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Mais de 1300 advogados e advogadas em apoio a Kaio Saraiva no pré-lançamento de sua campanha

Kaio Saraiva é aclamado em eventos de
apoio a sua pré-candidatura a OAB-MA

Nas úl ti mas se ma nas, o ad vo ga do Kaio Sa rai va, atu al di re tor-te sou rei ro da OAB/MA e pré-can di da to à
pre si dên cia da Sec ci o nal Ma ra nhen se da Or dem, tem par ti ci pa do de uma ver da dei ra ma ra to na de reu niões,

jan ta res, al mo ços, etc, pa ra re ce ber o ca lo ro so apoio da clas se pa ra ven cer es te pró xi mo plei to. En tre eles,
des ta ca-se o jan tar de pré-lan ça men to re a li za do no Vil la Re a le, no fim de se tem bro, que reu niu mais de 1.300
ad vo ga dos e ad vo ga das, de mons tran do for ça e re pre sen ta ti vi da de na ca te go ria. Ele es tá fe cha do com 16 dos
17 pre si den tes de sub se ções, con se lhei ros es ta du ais e fe de rais, pre si den tes de co mis sões e a gran de mai o ria

da ad vo ca cia ma ra nhen se. Além do even to de pré-lan ça men to da cam pa nha, Kaio Sa rai va reu niu-se com
ad vo ga dos e ad vo ga das cri mi na lis tas, pro fis si o nais da ad vo ca cia de Pa ço do Lu mi ar e te rá agen da ain da

com a Jo vem Ad vo ca cia e Mu lhe res Ad vo ga das. Is so tu do pa ra di a lo gar com a clas se na cons tru ção das pro- 
pos tas de cam pa nha que já reú nem mais de cem dis tri buí das em oi to ei xos te má ti cos. Aqui se guem al guns

re gis tros de even tos de apoio a Kaio Sa rai va.

Thiago Diaz, atual presidente da OAB/MA, apoiador da
campanha de Kaio Saraiva. Ele se emocionou ao ter o
reconhecimento da classe advocatícia  no evento

A advogada e vereadora Karla Sarney apoia a candidatura
de Kaio Saraiva para a presidência da OAB/MA

As advogadas (presidentes de Comissão e Conselheira
Estadual): Camila Martins, Lilianne Saraiva (esposa),
Tatiana Costa e Andréia Furtado

Lilianne Saraiva e Kaio Saraiva apresentando as propostas
de campanha para a classe advocatícia em Paço do Lumiar

Diálogos acontecem também com advogados e advogadas
da Grande Ilha. Kaio Saraiva em reunião com classe
advocatícia em Paço do Lumiar

Ladeando Kaio Saraiva, Erivelton Lago, Conselheiro
Estadual e presidente da Comissão de Advocacia Criminal
em apoio a Kaio Saraiva e Ana Karolina Nunes, presidente
da Comissão Nacional e Estadual de Política Penitenciária

O show do grupo Jeito Inocente é uma mistura de ritmos que promete não deixar
ninguém parado. 

Grupo Jeito Inocente é
atração especial do Samba

do Pinto deste sábado
Na edi ção do mês de ou tu bro, o Sam ba do Pin to traz no va men te a São

Luís o gru po Jei to Ino cen te, de Be lém do Pa rá, com mais de 15 anos de
car rei ra. A fes ta acon te ce nes te sá ba do, na Co zi nha Mas sa ri, no Olho Dá- 

gua, e vai con tar ain da com a par ti ci pa ção dos gru pos lo cais Va mu di
Sam ba, Young Sam ba e Os Par ças, além de Flá vio Ma ca e o DJ Thi a go Ro- 
dri gues, en tre ou tros con vi da dos. O iní cio do even to es tá mar ca do pa ra
as 19h e os in gres sos po dem ser ad qui ri dos na Bi lhe te ria Di gi tal e no Siô
Delivery, ao pre ço de R$ 50,00. O gru po, que des ta vez vem em tur nê pe lo
Nor des te, se pro je tou no país pe lo seu “pa go de swin ga do”, com seus jo- 
vens in te gran tes fa lan do tu do que os ga ro tos e as ga ro tas de sua ge ra ção

gos tam de ou vir e cur tir. Im per dí vel.

Rapaziada alto astral que tem carteirinha do Samba do Pinto, comandado há 9
anos por Mário Junior

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro
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Melhoria no trânsito e transporte 
de São Luís lideram solicitações 

dos vereadores da Capital 

Conhecer Roma é o sonho de qualquer pessoa 
que gosta de duas coisas imponderáveis na na-
tureza humana: a fé religiosa e a evolução his-
tórica da humanidade. O Império Romano está 
dentro da Itália, em cada esquema, em todas as 
paisagens e em cada construção. 

Ataque à irmã terra 

BASTIDORES
Raimundo Borges
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LOURIVAL SEREJO 
Desembargador e membro da AML

Três poetas  maranhenses 
contemporâneos, dentre tantos 

Saúde mental, 
alcoolismo e suicídio 

RUY PALHANO   

Imprensa 
de luto 

OSMAR GOMES  
Juiz

 Psiquiatra 

Sonho e 
esperança
CARLOS GASPAR 
Presidente da AML  

De acordo com as informações, os vereadores que reivindicam essas melhorias foram Concita Pinto (PCdoB), Coletivo Nós (PT), 
Antônio Garcez (PTC), Paulo Victor (PCdoB), Andrey Monteiro (Republicanos) e Edson Gaguinho (DEM). Todos os pedidos de pro-

vidências foram direcionados à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT). PÁGINA 3

SÉRIE B

 PÁGINA 8

Sarau “Vinil & 
Poesia” retoma 

encontros

PÁGINA 12

GAMES  : Os lançamentos de jogos mais aguardados deste mês
PÁGINA 3

A legião dos 
esquecidos

ANTÔNIO AUGUSTO R. BRANDÃO 

Economista

Combate à covid: Capital aplica 
em média 241 doses por hora
Autointitulada a Capital da Vacina, nesses 254 dias campa-

nha de imunização contra a covid-19, calcula-se que a média 
de vacina aplicada por dia tenha sido de 5.802 doses.

PÁGINA 9

Na reestreia Vanessa Ser-
ra terá como convidados o 
Joaquim Zion, Eloy Melô-
nio, Dicy e Marcos Magah

MATA-MATA 
Moto tem decisão com apoio da galera

Jogo começa neste domingo (3), às 15h, Nhozinho Santos. O Pa-

pão do Norte precisa vencer com dois gols de diferença. Vitória sim-

ples decide nos pênaltis. PÁGINA  8

Desesperado, 
Sampaio encara 

o Londrina
Após o empate (1 a 1) com 

sabor de derrota, diante do Clu-
be do Remo, na quinta-feira, 
no Castelão, o Sampaio Corrêa 
tem, na noite deste domingo, às 
20h30, um novo desafio: bater 
o Londrina em seus próprios 
domínios para melhorar posi-
ção na Série B do Campeona-
to Brasileiro. Com 37 pontos, o 
Tricolor está ficando cada vez 
mais distante do sonho de su-
bir para a divisão de elite.

E N T R E V I S T A 

Luiz Renner 
fala sobre 
retorno 
do CIMAR

Renner é presidente 
da diretoria Provisória 
para a reativação do 
Centro das Indústrias do 
Maranhão – CIMAR, Luiz 
Fernando Renner, vice-
Presidente Executivo da 
FIEMA e Coordenador 
do Grupo de Trabalho 
Pensar o Maranhão

PÁGINA 2 

EDITORIAL 
É preciso criar

 empregos

Flávio Dino contempla Timon e Buriti 
com pacote de obras e serviços

PÁGINA 5



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

Instituição criada em 1967 e paralisada em 2003, está sendo revigorada para agregar
novos caminhos à classe empresaria

O Im par ci al – Por que a re a ti va ção do
CI MAR?

O.I. – Exis te al gum con fli to de in te res -
se com a Fi e ma já que am bas te ri am o
mes mo pro pó si to de atu a ção?

O.I. – O que a di re to ria pre ten de fa zer
pa ra atrair no vos as so ci a dos?

O.I. – Qual vai ser o po si ci o na men to
do CI MAR em re la ção aos se to res go -
ver na men tais?

ENTREVISTA

Luiz Renner fala sobre
retorno do CIMAR

O
pre si den te da di re to ria Pro- 
vi só ria pa ra a re a ti va ção do
Cen tro das In dús tri as do
Ma ra nhão – CI MAR, Luiz

Fer nan do Ren ner, vi ce-Pre si den te
Exe cu ti vo da FI E MA e Co or de na dor
do Gru po de Tra ba lho Pen sar o Ma ra- 
nhão tem, co mo fo co prin ci pal, a atu- 
a li za ção e mo der ni za ção do Es ta tu to
da or ga ni za ção, a atra ção de no vos só- 
ci os e pro mo ver a elei ção da no va di- 
re to ria.

O CI MAR foi fun da do em 1967 ten- 
do co mo pri mei ro Pre si den te Luís da
Ro cha Por to, em pre sá rio e exe cu ti vo
da Ole a gi no sas Ma ra nhen ses S/A-
OLE A MA, in dús tria de por te fa bri can- 
te de sa bões, ve las, óleo de co co de ba- 
ba çu e pro du tos sa ne an tes. 

Pa ra li sa do em 2003, re ce be ago ra a
ade são de em pre sas in dus tri ais, em- 
pre sá ri os, as so ci a ções li ga das ao se tor
pro du ti vo, bem co mo em pre en de do- 
res, pa ra aci o nar ações sus ten tá veis
di re ta men te re la ci o na das aos in te res- 
ses da In dús tria.

Luiz Ren ner, que tam bém é ex-Pre- 
si den te do CI MAR, fa lou mais da en ti- 
da de nes ta en tre vis ta ex clu si va pa ra O
Im par ci al.

LFR – O CI MAR pres tou im por tan- 
te ser vi ço à clas se in dus tri al do nos so
es ta do. Pro mo veu, na épo ca, in ten sa
agen da pa ra dis cus são do de sen vol vi- 
men to do Ma ra nhão, in cluin do o se- 
tor de ole a gi no sas e as ca dei as pro du- 
ti vas de so ja, fru ti cul tu ra e fer ro e alu- 
mí nio. Foi uma con tri bui ção va li o sa
pa ra a for mu la ção das po lí ti cas
econô mi cas do es ta do.

Pen san do na im por tân cia des sa
en ti da de é que um gru po de em pre sá- 
ri os uniu-se pa ra re cu pe rá-la. O no vo
CI MAR se rá um ca nal atu an te na re- 
pre sen ta ção e de fe sa dos seus as so ci- 
a dos em nos so es ta do, con tri buin do
pa ra um am bi en te de ne gó cio mais
fa vo rá vel e di nâ mi co, pro pí cio a es ses
no vos tem po de tec no lo gia, ino va ção
e a atra ção de gran de in ves ti men tos
pa ra o Ma ra nhão.

LFR – Creio que não. Até por que no
CI MAR qual quer em pre sa que es te ja
li ga da ao seg men to in dus tri al po de rá
as so ci ar-se. Em pre sas in dus tri ais ou
agroin dus tri ais, en ti da des sin di cais e
con sul to res que exer çam ati vi da de
in dus tri al ou em ati vi da des afins no
nos so es ta do.

 Co mo os prin cí pi os de atu a ção e a
li nha de pro pos tas são con ver gen tes
não exis ti rá con fli to en tre as en ti da- 
des. As du as per se guem a ins ta la ção
de no vas plan tas in dus tri ais, ge ra ção

de em pre go e ren da e a re pre sen ta ti vi- 
da de na de fe sa dos in te res ses do em- 
pre sa ri a do ma ra nhen se.

LFR – Es pe ra-se que a no va di re to-
ria ide a li ze pro je tos que pos sam in di- 
car aos seus as so ci a dos os me lho res
ca mi nhos pa ra o cres ci men to da in- 
dús tria ma ra nhen se. Es tu dos di ver si- 
fi ca dos que pos sam apon tar ce ná ri os
re a lis tas pa ra a ex pan são da pro du ção
in dus tri al e pre pa rar um ca mi nho
pro du ti vo e com pe ti ti vo pa ra as em- 
pre sas do nos so es ta do, tais co mo am- 
pli ar re la ci o na men to com os prin ci-
pais agen tes de de sen vol vi men to do
es ta do, pro du ção de es tu dos se to ri ais,
ofer ta de cré di to e po ten ci a li zar a re a-
li za ção de ne gó ci os. Es sa pla ta for ma
vem sen do dis se mi na da e tem con se-
gui do a ade são de no vos as so ci a dos.

LFR – A ins ti tui ção pre ci sa da boa
har mo nia com os po de res pú bli cos
pa ra que pos sam ser re a li za das par ce- 
ri as bem-su ce di das, pri mor di ais pa ra
a ela bo ra ção de pro je tos econô mi cos
que re per cu tam em to das as ca dei as
pro du ti vas do es ta do, com a con- 
fluên cia de ações aglu ti na do ras vi-
san do o de sen vol vi men to. Pre ci sa- 
mos da união dos seg men tos que pro- 
du zem e dos agen tes go ver na men tais.
So men te com es se equi lí brio, as pau- 
tas e as de man das po de rão ser ava li a- 
das sob a óti ca do cres ci men to da eco- 
no mia ma ra nhen se. E prin ci pal men- 
te da ne ces si da de de aci o nar pro gra- 
mas que be ne fi ci em as ca dei as pro- 
du ti vas da in dús tria lo cal.

COMBUSTÍVEL

Bolsonaro discute preço dos combustíveis com Lira
O pre si den te da Câ ma ra dos De pu- 

ta dos, Arthur Li ra (PP-AL), dis se, nes- 
ta sex ta-fei ra (1º), que vai pas sar o fi- 
nal de se ma na em tra ta ti vas pa ra bus- 
car so lu ções pa ra re du zir o pre ço dos 
com bus tí veis. Li ra se reu niu com o 
pre si den te Jair Bol so na ro e o mi nis tro 
da Eco no mia, Pau lo Gue des, pa ra de- 
ba ter o te ma, bem co mo as pau tas da 
agen da econô mi ca.

“Em reu nião ago ra com o pre si den- 
te Bol so na ro e com o mi nis tro Pau lo 
Gue des pa ra dis cu tir mos não so men- 
te o pre ço dos com bus tí veis co mo a 
pau ta da eco no mia. Co mo eu dis se 
aos lí de res, pas sa re mos o fi nal de se- 
ma na em con ver sas e tra ta ti vas”, pu- 
bli cou Li ra em seu per fil no Twit ter.

O pre si den te da Câ ma ra foi re ce bi- 
do no Pa lá cio da Al vo ra da, na ma nhã 
des ta sex ta-fei ra em en con tro que não 
cons ta va da agen da ofi ci al do pre si- 
den te Jair Bol so na ro. Os su ces si vos 
au men tos no pre ço dos com bus tí veis 
tem pres si o na do a in fla ção.

Na quar ta-fei ra (28), Li ra dis se que 
vem dis cu ti do com lí de res da ba se do 
go ver no pro pos tas que bus quem me- 
lho rar a com po si ção de pre ços dos 
com bus tí veis. Se gun do ele, a ini ci a ti- 
va vi sa ria con ter os au men tos e man- 
ter os pre ços mais es tá veis di an te das 
va ri a ções do dó lar e do bar ril do pe- 
tró leo.

En tre as pro pos tas em 

dis cus são, es tão a 

cri a ção de um fun do e 

uma pro pos ta de 

uni fi ca ção da alí quo ta

SUCESSIVOS AUMENTOS NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS TEM PRESSIONADO A INFLAÇÃO

do Im pos to so bre 

Cir cu la ção de 

Mer ca do ri as e Ser vi ços 

(ICMS) in ci den te so bre 

os com bus tí veis.

Li ra lem brou que a Câ ma ra apro- 
vou nes ta se ma na pro pos ta que re duz 
o pre ço do bo ti jão de gás pa ra fa mí li as 
com bai xa ren da, por meio do pro gra- 
ma Gás So ci al. Pe lo tex to apro va do, o 

va lor do be ne fí cio de ve ser fi xa do se-
mes tral men te e se rá re fe ren te à me ta-
de da mé dia do pre ço na ci o nal de um 
bo ti jão de 13 qui los de gás li que fei to 
de pe tró leo (GLP).

A pro pos ta ain da pre ci sa ser vo ta da 
pe lo Se na do, an tes de ser san ci o na da 
ou ve ta da pe lo pre si den te Jair Bol so- 
na ro.

“Com to do gás, se gui mos na lu ta 
pe la re du ção nos pre ços dos com bus- 
tí veis, mas já te mos de ci sões prá ti cas. 
A Câ ma ra apro vou o Gás So ci al, que 
cor ta pe la me ta de o pre ço do bo ti jão 
pa ra fa mí li as com bai xa ren da” , dis se 
Li ra por meio de su as re des so ci ais.

TROCA DE CARGO

Pazuello é nomeado
assessor especial na SAE

 PAZUELLO ERA SECRETÁRIO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

O ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, ex-mi nis tro da Saú de,
tro cou de car go no Pa lá cio do Pla nal to. A no me a ção co- 
mo as ses sor es pe ci al da Se cre ta ria Es pe ci al de As sun tos
Es tra té gi cos (SAE) da Pre si dên cia da Re pú bli ca foi pu- 
bli ca da nes ta sex ta-fei ra (1º/10) em edi ção ex tra do Diá- 
rio Ofi ci al da União (DOU).

Des de ju nho, Pa zu el lo ocu pa va o car go de se cre tá rio
de Es tu dos Es tra té gi cos do ór gão, que aca bou ex tin to
após mu dan ça na es tru tu ra da Se cre ta ria. Ele con ti nua
su bor di na do ao al mi ran te Flá vio Ro cha, atu al se cre tá rio
de As sun tos Es tra té gi cos.

No lu gar da Se cre ta ria de Es tu dos

Es tra té gi cos e da Se cre ta ria de

Pla ne ja men to Es tra té gi co, foi cri a da

a Di re to ria de Pro je tos Es tra té gi cos.

Em mar ço, o ge ne ral foi exo ne ra do do car go de mi nis- 
tro da Saú de. No dia 23 do mes mo mês, em meio às crí ti- 
cas por con ta do vá cuo de li de ran ça no Mi nis té rio da
Saú de e da fal ta de pla nos efi ca zes no en fren ta men to à
co vid-19, o pre si den te Jair Bol so na ro deu pos se ao car- 
di o lo gis ta Mar ce lo Quei ro ga.

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Michelle Bolsonaro e
Caixa serão investigados

AMBOS TERIAM FAVORECIDO AMIGOS COM FINANCIAMENTOS

A Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Dis tri to Fe de ral de ci- 
diu in ves ti gar a atu a ção da pri mei ra-da ma, Mi chel le
Bol so na ro, pa ra li be rar em prés ti mos da Cai xa Econô mi- 
ca Fe de ral a em pre sá ri os pró xi mos da fa mí lia pre si den- 
ci al. De acor do com o MPF, a in ves ti ga ção do ca so vai
ocor rer den tro de um pro ce di men to já aber to con tra Pe- 
dro Gui ma rães, pa ra in ves ti gar su pos ta pres são po lí ti ca
do pre si den te da CEF so bre a Fe de ra ção Bra si lei ra de
Ban cos (Fe bra ban).

A pri mei ra-da ma te ria agi do jun ta men te à pre si dên- 
cia da Cai xa Econô mi ca Fe de ral pa ra fa vo re cer em pre- 
sas de ami gos, por meio de fi nan ci a men tos ofe re ci dos
pe lo ban co es ta tal. A in for ma ção foi di vul ga da nes ta
sex ta-fei ra (1º/10) pe la re vis ta Cru soé, que te ve aces so a
do cu men tos e e-mails com uma lis ta de in di ca dos. A re- 
por ta gem apon ta que, por meio de seu ga bi ne te, Mi- 
chel le te ria en vi a do pe di dos pa ra que a Cai xa aten des se
a um gru po de em pre sas in te res sa das, to das elas li ga das
a um cír cu lo de pes so as pró xi mas da fa mí lia pre si den ci- 
al. A pri mei ra-da ma te ria man dan do e-mails e con ver- 
sa do com o pre si den te do ban co, Pe dro Gui ma rães, pa ra
que os pe di dos fos sem aten di dos, o que fe re prin cí pi os
de im pes so a li da de da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Com a in di ca ção, os pe di dos co me ça ram a fu rar a fi la
de em pre sá ri os in te res sa dos em em prés ti mos do ban co,
com um tra ta men to di fe ren ci a do.

