Adriano Pestana (Comercial) e Camila Bra-
sil (MKT) entregando cestas básicas em uma das muitas ações sociais da 
empresa em São Luís, e que foram ampliadas nessa pandemia.

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de setembro de 2021
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Lourdinha e Arthur Almeida com os filhos Gustavo(este com os filhos Luís Guilherme e Ana Clara), Rodolfo e Henrique.

Dom Hospital Dia: um grande presente
pelo aniversário de São Luís

Os só ci os Már cio As sub, Car los Adler, Gus ta vo e Ro dol fo Al mei da e Adal ber to Te o bal do co me mo ram em
gran de es ti lo o ani ver sá rio de São Luís. Apre sen ta ram em pri mei ra mão a no vi da de pa ra um gru po de con- 

cei tu a dos mé di cos da ci da de, que fo ram unâ ni mes em te cer al tos elo gi os à no va em prei ta da. Tra ta-se do no- 
vís si mo Dom Hos pi tal Dia, a mais no va uni da de do Gru po Me di ci na que já co me ça a fun ci o nar nes se iní cio

de se tem bro na La goa, den tro da mo da li da de de hos pi tal dia. Em ou tras pa la vras, se rá vol ta do ex clu si va- 
men te pa ra a re a li za ção de pro ce di men tos clí ni cos, ci rúr gi cos, di ag nós ti cos e te ra pêu ti cos, com a per ma- 

nên cia do pa ci en te na Uni da de por um pe río do má xi mo de 12 ho ras e sem per noi tes. A no va es tru tu ra con ta
com sa las de ci rur gi as, lei tos pa ra re cu pe ra ção pós anes té si ca, além de mo der nos apar ta men tos. Tu do pa ra

ga ran tir o má xi mo de se gu ran ça e con for to na re a li za ção de pro ce di men tos ci rúr gi cos de bai xa e mé dia
com ple xi da de nas mais di ver sas es pe ci a li da des e co ber tas por pla nos de saú de; com a van ta gem da al ta mé- 
di ca ser no mes mo dia da ci rur gia. O fun ci o na men to do Dom Hos pi tal Dia se rá de se gun da a sá ba do, das 7h

às 19h. Nem pre ci sa di zer que já é su ces so en tre mé di cos e pa ci en tes.

Os sócios do Dom Hospital Dia: Gustavo Almeida, Carlos Adler, Adalberto Teobaldo, Rodolfo Almeida e Márcio Assub

A gastro Lícia Rodrigues com os sócios Adalberto Teobaldo e
Márcio Assub

O oncologista Ronald Coelho e Gustavo Almeida, um dos
sócios do novo Hospital Dia

Os arquitetos que assinam os projetos da Dom Ana Karine e
o marido Jeann Vieira, com os sócios Rodolfo e Gustavo
Almeida, Carlos Adler Jr. com a irmã Layla e a mãe Vanda
Adler

O cardiologista Hugo Furtado, Carlos Adler, o ortopedista
Thiago Menescal, Ednei Viégas e Márcio Assub

Kamila Paixão se emocionou com o, surpreendente, “parabéns a você; “a idade já
não importa mais, só importa a coleção de momentos vividos, e dos que ainda
estarão por vir. Que a positividade e alegria de viver seja uma constante no meu
roteiro. Gratidão"

Plínio Tuzzolo, que completa 21 anos de bons serviços prestados à saúde do
Maranhão, com o presidente do Grupo Mercúrio / HSLZ empresário Paulo Braid 

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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No primeiro dia da 44ª edição da Expointer, o vice governador do Maranhão, Carlos Brandão, com o governador do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite, com quem debateu sobre redes produtivas do agronegócio – que envolvem o pequeno e o
grande produtor

Vice-governador participa da maior
feira agropecuária da América Latina

Co mi ti va do Go ver no do Es ta do, li de ra da pe lo vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, par ti ci pou, nes ta quin ta-
fei ra, 9, den tre ou tras ati vi da des, da 44ª edi ção da Ex po si ção In ter na ci o nal de Ani mais, Má qui nas, Im ple- 
men tos e Pro du tos Agro pe cuá ri os (Ex poin ter), no Rio Gran de do Sul. O even to – co nhe ci do co mo a mai or
fei ra agro pe cuá ria a céu aber to da Amé ri ca La ti na -, te ve iní cio no dia 4 de se tem bro e se gue até o pró xi mo

dia 12. Bran dão e a co mi ti va ma ra nhen se fo ram re cep ci o na dos pe lo go ver na dor do Rio Gran de do Sul, Edu- 
ar do Lei te, no Pa lá cio Pi ra ti ni, se de do po der Exe cu ti vo, em Por to Ale gre, on de a agen da te ve iní cio com uma
vi si ta gui a da. Em se gui da, hou ve en con tro com o co or de na dor de es tra té gi as de Go ver no, Caio To ma ze li, pa- 

ra tro ca de ex pe ri ên ci as en tre os dois go ver nos es ta du ais.

Durante a inauguração da Subestação Vila Maranhão, da esquerda para a direita: o vice-presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), Celso Gonçalo, a presidente da Associação Comunitária Itaqui-Bacanga (ACIB),
Moisilesia Bucele, o prefeito de São Luís Eduardo Braide, o presidente da Equatorial Maranhão ,Sérvio Túlio, o secretário de
Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, a gerente de Relacionamento com clientes da Equatorial Maranhão, Francila
Soares e o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão (Sinduscon-MA), Fábio
Nahuz.

Alanny Medeiros vai representar o Maranhão e vai cumprir uma vasta programação
elaborada pela Coordenação Nacional do Concurso, que tem com coordenador
estadual, o publicitário e apresentador de TV, Marcos Davi Carvalho

Miss Maranhão Globo
comanda Ação Solidária

em Santa Inês
Es tá che gan do o gran de dia do Miss Bra sil Glo bo 2021, que vai acon te- 

cer no pró xi mo dia 18, em Bra sí lia – DF. Mas an tes de em bar car, a re pre- 
sen tan te do Ma ra nhão, Alanny Ru fi no Me dei ros irá re a li zar o pri mei ro,

de uma sé rie de ações so li dá ri as, que pre ten de re a li zar na ci da de de San ta
Inês, ter ra na tal da nos sa be la Miss Ma ra nhão Glo bo 2021. O even to vai

acon te cer nes te do min go, 12, na Es co la Antô nio San tos Ve lo so, no bair ro
An ge lim e vai be ne fi ci ar mais de 30 mu lhe res. Se rão dis tri buí das ces tas

bá si cas, aten di men to mé di co na área de saú de, en tre eles, tes tes rá pi dos
pa ra de tec ção de sí fi lis, HIV, He pa ti te B e He pa ti te C, que se rão re a li za dos

por pro fis si o nais da área de en fer ma gem, além de Ul tras so no gra fia de
ma ma e pra grá vi das, sob os cui da dos do re no ma do mé di co, Dr. Ra fa el
Mes qui ta, que abra çou a ideia de ime di a to. A Ação So li dá ria “Mãos do

Bem” vai con tar tam bém, com aten di men tos na área da be le za: Ma ni cu- 
re, ca be lo, so bran ce lhas e vai ele var a au to es ti ma des sas mu lhe res, que

es ta rão nas mãos das me lho res pro fis si o nais da área do em be le za men to
da re gião.

A equipe de gerentes da TVN com o diretor Augusto Diniz. Foco na inovação,
comunicação e na conectividade para embasar o desenvolvimento de São Luís é a
meta desse time.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro
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MÃOS DO BEM: AÇÃO SOLIDÁRIA 
DA MISS MARANHÃO GLOBO 2021 

ANINHA MONTEIRO REPOSICIONA 
FEBRACCOS NO CENÁRIO NACIONAL 

ABENÇOADA
 SÃO LUIS 409 ANOS

A programação comemorativa do aniversário de fun-
dação da capital maranhense (08 setembro) começou 
com missa na Igreja da Sé e contou com a participação 
do Prefeito de São Luis, Eduardo Braide e sua esposa, 
Graziela Braide, secretários, assessores e foi um mo-
mento bastante especial.

Durante todo o dia aconteceram diversas ações, even-
tos e contou com um público bastante otimista nessa 
retomada do cotidiano, após longo período de distan-
ciamento social.

O Secretário de Turismo, Saulo Santos, que passou 
o dia acompanhando os eventos, que teve como ponto 
alto, uma bela programação noturna, em frente a Prefei-
tura, divulgou em suas redes sociais que “São Luís tem 
muito a comemorar e estamos trabalhando para tornar 
a capital maranhense uma cidade cada vez mais huma-
na e acolhedora para que ano que vem tenhamos ainda 
muito mais a comemorar”. Nossos parabéns!

O PREFEITO DE SÃO LUIS, EDUARDO BRAIDE E A PRIMEIRA-
DAMA, GRAZIELA BRAIDE, PARTICIPARAM DA MISSA EM 
AÇÃO DE GRAÇAS, AO LADO DE ASSESSORES, ENTRE ENTES, 
SAULO SANTOS E SABRINA MARTINS (TURISMO – SETUR).