A mu lher do pre si den te te ria ti do aju da dos as ses so- 
res de Pe dro Gui ma rães, que atu a ram co mo fa ci li ta do- 
res da apro va ção das em pre sas no pro gra ma. “A pe di do
da sra. Mi chel le Bol so na ro e, con for me con ver sa te lefô- 
ni ca en tre ela e o pre si den te Pe dro, en ca mi nha mos os
do cu men tos dos mi cro em pre sá ri os de Bra sí lia que têm
bus ca do cré di to a ju ros bai xos”, di zia um e-mail en vi a- 
do por uma as ses so ra es pe ci al em 20 de maio de 2020.

As men sa gens do ga bi ne te da pri mei ra-da ma não in- 
di ca vam a qual ope ra ção de cré di to os em pre sá ri os es- 
ta vam in te res sa dos, mas to dos aca ba ram in cluí dos no
Pro gra ma Na ci o nal de Apoio às Mi cro em pre sas e Em- 
pre sas de Pe que no Por te (Pro nam pe).

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ibama teria deixado de formalizar as medidas de controle ambiental, mesmo nos casos
em que a PRF realizava as apreensões de madeira nas rodovias maranhenses

Omis são 

TRANSPORTE DE MADEIRA

MPF ajuíza Ibama por
omissão na fiscalização

O
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
(MPF) ajui zou ação ci vil pú- 
bli ca na Jus ti ça Fe de ral con- 
tra o Ins ti tu to Bra si lei ro do

Meio Am bi en te e dos Re cur sos Na tu- 
rais Re no vá veis (Iba ma) por omis são
ad mi nis tra ti va na fis ca li za ção do
trans por te de ma dei ra nas ro do vi as
ma ra nhen ses. A su pe rin ten dên cia do
ins ti tu to ale gou fal ta de pes so al e de
re cur sos pa ra man ter es ta ati vi da de e
en cer rou sua par ce ria com a Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral (PRF), di re ci o nan- 
do, ain da, a atri bui ção  fis ca li za tó ria
pa ra a Se cre ta ria de Es ta do de Meio
Am bi en te e Re cur sos Na tu rais (Se- 
ma). No en tan to, o MPF en ten de que a
com pe tên cia é do Iba ma e pe de na
jus ti ça o res ta be le ci men to dos ser vi- 
ços de fis ca li za ção do ór gão am bi en- 
tal fe de ral.

De acor do com a ação, o MPF re ce- 
beu du as re pre sen ta ções, in for man do
que o Iba ma dei xa ra de for ma li zar as
me di das de con tro le am bi en tal, mes- 
mo nos ca sos em que a Po lí cia Ro do- 
viá ria Fe de ral re a li za va as apre en sões
de ma dei ra nas ro do vi as ma ra nhen- 
ses. A PRF apre en deu 76 car re tas
trans por tan do ma dei ra ir re gu lar em
to do o es ta do so men te em 2020, to ta- 
li zan do 3 mil me tros cú bi cos.

Nas in for ma ções apre sen ta das, o
Iba ma ale gou que as car gas ir re gu la- 
res de ma dei ra são apre en di das nos
pos tos da PRF, que aci o na o Iba ma e o
Es ta do do Ma ra nhão pa ra au tu a rem,
por en ten de rem que se ri am de com- 
pe tên cia tan to es ta du al quan to fe de- 
ral. En tre tan to, o ór gão am bi en tal fe- 
de ral afir mou que não par ti ci pou de
qual quer das abor da gens ini ci ais re la- 

ti vas às apre en sões efe tu a das.
Em res pos ta ao MPF, a su pe rin ten- 

dên cia do Iba ma jus ti fi cou fal ta de
pes so al e de re cur sos pa ra re a li zar a
fis ca li za ção das ro do vi as e in for mou
que, por es te mo ti vo, ha via en cer ra do
sua par ce ria com a Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral pa ra es ta ati vi da de. Além dis- 
so, o ór gão am bi en tal ale gou que a
ges tão flo res tal e a fis ca li za ção do
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni- 
ci pal se ri am de com pe tên cia fis ca li- 
za tó ria es ta du al, mas que, no pe río do
de 1º de ja nei ro a 7 de maio de 2021,
apli cou 22 au tos de in fra ção por
trans por te ir re gu lar, após la vra tu ra
pe la PRF, e ou tros 15 que ain da não te- 
ri am si do con so li da dos.

No en tan to, pa ra o pro cu ra dor da
Re pú bli ca Ale xan dre So a res, au tor da
ação, as res pos tas apre sen ta das pe lo
Iba ma in di cam a ado ção de con du ta
omis si va, que ex tra po la a pos si bi li da- 
de de es co lha ad mi nis tra ti va do ór- 
gão. “Ao ale gar que a fis ca li za ção do
trans por te de ma dei ra de ve ser fei ta
pe lo po der es ta du al, o Iba ma es tá
con tra ri an do sua fi na li da de de cri a- 
ção e o nú cleo bá si co de su as com pe- 
tên ci as, que in clu em a pro te ção e fis- 
ca li za ção dos bens de in te res se da
União ou pro ve ni en tes de su as áre as,
co mo ma dei ras ex traí das ir re gu lar- 
men te de Ter ras In dí ge nas. O Iba ma
tem o de ver le gal de fis ca li zar o co- 
mér cio e a cir cu la ção in te res ta du al de
pro du tos am bi en tais”, afir mou.

Se gun do o MPF, o Ma ra nhão pos sui
di ver sas ter ras in dí ge nas que de vem
ser pro te gi das pe la União, me di an te

ação do Iba ma, en tre elas as si tu a das
na re gião oes te do es ta do, pró xi mas à
fron tei ra com o Pa rá, co mo Al to Tu ri a-
çu, Awá, Ca ru e Ara ri boia. Es sas ter ras
con têm as es pé ci es flo res tais de mai- 
or va lor econô mi co, por se rem es pé ci- 
es con si de ra das co mo “ma dei ra de
lei”, que pos su em gran de por te e são
apre ci a das pe las su as qua li da des pa ra
a cons tru ção ci vil e in dús tria mo ve lei- 
ra. Des sa for ma, o MPF pe de à Jus ti ça
Fe de ral que de ter mi ne, em ca rá ter li- 
mi nar, que o Iba ma res ta be le ça seus
ser vi ços de fis ca li za ção de trans por te
de pro du tos e sub pro du tos flo res tais
nas ro do vi as ma ra nhen ses, no pra zo
de 15 di as, es pe ci al men te, nas vi as já
iden ti fi ca das pe la au tar quia co mo
pon tos de cir cu la ção de ma dei ra nos
pó los ma dei rei ros clan des ti nos ou
pro ce den te de es ta dos da re gião Nor- 
te, me di an te co o pe ra ção com ou tros
ór gãos, co mo a Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral ou es ta du ais. 

Além dis so, pa ra a com pro va ção do
cum pri men to da me di da, foi so li ci ta- 
do que o Iba ma en ca mi nhe ao MPF
even tu ais au tos de in fra ção la vra dos,
atos de co o pe ra ção fir ma dos, de sig- 
na ção de equi pes, or dens de re a li za-
ção de ope ra ções e re la tó rio sin té ti co
das me di das de po lí cia re a li za das,
com pe ri o di ci da de bi mes tral ou o seu
en vio di re ta men te à Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Ma ra nhão. Em ca so de
des cum pri men to, foi pe di da a apli ca- 
ção de mul ta diá ria de R$ 50 mil ao ór- 
gão am bi en tal. 

Nú me ro do pro ces so pa ra con sul ta
na Jus ti ça Fe de ral: 1043262-
38.2021.4.01.3700 – 8ª Va ra Fe de ral
Am bi en tal e Agrá ria da SJ MA

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Trânsito e transporte lideram pedidos setembro

REQUERIMENTOS  BENEFICIARÃO: O ANIL, JD AMÉRICA, LIBERDADE, SANTO ANTÔNIO, SANTA CLARA, SÃO FRANCISCO E VILA EMBRATEL 

Nas úl ti mas se ma nas do mês de se- 
tem bro na Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís (CMSL), se te re que ri men tos so li- 
ci ta ram ser vi ços nas áre as de trân si to
e trans por te da ca pi tal ma ra nhen se.

Se gun do le van ta men to re a li za do
jun to à Or dem do Dia – do cu men to de
ca rá ter pro ces su al que con tém a pau- 
ta das reu niões ple ná ri as –, três des tas
so li ci ta ções fo ram li das na ses são ple- 
ná ria do dia 22, ou tras du as no en con- 
tro do dia 28, e as du as úl ti mas na
quar ta-fei ra, dia 29 do re fe ri do mês.

De acor do com as in for ma ções, os
ve re a do res que rei vin di cam es sas me- 
lho ri as fo ram Con ci ta Pin to (PC doB),
Co le ti vo Nós (PT), Antô nio Gar cez
(PTC), Pau lo Vic tor (PC doB), Andrey
Mon tei ro (Re pu bli ca nos) e Ed son Ga- 
gui nho (DEM). To dos os pe di dos de
pro vi dên ci as fo ram di re ci o na dos à
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e
Trans por tes (SMTT). Com a lei tu ra
das ma té ri as em ple ná rio, a Me sa Di- 
re to ra da Ca sa en vi ou ofí ci os ao ór gão
res pon sá vel pa ra que pos sa aten der
as rei vin di ca ções dos par la men ta res
jun to às co mu ni da des lu do vi cen ses.
A se guir, con fi ra to das as pro po si ções
pro to co la das que fo ram li das.

SES SÃO DE QUAR TA-FEI RA ( 22) 
Re que ri men to 890/21: De au to ria

do Co le ti vo Nós (PT) so li ci tan do que
se ja en vi a do ofí cio à Pre fei tu ra de São
Luís, com có pia pa ra a Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Trân si to e Trans por te , pe- 
din do que se ja re a ti va da a li nha de

ôni bus Ro do viá ria/João Pau lo, que
se ja in cluí da uma li nha de ôni bus que
fa ça in te gra ção com o Ter mi nal da
Coha ma, que se ja re a ti va do o pon to
fi nal de ôni bus e que ha ja au men to
nas fro tas que ser vem o  San to Antô- 
nio;

Re que ri men to 1394/21: De au to ria
da ve re a do ra Con ci ta Pin to (PC doB)
so li ci tan do que se ja en vi a do ofí cio à
Pre fei tu ra de São Luís, com có pia pa ra
a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e
Trans por te, pe din do que se ja cons- 
truí do abri gos nos pon tos de ôni bus
da Av. Sarney Fi lho, na Vi la Em bra tel. 

Re que ri men to 1532/21: De au to ria
do ve re a dor Pau lo Vic tor (PC doB) so- 
li ci tan do que se ja en vi a do ofí cio à
Pre fei tu ra de São Luís, pe din do pro vi- 
dên ci as jun to a Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Trân si to e Trans por te , no sen ti do
de que se ja re fei ta a si na li za ção ver ti- 
cal, fai xa de pe des tre, que fi ca lo ca li- 
za da em fren te à Es co la Me ni no Je sus,
na Av. Prin ci pal do Jd Amé ri ca.

SES SÃO DE TER ÇA-FEI RA, (28)
Re que ri men to 911/21: De au to ria

do ve re a dor Antô nio Gar cez (PTC) so- 
li ci tan do que se ja en vi a do ofí cio à
Pre fei tu ra de São Luís, pe din do pro vi- 
dên ci as jun to a Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Trân si to e Trans por te – SMTT, pa ra
que se ja pro vi den ci a do o de vi do es tu- 
do e pos te ri or ins ta la ção de fai xas de
pe des tre nas Ru as Ma cha do de As sis,
Cor rêa de Araú jo e Gre gó rio de Ma tos,
ao la do do Mer ca do da Li ber da de;

Re que ri men to 1571/21: De au to ria
do ve re a dor Pau lo Vic tor (PC doB) so- 
li ci tan do que se ja en ca mi nha do ofí-
cio à Pre fei tu ra de São Luís, pe din do
pro vi dên ci as jun to a Se cre ta ria Mu ni-
ci pal de Trân si to e Trans por te – SMTT,
pa ra re cu pe ra ção do abri go de ôni bus
exis ten te na Av. Ca se mi ro Jú ni or, Anil,
nas pro xi mi da des da Igre ja Nos sa Se- 
nho ra da Con cei ção.

SES SÃO DE QUAR TA-FEI RA (29) 
Re que ri men to 188/21: De au to ria

do ve re a dor Andrey Mon tei ro (Re pu-
bli ca nos) so li ci tan do que se ja en vi a do
ofí cio à Pre fei tu ra de São Luís, pe din- 
do pro vi dên ci as jun to a Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por te e a
Se cre ta ria Mu ni ci pal da Pes soa com
De fi ci ên cia, pa ra que se jam cons truí- 
das ram pas de aces so pa ra pes so as
com de fi ci ên cia ou com mo bi li da de
re du zi da na Ave ni da Ana Jan sen, bair- 
ro São Fran cis co, no tre cho com pre- 
en di do en tre o re tor no e a pon te do
re fe ri do bair ro.

Re que ri men to 1558/21: De au to ria
do ve re a dor Ed son Ga gui nho (DEM)
pe din do que se ja en ca mi nha do ofí cio
à Pre fei tu ra de São Luís, por meio da
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e
Trans por te  so li ci tan do que se ja cri a- 
da uma li nha de trans por te co le ti vo
in se ri da no sis te ma de in te gra ção, ori- 
gi ná ria do bair ro San ta Cla ra, que cir- 
cu le pe la Ave ni da dos Fran ce ses, pas- 
san do em fren te ao Ter mi nal Ro do viá-
rio, sen ti do Cen tro.

1

2

3

Doi do por fil me

Vez de Igor

Fe liz por in tei ro

“Pau lo Gue des fi cou li mi ta do a um so nho”

Do ex-mi nis tro da Fa zen da, do Pla ne ja men to e da Agri -
cul tu ra nos go ver no da di ta du ra de 1964, Del fim Net to,
ao ou vir Gue des di zer que o Bra sil es tá no va men te de co -
lan do.

Pe re gri na ção ini ci al

Ata que à ir mã ter ra
Co nhe cer Ro ma é o so nho de qual quer pes soa que

gos ta de du as coi sas im pon de rá veis na na tu re za hu ma- 
na: a fé re li gi o sa e a evo lu ção his tó ri ca da hu ma ni da de.
O Im pé rio Ro ma no es tá den tro da Itá lia, em ca da es que- 
ma, em to das as pai sa gens e em ca da cons tru ção. Era
quan do a ar qui te tu ra e a ar te bar ro ca tri lha vam o mes- 
mo ca mi nho e trans for ma vam os es pa ços fe cha dos e
aber tos em ex po si ções que se eter ni za ram, es plen do ro- 
sa men te, co mo a bus ca dos li mi tes da cri a tu ra e da cri a- 
ti vi da de hu ma na.

“Ir a Ro ma e não vê o Pa pa” é uma ex pres são idi o má ti- 
ca com pro fun do sig ni fi ca do, que ex tra po la o cre do re li- 
gi o so e in va de a fo me de co nhe ci men to. No Fim de 2019
ti ve a opor tu ni da de, jun to com mi nha es po sa El da, de
co nhe cer Ro ma e as sis tir a uma mis sa do Pa pa Fran cis co
na ca te dral de São Pe dro. Era 27 de ou tu bro. Lá es tá va- 
mos no meio da mul ti dão a es pe ra do Pa pa Fran cis co,
que ce le bra va a mis sa, emol du ra do pe la ja ne la Ba sí li ca
de São Pe dro. Ele da va co mo en cer ra da a As sem bleia
do Sí no do pa ra Amazô nia. O even to du rou três se ma nas
e foi pre ce di da por am pla con sul ta aos no ve paí- 
ses amazô ni cos, en vol ven do per to de 80 mil pes so as.

Não ha via na da de dis tan ci a men to so ci al, más ca ra ou
pâ ni co nos hos pi tais. A pan de mia da co vid-19 só che- 
gou à Itá lia no dia 31 de ja nei ro de 2020, quan do foi con- 
fir ma do o pri mei ro ca so. O mun do não co nhe cia o co ro- 
na ví rus. Nin guém ima gi na va o que vi ria a par tir do pri- 
mei ro ca so em Wuhan, na Chi na. Na ho mi lia, o Pa pa dis- 
se em tom pro fé ti co: “A vi o lên cia e o sa que con ti nu am
ma chu can do a mai or flo res ta tro pi cal do mun do. Os er- 
ros do pas sa do não fo ram su fi ci en tes pa ra dei xar mos de
sa que ar os ou tros e cau sar fe ri men tos aos nos sos ir- 
mãos e a nos sa ir mã ter ra: vi mos is so no ros to des fi gu ra- 
do da Amazô nia”.

Ho je, me nos de dois anos da que le even to his tó ri co,
no qual o Bra sil te ve enor me re le vân cia, a vi o lên cia e o
sa que (gri la gem) es tão mais san gran do a mai or flo res ta
do Pla ne ta. Os fe ri men tos à po pu la ção e à “ir mã ter ra”
avan çam de to dos os mo dos e por to dos os la dos. En- 
quan to is so, o Bra sil es tá che gan do aos 600 mil mor tos
de covid19 e o mun do já vi ve à 3ª on da da pan de mia,
com 4,55 mi lhões de vi das per di das. Já Amazô nia per- 
ma ne ce com seus de vas ta do res de sa fi an do a lei, ma tan- 
do a na tu re za e zom ban do do go ver no, nu ma tra gé dia
anun ci a da a ca da dia pe los ci en tis tas do cli ma. A pan de- 
mia e os sa ques se en tre la çam, es con ju ran do as sá bi as
pa la vras de Fran cis co.

———————————————————————

Ao dei xar o go ver no Edu ar do Brai de, o ex-de pu ta do
Jo a quim Haic kel cum priu o que vi nha anun ci an do. Só
fi ca ria na Se com mu ni ci pal até o fim de se tem bro (on de
se sen tia um pei xe fo ra d’água), pa ra cui dar de seus vá ri- 
os ne gó ci os.

Haic kel me xe com pro du to ra de ci ne ma e do cu men- 
tá ri os, ho te la ria, te le vi são e rá dio. O pre fei to Brai de ra- 
pi di nho fez a subs ti tui ção na Co mu ni ca ção pe lo jor na- 
lis ta Igor Al mei da, com quem tra ba lha des de quan do
era de pu ta do es ta du al.

Re gis tro com imen sa ale gria ter si do va ci na do on tem
com a do se de re for ço, num am bi en te tran qui lo (UNDB)
e or ga ni za do. Mais sa tis fei to foi o fa to de ter si do acom- 
pa nha do por mi nha ne ta Aís sa Bor ges, que foi to mar a
sua 2ª do se, com 16 anos.

———————————————————————

———————————————————————

“Mu ni ci pa lis mo é fun da men tal na so ma de
for ças pa ra be ne fi ci ar o es ta do”, tui tou on tem
Car los Bran dão, ao lem brar-se do Dia do Ve re a- 

dor, ba se de sua po lí ti ca vol ta da pa ra os mu ni cí pi os, a
qual ele as su me co mo pro ta go nis ta.

Mui to cri ti ca do por di fe ren tes seg men tos po lí- 
ti cos, o pro je to que mu da a Lei da Im pro bi da- 
de Ad mi nis tra ti va, re la ta do pe lo se na dor We- 
ver ton Ro cha, te ve tam bém elo gi os. Até o PSB

do go ver na dor Flá vio Di no li be rou a ban ca da na
ho ra do vo to.

Com pre sen ça mar can te nas mí di as na ci o nais e
até es tran gei ras, Flá vio Di no par ti ci pou an te- 
on tem, de li ve com Ni ta Frei re, Cel so Amo rim
e Li via Vi an na so bre o le ga do e os 100 anos do

pro fes sor Pau lo Frei re, pa tro no da edu ca ção bra- 
si lei ra.

———————————————————-

O ex-pre fei to Edi val do Ho lan da re sol veu dar uma vol- 
ta pe los mu ni cí pi os fo ra da Ilha. Em dois di as, ele tran si- 
tou pe la re gião to can ti na, a par tir de Im pe ra triz. Foi sua
pri mei ra em prei ta da pe lo in te ri or, apre sen tan do-se co- 
mo can di da to a go ver na dor.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

E D I T O R I A L

É preciso criar empregos
É sem pre po si ti va a no tí cia de que

hou ve que da na ta xa de de sem pre go,
prin ci pal men te em mo men tos de cri- 
se econô mi ca. Mas são tam bém es ses
mo men tos de tur bu lên cia que de vem
nos ser vir pa ra afas tar a ilu são de que
pe que nos si nais de me lho ra pos sam
sig ni fi car re ver são do qua dro ou mes- 
mo en ca mi nha men to pa ra a so lu ção
dos pro ble mas do mer ca do de tra ba- 
lho bra si lei ro. A ta xa de de so cu pa dos
em re la ção à po pu la ção eco no mi ca- 
men te ati va fi cou em 13,7% no tri- 
mes tre mó vel en cer ran do em ju lho,
um pon to per cen tu al abai xo dos
14,7% ve ri fi ca dos no tri mes tre fi na li- 
za do em abril, e es ta bi li za da em re la- 
ção a ju lho do ano pas sa do, quan do o
de sem pre go foi de 13,8%. Ain da as- 
sim, o Bra sil tem 14,1 mi lhões de bra- 
si lei ros sem tra ba lho, con for me da dos
do IB GE.

É cer to que es se con tin gen te tem
676 mil pes so as a me nos do que em
abril, mas aqui vai a pri mei ra ob ser va- 
ção que é pre ci so ter. En tre o tri mes tre
en cer ra do em abril e o de ju lho, o nú- 
me ro de tra ba lha do res na in for ma li- 
da de sal tou de 34,2 mi lhões pa ra 36,3
mi lhões, o que re pre sen ta 2,1 mi lhões
de tra ba lha do res a mais ocu pa dos,
mas sem car tei ra as si na da. Is so in di ca
que gran de par te dos que re cu pe ra- 

ram o tra ba lho op ta ram por uma va ga
sem ga ran ti as le gais e, pro va vel men- 
te, re ce ben do me nos que o sa lá rio mí- 
ni mo. Há ain da 31,7 mi lhões de su bu- 
ti li za dos, o que in clui os de sem pre ga- 
dos e ou tros 17,6 mi lhões de su bo cu- 
pa dos por in su fi ci ên cia de ho ras tra- 
ba lha das ou na for ça de tra ba lho.

Um efei to des sa in for ma li da de é o
im pac to na ren da re al do tra ba lha dor,
que vem em que da. Era de R$ 2.750,
em ju lho de 2020, pas sou pa ra R$
2.583 em abril,  em ju lho caiu mais um
pou co e fi cou em R$ 2.508. Em dó lar,
con si de ran do a co ta ção de R$ 5,40,
es se ren di men to cor res pon de a US$
461 – no ca so do sa lá rio mí ni mo são
US$ 202. Com pa ran do com ou tros
paí ses, es sa ren da do tra ba lha dor bra- 
si lei ro do la ri za da é me nor do que o
sa lá rio mí ni mo da Co reia do Sul (US$
797), do Ja pão (US$ 944) e mui to in fe- 
ri or à me nor quan tia pa ga pe lo tra ba- 
lho na Fran ça (US$ 1.454) e nos Es ta- 
dos Uni dos (US$ 1.380), por exem plo.

Com 14,1 mi lhões de tra ba lha do res
de sem pre ga dos, o Bra sil ain da tem
uma das mai o res ta xas de de sem pre- 
go do mun do. Na re a li da de, me nor
ape nas do que Áfri ca do Sul (34,4%) e
Es pa nha (14%) e pou co aci ma da Gré- 
cia (13,2%), con for me da dos do si te

por tu guês
www.countryeconomy.com, que reú- 
ne in for ma ções econô mi cas de vá ri os
paí ses. É es sa a re a li da de do nos so
mer ca do de tra ba lho, que tem um nú- 
me ro al to de de sem pre ga dos e tra ba-
lha do res na in for ma li da de, com um
pa drão de ren da abai xo do ní vel de
paí ses de sen vol vi dos. E é es sa re a li da- 
de que pre ci sa ser ata ca da por po lí ti- 
cas que fa vo re çam a aber tu ra de pos- 
tos de tra ba lho for mais pa ra re du zir a
ta xa de de so cu pa ção e ele var a ren da
mé dia.

É pre ci so de fi nir me di das que in- 
cen ti vem a re to ma da dos in ves ti men-
tos e a aber tu ra de pos tos de tra ba lho.
E es sa ação pú bli ca se faz ur gen te di-
an te da re to ma da da ati vi da de econô-
mi ca com o avan ço da va ci na ção con- 
tra a co vid-19 e a re du ção do nú me ro
de ca sos e mor tes pe la do en ça. 

Pa ra o de sen vol vi men to econô mi- 
co e a re du ção da bru tal de si gual da de
que exis te no país, é pre ci so mais em- 
pre gos — e em pre gos com sa lá ri os
me lho res. Sem es sa pre mis sa, a eco-
no mia bra si lei ra es tá con de na da a
não apro vei tar as mu dan ças em cur so
no mun do pa ra mu dar de pa ta mar e
vol tar ao gru po das 10 mai o res eco no- 
mi as do pla ne ta.

Sonho e esperança

Per gun tei a uma pe quer ru cha, ela a
prin ce sa da ca sa, Com quem so nhas te
on tem à noi te? E ela me res pon deu,
qua se sem pen sar, Eu não so nho,
quem so nha é meu so no. Fi quei a
ima gi nar o que pas sa ria pe la ca be ci- 
nha de uma cri an ça de se te anos de
ida de, que ha via me da do a res pos ta
mais cer ta, den tre tan tas que já ou vi
so bre es se as sun to.

Foi por cau sa do que aca ba ra de es- 
cu tar que re sol vi pen sar, en tão, em
mim, is to é, co mo mi nhas noi tes já
dor mi das te ri am se har mo ni za do
com es se fenô me no. As sim, co me cei a
bus car os meus so nhos, que ren do re- 
ca pi tu lar um a um. Com a ida de que
te nho, pro va vel men te de ve ha ver um
mon te de so nhos a se rem re lem bra- 
dos e de ci fra dos, cal cu lei. Ati rei-me
na bus ca, cer to de que, reu ni dos to- 
dos eles, lo go iria en con trar as ra zões
pa ra ex pli car uma sé rie de epi só di os
da mi nha exis tên cia.

Pa ra ser bem prá ti co e ob je ti vo, vis- 
lum brei se pa rar os meus so nhos, os
so nhos já so nha dos, em fun ção das
eta pas de mi nha vi da, ou em fa ce da
ida de que pos suía. Após inú me ras
ten ta ti vas, con clui que en ve re da ra
por um la bi rin to, sem chan ce al gu ma
de fe char as con tas que eu es ta va a fa- 
zer. Afi nal, os ci clos da vi da não obe- 
de cem à ri gi dez da ma te má ti ca. As- 
sim, fi quei con fu so e não pu de apli car
a re gra que jul ga va ade qua da pa ra o
ca so. Lo go, en tão, me ques ti o nei, a
par tir de quan do de vo con tar o meu

tem po, se na bar ri ga da mi nha san ta
mãe de mo rei um mês além do que de- 
via? E se rá que no ven tre ma ter no es- 
ta ria dor min do e te ria so nha do? Ora,
se nem sei se foi pos sí vel dor mir nes se
es pa ço ca ri nho so, guar da do pa ra a
ma ter ni da de, co mo pos so fa lar em
so nho? O pi or de tu do é que, a es ta al- 
tu ra da vi da, es tou che gan do à con- 
clu são que não vou lem brar o que so- 
nhei, no cor rer de tan tos anos pas sa- 
dos. Além do mais, os so nhos de uma
cri an ça di fe rem dos de adul to. O me- 
lhor mes mo é dei xar mos de la do o so- 
nho e pe gar mos no so no.

Mes mo as sim, com tal de ci são, es se
pen sa men to tem me per se gui do bas- 
tan te, sem que eu a ele ha ja ofe re ci do
uma so lu ção, mes mo com ple xa, um
con se lho, ou coi sa que se pos sa acre- 
di tar. Os di as vêm se pas san do, as se- 
ma nas tam bém. O pi or de tu do é que
não te nho mais so no, te nho per di do a
von ta de de dor mir e, as sim, pas so
mui tas noi tes sem me en con trar com
Mor feu. Con se quen te men te, o meu
so nho de sa pa re ceu.

Du ran te mui to tem po, ain da um
ra pa zi nho, ima gi nei que o so nho
trou xes se con si go um avi so, al go que
iria acon te cer. Uma pre mo ni ção? O
fa to é que cer to dia acor dei di zen do a
to do mun do que iria ga nhar um bom
pre sen te. Uma pes soa es tra nha me
de ra es se avi so, me apa re ce ra en- 
quan to eu dor mia. As por tas da lo te ria
es ta vam aber tas pa ra mim. O nú me ro
8676 se acha va es cri to na par te fron tal
de uma cai xa de ma dei ra, no ar ma- 
zém on de eu tra ba lha va. Es pan tei-me
quan do con fir mei a vi são que ti ve ra.

Lá es ta va o cai xo te, tal co mo fui avi sa- 
do, com o nú me ro à vis ta de quem
qui ses se ver. E eu, por cau sa des se
mis te ri o so epi só dio, ter mi nei jo gan- 
do no bi cho, mi lhar e cen te na, co mo
me en si na ram.

Cer to dia, con ver san do com mi nha
fi lha, dis se-lhe que a vi da de uma pes- 
soa adul ta se ali men ta de so nhos
acor da dos. Is to por que eles se trans- 
for mam em es pe ran ça. Os de adul to
pre va le cem des sa ma nei ra, is to é,
trans for ma dos em es pe ran ça. Vi ve- 
mos, en tão, nós ho mens e mu lhe res já
fei tos, mo vi dos pe lo sen ti men to da
es pe ran ça e ne la, na es pe ran ça, es tá o
sen ti do da vi da de ca da um. E não
acon te cen do is so, de que adi an ta vi-
ver? Até por que a vi da se trans for ma
em um mar de so fri men tos, quan do
não te mos o que bus car, quan do per-
de mos o ho ri zon te, quan do não te- 
mos es pe ran ça.

Vol to à pe quer ru cha a quem me re- 
fe ri no iní cio des ta crô ni ca, já com a
re fle xão fei ta acer ca do que ela, es- 
pon ta ne a men te, me dis se ra, em res- 
pos ta ime di a ta à per gun ta que lhe ha- 
via fei to. En tão, de ver da de, quem já
al can çou o per fei to uso da ra zão sa be
ou de ve sa ber trans for mar em es pe- 
ran ça os so nhos que ali men ta ram sua
cri an çu ra. A cri an ça vi ve de so nhos,
de so nhos ino cen tes. E nós ou tros vi- 
ve mos de es pe ran ça. É ela o mo tor, o
com bus tí vel da vi da de to dos nós.

Des se mo do, que os po lí ti cos re cu- 
em da con tu maz pos tu ra ma lé fi ca,
pe lo bem do Bra sil, pa ra que as es pe-
ran ças que ali men tam o sen ti men to
do bra si lei ro não se jam frus tra das.

LOU RI VAL SE RE JO
De sem bar ga dor e mem bro da AML

Três po e tas
con tem po râ ne os,
den tre tan tos

A po e sia es tá emer gin do, com to da a for ça, em São Luís e no
Ma ra nhão in tei ro. A se men te que Gon çal ves Di as plan tou não
ces sa de bro tar fru tos em to das as di men sões poé ti cas. Al guns até
che ga ram per to de com pe tir com o plan ta dor, co mo Ma ra nhão
So bri nho, Fer rei ra Gul lar, Jo sé Cha gas, Ban dei ra Tri buz zi e Nau ro
Ma cha do.

Com sa tis fa ção cons ta to, em ca da vi si ta à li vra ria da AMEI, o
quan to a po e sia ma ra nhen se es tá vi va e an te na da com o sen ti- 
men to de con tem po ra nei da de, ou se ja, com o ine bri a men to em
te mas pre sen tes, na for ma e na téc ni ca cor res pon den tes ao mo- 
men to poé ti co. Con tem po râ neo aqui no sen ti do des sa sin gu lar
re la ção com o tem po vis to por um olhar dis tan te, de que fa la
Agam ben. O su ple men to Ar ca das, do Jor nal Pe que no tem con tri- 
buí do tam bém pa ra di vul ga ção des sa no va po e sia do Ma ra nhão.

Com a li cen ça de ou tros gran des po e tas vi vos, já con sa gra dos
no Ma ra nhão e no Bra sil, ve nho fa lar de três no vos po e tas, no
meio des se mar ex ten so de ver sos que inun da nos sa atu a li da de.
São os po e tas Car va lho Jú ni or, Ra fa el Oli vei ra e We li ton Car va lho.

Meio en ver go nha do, con fes so que só co nhe ci Car va lho Ju ni or
de pois da sua mor te pre co ce, tão la men ta da no Ma ra nhão e em
to do o Bra sil.

Pro cu rei ime di a ta men te ler al guns dos seus po e mas e per ce bi,
com fa ci li da de, o quan to ele do mi na va seu ofí cio com na tu ra li da- 
de e ar te. Cons ta tei co mo ele sa bia ela bo rar tão bem um po e ma
des ta for ma: “a me lo dia do meu pran to/ se con fun de com es ta
chu va tó xi ca/ que ar ras ta or fan da des e co var des e mi sé ri as/ no
cor po cin za des bo ta do de uma bor bo le ta ex tin ta/ em uma co li são
com o ar co fe ri no da íris da in di fe ren ça.”

Em ca da po e ma da sua la vra, Car va lho Ju ni or re ve la va-se um
po e ta de sen si bi li da de dó cil e du ra, ao mes mo tem po, sem ro dei- 
os, for ja da na vi da di fí cil que te ve na in fân cia. Com seus po e mas
de cor tes in ci si vos, ele sus pen dia o lei tor. Po de ria ci tar inú me ros
po e mas de sua au to ria. Es co lho ape nas mais es te pa ra o lei tor
com pro var o que afir mo: “uma fo lha du ma ár vo re qual quer/ dan- 
ça va na cor ren te de águas,/ flu tuá va mos o rio e eu/ um no si lên cio
do ou tro,/ até o ins tan te em que mer gu lha mos/ num voo de se- 
gre dos dos sil vos/ dum pás sa ro de no me não re ve la do.”

Ra fa el Oli vei ra é mé di co e pro fes sor. De di cou-se à po e sia com
o mes mo afin co com que pra ti ca sua pro fis são: se ri e da de e en vol- 
vi men to.

Em seu úl ti mo li vro “O aves so abs tra to das coi sas”, ele con se- 
guiu, com in ve já vel ma es tria unir a me di ci na com a po e sia, sem
do res e sem ge mi dos, sem re cor rer aos ve lhos tra ta dos pa ra fa zer
um Di ag nós ti co poé ti co: “o tem po co lo ca re ti cên ci as/ na vi da/ou
a vi da é uma re ti cên cia/ no tem po”.

Seus po e mas tra tam de coi sas sé ri as com uma so bri e da de de
pa la vras que amor te cem o im pac to da in for ma ção mé di ca. Ca da
po e ma é um exem plo des sa té ni ca. Des ta co mais es te que fa la da
Am né sia: “a pa la vra proi bia/ a en tra da/ ou não pi se/ na gra ma/
que ria ape nas pas se ar além das pla cas.”

We li ton Car va lho é um po e ta que faz po e mas e sen ten ças, ou
co mo re co men da o pa pa Fran cis co, faz das sen ten ças um po e ma
em bus ca da jus ti ça.

Se ain da é des co nhe ci do pa ra al guém, não é por fal ta de pro- 
du ções. Em 2008, reu niu seus po e mas num só vo lu me de qua se
700 pá gi nas, com o tí tu lo Ge o me tria do lú di co. E con ti nua a es cre- 
ver. Seu úl ti mo li vro de po e mas – Óci os do ofí cio – foi

pu bli ca do em 2019, com o se lo cu ri ti ba no do Ins ti tu to da Me- 
mó ria. Afo ra es sas rei te ra das pu bli ca ções, tem uma pá gi na na in- 
ter net com pu bli ca ções de vá ri os gê ne ros.

A po e sia de We li ton tem a so bri e da de pro fun da que Cal vi no re- 
co men da. Sua lí ri ca é re traí da e “es can da lo sa”. Pa ra ele, “po e sia é a
bus ca do en con tro, /um aci den te de be le za em cons tru ção.” Ele
pre fe re ilu mi nar o am bi en te com múl ti plas lam pa ri nas pa ra aten- 
der a pá gi na em bran co quan do lhe su pli ca um po e ma (Óci os do
ofí cio). De vez em quan do, ex plo dem pen sa men tos sol tos: “o tem- 
po é Deus brin can do de ca len dá rio”. E mais tan tas coi sas po de ri- 
am ser di tas des se gran de po e ta ma ra nhen se que atu al men te re si- 
de em Te re si na, mas que man tém su as raí zes fir mes em San ta Inês
e São Luís.

Es sas três vo zes da po e sia con tem po râ nea do Ma ra nhão são
uma amos tra da qua li da de que atin giu nos so mo men to poé ti co.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro

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


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

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL
e da ALL, e Fun da dor da AMCJSP.

Saúde mental, alcoolismo e suicídio

Da dos da Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de – OMS (2016), dão con ta que há
no mun do 3 mi lhões de mor tes oca si- 
o na das pe lo con su mo de ál co ol e es se
nú me ro cor res pon de a 1 em ca da 20
mor tes. 28% des tas, es tão re la ci o na- 
das a aci den tes de trân si to, vi o lên cia,
sui cí di os e ou tros atos vi o len tos; 21%,
a dis túr bi os di ges ti vos e 19%, a do en- 
ças car di o vas cu la res.

En tre to das as mor tes no mun do
5,3% es tão re la ci o na das ao con su mo
de ál co ol. En tre os mais jo vens, na fai- 
xa en tre 20 e 29 anos, es sa ta xa é de
13,5%. Mui tos fa to res tem con tri buí- 
do pa ra re du ção des sas ocor rên ci as
na atu a li da de, en tre es tas, des ta ca-se
leis de trân si to mais ri go ro sas, ações
efe ti vas das cam pa nhas so bre ál co ol e
di re ção e os pe sa dos cus tos das mul- 
tas apli ca da à mo to ris tas trans gres so- 
res. Gra ças a to das es sas me di das, no
Bra sil, en tre os anos de 2010 a 2016 o
con su mo de ál co ol di mi nuiu de 8,8 li- 
tros pa ra 7,8 li tros per cap ta/ano e no
mun do, o con su mo mé dio à épo ca,
era de 6,4 li tros. Sa be-se que es ses ín- 
di ces po de rão au men tar até 2025.

O con su mo do ál co ol é res pon sá vel
pe lo me nos por 200 do en ças, es pe ci- 
al men te, em con di ções de abu so (uso
no ci vo) e ma ta mais pes so as do que a
Aids, a tu ber cu lo se e a vi o lên cia, com- 
bi na das. Em ge ral, 5,1% da car ga
mun di al de do en ças e le sões são atri- 
buí das ao con su mo de ál co ol.

Se gun do a OMS, cer ca de 2,3 bi- 
lhões de pes so as no mun do con so- 
mem be bi das al coó li cas. No Bra sil, se- 
gun do o II – LE NAD, 2012, cer ca de
65% da nos sa po pu la ção faz uso de
be bi das al coó li cas e em tor no de 10 a
13% são de pen den tes. O al co o lis mo é
uma do en ça men tal, com gra ves re- 
per cus sões psi co ló gi cas, com por ta- 
men tais e so ci as, pro vo can do pre juí- 
zos se ve ros na ca pa ci da de la bo ra ti va,
cog ni ti va, exe cu ti va dos usuá ri os. O
con su mo mé dio diá rio de ál co ol é de
33 gra mas de ál co ol pu ro, o equi va- 
len te a dois co pos de vi nho (150 ml ca- 
da), a uma gar ra fa de cer ve ja (750 ml),
ou a du as “do ses” de des ti la do (40 ml
ca da).