NOVAS FRAGRÂNCIAS NO TROPICAL SHOPPING 

Às vésperas do embarque para 
participar do Miss Brasil Globo 
2021, que vai acontecer no próxi-
mo dia 18, em Brasília – DF, Alanny 
Rufino Medeiros irá realizar o pri-
meiro, de uma série de ações so-
lidárias, que pretende realizar na 
cidade de Santa Inês, terra natal 
da nossa bela Miss Maranhão Glo-
bo 2021.

O evento vai acontecer neste domingo 
(12 setembro), na Escola Antônio Santos 
Veloso, no bairro Angelim e vai beneficiar 
mais de 30 mulheres. Serão distribuídas 

cestas básicas, atendimento médico na 
área de saúde, entre eles, testes rápidos 
para detecção de sífilis, HIV, Hepatite B e 
Hepatite C, que serão realizados por pro-
fissionais da área de enfermagem, além 
de Ultrassonografia de mama e pra grá-
vidas, sob os cuidados do renomado mé-
dico, Dr. Rafael Mesquita, que abraçou a 
ideia de imediato.

A Ação Solidária “Mãos do Bem” vai 
contar também, com atendimentos na 
área da beleza: Manicure, cabelo, sobran-
celhas e vai elevar a autoestima dessas 
mulheres, que estarão nas mãos das me-
lhores profissionais da área do embele-
zamento da região.

Alanny Medeiros vai representar o Ma-
ranhão e vai cumprir uma vasta programa-
ção elaborada pela Coordenação Nacional 
do Concurso, que tem com coordenador 
estadual, o publicitário e apresentador 
de TV, Marcos Davi Carvalho. Com a fai-
xa e coroa conquistada, na capital ma-
ranhense em agosto, a mais bela mara-
nhense do ano de 2021 vai com tudo para 
brigar pelo título de Miss Brasil. Desde já 
nossa torcida e parabéns por tão nobre 
ação e gesto de solidariedade.

ALANNY RUFINO MEDEIROS COLOCARÁ 
SUA FAIXA E COROA DE MISS MARANHÃO 
GLOBO PARA AJUDAR PESSOAS CARENTES.

A ENTREGA DO TROFÉU ANINHA MONTEIRO ESTÁ ENTRE OS MAIORES EVENTOS DE 
ALAGOAS E REÚNE UM SELETO PÚBLICO DE CONVIDADOS E HOMENAGEADOS.

Ao lado dos maiores nomes do colunis-
mo social do Brasil, Aninha Monteiro, que 
reside (e agita) no belo estado de Alagoas, 
assumiu o comando da FEBRACCOS (Fede-
ração Brasileira dos Comunicadores e Co-
lunistas Sociais) que está vivenciando um 
momento todo especial nessa transição.

Aninha Monteiro reorganizou o Estatu-
to da entidade, ampliou as diretorias e deu 
espaço para que os colegas comunicado-
res, de todos os estados, possam planejar 
e incluir suas ações regionais, dentro de 
um contexto nacional atualizado e apto 
para atender todas as novas demandas, 
com maior interação e dinamismo entre 
os colunistas, que atuam nos principais 

veículos de comunicação do país e suas 
badaladas redes sociais.

A Nova FEBRACCOS tem uma grande 
missão pela frente, reorganizar a identidade 
e englobar as principais ações dos profis-
sionais, que atuam em diversos segmen-
tos, entre eles, eventos, turismo, cultura, 
moda e variedades.

Aqui no Maranhão, os principais nomes 
da comunicação, integram a FEBRACCOS, 
entre eles, Marcos Davi (Mundo Passapor-
te), Ilze Rangel (Fofa Fest), Orquídea San-
tos e a minha pessoa. Orgulho e gratidão 
por compartilhar essa gestão, com tão no-
bres colegas.

Em recente entrevista concedida ao Progra-
ma Nobre, a empresária Thalita Duarte falou 
das novas essências, produtos, da nova cam-
panha promocional e os diversos produtos 
disponíveis na loja Minha Terra Tem Natura, 
no Tropical Shopping – São Luis.

Os itens de perfumaria, hidratantes, sa-
bonetes, maquiagem e uma linha completa 
de produtos de cosméticos, higiene pessoal 
e beleza, estão com descontos incríveis, dis-

poníveis na Loja Natura da franqueada.

Thalita conhece como ninguém, sua linha 
completa de beleza e com suas dicas e suges-
tões, sempre sugere as melhores tendências 
ao seu público, que fica encantado com a di-
versidade de opções, com qualidade, credi-
bilidade e elevação da autoestima. Assista a 
entrevista no Programa Nobre desse final de 
semana, ou através do Portal Blog: madale-
nanobre.com.br e confira as novidades.

MADALENA NOBRE EXPERIMENTOU E APROVOU A NOVA LINHA DE PRODUTOS NATURA – TRO-
PICAL SHOPPING AO LADO DA FRANQUEADA, THALITA DUARTE