En tre os trans tor nos de saú de, oca- 
si o na dos pe lo con su mo de ál co ol, as

do en ças men tais se des ta cam, en tre
es tas, a pró pria de pen dên cia do ál co- 
ol. O al co o lis mo é de fa to, é um gran de
pro ble ma de saú de pú bli ca no Bra sil e
no mun do, tan to por sua ele va da
mor bi da de quan to pe la sua mor ta li- 
da de. Tra ta-se de uma do en ça crô ni ca
que se ins ta la sor ra tei ra men te de for- 
ma in si di o sa e pro gres si va e vai to- 
man do con ta das pes so as e de su as re- 
la ções so ci ais. O con su mo de ál co ol
em nos so país ini cia-se por vol ta dos
12,5 anos e pro gres si va men te es sa
prá ti ca vai se in cor po ran do na vi da
das pes so as de for ma ha bi tu al e sis te- 
má ti ca até que em um fu tu ro in cer to a
pes soa pas sa a apre sen tar com por ta- 
men tos in di ca ti vos da do en ça al coó li- 
ca.

En tre os prin ci pais sin to mas da de- 
pen dên cia, des ta ca ria: 1- de se jo in- 
con tro lá vel de in ge rir be bi das al coó li- 
cas, on de a pes soa que vai aden tran do
à do en ça sen te-se com pe li do a usá-la.
2 – Di fi cul da des de pa rar de be ber ou
de di mi nuir o con su mo, quan do co- 
me çam a be ber não pa ram mais. Cos- 
tu mei ra men te, se em bri a gam, de vi do
a es se mo ti vo. 3 – Au men to pro gres si- 
vo da quan ti da de de ál co ol con su mi- 
do. Ini ci am be ben do pou co e tem pos
de pois pas sam a be ber gran des quan- 
ti da des de ál co ol, na bus ca do mes mo
pra zer oca si o na dos por quan ti da des
me no res. 4 – Pri o ri da de ou re le vân cia
no be ber. De pen den tes de ál co ol pri- 
o ri zam o fa to de be be rem em de tri- 
men tos de ou tras

ati vi da des que lhes ha vi am si do
im por tan tes. Aban do nam com pro- 
mis sos (tra ba lho, fa mí li as, es por tes,
ati vi da des cul tu rais e so ci ais, etc.) e
vão pri o ri zan do a in ges ta de ál co ol. 5
– Pas sam mal (abs ti nên cia) sem pre
que di mi nu em a quan ti da de ou pa- 
ram de be ber, sin to mas co mo: su or
in ten so no cor po ou em par tes do cor- 
po; tre mo res no cor po; mal es tar di fu- 
so; in qui e ta ção; ner vo sis mo; an gús- 
tia; náu sea e vô mi tos; ir ri ta bi li da de;
im pa ci ên cia; agres si vi da de e ex plo si- 
vi da de; di fi cul da des na con cen tra ção;
ins ta bi li da de emo ci o nal e as sim por
di an te. 6 – Re caí da após abs ti nên cia.
Mes mo que pa rem de be ber por lon- 
gos anos, ao re tor nar ao con su mo, tu- 
do vol ta ao que era an tes (re caí da). Es- 
tas são al gu mas ca rac te rís ti cas do al- 
co o lis mo.

O al co o lis mo tem ní veis de gra vi da-
de va ri an do de le ve, mo de ra do e gra-
ve men te de pen den te e de con for mi- 
da de com a ava li a ção mé di ca e psi- 
cos so ci al es ses en fer mos re ce be rão
re co men da ções di fe ren tes.

O sui cí dio é ou tra con di ção que po-
de es tar pre sen te no al co o lis mo. Es ti- 
ma-se que 10% dos de pen den tes de
ál co ol se sui ci dam. Se gun do a OMS os
trans tor nos por uso de subs tân ci as -
TUS, res pon de por 22,4% dos sui cí di- 
os no mun do, se cons ti tuin do o se- 
gun do mai or fa tor pre dis po nen te pa- 
ra o co me ti men to do sui cí dio. Se o al- 
coó la tra apre sen tar qua dros de pres si- 
vos (que é co mum), a do en ça se tor na
mais gra ve, pois au men ta o ris co de
sui cí dio (co mor bi da de). Es ti ma-se
que 70% dos sui ci das têm de pres são
mai or e 15% das pes so as hos pi ta li za-
das por trans tor no de pres si vo co me- 
tam sui cí dio. O abu so de ál co ol e a de- 
pres são têm si do as so ci a dos a mai or
ris co de com por ta men to sui ci da tan-
to em ado les cen tes co mo em adul tos.

Ou tros trans tor nos psi quiá tri cos e
psi cos so ci ais, po dem tam bém as so ci- 
ar-se ao al co o lis mo. Trans tor no de an-
si e da de (pâ ni co, TAG, stress pós trau-
má ti co, fo bi as), TOC e ou tras de pen- 
dên ci as co mo o ta ba gis mo e a de pen- 
dên cia de ou tras dro gas. Além, evi- 
den te men te, de com por ta men to vi o- 
len to no trân si to, vi o lên cia do més ti- 
ca, fe mi ni cí di os, ho mi cí dio e mui tos
ou tros pro ble mas re la ci o na dos ao
con tro le do im pul so.

Ou tro fa to no tó rio é que no cur so
vi gen te da pan de mia, as con di ções
psi co e mo ci o nais da po pu la ção fo ram
dras ti ca men te afe ta das. Stress pro- 
lon ga do, an si e da de des con tro la da,
epi só di os de pres si vos gra ves, lu tos
im pre vis tos, per das de em pre go, di fi-
cul da des fi nan cei ras da po pu la ção,
me di das de iso la men to so ci al, me dos
da mor te pe la do en ça, pri va ções nas
ati vi da des so ci ais e tu do is so fez com
que hou ves se au men to do con su mo
de ál co ol, fa zen do com que to dos os
pro ble mas re la ci o na dos ao con su mo
do ál co ol, tam bém se des ta cas sem.

De ve mos fi car mais aten tos a to dos
es ses fa tos pa ra pro te ger mais ain da
nos sa po pu la ção e pos sa mos per ma-
ne cer lu tan do pa ra res ta be le cer mos
pa drões so ci ais e com por ta men tais
mais sau dá veis.

A legião dos esquecidos

“O su ces so não é de fi ni ti vo, nem o
fra cas so, fi nal; o que con ta é a co ra- 
gem de per se ve rar.” Wins ton Chur- 
chill (1874-1965), es ta dis ta in glês.

Não te nho pro cu ra ção de nin- 
guém, mas acre di to ex pres sar o pen- 
sa men to de mui tos dos que são ob je to
des ta crô ni ca. Tam bém não es tou cul- 
pan do nin guém em par ti cu lar, po rém
te mos res pon sá veis.

A le gião a que me re fi ro exis te mes- 
mo e qua se sem pre es te ve re le ga da a
se gun do pla no, e tem ex pe ri men ta do
mui tos dis sa bo res: ela abri ga, ao mes- 
mo tem po, os pro fes so res uni ver si tá- 
ri os e os téc ni cos de ní vel su pe ri or li- 
ga dos ao ser vi ço pú bli co, ati vos e ina- 
ti vos. Se não hou ver um mí ni mo de
sen si bi li da de por par te da que les que
go ver nam e po dem re ver ter, de ci dir a
res pei to, es ses le gi o ná ri os não vão po- 
der con ti nu ar vi ven do dig na men te.

To dos sa bem que o atu al mer ca do
de tra ba lho, agra va do pe la pan de mia,
é res tri to e ca da vez mais se le ti vo. Fa- 
la-se no “fim do em pre go”, as sim co- 
mo já se fa lou no “fim da his tó ria”. Faz
sen ti do: o fim da his tó ria, se gun do
Fran cis Fukuyama, de cor reu do es go- 
ta men to do re gi me so ci a lis ta e da sua
ide o lo gia, e da sua ‘guer ra fria’ con tra
os Es ta dos Uni dos; der ru ba ram o Mu- 
ro de Ber lim, uni fi can do a Ale ma- 
nha. Da qui em di an te, “o que exis te é a
glo ba li za ção e seus efei tos, com o re- 
cru des ci men to das guer ras de con- 
quis ta”; quan to ao fim do em pre go, no
Bra sil, a du ra re a li da de é que ain da
exis tem mi lhões de de sem pre ga dos,
ape sar de to dos os es for ços.

As sim, a úni ca saí da pa ra os que
pre ci sam tra ba lhar têm si do ser, sem
ne nhum de mé ri to, fun ci o ná rio pú bli- 
co ou op tar pe lo mer ca do in for mal. A

ava lan che de con cur sos – e de cur si- 
nhos que pro me tem apro va ção –
com pro va es sa re a li da de, que é vá li da
pa ra os egres sos das uni ver si da des,
pro fis si o nais de di ver sas áre as do co- 
nhe ci men to; os ou tros, sem chan ce
de che gar ao en si no su pe ri or – às ve- 
zes, nem ao en si no bá si co -, so bre vi- 
vem na in for ma li da de. To dos sa bem
do ca so de pes so as que, por não en- 
con tra rem em pre go fi xo, pas sam a
ten tar ven der qual quer coi sa, nas ru- 
as, pra ças e prai as.

Co mo nem to dos têm vo ca ção pa ra
o ser vi ço pú bli co, há re a ções di ver sas:
os in for mais pre fe rem con ti nu ar co- 
mo es tão, en tu pin do es pa ços e não
pa gan do im pos tos; os que so nha vam
com o exer cí cio li be ral da pro fis são
ain da não se adap ta ram à no va or dem
e pa re cem meio de so ri en ta dos, sem
ou tra saí da se não um em pre go ofi ci al.

E os que já são fun ci o ná ri os pú bli- 
cos – ou que já dei xa ram de sê-lo -, co- 
mo es tão? Na da bem. Re fi ro-me prin- 
ci pal men te aos téc ni cos de ní vel su- 
pe ri or li ga dos aos go ver nos fe de ral,
es ta du al e mu ni ci pal.. Es ses in can sá- 
veis tra ba lha do res, mem bros de um
uni ver so sig ni fi ca ti vo, mui tos ain da
em ati vi da de, ou tros apo sen ta dos e
pen si o nis tas, per ma ne cem sem au- 
men to dig no de ven ci men tos, pro- 
ven tos e pen sões. Há per das acu mu- 
la das e re com po si ções de vi das. Uma
in jus ti ça sem ta ma nho, sem ex pli ca- 
ção con vin cen te e mui ta pos ter ga ção.

Es sas pes so as vêm sen do pre te ri- 
das e es tão a me re cer um jus to re pa ro.
Per ce bem uma re mu ne ra ção que não
con diz com a fun ção que exer cem.
Exis tem ações que tra mi tam em Ins- 
tân ci as di ver sas e es sas ações têm ex- 
pe ri men ta do idas e vin das, com al gu- 
mas de ci sões fa vo rá veis aos que jus- 
ta men te rei vin di cam, con tu do pos- 
ter ga das pe lo ar gu men to de que o
Gru po ANS é nu me ro so e que aten der

aos seus re cla mos im por ta ria em au-
men to de des pe sas.

Es ses fa tos são pa re ci dos aos atu al-
men te vi vi dos pe los pro fes so res uni- 
ver si tá ri os, ati vos e ina ti vos, que o go-
ver no fe de ral tei ma em mas sa crar.
Além de des mon tar a Ins ti tui ção que
os abri ga – ou abri gou um dia -, a Uni- 
ver si da de pú bli ca, não quer con ce der
au men to jus to e ain da dis cri mi na os
que já se apo sen ta ram. En ten de que
es ses – que já de ram a sua con tri bui- 
ção à so ci e da de – de vem ga nhar me- 
nos do que os da ati va.

Fa la-se em di mi nui ção da po bre za
e sair do úl ti mo lu gar no ‘ran king’ des- 
sa com pe ti ção já é con si de ra do um
fei to dig no de co me mo ra ções. A ren- 
da per ca pi ta não é mais o in di ca dor
des sa me lho ria, pois tem a ver com a
po pu la ção to tal: A po pu la ção ocu pa- 
da, a que tra ba lha, é bem me nor e ain-
da so fre as con sequên ci as da cres cen- 
te con cen tra ção de ren da. Ago ra, o
que va le é o que a ren da po de com-
prar, é o po der de com pra do PIB des- 
sa po pu la ção que efe ti va men te tra ba-
lha, daí as de si gual da des so ci ais, com
áre as de sen vol vi das con vi ven do com
bol sões de po bre za.

Exis tem mui tos ido sos nes se rol. A
Fun da ção Ge tú lio Var gas di vul gou,
pe la pri mei ra vez, há mui tos anos
atrás, e ain da de ve man ter es sa es ta- 
tís ti ca, Ín di ce de Pre ços ao Con su mi-
dor da Ter cei ra Ida de, con cluin do: en- 
quan to os re a jus tes pa ra to da a po pu-
la ção acu mu la ram al ta, pa ra as fa mí li-
as nas quais 50% das pes so as têm 60
anos ou mais, a al ta foi bem mai or. A
si tu a ção, por tan to, é mui to di fí cil pa ra
to dos e, par ti cu lar men te, mais gra ve
pa ra os ina ti vos do ser vi ço pú bli co.
Uma in gra ti dão, sem dú vi da, mas te-
mos es pe ran ça – e per se ve ra mos – de
que es sa ati tu de dos go ver nan tes ain- 
da pos sa, um dia, ser re pa ra da.

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

Im pren sa de lu to

Re ser vo as pró xi mas li nhas pa ra fa zer um tri bu to jus- 
to, uma ho me na gem em tem po de um veí cu lo de co mu- 
ni ca ção cu ja nar ra ti va trans cen deu a his tó ria e fez par te
da vi da do ma ra nhen se, es pe ci al men te dos lu do vi cen- 
ses. Ao fin dar des te mês de se tem bro, o ma qui ná rio do
jor nal O Es ta do do Ma ra nhão te rá si do aci o na do pe la úl- 
ti ma vez, im pri min do su as úl ti mas li nhas so bre o nos so
co ti di a no.

O anún cio  veio co mo uma bom ba na Im pren sa lo cal,
que não es pe ra va um tão só li do veí cu lo ruir fren te aos
de sa fi os da mo der ni da de tec no ló gi ca. Os mo ti vos, ob vi- 
a men te, com pe tem aos pro pri e tá ri os, não ca ben do
qual quer es pe cu la ção, mas, cer ta men te, as trans for ma- 
ções con jun tu rais, tra zi das pe lo avan ço do di gi tal, im- 
pac ta ram as es tru tu ra do pe rió di co, as sim co mo de tan- 
tos ou tros em to do o Bra sil.

Ca be a mim, co mo es cri tor, imor tal e pen sa dor, de- 
bru çar-me so bre uma aná li se me nos crí ti ca e vol tar-me
pa ra a tra je tó ria des te im por tan te jor nal e seu pe so so ci- 
al. Se con si de rar seu an te ces sor, a his tó ria vai re mon tar
o ano de 1959, quan do da fun da ção do Jor nal do Dia.

 
Mas é so men te em 1973 que o jor nal ga nhou o no me

que o pro je tou. O se na dor Jo sé Sarney deu vi da aos tra- 
ba lhos de O Es ta do do Ma ra nhão con so li dan do uma al- 
te ra ção de no me em re la ção ao an te ces sor. Na que le edi- 
to ri al, de 1º de maio de 1973, afir mou Jo sé Sarney “não
te mos ne nhu ma inau gu ra ção a fa zer. Ho je, o Jor nal do
Dia cha ma-se O Es ta do do Ma ra nhão”.

 
Com a mu dan ça de no me, o pe rió di co ga nha va tam- 

bém ca sa no va, o ma qui ná rio mais mo der no da épo ca e
uma rou pa gem que ul tra pas sa va o em ba te po lí ti co diá- 
rio. Ago ra, ha via es pa ço pa ra o quo ti di a no da ci da de sob
vá ri as ver ten tes: po lí ti ca, eco no mia, la zer, es por tes, ser- 
vi ços.

 
Era o es pí ri to que car re ga va o seu co-fun da dor, ao

afir mar que o ob je ti vo do jor nal era de mo der ni zar a im- 
pren sa ma ra nhen se. Pro pu nha a Ino va ção, a es té ti ca
bem cons truí da com tra ços grá fi cos sem pre atu ais e a
ele va ção do ní vel dos de ba tes pro pos tos, in se rin do os
pro ble mas co ti di a nos na or dem do dia.

A es sên cia do bom jor na lis mo, pois, en ten do que es tá
aí: con tri buir com in for ma ção de re le vân cia pa ra que os
te mas im por tan tes da so ci e da de se jam per ma nen te- 
men te de ba ti dos e so lu ci o na dos pe los mais dis tin tos
seg men tos so ci ais. Aí con sis te a di men são cul tu ral da
im pren sa.

O mun do, o país, o es ta do, a ci da de, a co mu ni da de fo- 
ram to dos tra zi dos pa ra den tro das fo lhas, ain da em pre- 
to e bran co, mas, ago ra, bem mais chei as de vi da. E as- 
sim foi ao lon go dos 62 anos que se su ce de ram, com in- 
ten sa pro du ção jor na lís ti ca, até cul mi nar com o fa tí di co
se tem bro de 2021.

Por mui to tem po, O Es ta do cap tou frag men tos do co- 
ti di a no, aju dan do a for mar um ál bum de re gis tro da his- 
tó ria que pas sa va aos nos sos olhos. Acon te ci men tos, fa- 
tos, re a li za ções, con quis tas, gló ri as, fei tos épi cos, pro- 
ble mas, pes so as.

Quan tos não fo ram os gran des no mes que por aque- 
las ca dei ras pas sa ram. Es tu dan tes, es ta giá ri os, re cém-
for ma dos, pro fis si o nais que as cen de ram na car rei ra
após as ex pe ri ên ci as vi vi das nos ban cos da re da ção. O
jor nal, a es co la, a fa cul da de.

Após a mor te do co-fun da dor Ban dei ra Tri bu zi, em
1977, ou tros gran des pro fis si o nais exer ce ram o im por- 
tan te ofí cio do jor na lis mo. Re pór te res, edi to res, co lu nis- 
tas, re da to res, re vi so res, co la bo ra do res even tu ais. Ber- 
nar do Al mei da e Bel lo Par ga, Be ni to Nei va, Pe dro Cos ta
Antô nio Car los Li ma, fo ram al guns des ses pro fis si o nais
que co man da ram a pro du ção diá ria de no tí ci as.

O jor nal foi pal co de mui tos acon te ci men tos. His tó ri- 
as, apren di za dos, crí ti cas, con tro vér si as, er ros e acer tos.
Con vém lem brar que, an tes de tu do, qual quer veí cu lo
de co mu ni ca ção é fei to de pes so as e tem sua li nha edi to- 
ri al pró pria de fi ni da.

Cer to é que a Im pren sa ago ra es tá de lu to, pois o fe- 
cha men to não é bom pa ra nin guém. Ad mi ra do res, apoi- 
a do res, crí ti cos, opo si to res. Mui tos já ti ve ram a opor tu- 
ni da de de se ma ni fes tar ao lon go des te mês de se tem- 
bro. De mo do ge ral, im pe rou o bom sen so, a re fle xão e o
re co nhe ci men to do im por tan te ser vi ço pres ta do à so ci- 
e da de.

Em tem pos em que a ver da de é ata ca da, o bom jor na- 
lis mo é ví ti ma de per se gui ção, o pro fis si o nal jo ga do
con tra as cor das por aque les que pre fe rem a via an ti de- 
mo crá ti ca, es sa se tor na uma per da in co men su rá vel.
Não se po de me dir quão ór fão fi ca rão as nar ra ti vas da
so ci e da de. Por ou tro la do, há aque les que ain da re sis- 
tem ao ad ven to da mo der ni da de e se guem im pá vi dos,
mas, ago ra, com ain da mais res pon sa bi li da de.

Eis a ro da da his tó ria. Fe cha-se um ci clo, na es pe ran- 
ça de que ou tros pos sam ter iní cio. A úl ti ma reu nião de
pau ta, a der ra dei ra re por ta gem, as re vi sões fi nais. Con- 
ver sam dão con ta de que é pos sí vel a ma nu ten ção de
uma ver são di gi tal, que as sim se ja. Fa to é que ao  apa gar
das lu zes des te se tem bro, na Ave ni da Ana Jan sen, 200,
bair ro do São Fran cis co, as má qui nas que tan to ba ru lho
fi ze ram por tan to tem po, ador me cem.

Aplau sos pa ra to dos que ali fi ze ram his tó ria. Pa ra- 
béns aos va lo ro sos pro fis si o nais que aju da ram a re ve lar
um pou co mais do co ti di a no de nos sa ci da de. Fi ca o re- 
co nhe ci men to por tu do que fo ra pro du zi do e a re ve rên- 
cia, pa ra a eter ni da de, pe lo de sa fio de ou sar e ino var
sem pre.Eu fui jor na lei ro . Eu gri tei o no me do Jor nal O
Es ta do do Ma ra nhão nas ru as de São Luís.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro
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Mourão afirmou que o país só usa cerca de 8% de seu território para produção de
alimentos e, mesmo assim, consegue alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo

EXPO 2020

Brasil quer divulgar  uso
sustentável da Amazônia

O
vi ce-pre si den te da Re pú bli- 
ca, Ha mil ton Mou rão, dis se 
nes ta sex ta-fei ra (1º), em 
Du bai, que o Bra sil pre ci sa 

apro vei tar a Ex po 2020 pa ra di vul gar 
aos es tran gei ros as opor tu ni da des de 
ne gó cio que o uso sus ten tá vel do pa- 
trimô nio na tu ral bra si lei ro po dem 
pro por ci o nar. A afir ma ção foi fei ta 
du ran te inau gu ra ção ofi ci al do pa vi- 
lhão do país na ex po si ção mun di al 
que foi aber ta ho je nos Emi ra dos Ára- 
bes Uni dos.

“A atra ção de in ves ti men to e a ge ra- 
ção de em pre go e ren da na Amazô nia 
se rão fun da men tais pa ra a con ser va- 
ção da flo res ta”, dis se Mou rão, des ta- 
can do que, pe los pró xi mos seis me- 
ses, o pa vi lhão se rá a prin ci pal vi tri ne 
do Bra sil pa ra apre sen tar seu po ten ci- 
al ao mun do.

Se gun do o vi ce-pre si den te, a prin- 
ci pal men sa gem que o Bra sil quer le- 
var à Ex po 2020 se re la ci o na com 
a sus ten ta bi li da de, que é jus ta men te 
o te ma do dis tri to da Ex po 2020, on de 
fi ca o pa vi lhão do Bra sil.

“O Bra sil é um país que pro duz 
ener gia lim pa, que tem mais de 60% 
do seu ter ri tó rio co ber to por ve ge ta- 
ção ori gi nal, que tem um know-
how em com bus tí veis lim pos. Es sa é a 
men sa gem que que re mos dei xar mui- 
to cla ra, num mo men to em que to do 
mun do es tá vol ta do pa ra es sas ques- 
tões.”

Bus can do me lho rar a ima gem in- 
ter na ci o nal do país, Mou rão afir mou 
que o país só usa cer ca de 8% de seu 
ter ri tó rio pa ra pro du ção de ali men tos

Paí ses ára bes

VICE-PRESIDENTE MOURÃO BUSCA MELHORAR A IMAGEM INTERNACIONAL DO PAÍS

e que, mes mo as sim, con se gue ali- 
men tar mais de 1 bi lhão de pes so as 
em to do o mun do. “A gen te tem que 
in ten si fi car es se dis cur so de for ma 
cla ra e tam bém dei xar nos so com pro- 
mis so com aqui lo que são as nos sas 
obri ga ções, na ci o nal men te de ter mi- 
na das, pa ra atin gir os ob je ti vos que o 
mun do tem ho je de ame ni zar o aque- 
ci men to glo bal.”

Pa ra o vi ce-pre si den te, as crí ti cas 
em re la ção à for ma co mo o Bra sil li da 
com a Amazô nia não têm fun da men- 
to. “Mui ta coi sa é di ta, ob ser van do-se 
pe que nos pe da ços da Amazô nia. A 
Amazô nia é mui to gran de. A mai o ria 
das pes so as no mun do não têm no ção 
da di men são da Amazô nia. Só o bi o- 
ma amazô ni co ocu pa qua se me ta de 

do nos so ter ri tó rio. Te mos que mos- 
trar a re a li da de da Amazô nia”.

Mou rão dis se que o Bra sil pre ci sa 
avan çar nas re la ções com as na ções 
ára bes e apro vei tar o po ten ci al mer- 
ca do pa ra os ali men tos e tec no lo gia 
agro pe cuá ria bra si lei ros na re gião.

“Vim do Egi to ago ra. O Egi to só tem 
8% do seu ter ri tó rio dis po ní vel pa ra a 
ati vi da de pro du ti va. En tão, a se gu ran- 
ça ali men tar lá é um pro ble ma sé rio. E 
o Bra sil tem dois as pec tos. Um é o for- 
ne ci men to de ali men tos. Ou tro é a 
tec no lo gia que pos suí mos, ou se ja, 
co lo car va lor agre ga do. Nos so agro ne- 
gó cio é al ta men te tec no ló gi co”, dis se.

PRÓXIMA SEMANA

Biden revelará nova política externa com a China

A GESTÃO DO EX-PRESIDENTE IMPÔS TARIFAS DE QUASE US$ 370 BILHÕES SOBRE AS IMPORTAÇÕES DA CHINA A PARTIR DE 2018.

Os Es ta dos Uni dos co me ça rão a
apre sen tar sua po lí ti ca ex ter na com a
Chi na na pró xi ma se ma na, se guin do
o que o go ver no de Joe Bi den cha mou
de re vi são com ple ta so bre as ta ri fas
de im por ta ção e ou tras me di das im- 
pos tas pe la ad mi nis tra ção an te ri or,
de Do nald Trump.

A re pre sen tan te co mer ci al dos
EUA, Kathe ri ne Tai, de ve fa lar so bre a
no va po lí ti ca na se gun da-fei ra, 4, no
Cen tro de Es tu dos Es tra té gi cos e In- 
ter na ci o nais em Washing ton. Es se se- 
ria um pri mei ro pas so pa ra abor dar
uma sé rie de ques tões mal re sol vi das
en tre os dois paí ses, qua se no ve me- 
ses após a pre si dên cia de Bi den.

Os co men tá ri os de vem tra zer uma
ava li a ção mais de ta lha da da es tra té- 
gia da Chi na, ain da que di ver sas po lí- 
ti cas es pe cí fi cas te nham de ser im ple- 
men ta das por meio do pro ces so re gu- 
la tó rio e, por tan to, po dem não ser to- 
tal men te de sen vol vi das em um dis- 
cur so.

Gru pos em pre sa ri ais têm pres si o- 
na do o go ver no Bi den por cla re za. En- 
tre as me di das, em pre sá ri os que rem
sa ber se a Ca sa Bran ca pla ne ja ini ci ar
as ne go ci a ções com Pe quim dan do

con ti nui da de à Fa se Um do acor do
co mer ci al, fir ma da em ja nei ro de
2020, e se as ta ri fas so bre as im por ta- 
ções chi ne sas per ma ne ce rão. O go- 
ver no de Trump ha via da do es se no- 
me com o ob je ti vo de que os dois la- 
dos co me ças sem a ne go ci ar ra pi da- 
men te pa ra a se gun da fa se. No en tan- 
to, qua se dois anos de pois, is so não
ocor reu.

A ges tão do ex-pre si den te impôs
ta ri fas de qua se US$ 370 bi lhões so bre
as im por ta ções da Chi na a par tir de
2018. Bi den, por sua vez, ain da não as
mo di fi cou, em bo ra as ta xas não te- 
nham mais o mes mo im pac to de an- 
tes. Is so por que os im por ta do res ame- 
ri ca nos mu da ram pa ra pro du tos da
Chi na que não eram atin gi dos por ta- 
ri fas. No iní cio des te ano, elas co bri- 
am ape nas cer ca de US$ 250 bi lhões
em co mér cio.

Ou tra ques tão a ser re sol vi da é a ex- 
ten são do com pro mis so da Chi na de
com prar pro du tos ame ri ca nos. Na di- 
ta Fa se Um, uma pe ça-cha ve na ne go- 
ci a ção foi a pro mes sa de Pe quim au- 
men tar su as com pras de so ja, mi lho,
car ne, pro du tos li ga dos à ener gia e
bens ma nu fa tu ra dos.

O pac to exi gia que a Chi na am pli- 
as se as com pras de bens e ser vi ços em
US$ 200 bi lhões ex tras ao lon go de
2020 e 2021. A Chi na per deu a me ta de
com pras de bens em qua se 40% em
2020, de acor do com cál cu los de Chad
Bown, um bol sis ta sê ni or do Ins ti tu to
Pe ter son pa ra Eco no mia In ter na ci o- 
nal, que tem mo ni to ra do o es for ço.
Com qua tro me ses pe la fren te em
2021, a Chi na es tá a ca mi nho de fi car
30% abai xo de sua me ta.

O cho que econô mi co cau sa do pe la
pan de mia do co ro na ví rus tor nou as
me tas mui to mais di fí ceis de se rem al- 
can ça das do que o pre vis to. Até ago ra,
não hou ve con sequên ci as pa ra a Chi- 
na. Ou tra área em que o go ver no Bi- 
den des ta cou sua in sa tis fa ção são as
po lí ti cas da Chi na em re la ção à pro- 
pri e da de in te lec tu al. Em um re la tó rio
de abril, a re pre sen tan te co mer ci al do
país dis se que a Chi na de ve fa zer mais
pa ra pro te ger a pro pri e da de in te lec- 
tu al dos EUA. Em bo ra o país asiá ti co
te nha mu da do vá ri as de su as leis con- 
for me o acor do, tam bém ado tou no- 
vas tá ti cas que, se gun do crí ti cos,
ame çam mais uma vez mi nar as pa- 
ten tes ame ri ca nas.

NOVA MOEDA

Manifestações contra uso
do bitcoin em El Salvador

CRIPTOMOEDA TEM USO LEGAL NO PAÍS DESDE 7 DE SETEMBRO

Mi lha res de sal va do re nhos mar cha ram nes ta quin ta-
fei ra(30) em San Sal va dor con tra o uso do bit coin na
eco no mia e con tra um de cre to que de ter mi nou a apo- 
sen ta do ria de um ter ço do nú me ro to tal de juí zes. “Não
ao bit coin em El Sal va dor”, “Bit coin é con tra os po bres”,
“Che ga de aten tar con tra a es ta bi li da de dos juí zes” fo- 
ram al gu mas das pa la vras de or dem dos ma ni fes tan tes.

Uma dis po si ção re cen te do Con gres so, do mi na do por
ali a dos do pre si den te Nayib Bu ke le, apro vou a apo sen- 
ta do ria de juí zes com mais de 60 ou aci ma de 30 anos de
ser vi ço. “Es te de cre to é in cons ti tu ci o nal, os di rei tos dos
juí zes fo ram vi o la dos, por is so pe di mos à Co mis são In- 
te ra me ri ca na de Di rei tos Hu ma nos ou à Cor te In te ra- 
me ri ca na de Jus ti ça que se pro nun cie con tra es te ul tra- 
je”, dis se à AFP o juiz Ju an An to nio Du rán, lí der de um
mo vi men to de apoio aos ma gis tra dos.

No úl ti mo do min go, a Cor te Su pre ma de Jus ti ça (CSJ)
de ci diu man ter qua se me ta de dos juí zes que se ri am
des ti tuí dos de seus car gos por con ta da de ci são apro va- 
da pe lo Le gis la ti vo. A nor ma al can ça va 249 ma gis tra dos,
um ter ço do to tal. Des tes, 115 va le ram-se de uma das
prer ro ga ti vas da nor ma que per mi tia “não re nun ci ar e
so li ci tar a per ma nên cia em re gi me de dis po ni bi li da de”.

De acor do com a de ci são da Cor te, es ses 115 ma gis- 
tra dos po dem “per ma ne cer em fun ções na se de ju di ci al,
man ten do os seus car gos por um pe río do de cin co anos,
po den do ser pror ro ga do”. Ou tros 100 juí zes op ta ram
pe la des ti tui ção in de ni za da e fo ram subs ti tuí dos a par- 
tir de do min go. Ou tros 34 juí zes re cu sa ram a apo sen ta- 
do ria, de nun ci a ram a re gra co mo “in cons ti tu ci o nal” e
fo ram des ti tuí dos sem be ne fí ci os.

Na pas se a ta, ve te ra nos da guer ra ci vil sal va do re nha
(1980-1992), ves tin do ve lhos uni for mes ver de-oli va,
amar ra ram fai xas na ca be ça com a le gen da “não ao bit- 
coin” e quei ma ram fo gos de ar ti fí cio. A crip to mo e da
tem uso le gal em El Sal va dor des de 7 de se tem bro.

MILÃO

Jovens protestam contra
mudança climática

A MARCHA COINCIDE COM PREPARAÇÃO PARA A COP26

Cen te nas de jo vens mar cha ram nes ta sex ta-fei ra (1)
pe lo cen tro de Mi lão, no nor te da Itá lia, pa ra pro tes tar
con tra a mu dan ça cli má ti ca li de ra dos pe la ati vis ta su e- 
ca Gre ta Thun berg, que par ti ci pa da cú pu la de jo vens de
to do mun do or ga ni za da um mês an tes da cru ci al con fe- 
rên cia COP26. “O in fer no é mais fres co”, di zia uma enor- 
me fai xa, atrás da qual as cen te nas de ado les cen tes mar- 
cha ram.

De pois de qua se dois anos de pan de mia e de res tri- 
ções que os obri ga ram a se reu nir ape nas vir tu al men te,
um mar de pes so as foi às ru as, co mo em 2019, pa ra pe- 
dir me di das con cre tas – e me nos pro mes sas – dos lí de- 
res mun di ais que se reu ni rão pa ra a cru ci al con fe rên cia
so bre mu dan ça cli má ti ca pre vis ta pa ra acon te cer em
no vem bro, em Glas gow, Es có cia. “Pre ci sa mos cha mar a
aten ção pa ra es te imen so pro ble ma”, dis se à AFP Ma ria,
de 15 anos, que ca mi nha va com o ros to pin ta do de ver- 
de e um tra je de pro te ção bran co.

“Es ta mos fe li zes por vol tar às ru as”, dis se um ado les- 
cen te ita li a no sob um pa no ver de gi gan te.

Além de Gre ta, sím bo lo do mo vi men to, tam bém es ta- 
va pre sen te a ati vis ta ugan den se Va nes sa Na ka te, de 24
anos. Va nes sa se tor nou ou tro íco ne des de que co me- 
çou, em ja nei ro de 2019, um gre ve so li tá ria con tra a ina- 
ção da Áfri ca di an te da cri se cli má ti ca.

“O mun do es tá acor dan do, e a mu dan ça es tá acon te- 
cen do ago ra. Gos te vo cê, ou não”, di zia um dos car ta zes,
ao la do de ou tro com o clás si co slo gan “Não exis te pla- 
ne ta B”, ou ain da “Che ga de blá- blá-blá”, e jun to do
enor me ban ner “Va mos sal var a Ter ra”.

A mar cha coin ci de com a reu nião de mi nis tros de cer- 
ca de 40 paí ses, em Mi lão, em pre pa ra ção pa ra a COP26.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro
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O Shopping Rua Grande é o primeiro shopping cultural do Maranhão. Está sendo
instalado no antigo prédio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc)

Tra ba lha do ras

Ado te um Ca sa rão

Mulheres constroem
Shopping Rua Grande

Cé li da Oli vei ra sem pre so nhou em
tra ba lhar na área de cons tru ção ci vil.
“Já fa zia obras em ca sa e pa ra ami gos,
mas não sa bia co mo en trar na pro fis- 
são”, re cor da ela que, atu al men te, é
pe drei ra, es pe ci a li za da em re for ma e
re pa ro. Cé li da é uma das de ze nas de
mu lhe res que es tão tra ba lhan do na
obra de cons tru ção do Shop ping Rua
Gran de, no Cen tro His tó ri co de São
Luís.

O Shop ping Rua Gran de é o pri mei- 
ro shop ping cul tu ral do Ma ra nhão.
Es tá sen do ins ta la do no an ti go pré dio
da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc). A re vi ta li za ção do lo cal in te- 
gra as ações do pro gra ma Ado te um
Ca sa rão, do Go ver no do Es ta do.

A fór mu la en con tra da por Cé li da
Oli vei ra pa ra in gres sar no mer ca do da
cons tru ção ci vil foi bus car au xí lio na
ong Ela na Obra. Há dois anos, a ins ti- 
tui ção qua li fi ca mu lhe res pa ra atu a- 
rem no se tor, con si de ra do um mer ca- 
do pre do mi nan te mas cu li no. A ong
ofe re ce os cur sos de Pe drei ra, Ele tri- 
cis ta, Pin to ra, Ges sei ra e Téc ni ca de
Lim pe za, en tre ou tros.

De pois de qua li fi ca das, as tra ba- 
lha do ras da cons tru ção ci vil têm seus
no mes in cluí dos na pla ta for ma Ela
Faz, pa ra que se jam in se ri das no mer- 
ca do de tra ba lho. Pes so as fí si cas e ju- 
rí di cas po dem re qui si tar os ser vi ços
de las pe lo What sApp (98) 9.8533-
2439. A ong faz o acom pa nha men to
das mu lhe res nos can tei ros de obras.
Atu al men te, cer ca de 200 tra ba lha do- 
ras es tão ca das tra das. Cur sos e ins cri- 
ções são dis po ni bi li za dos no si te 
https://ela na o bra.com.br/. A pá gi na
mos tra ain da ex pe ri ên cia das tra ba- 
lha do ras nes se mer ca do.

A en ge nhei ra ci vil e ad mi nis tra do ra
Lí via Vi a na, que ide a li zou e co or de na
a ong e a pla ta for ma, ex pli ca que a in- 
ser ção das mu lhe res no mer ca do de
tra ba lho da cons tru ção ci vil rom pe
com pre con cei tos e abre por tas pa ra
as mu lhe res no mer ca do de tra ba lho.
“O pro je to Ela na Obra pro mo ve a au- 
to no mia fe mi ni na e in de pen dên cia fi- 
nan cei ra de mu lhe res por meio da
qua li fi ca ção pro fis si o nal e pos te ri or

in ser ção no mer ca do de tra ba lho,
dan do opor tu ni da de pa ra inú me ras
mu lhe res que pos su em in te res se na
área da cons tru ção ci vil”, diz.

A tra ba lha do ra Cé li da Oli vei ra afir- 
ma que os ser vi ços de cons tru ção ci vil
são vis tos co mo di fí ceis e can sa ti vos,
mas, pa ra ela, é gra ti fi can te. “Es tou
aman do e ado ro fa zer es se tra ba lho,
ga nhar meu di nhei ro, sou fe liz”, co-
me mo ra.

Ou tras tra ba lha do ras de mons tram
sa tis fa ção com o tra ba lho na cons tru- 
ção ci vil e es tão dis pos tas a con ti nu ar
atu an do nes sa área. A pe drei ra Eli a ne
San tos tam bém tra ba lha nas obras do
Shop ping Rua Gran de e afir ma que
es tá re a li za da. “É mais um de sa fio em
mi nha vi da”, afir ma ela, que é mãe de
Mi quei as, 11 anos, e Eloi za, 3 anos.

Ge ren ci a do pe la Se cre ta ria de Es ta-
do das Ci da de e De sen vol vi men to Ur- 
ba no (Se cid), o pro gra ma Ado te um
Ca sa rão dis po ni bi li za, por meio de
edi tais, imó veis do Es ta do que es te- 
jam de so cu pa dos ou su bu ti li za dos,
pa ra em pre sas ou gru pos cul tu rais
que se com pro me tem em res tau rar o
pré dio pa ra uso por um tem po de até
15 anos. O pro gra ma faz par te de um
pro gra ma mais am plo, o Nos so Cen- 
tro, por meio do qual o Go ver no do
Es ta do es tá de sen vol ven do di ver sos
pro je tos que es tão ge ran do um de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel no Cen tro
His tó ri co de São Luís.

Porto São Luís Luís retomará o “Comunidade Ativa”

O Por to São Luís se gue atu an do pa- 
ra ser um in du tor de de sen vol vi men to
no Ma ra nhão, co me çan do pe la re gião
do seu en tor no, a co mu ni da de do Ca- 
ju ei ro e ad ja cên ci as. Es sas áre as já fo- 
ram be ne fi ci a das com di ver sas ações
pro mo vi das pe lo em pre en di men to, a
exem plo do pro je to ca pi ta ne a do pe lo
Sin dus con-MA in ti tu la do Co mu ni da- 
de Ati va, que foi re a li za do an tes da
pan de mia com a ofer ta de aten di- 
men tos of tal mo ló gi cos en tre ou tros

be ne fí ci os ofer ta dos.
Após uma pau sa es tra té gi ca des se

pro gra ma, ago ra o Ge ren te de Obras
do Por to São Luís Tho maz Ba ker e a
co or de na do ra So ci o am bi en tal Lí via
Can di ce já ar ti cu lam o seu re tor no,
pa ra a ofer ta de mais be ne fí ci os so ci- 
ais. Eles es ti ve ram reu ni dos com o
pre si den te do Sin dus con-MA Fá bio
Nahuz  pa ra tra tar da re a ti va ção do
Co mu ni da de Ati va, que tem co mo
par cei ros a FI E MA, o SE SI, o SE NAI e o
SE BRAE-MA, tam bém pre sen tes nes- 
se en con tro.

Nes sa reu nião, fo ram dis cu ti das as
ações edu ca ti vas, de saú de e de ci da- 
da nia a se rem ofe re ci das às co mu ni- 
da des do Ca ju ei ro  e Mãe Chi ca (Vi la
Ma ra nhão) de for ma mais ime di a ta
com o Co mu ni da de Ati va, po rém ain- 
da em fa se de pla ne ja men to. E tam- 
bém fo ram ini ci a das tra ta ti vas pa ra
pro je tos de mé dio pra zo jun to ao SE- 

NAI vi san do a fu tu ra ofer ta de cur sos
pro fis si o na li zan tes em 2022 pa ra a
for ma ção de mão de obra qua li fi ca da
en tre jo vens e adul tos das co mu ni da- 
des do en tor no do por to, pa ra aten der
às de man das de em pre gos, que se rão
ge ra dos quan do as obras ini ci a rem.

“A pri o ri da de do Por to São Luís é
em pre gar ma ra nhen ses, e pre fe ren ci-
al men te pes so as da pró pria co mu ni- 
da de, nas di ver sas va gas de em pre gos
que se rão ge ra dos quan do a obrar ini- 
ci ar. Mas an tes dis so, já es ta mos for- 
ma li zan do uma par ce ria com o SE-
NAI, e com to tal apoio do SIN DUS- 
CON-MA, pa ra ofe re cer mos gra tui ta- 
men te cur sos pro fis si o na li zan tes pa ra
for mar es sas pes so as nas áre as que
se rão de man da das, tais co mo pe drei-
ros, ele tri cis tas, me câ ni cos de ma nu- 
ten ção en tre ou tras fun ções” de cla rou
Tho maz Ba ker, Ge ren te de Obras do
Por to São Luís.

Flávio Dino leva obras e
serviços a Timon e Buriti

THUMBNAIL_AAC1255A-0B2F-4DCF-A47E-850A63EAA003

O go ver na dor Flá vio Di no con tem plou as ci da des de
Ti mon e Bu ri ti com um pa co te de obras e ser vi ços nes ta
sex ta-fei ra (1º). A pro gra ma ção in cluiu en tre ga de kits
es por ti vos, ces tas de ali men tos do Co mi da na Me sa,
anún cio de obras de in fra es tru tu ra e uma sé rie de ben- 
fei to ri as na saú de, edu ca ção, as sis tên cia so ci al e ou tros.
As ações im pac tam di re ta men te na vi da das po pu la ções
al can ça das.

A am pla agen da te ve iní cio em Ti mon, na no va Ce a sa,
que foi inau gu ra da no even to, se gui da da en tre ga da bi- 
bli o te ca do cam pus da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA), das no vas ins ta la ções da Cir cuns cri ção
Re gi o nal de Trân si to (Ci re tran) e de obras de pa vi men ta- 
ção as fál ti ca.

“Agra de ço à po pu la ção de Ti mon pe la be lís si ma fes ta
de inau gu ra ção da Ce a sa, obra em par ce ria com a pre- 
fei tu ra, a exem plo de de ze nas de in ter ven ções que já re- 
a li za mos. A mi nha vin da à ci da de mar ca a en tre ga da Ci- 
re tran, da bi bli o te ca da UE MA e o iní cio da obra do Cen- 

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021
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O Shopping Rua Grande é o primeiro shopping cultural do Maranhão. Está sendo
instalado no antigo prédio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc)

Tra ba lha do ras

Ado te um Ca sa rão

Mulheres constroem
Shopping Rua Grande

Cé li da Oli vei ra sem pre so nhou em
tra ba lhar na área de cons tru ção ci vil.
“Já fa zia obras em ca sa e pa ra ami gos,
mas não sa bia co mo en trar na pro fis- 
são”, re cor da ela que, atu al men te, é
pe drei ra, es pe ci a li za da em re for ma e
re pa ro. Cé li da é uma das de ze nas de
mu lhe res que es tão tra ba lhan do na
obra de cons tru ção do Shop ping Rua
Gran de, no Cen tro His tó ri co de São
Luís.

O Shop ping Rua Gran de é o pri mei- 
ro shop ping cul tu ral do Ma ra nhão.
Es tá sen do ins ta la do no an ti go pré dio
da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc). A re vi ta li za ção do lo cal in te- 
gra as ações do pro gra ma Ado te um
Ca sa rão, do Go ver no do Es ta do.

A fór mu la en con tra da por Cé li da
Oli vei ra pa ra in gres sar no mer ca do da
cons tru ção ci vil foi bus car au xí lio na
ong Ela na Obra. Há dois anos, a ins ti- 
tui ção qua li fi ca mu lhe res pa ra atu a- 
rem no se tor, con si de ra do um mer ca- 
do pre do mi nan te mas cu li no. A ong
ofe re ce os cur sos de Pe drei ra, Ele tri- 
cis ta, Pin to ra, Ges sei ra e Téc ni ca de
Lim pe za, en tre ou tros.

De pois de qua li fi ca das, as tra ba- 
lha do ras da cons tru ção ci vil têm seus
no mes in cluí dos na pla ta for ma Ela
Faz, pa ra que se jam in se ri das no mer- 
ca do de tra ba lho. Pes so as fí si cas e ju- 
rí di cas po dem re qui si tar os ser vi ços
de las pe lo What sApp (98) 9.8533-
2439. A ong faz o acom pa nha men to
das mu lhe res nos can tei ros de obras.
Atu al men te, cer ca de 200 tra ba lha do- 
ras es tão ca das tra das. Cur sos e ins cri- 
ções são dis po ni bi li za dos no si te 
https://ela na o bra.com.br/. A pá gi na
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pa ra em pre sas ou gru pos cul tu rais
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men te cur sos pro fis si o na li zan tes pa ra
for mar es sas pes so as nas áre as que
se rão de man da das, tais co mo pe drei-
ros, ele tri cis tas, me câ ni cos de ma nu- 
ten ção en tre ou tras fun ções” de cla rou
Tho maz Ba ker, Ge ren te de Obras do
Por to São Luís.

Flávio Dino leva obras e
serviços a Timon e Buriti

THUMBNAIL_AAC1255A-0B2F-4DCF-A47E-850A63EAA003

O go ver na dor Flá vio Di no con tem plou as ci da des de
Ti mon e Bu ri ti com um pa co te de obras e ser vi ços nes ta
sex ta-fei ra (1º). A pro gra ma ção in cluiu en tre ga de kits
es por ti vos, ces tas de ali men tos do Co mi da na Me sa,
anún cio de obras de in fra es tru tu ra e uma sé rie de ben- 
fei to ri as na saú de, edu ca ção, as sis tên cia so ci al e ou tros.
As ações im pac tam di re ta men te na vi da das po pu la ções
al can ça das.

A am pla agen da te ve iní cio em Ti mon, na no va Ce a sa,
que foi inau gu ra da no even to, se gui da da en tre ga da bi- 
bli o te ca do cam pus da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA), das no vas ins ta la ções da Cir cuns cri ção
Re gi o nal de Trân si to (Ci re tran) e de obras de pa vi men ta- 
ção as fál ti ca.

“Agra de ço à po pu la ção de Ti mon pe la be lís si ma fes ta
de inau gu ra ção da Ce a sa, obra em par ce ria com a pre- 
fei tu ra, a exem plo de de ze nas de in ter ven ções que já re- 
a li za mos. A mi nha vin da à ci da de mar ca a en tre ga da Ci- 
re tran, da bi bli o te ca da UE MA e o iní cio da obra do Cen- 

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021

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 30/08/2021 a 27/09/2021, 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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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

27/09/2021

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público, que recebeu da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 29/09/2021, a Autorização de 

Perfuração nº 1057009/2021, que permite a construção de um poço tubular, o qual possui as coordenadas 

geográficas 05°54’25.10”S e 44°17’28.50”W, com validade de 02 anos, situado no Povoado Cachimbos, 

s/n, zona rural, município de Jatobá, Estado do Maranhão, para fins de abastecimento público, conforme 

dados constantes no processo nº 129768/2021.

São Luís - MA, 29 de setembro de 2021

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO
Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 22 DE 
OUTUBRO DE 2021, ÀS 14H30, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata do 
Registro de Preços para aquisição de insumos e materiais necessários à reposição de estrutura para 
montagem de cadeiras de escritório com mão de obra prisional. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e 
http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido 
gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, 
durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

São Luís/MA, 29 de setembro de 2021
LARISSA ARAGAO CHAVES CAVALCANTE

Pregoeira - CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2021-SRP-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 145690/2021

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, por meio da Comissão Setorial de 

Licitação – CSL/UEMASUL, TORNA SEM EFEITO a PUBLICAÇÃO DE RESULTADO publicado no 

Jornal O Progresso, Edição nº 16.982 – ANO 52, no dia 29 de setembro de 2021, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 004/2021 – CSL/UEMASUL que tem como objeto concessão administrativa onerosa de 

uso de espaço para fins comerciais no ramo de lanchonete, localizado à Rua Godofredo Viana, nº 1.300 

– Centro - Imperatriz (MA), com disponibilização de mobiliários e respectivos utensílios por parte do 

licitante vencedor, para atendimento do interesse público da comunidade acadêmica, administrativa e 

docente, de acordo com as quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas no Termo 

de Referência e seus Anexos, a qual foi realizada no dia 27 de setembro de 2021, as 09h (nove horas), 

através do sistema SIGA.

Aurilene Félix Soares
Pregoeira da CSL-UEMASUL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO-UEMASUL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021-CSL/UEMASUL (REPETIÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 037/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77.07.07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 037/2021-SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77.07.07/2021. 
A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Na-
zaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 
e do Decreto nº 10.024/19, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licita-
ção na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 
CONFECÇÃO DE BLOQUETES, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 15 de 
outubro de 2021, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), no sítio Portal de Compras Públi-
cas - www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e 
seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal de Compras Públicas - www.
portaldecompraspublicas.com.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 3531-0180 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 
8.666/93 e seus Articulados. 27 de agosto de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

Foi publicado no dia 10 de setembro de 2021, no site da Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas e no Diário Oficial da União (DOU), o Edital nº151/2021-PROGEP, 

que torna pública a abertura de inscrições para concurso público para ingresso 

na carreira do magistério superior.

O Edital oferta 21 (vinte e uma) vagas para diversas áreas e atuação junto aos 
câmpus de São Luís, Pinheiro, Imperatriz, Chapadinha, Codó e São Bernardo.

As inscrições serão efetuadas, no período de 13 de setembro a 13 de outubro de 

2021, exclusivamente no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 
(SIGRH) da UFMA no endereço eletrônico https://sigrh.ufma.br/sigrh/public/

home.jsf - Concursos - Concursos Abertos.

O Edital e demais informações estão disponíveis no site da PROGEP.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CONCURSO PÚBLICO PARA 
INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios

CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
REFEITURA DE MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.  A Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situado a Avenida Rio Branco – s/n – Centro- Vila Nova dos Martírios/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 especializada na prestação de serviços de 
engenharia para construção de acostamento em pavimentação asfáltica, passeio (calçamento) e urbanização da entrada 
da cidade, na sede do município de Vila Nova dos Martírios - MA. A abertura da sessão pública será no dia 19 de outubro 
de 2021, às 09h00min (nove horas). O edital encontra-se disponível no site https://vilanovadosmartirios.ma.gov.br/
publicacoes.php, podendo ser solicitado pelo e-mail editais.vnm2021@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 Vila Nova dos Martírios, Sala da Comissão de Licitação, no endereço supracitado. 
Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone (99) 3539-1502. 
Vila Nova Martírios - MA., 01 de outubro de 2021. Jorge Vieira dos Santos Filho – Prefeito Municipal.

oimparcial.com.brGERALThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

O Shopping Rua Grande é o primeiro shopping cultural do Maranhão. Está sendo
instalado no antigo prédio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc)

Tra ba lha do ras

Ado te um Ca sa rão

Mulheres constroem
Shopping Rua Grande

Cé li da Oli vei ra sem pre so nhou em
tra ba lhar na área de cons tru ção ci vil.
“Já fa zia obras em ca sa e pa ra ami gos,
mas não sa bia co mo en trar na pro fis- 
são”, re cor da ela que, atu al men te, é
pe drei ra, es pe ci a li za da em re for ma e
re pa ro. Cé li da é uma das de ze nas de
mu lhe res que es tão tra ba lhan do na
obra de cons tru ção do Shop ping Rua
Gran de, no Cen tro His tó ri co de São
Luís.

O Shop ping Rua Gran de é o pri mei- 
ro shop ping cul tu ral do Ma ra nhão.
Es tá sen do ins ta la do no an ti go pré dio
da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc). A re vi ta li za ção do lo cal in te- 
gra as ações do pro gra ma Ado te um
Ca sa rão, do Go ver no do Es ta do.

A fór mu la en con tra da por Cé li da
Oli vei ra pa ra in gres sar no mer ca do da
cons tru ção ci vil foi bus car au xí lio na
ong Ela na Obra. Há dois anos, a ins ti- 

tui ção qua li fi ca mu lhe res pa ra atu a- 
rem no se tor, con si de ra do um mer ca- 
do pre do mi nan te mas cu li no. A ong
ofe re ce os cur sos de Pe drei ra, Ele tri- 
cis ta, Pin to ra, Ges sei ra e Téc ni ca de
Lim pe za, en tre ou tros.

De pois de qua li fi ca das, as tra ba- 
lha do ras da cons tru ção ci vil têm seus
no mes in cluí dos na pla ta for ma Ela
Faz, pa ra que se jam in se ri das no mer- 
ca do de tra ba lho. Pes so as fí si cas e ju- 
rí di cas po dem re qui si tar os ser vi ços
de las pe lo What sApp (98) 9.8533-
2439. A ong faz o acom pa nha men to
das mu lhe res nos can tei ros de obras.
Atu al men te, cer ca de 200 tra ba lha do- 
ras es tão ca das tra das. Cur sos e ins cri- 
ções são dis po ni bi li za dos no si te 
https://ela na o bra.com.br/. A pá gi na
mos tra ain da ex pe ri ên cia das tra ba- 
lha do ras nes se mer ca do.

A en ge nhei ra ci vil e ad mi nis tra do ra
Lí via Vi a na, que ide a li zou e co or de na
a ong e a pla ta for ma, ex pli ca que a in- 
ser ção das mu lhe res no mer ca do de
tra ba lho da cons tru ção ci vil rom pe
com pre con cei tos e abre por tas pa ra
as mu lhe res no mer ca do de tra ba lho.
“O pro je to Ela na Obra pro mo ve a au- 
to no mia fe mi ni na e in de pen dên cia fi- 
nan cei ra de mu lhe res por meio da
qua li fi ca ção pro fis si o nal e pos te ri or
in ser ção no mer ca do de tra ba lho,
dan do opor tu ni da de pa ra inú me ras
mu lhe res que pos su em in te res se na
área da cons tru ção ci vil”, diz.

A tra ba lha do ra Cé li da Oli vei ra afir- 
ma que os ser vi ços de cons tru ção ci vil
são vis tos co mo di fí ceis e can sa ti vos,
mas, pa ra ela, é gra ti fi can te. “Es tou

aman do e ado ro fa zer es se tra ba lho,
ga nhar meu di nhei ro, sou fe liz”, co-
me mo ra.

Ou tras tra ba lha do ras de mons tram
sa tis fa ção com o tra ba lho na cons tru- 
ção ci vil e es tão dis pos tas a con ti nu ar
atu an do nes sa área. A pe drei ra Eli a ne
San tos tam bém tra ba lha nas obras do
Shop ping Rua Gran de e afir ma que
es tá re a li za da. “É mais um de sa fio em
mi nha vi da”, afir ma ela, que é mãe de
Mi quei as, 11 anos, e Eloi za, 3 anos.

Ge ren ci a do pe la Se cre ta ria de Es ta-
do das Ci da de e De sen vol vi men to Ur- 
ba no (Se cid), o pro gra ma Ado te um
Ca sa rão dis po ni bi li za, por meio de
edi tais, imó veis do Es ta do que es te- 
jam de so cu pa dos ou su bu ti li za dos,
pa ra em pre sas ou gru pos cul tu rais
que se com pro me tem em res tau rar o
pré dio pa ra uso por um tem po de até
15 anos. O pro gra ma faz par te de um
pro gra ma mais am plo, o Nos so Cen- 
tro, por meio do qual o Go ver no do
Es ta do es tá de sen vol ven do di ver sos
pro je tos que es tão ge ran do um de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel no Cen tro
His tó ri co de São Luís.

Porto São Luís Luís retomará o “Comunidade Ativa”

O Por to São Luís se gue atu an do pa- 
ra ser um in du tor de de sen vol vi men to 
no Ma ra nhão, co me çan do pe la re gião 
do seu en tor no, a co mu ni da de do Ca- 
ju ei ro e ad ja cên ci as. Es sas áre as já fo- 
ram be ne fi ci a das com di ver sas ações 
pro mo vi das pe lo em pre en di men to, a 
exem plo do pro je to ca pi ta ne a do pe lo 
Sin dus con-MA in ti tu la do Co mu ni da- 
de Ati va, que foi re a li za do an tes da 
pan de mia com a ofer ta de aten di- 
men tos of tal mo ló gi cos en tre ou tros 
be ne fí ci os ofer ta dos.

Após uma pau sa es tra té gi ca des se 
pro gra ma, ago ra o Ge ren te de Obras 
do Por to São Luís Tho maz Ba ker e a 
co or de na do ra So ci o am bi en tal Lí via 
Can di ce já ar ti cu lam o seu re tor no,

DIGITE A LEGENDA DA IMAGEM

DIVULGAÇÃO

pa ra a ofer ta de mais be ne fí ci os so ci- 
ais. Eles es ti ve ram reu ni dos com o 
pre si den te do Sin dus con-MA Fá bio 
Nahuz  pa ra tra tar da re a ti va ção do 
Co mu ni da de Ati va, que tem co mo 
par cei ros a FI E MA, o SE SI, o SE NAI e o 
SE BRAE-MA, tam bém pre sen tes nes- 
se en con tro.

Nes sa reu nião, fo ram dis cu ti das as 

ações edu ca ti vas, de saú de e de ci da- 
da nia a se rem ofe re ci das às co mu ni-
da des do Ca ju ei ro  e Mãe Chi ca (Vi la 
Ma ra nhão) de for ma mais ime di a ta 
com o Co mu ni da de Ati va, po rém ain- 
da em fa se de pla ne ja men to. E tam- 
bém fo ram ini ci a das tra ta ti vas pa ra 
pro je tos de mé dio pra zo jun to ao SE- 
NAI vi san do a fu tu ra ofer ta de cur sos 

Flá vio Di no le va obras e
ser vi ços a Ti mon e Bu ri ti

O go ver na dor Flá vio Di no con tem plou as ci da des de
Ti mon e Bu ri ti com um pa co te de obras e ser vi ços nes ta
sex ta-fei ra (1º). A pro gra ma ção in cluiu en tre ga de kits
es por ti vos, ces tas de ali men tos do Co mi da na Me sa,
anún cio de obras de in fra es tru tu ra e uma sé rie de ben- 
fei to ri as na saú de, edu ca ção, as sis tên cia so ci al e ou tros.
As ações im pac tam di re ta men te na vi da das po pu la ções
al can ça das.

A am pla agen da te ve iní cio em Ti mon, na no va Ce a sa,
que foi inau gu ra da no even to, se gui da da en tre ga da bi- 
bli o te ca do cam pus da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA), das no vas ins ta la ções da Cir cuns cri ção
Re gi o nal de Trân si to (Ci re tran) e de obras de pa vi men ta- 
ção as fál ti ca. “A mi nha vin da à ci da de mar ca a en tre ga
da Ci re tran, da bi bli o te ca da UE MA e o iní cio da obra do
Cen tro Cul tu ral. Es ta mos en tre gan do, tam bém, R$ 5 mi- 
lhões em obras de pa vi men ta ção. Va mos en tre gar, ain- 
da, a Pra ça da Bí blia. A po pu la ção de Ti mon po de sem- 
pre con tar co nos co”, fri sou o go ver na dor.

Na área so ci al, Flá vio Di no con tem plou a ci da de com
en tre ga de kits es por ti vos, to ta li zan do 2.880 itens, além
de tí tu los de ter ra e ces tas de ali men tos do pro gra ma
Co mi da na Me sa (43,9 to ne la das). E ain da, as si nou or- 
dens de ser vi ço pa ra re vi ta li za ção do te a tro do Com ple- 
xo Cul tu ral de Ti mon e pa ra do a ção de 300 mil blo cos in- 
ter tra va dos de con cre to, a se rem uti li za dos em vi as da
ci da de. 

Em Bu ri ti, na Pra ça Fe lin to Fa ria, Flá vio Di no pros se- 
guiu a agen da de Go ver no, vis to ri an do obras de pa vi- 
men ta ção as fál ti ca; en tre gan do ces tas bá si cas do Co mi- 
da na Me sa (7,4 to ne la das) e uma am bu lân cia pa ra re- 
for ço do trans por te de pa ci en tes. As si nou, ain da, or dens
de ser vi ço pa ra ações do pro gra ma Mais As fal to, pa ra
cons tru ção de sis te mas de abas te ci men to de água nos
po vo a dos, cons tru ção de hos pi tal com 20 lei tos, e do a- 
ção de 150 mil blo cos in ter tra va dos pa ra pa vi men tar vi- 
as.

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021

Porto São Luís retomará o “Comunidade Ativa”
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Jogo começa neste domingo (3), às 15h, Nhozinho Santos. O Papão do Norte precisa
vencer com dois gols de diferença. Vitória simples decide nos pênaltis

Al te ra ções Ar bi tra gem

VALE VAGA

Moto tem decisão
com apoio da galera
NERES PINTO

O
mais im por tan te jo go do 
Mo to na Sé rie D do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro, até o mo- 
men to, se rá dis pu ta do na 

tar de des te do min go (3), a par tir das 
15h, no Es tá dio Nho zi nho San tos, 
con tra o Amé ri ca-RN.

Na opor tu ni da de, se rá co nhe ci da a 
equi pe que pas sa rá às quar tas-de-fi- 
nal da com pe ti ção. Co mo hou ve vi tó- 
ria (1 a 0) em Na tal, na pri mei ra par ti- 
da, em fa vor do ti me po ti guar, só res ta 
ao re pre sen tan te ma ra nhen se um 
triun fo por mais de um gol de di fe ren- 
ça, pa ra não ter que de ci dir a va ga na 
co bran ça de ti ros li vres di re to da mar- 
ca pe nal. O qua dro vi si tan te tem a 
van ta gem de se clas si fi car até com um 
em pa te.

É a pri mei ra vez que o Pa pão jo ga rá 
com a pre sen ça de sua tor ci da nes ta 
tem po ra da, de vi do à pan de mia do co- 
ro na ví rus, após a li be ra ção das au to ri- 
da des sa ni tá ri as. Fo ram li be ra dos 
3.804 in gres sos à ven da pa ra as ca dei- 
ras des co ber tas, ao pre ço de R$ 50.

As du as equi pes fa zem cam pa nhas 
bas tan te pa re ci das, mas na eta pa an- 
te ri or (2ª fa se) o Amé ri ca em pa tou fo- 
ra e ven ceu em ca sa, o Mo to ga nhou 
em São Luís e no es ta do do Pa rá.  Na 
pri mei ra fa se, no Mu ni ci pal, o Pa pão 
per deu dois jo gos em ca sa: Guarany 
de So bral ( 0 x 2) e Pa ra go mi nas ( 1 x 4). 
Ga nhou no Nho zi nho San tos do Pal- 
mas-TO (1 x  0), do 4 de Ju lho (1 x 0), 
do Ju ven tu de (3 x 1) e do To can tins (1 x 
0).

O Amé ri ca, fo ra do Rio Gran de do 
Nor te per deu du as ve zes, ven ceu du as 
( 2 x 0 no Sou sa-PB e Atlé ti co-CE), 
e  em pa tou du as ( 2 x  2 com o Cau-

Mu dan ças

Ar bi tra gem

NA PRIMEIRA PARTIDA, O AMÉRICA VENCEU POR 1 X 0,  NO RIO GRANDE DO NORTE

caia-CE e com o Tre ze-PB ´pe lo mes- 
mo pla car). As der ro tas fo ram pa ra o 
Cam pi nen se-PB por 3 a 0, e  Cen tral 
de Ca ru a ru-PE 2 x 1. No con fron to 
com o ri val ABC, em Na tal, per deu du- 
as ve zes: 3 x 2, e 3 x 1.

Pa ra a par ti da des te do min go, o 
Mo to en tra em cam po com al te ra ção 
em to dos os se to res. Na de fe sa, Di e go 
Re nan re tor na à la te ral-di rei ta no lu- 
gar de Ever ton e  We der Sil va en tra no 
se tor cen tral da za ga de vi do à le são 
mus cu lar so fri da por An der son Ce a- 
ren se.

No meio de cam po, sai Co dó e en tra 
Abu, e no ata que vol ta Hen ri que. Fe li- 
pe Cruz vai pa ra o ban co. A equi pe 
mo ten se co me ça com João Pau lo; Di- 
e go Re nan, We der Sil va, Gus ta vo e Es- 
quer di nha;  Abu, Van der e Ted Lo ve; 

Hen ri que, Már cio Di o go e Da nú bio.
O Amé ri ca-RN não te rá seu prin ci- 

pal jo ga dor da pe ça de ata que. Le vi- 
nho, au tor do gol da vi tó ria em Na tal, 
que dei xou o cam po le si o na do, não se 
re cu pe rou a tem po de par ti ci par da 
de ci são e des fal ca a equi pe por até 30 
di as. O pro vá vel ti me po ti guar pa ra 
co me çar o jo go é es te: Sa mu el Pi res; 
Ira nil son, Je an Pi er re, Rô mu lo e Le o- 
zi nho; Fe li pe Gue des, Érick Va rão e 
Es quer di nha; Pa trick Alan, Al vi nho e 
Ma zi nho.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol (CBF) di vul gou os es ca la dos pa ra 
a par ti da Mo to x Amé ri ca-RN. Ro ger 
da Sil va Gou lart se rá o ár bi tro, ten do 
co mo as sis ten tes An dré da Sil va Bi-
ten court e Ti a go Au gus to Di el, do Rio 
Gran de do Sul.

SÉRIE B

Desesperado, Sampaio encara o Londrina

O TIME SAMPAÍNO TERMINOU A 27ª RODADA NO 10º LUGAR, MAS PODE TER SIDO ULTRAPASSADO POR DOIS CONCORRENTES

Após o em pa te (1 a 1) com sa bor de
der ro ta, di an te do Clu be do Re mo, na
quin ta-fei ra, no Cas te lão, o Sam paio
Cor rêa tem, na noi te des te do min go,
às 20h30, um no vo de sa fio: ba ter o
Lon dri na em seus pró pri os do mí ni os
pa ra me lho rar po si ção na Sé rie B do
Cam pe o na to Bra si lei ro. Com 37 pon- 
tos, o Tri co lor es tá fi can do ca da vez
mais dis tan te do so nho de su bir pa ra a
di vi são de eli te.

O ti me sam paí no ter mi nou a 27ª
ro da da no 10º lu gar, mas po de ter si do
ul tra pas sa do por dois con cor ren tes
que atu a ram na noi te da sex ta-fei ra –
Ope rá rio-PR e Náu ti co, com 34 e 35
pon tos, res pec ti va men te, en cer ra dos
após o fe cha men to des ta edi ção.

A clas si fi ca ção ge ral apon ta va até
sex ta-fei ra à tar de es ta si tu a ção: 1º –
Co ri ti ba 53; 2º Bo ta fo go 48; 3º CRB 47;
4º Avaí 46; 5º Goiás 45; 6º Gua ra ni 46;

7º CSA 41; 8º Vas co 40; 9º Re mo 37; 10º
Sam paio 37.

Fal tam ape nas no ve jo gos a se rem
cum pri dos (27 pon tos) e o re pre sen- 
tan te do Ma ra nhão nes te mo men to
pri o ri za a per ma nên cia na Se gun do- 
na ao atin gir 45 pon tos, o que se rá
pos sí vel com três vi tó ri as. O Lon dri- 
na, no en tan to, lu ta pa ra sair da zo na
de re bai xa men to. A equi pe pa ra na en- 
se tem 27 pon tos e se en con tra na 27ª
co lo ca ção. No pri mei ro tur no, em São
Luís, os tri co lo res ven ce ram por 1 a 0,
no dia 3 de ju lho.

Mais uma vez o téc ni co Fe li pe Su ri- 
an não de ve rá re pe tir o mes mo ti me
do jo go an te ri or. O za guei ro Al lan Go- 
dói e o meio-cam pis ta Eloir re ce be- 
ram o ter cei ro car tão ama re lo e vão
cum prir sus pen são. Pi men ti nha (ata- 

can te), le si o na do no jo e lho, de vi do à
fal ta vi o len ta so fri da no jo go com o
Re mo, foi ve ta do pe lo De par ta men to
Mé di co. O za guei ro Joé cio vi a jou com
a de le ga ção e de ve re a pa re cer con tra
o Lon dri na. Pa ra o meio de cam po fi ca
aber ta a dis pu ta en tre Már cio Araú jo e
Nád son e no ata que a ex pec ta ti va é
pa ra a en tra da de Ro ma ri nho ou Je an
Sil va. A pro vá vel for ma ção do Sam- 
paio é es ta: Luiz Da ni el; Wat son, Joé-
cio, Ka nu e Alyson; Be ti nho, Fer rei ra,
Már cio Araú jo (ou Nád son) e Léo Ar- 
tur; Je an Sil va e Ci el.

Edi na Ba tis ta (SP) se rá a ár bi tra,
ten do co mo as sis ten tes Neu sa Inês
Back (SP) e Lei la Mo rei ra da Cruz
(DF). O  quar to  ár bi tro se rá Gus ta vo
No gas (SP) e o ár bi tro de ví deo Dai a ne
Ca ro li ne dos San tos (SP).

Da vid Luiz ini ci ou tra ta men to

ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

BRASILEIRÃO

Fla recebe Athletico no
Estádio do Maracanã

SERÁ O ENCONTRO ENTRE FINALISTAS CONTINENTAIS 

O jo go en tre Fla men go e Ath le ti co fa rão par ti da vá li da
pe la 23ª ro da da do Bra si lei rão e es tá mar ca da pa ra 16h
des te do min go, no Ma ra ca nã. O Fla é o quar to, com 35
pon tos; o Fu ra cão é o no no, com 30 pon tos.

A pro vá vel es ca la ção do Fla men go é: Di e go Al ves, Is la,
Gus ta vo Hen ri que (Léo Pe rei ra), Ro dri go Caio e Fi li pe
Luis; Wil li an Arão, An dre as, Ever ton Ri bei ro e Ar ras ca e- 
ta; Bru no Hen ri que e Ga bi gol.

O jo go mar ca um du e lo de fi na lis tas con ti nen tais. O
Fla men go en fren ta o Pal mei ras na fi na lís si ma da Li ber- 
ta do res após ter eli mi na do o Bar ce lo na-EQU. E o Ath le- 
ti co en ca ra o Bra gan ti no na de ci são da Sul-Ame ri ca na
de pois de ter pas sa do pe lo Peñarol.

A fi nal da Li ber ta do res, po rém, se rá ape nas em 27 de
no vem bro, um sá ba do, em Mon te vi déu. E a de ci são da
Sul-Ame ri ca na se rá em 20 de no vem bro, tam bém no
Cen te ná rio. Co mo fal tam mais de 50 di as, por tan to, o fo- 
co dos dois clu bes, ago ra, se vol ta pa ra o Bra si lei rão.

O Fla men go não te rá Da vid Luiz na par ti da con tra o
Ath le ti co-PR, do min go, pe lo Cam pe o na to Bra si lei ro.
Exa me re a li za do nes ta sex ta-fei ra in di cou uma le são do
za guei ro no mús cu lo adu tor da co xa es quer da, so fri da
na vi tó ria so bre o Bar ce lo na de Guayaquil, pe la Li ber ta- 
do res, na úl ti ma quar ta-fei ra.

O za guei ro ini ci ou tra ta men to, mas o Fla men go pre- 
fe re não es ti pu lar um pra zo pa ra que ele re tor ne aos gra- 
ma dos.

NATAÇÃO

Sofia Duailibe
disputa competição
norte-nordeste

A NADADORA SOFIA DUAILIBE CONQUISTOU VÁRIAS MEDALHAS

Até o pró xi mo sá ba do (10), a jo vem na da do ra ma ra- 
nhen se So fia Du ai li be te rá mais um im por tan te de sa fio
nes ta tem po ra da. A Atle ta da Ap cef, par ti ci pa rá da Com- 
pe ti ção Nor te-Nor des te dos Clu bes Mi rim/Pe tiz – Tro- 
féu Ka ko Ca mi nha, que se rá re a li za da no Par que Aquá ti- 
co do Se si, na ci da de de Ma ceió-AL.

So bre a ex pec ta ti va de dis pu tar mais um cam pe o na to
de na ta ção, o pai e trei na dor da atle ta, Fa bio Du ai li be,
dis se que a So fia trei nou bem e ten ta rá fa zer seus me- 
lho res tem pos e com is so ob ter bo as co lo ca ções.

Em gran de fa se im por tan te da tem po ra da, So fia Du- 
ai li be che ga na ca pi tal ala go a na co mo uma das prin ci- 
pais na da do ra da com pe ti ção. Nes ta edi ção da Di vi são
Nor te-Nor des te, o Ma ra nhão par ti ci pa rá de oi to pro vas
nos dois di as de com pe ti ção: 50m, 100m, 200m e 400m
li vres, 50m bor bo le ta, 50m e 100m cos tas e 100m pei to.
“O es por te em si faz a cri an ça ser uma pes soa me lhor,
mais res pon sá vel quan do for adul ta. En si na a ga nhar e
per der, a ser um ci da dão me lhor. Ela es tá dan do um pas- 
so de ca da vez. Quem sa be lá na fren te es tar em uma
Olim pía das. Mas lem bran do de nun ca dei xar os es tu dos
de la do. Sa ber con ci li ar as du as coi sas.” dis se Fa bio Du- 
ai li be so bre o so nho de dis pu tar as Olim pía das no fu tu- 
ro.

Se re pe tir a atu a ção que ob te ve no Tro féu Mi rim/Pe- 
tiz – Pe dro Ni co las, na Bo a vis ta (RR), que foi re a li za da
em agos to, no Ma ceió, So fia tra rá mui tas me da lhas ao
Ma ra nhão. Nas com pe ti ções an te ri o res, o Ma ra nhão
bri lhou em to das as com pe ti ções que par ti ci pou e che- 
gou ao pó dio. A jo vem na da do ra con quis tou oi to me da- 
lhas, três me da lhas de pra ta e cin co me da lhas de bron- 
ze.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria aponta as crianças de 1 a 3
anos são as mais vulneráveis a esse tipo de ocorrência

Ins tru ções pa ra agir em ca so
de en gas go em be bês

Di cas pa ra evi tar o en gas go
na cri an ça:

CUIDADOS

Cuidado para o bebê
não se engasgar!
PATRÍCIA CUNHA

N
o mês de ju nho pas sa do, 
 po li ci ais mi li ta res do 15º 
BPM, da ci da de de Ba ca bal 
(MA) sal va ram a vi da de 

Wel ling ton, be bê que na épo ca ti nha 1 
ano e 1 mês. Ana Gal vão, a mãe do be- 
bê bus cou aju da no quar tel, pois o be- 
bê ha via se en gas ga do no ba nho e es- 
ta va sem res pi rar. Ao re ce bê-lo, o sol- 
da do PM So bri nho que co me çou os 
pro ce di men tos com ma no bras de re- 
a ni ma ção e sal va men to pa ra aju dar o 
be bê a vol tar a res pi rar. O mi li tar fo ra 
au xi li a do pe lo Sar gen to Mi ran da. A 
cri an ça re a giu e vol tou a res pi rar nor- 
mal men te. Se gun do Ana Gal vão, ela 
da va ba nho na cri an ça quan do o fa to 
acon te ceu.

Mais re cen te men te, nes ta se ma na, 
po li ci ais mi li ta res tam bém so cor re- 
ram uma cri an ça de pou co mais de 1 
mês, no bair ro Ci da de Ope rá ria, que 
ha via se en gas ga do com lei te ma ter- 
no. A cri an ça de 1 mês e 15 di as, já es- 
ta va fra ca, des fa le ci da e ro xa, se gun do 
os po li ci ais mi li ta res, que fi ze ram a 
ma no bra de “Heim li ch” ade qua da pa- 
ra a si tu a ção. O pro ce di men to du rou 
cer ca de dez mi nu tos on de foi ob ti do 
êxi to no sal va men to.

Ca sos co mo es ses, são mais co- 
muns do que se po de ima gi nar, se- 
gun do o Cor po de Bom bei ros, pe lo 
me nos 5 ocor rên ci as des se ti po são 
re gis tra das men sal men te. Em be bês 
re cém-nas ci dos e cri an ças de até 1 
ano, as prin ci pais cau sas de obs tru- 
ção de vi as aé re as (Obs tru ção por vi as 
aé re as de cor pos es tra nhos, cha ma da

POLICIAIS MILITARES SALVARAM A VIDA DE UM BEBÊ DE APENAS 45 DIAS DE VIDA

de OVA CE), é a as pi ra ção de lei te re- 
gur gi ta do ou de pe que nos ob je tos. 
Nes se ca so, a pri mei ra coi sa a ser fei ta 
é man ter a cal ma.

A en fer mei ra e co or de na do ra do 
cur so de En fer ma gem da fa cul da de 
Pi tá go ras, Lu ci a na Car va lho, ex pli ca 
que al gu mas cri an ças se en gas gam 
com mai or frequên cia pois de mo ram 
um pou co mais pa ra se adap tar à de- 
glu ti ção dos ali men tos. Além dis so, 
nes sa fai xa etá ria, uma das ma nei ras 
de a cri an ça ex plo rar o mun do é co lo- 
car os ob je tos na bo ca pa ra sen tir seu 

gos to e tex tu ra.
“Ou tro fa tor im por tan te a ob ser var 

é a po si ção do ama men tar. A me lhor 
po si ção é a ven tral, ela é mais bi o ló gi- 
ca. Ve ri fi que tam bém a ve lo ci da de 
com que es se ali men to é ofer ta do, 
pois quan do a mãe tem mui to lei te, a 
des ci da é mais for te e ace le ra da, con- 
tri buin do com o en gas go. Aten ção, 
pois es sa ve lo ci da de é ain da mai or se 
for em ma ma dei ra. E lem bre-se de 
não ama men tar a cri an ça se ela es ti-
ver mui to so no len ta”, re co men da.

Crianças de 1 a 3 anos são as mais vulneráveis

Le van ta men to fei to pe la So ci e da de
Bra si lei ra de Pe di a tria apon ta as cri- 
an ças de 1 a 3 anos são as mais vul ne- 
rá veis a es se ti po de ocor rên cia. En tre
os mais no vos, mi lho, fei jão e amen- 
doim são os ali men tos que mais cau- 
sam en gas gos, mas is so tam bém
ocor re com brin que dos ina de qua dos
pa ra a fai xa etá ria, co mo aque les com
mui tas pe ci nhas pe que nas, e ma te ri- 
ais sin té ti cos, co mo be xi gas.

Pa ra cri an ças mai o res, cui da dos
com os ob je tos pe que nos co mo mo e- 
das, brin cos en tre ou tros.   Em re la ção
à ali men ta ção, a es pe ci a lis ta re co- 
men da não ofe re cer ali men tos mui to
du ros ou co mi das di fí ceis de mas ti gar.
“Cor te os ali men tos em pe da ços pe- 
que nos que pos sam ser en go li dos in- 
tei ros ca so a cri an ça en gu la sem mas- 
ti gar, mas en si ne sem pre a cri an ça a
mas ti gar bem. Ou tro pon to im por- 
tan te é não per mi tir que a cri an ça se
ali men te dei ta da ou re cos ta da, pois a
me lhor po si ção é a sen ta da. Te nha
cui da do com ba las e chi cle tes”, aler ta
a es pe ci a lis ta.

Co lo que o be bê de bru ços em ci ma

do seu bra ço e fa ça cin co com pres- 
sões en tre as es cá pu las (no meio das
cos tas). 

Vi re o be bê de bar ri ga pa ra ci ma em
seu bra ço e efe tue mais cin co com- 
pres sões so bre o es ter no (os so que di- 
vi de o pei to ao meio), na al tu ra dos
ma mi los. Ten te vi su a li zar o cor po es- 
tra nho e re ti rá-lo da bo ca de li ca da- 
men te. Se não con se guir, re pi ta as
com pres sões até a che ga da a um ser- 
vi ço de emer gên cia (pron to so cor ro
ou hos pi tal).

Es ses pro ce di men tos são vá li dos
so men te se a cri an ça ou o adul to en- 
gas ga do es ti ve rem cons ci en tes. Ví ti- 
mas in cons ci en tes pre ci sam de aten- 
di men to hos pi ta lar ra pi da men te. Os
pri mei ros so cor ros pa ra as fi xia ou en- 
gas go de vem ser to ma dos até que se ja
pos sí vel o aten di men to es pe ci a li za do.
Os nú me ros de emer gên cia do Cor po
de Bom bei ros e SA MU (Ser vi ço de
Aten di men to Mó vel de Ur gên cia) são
193 e 192, res pec ti va men te.

Ama men te em lo cal tran qui lo
É im por tan te pa ra que a cri an ça

não su gue o pei to an si o sa. 

Se a cri an ça es ti ver com mui ta fo- 
me, a di ca é dei xá-la ma mar por al- 
guns se gun dos, se pa rá-la do seu pei to
pa ra que se acal me e de pois dei xá-la
vol tar a su gar, me nos afo ba da.

Dei xe a cri an ça na po si ção ver ti cal
por cer ca de meia ho ra após a ma ma- 
da

Nes se in ter va lo de tem po ela po de
ar ro tar ou re gur gi tar. Se mes mo de- 
pois de meia ho ra vo cê ain da não ti ver
ou vi do um ar ro to, fi que tran qui la. O
ar sai por gra vi da de.

Ho ra da re fei ção de ve ser tran qui-
la

Evi te fa zer a cri an ça dar mui ta ri sa- 
da nes se mo men to ou per mi tir que
cor ra pe lo lo cal. 

O fa to de ela es tar agi ta da atra pa lha
a mas ti ga ção e a de glu ti ção e po de fa- 
ci li tar o en gas go.

Aten ção com os brin que dos
Só com pre brin que dos cer ti fi ca dos

pe lo In me tro e que se jam in di ca dos
pa ra a fai xa etá ria da cri an ça. 

Va le a pe na ob ser var se ele não vem
com pe ças pe que nas ou can tos pon- 
tu dos. Se tem mais de um fi lho em ca-
sa, ga ran ta que os brin que dos dos
mais ve lhos fi quem guar da dos em lo-
cais se pa ra dos.

FIO DEN TAL

O que vo cê pre ci sa
sa ber pa ra usar de
for ma cor re ta e ga ran tir
uma lim pe za efi caz

Des de pe que nos apren de mos que a es co va de den tes
é es sen ci al quan do se tra ta de hi gi e ne bu cal. Além de
dei xar uma sen sa ção re fres can te na bo ca, ela tam bém é
uma for te ali a da na ba ta lha con tra o tár ta ro e as cá ri es,
cau sa do res da gen gi vi te e do mau há li to. Mas ape sar de
to dos os be ne fí ci os que a es co va pro por ci o na pra nos sa
bo ca, ela não po de fa zer to do o tra ba lho so zi nha.

Ou tro ali a do in dis pen sá vel nes sa ta re fa é o fio den tal.
Se gun do ex pli ca o di re tor clí ni co e den tis ta da Oral Unic
em São Luís, Dr. Otá vio Ma tos, o fio den tal re a li za uma
lim pe za nos es pa ços in ter den tais on de a es co va de den- 
tes não al can çam, além de pro por ci o nar uma lim pe za
sub gen gi val pro mo ven do uma di mi nui ção do mau há li- 
to. “O uso do fio den tal é es sen ci al pa ra evi tar a gen gi vi te
e ou tras do en ças pe ri o don tais. Os res tos de co mi da que
se acu mu lam na gen gi va, abai xo da par te vi sí vel do den- 
te, vi ram ali men to pa ra bac té ri as que aca bam cau san do
in fla ma ções que com pro me tem a saú de bu cal. As sim,
ele aju da pre ve nir do en ças co mo gen gi vi te, per da ós sea
in ter den tal, pe ri o don ti te, cá ri es e man chas nos den tes”,
ex pli ca.

O uso do fio den tal é es sen ci al pa ra

evi tar a gen gi vi te e ou tras do en ças

pe ri o don tais. Os res tos de co mi da

que se acu mu lam na gen gi va,

abai xo da par te vi sí vel do den te,

vi ram ali men to pa ra bac té ri as que

aca bam cau san do in fla ma ções

Em bo ra pa re ça fá cil, é pre ci so fi car aten to ao uso cor- 
re to do fio den tal. “Usa do an tes ou após a es co va ção, já
que sua fun ção é re mo ver a su jei ra que a es co va não al- 
can ça, o fio den tal é de fá cil ma ne jo. O ide al é usar um
pe da ço ge ne ro so do fio, apro xi ma da men te 40 cen tí me- 
tros, ao re dor de ca da de do mé dio, dei xan do, mais ou
me nos, uns dez cen tí me tros en tre os de dos. Ao pas sar o
fio en tre os den tes, pas se su a ve men te en tre ca da um dos
den tes. Na ho ra de pas sar o fio pe la li nha da gen gi va, fa- 
ça com cui da do pa ra não fe rir o te ci do. Fa ça mo vi men- 
tos pa ra fren te e pa ra trás pa ra re ti rar o fio. E use sem pre
um pe da ço no vo de fio den tal pa ra ca da den te”, en si na o
Dr. Otá vio Ma tos.

Uma dú vi da mui to co mum en tre os pais é se as cri an- 
ças po dem usar o fio den tal e a res pos ta é sim. “Elas não
só po dem co mo de vem. En si nar bons há bi tos de saú de
bu cal pa ra as cri an ças é mui to im por tan te pa ra que de- 
sen vol vam há bi tos sau dá veis de hi gi e ne bu cal, que irão
le var pa ra a vi da adul ta. Além dis so, a cá rie é uma do en- 
ça que po de acon te cer du ran te a in fân cia, tan to em be- 
bês, quan to em cri an ças, prin ci pal men te as que con so- 
mem mais do ces”, pon tua.

Des sa for ma, o fio ofe re ce pre ven ção con tra a cá rie,
tor nan do as sim uma gran de ar ma pa ra a ma nu ten ção
da saú de bu cal dos pe que nos, mas va le lem brar que os
pais pre ci sam es tá au xi li an do e mo ni to ran do o seu uso.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro
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Maranhão não avança
em Competitividade

Me lho ra no pi lar da in fra- 
es tru tu ra 

No vi da de no Ran king

C
om a edi ção de 2021 do Ran- 
king de Com pe ti ti vi da de dos 
Es ta dos, ela bo ra do pe lo 
Cen tro de Li de ran ça Pú bli ca 

(CLP) com par cei ra com a Ten dên ci as 
Con sul to ria e a Se all, star tup de ges- 
tão es tra té gi ca de im pac to so ci o am- 
bi en tal e econô mi co, Ma ra nhão man- 
te ve a mes ma po si ção no ran king do 
ano an te ri or, fi can do na 23ª co lo ca- 
ção.

Ape sar de não ter su bi do pa ra uma 
co lo ca ção me lhor, o es ta do me lho rou 
três po si ções no pi lar de In fra es tru tu- 
ra (20ª co lo ca ção), du as po si ções em 
Efi ci ên cia da Má qui na Pú bli ca (20ª 
co lo ca ção) e três po si ções em Po ten- 
ci al de Mer ca do (11ª co lo ca ção). Em 
con tras te, o Ma ra nhão so freu uma 
que da de no ve po si ções no pi lar de 
Se gu ran ça Pú bli ca (13ª co lo ca ção), 
du as no de So li dez Fis cal (19ª co lo ca- 
ção) e pi o rou du as po si ções no pi lar 
de Sus ten ta bi li da de So ci al, fi can do 
em ul ti ma co lo ca ção.

En tre os ou tros es ta dos do Nor des- 
te, o Pi auí foi o que mais su biu no ran- 
king, sain do do pe núl ti mo lu gar (26ª 
co lo ca ção) em 2020 pa ra a 20ª na edi- 
ção des de ano. Já os es ta dos do Rio 
Gran de do Nor te, Pa raí ba e Ce a rá to- 
dos caí ram no ran king en quan to Ser- 
gi pe, Per nam bu co, Ala go as e Pi auí fo- 
ram os que su bi ram. Jun to com o Ma- 
ra nhão, a Bahia foi o ou tro es ta do que 
man te ve a mes ma po si ção do ano an- 
te ri or.

Es ta dos do Nor des te

MARANHÃO MANTEVE A MESMA POSIÇÃO NO RANKING DO ANO ANTERIOR

Es se ano, o ran king trou xe o ESG 
(En vi ron men tal, So ci al and Go ver- 
nan ce) co mo um dos te mas cen trais. 
O CLP apre sen ta rá o pri mei ro ran king 
ESG sub na ci o nal do mun do, abran- 
gen do mais de 30 ba ses de da dos pú- 
bli cos bra si lei ros e sua re la ção com os 
cri té ri os in ter na ci o nais chan ce la dos 
pe la União Eu ro peia em 2020.

No ESG, os 86 in di ca do res de com- 
pe ti ti vi da de fo ram re clas si fi ca dos 
usan do os três pi la res da Sus ten ta bi li- 
da de: Am bi en tal, So ci al e Go ver nan- 
ça.

Os es ta dos nor des ti nos apre sen ta- 
ram gran des de sa fi os nes sa no va ava- 
li a ção, na qual o es ta do do Ma ra nhão 
fi cou em 24º lu gar, com 14,3 pon tos,  e 

o Pi auí em úl ti mo com 9,7 pon tos. Os 
de mais es ta dos con se gui ram po si- 
ções me lho res, mas ne nhu ma en tre 
os 10 pri mei ros. O Ran king de Com-
pe ti ti vi da des dos Es ta dos é re a li za do 
há dez anos pe lo CLP (Cen tro de Li de- 
ran ça Pú bli ca).

Na edi ção 2021, as 27 uni da des fe- 
de ra ti vas fo ram ava li a das a par tir de 
86 in di ca do res, dis tri buí dos em dez 
pi la res te má ti cos con si de ra dos fun-
da men tais pa ra a pro mo ção da com- 
pe ti ti vi da de e me lho ria da ges tão pú- 
bli ca dos es ta dos bra si lei ros: In fra es-
tru tu ra, Sus ten ta bi li da de So ci al, Se-
gu ran ça Pú bli ca, Edu ca ção, So li dez 
Fis cal, Efi ci ên cia da Má qui na Pú bli ca, 
Ca pi tal Hu ma no, Sus ten ta bi li da de 
Am bi en tal, Po ten ci al de Mer ca do e 
Ino va ção.

CÂNCER DE MAMA

90% dos casos são percebidos pelas mulheres

ALGUMAS MULHERES PODEM APRESENTAR ALTERAÇÕES NO BICO DO PEITO, PEQUENOS NÓDULOS NAS AXILAS OU NO PESCOÇO

As pró pri as mu lhe res re co nhe cem,
em 90% dos ca sos de cân cer de ma- 
ma, al gu ma ma ni fes ta ção do tu mor,
que po de apre sen tar nó du los fi xos e
ge ral men te in do lo res. Em ou tras pa- 
ci en tes, a pe le da ma ma po de fi car
aver me lha da, re traí da ou pa re ci da
com cas ca de la ran ja. “O di ag nós ti co
pre co ce é fun da men tal pa ra o su ces so
do tra ta men to. Mes mo pa ra as mu- 
lhe res sem his tó ri co fa mi li ar ou sem
ou tros ris cos, o check up de ve ser re a- 
li za do pe ri o di ca men te”, es cla re ce Ra- 
mon An dra de de Mel lo, mé di co on co- 
lo gis ta, pro fes sor da dis ci pli na de on- 
co lo gia clí ni ca da Uni fesp (Uni ver si- 
da de Fe de ral de São Pau lo), da Uni no- 
ve e da Es co la de Me di ci na da Uni ver- 
si da de do Al gar ve (Por tu gal).

O Mi nis té rio da Saú de re co men da
a ofer ta de ma mo gra fia pa ra mu lhe res
en tre 50 e 69 anos, a ca da dois anos.

In de pen den te men te da exis tên cia ou
não de sin to mas sus pei tos, o exa me
de ve ser re a li za do. O mé di co ex pli ca
que pa ra al gu mas pa ci en tes é in di ca- 
do um pro gra ma de ras treio, que tam- 
bém aju da na pre ven ção da do en ça.

O on co lo gis ta es cla re ce que al gu- 
mas mu lhe res tam bém po dem apre- 
sen tar al te ra ções no bi co do pei to, pe- 
que nos nó du los nas axi las ou no pes- 
co ço. “O apa re ci men to de lí qui do
anor mal sain do dos ma mi los tam bém
pre ci sa ser in ves ti ga do pe lo es pe ci a- 
lis ta”.

De acor do com o In ca (Ins ti tu to
Na ci o nal de Cân cer), cer ca de qua tro
em ca da cin co ca sos ocor rem após os
50 anos. En tre os fa to res de ris co, es- 
tão o con su mo de be bi da al coó li ca,
obe si da de e so bre pe so após a me no- 

pau sa. “A prá ti ca de ati vi da de fí si ca
fre quen te re duz a pos si bi li da de de
ocor rên cia do tu mor”, ori en ta Ra mon
de Mel lo.

Além dos fa to res ge né ti cos, o uso
pro lon ga do de con tra cep ti vos hor- 
mo nais e a re po si ção hor mo nal pós-
me no pau sa tam bém po dem au men- 
tar os fa to res de ris cos da do en ça.

O apa re ci men to de

lí qui do anor mal sain do

dos ma mi los tam bém

pre ci sa ser in ves ti ga do

pe lo es pe ci a lis ta

SÃO LUÍS

Apren di za do com
a me to do lo gia
Le go pa ra ges to res

O Ins ti tu to Eu val do Lo di (IEL/MA), trou xe a São Luís
a me to do lo gia Le go pa ra ca pa ci tar li de ran ças cor po ra ti- 
vas de vá ri os se to res de atu a ção, com os fa ci li ta do res
Mí ri am Fá va ro e Ru bens Ma cha do, só ci os da em pre sa
Play in Company de São Pau lo e tra ba lha com a me to do- 
lo gia LE GO® Se ri ous Play® apli ca da ao mun do cor po- 
ra ti vo. O workshop Es tra té gia em tem po re al uti li zan do
a me to do lo gia LE GO® Se ri ous Play®, com car ga ho rá- 
ria de 16h, con tou com par ti ci pan tes do SE SI, SE NAI,
Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por tuá ria
(EMAP) e Tri bu nal de Jus ti ça (TJ).

A me to do lo gia uti li za o Le go co mo fer ra men ta na
cons tru ção de ce ná ri os es tra té gi cos, no es tí mu lo à cri a- 
ti vi da de e na bus ca pe la ino va ção, tu do fei to de uma for- 
ma mui to rá pi da, efe ti va e trans for ma do ra, li te ral men te
em tem po re al. O workshop ob je ti va de sen vol ver pes so- 
as e re de se nhar or ga ni za ções, pro ces sos, mar cas e pro- 
du tos, de for ma mais cri a ti va, ágil, sig ni fi ca ti va, efi ci en- 
te e di ver ti da.

O ins tru tor Ru bens Ma cha do con ta que mon tar fi gu- 
ras com os blo cos de brin que do Le go, al go apa ren te- 
men te sim ples, es con de uma te o ria com ple xa que sus- 
ten ta a apli ca ção da me to do lo gia: a Te o ria Cons tru ti vis- 
ta de Seymour Pa pert e Je an Pi a get. Se gun do es ta li nha
de pen sa men to, os in di ví du os cons tro em seus pró pri os
co nhe ci men tos por meio de in te ra ções e fer ra men tas.
“Nós dei xa mos os par ti ci pan tes con for tá veis pa ra pen- 
sa rem de uma ma nei ra di fe ren te, ci nes té si ca e usar a
cri a ti vi da de se acos tu man do a uti li zar as pe ças de le go
pa ra con tar a sua his tó ria que é o story tel ling, que é uma
par te im por tan te do pro ces so”, con si de ra Ru bens.

A LE GO® Se ri ous Play® es ti mu la a união en tre exer- 
cí ci os ma nu ais e ce re brais.  De acor do com a fa ci li ta do- 
ra, Mi ri an Fá va ro, ao jun tar as pe que nas pe ças ao mes- 
mo tem po em que os par ti ci pan tes pen sam so bre uma
ques tão não re sol vi da, acon te ce o es tí mu lo, tan to do la- 
do es quer do do cé re bro (res pon sá vel pe lo pen sa men to
in tui ti vo e emo ci o nal), quan to do la do di re to (res pon sá- 
vel pe los pen sa men tos ló gi cos). “Na me to do lo gia, as
pes so as vão cons truir mo de los de mer ca do e os de sa fi os
que têm ho je e que po dem im pac tar nes se ce ná rio. As- 
sim, o par ti ci pan te pas sa a iden ti fi car mais fa cil men te
as ame a ças e opor tu ni da des, o que vai aju dar no cam po
pro fis si o nal e pes so al”, ex pli ca Mi ri am.

A ge ren te do SE NAI – CEPT Dis tri to In dus tri al, Shehe- 
ra za de Bas tos, con se guiu que brar pa ra dig mas com a
me to do lo gia pro pos ta. “A gen te tem um pen sa men to,
na mai o ria das ve zes, mui to li ne ar e com es se cur so a
con se gui mos atin gir um apren di za do di fe ren ci a do, por- 
que eles usam uma me to do lo gia ati va, on de po de mos
uti li zar no dia a dia e até pa ra de fi ni ção de es tra té gi as,
de re ver mo de los do nos so pró prio ne gó cio de uma for- 
ma di fe ren te”, apon ta Shehe ra za de.

É brin can do que se apren de – Fi ló so fos e edu ca do res
sem pre abor da ram o po der do lú di co no co ti di a no das
pes so as pa ra a apren di za gem. É nes sa afir ma ção que a
me to do lo gia LE GO® Se ri ous Play® apos ta. A fer ra men- 
ta sur giu no iní cio dos anos 2000 den tro da pró pria LE- 
GO. A em pre sa es ta va en fren tan do gran des de sa fi os de
mer ca do e que ria pen sar em ce ná ri os es tra té gi cos de
for ma ino va do ra.

A me to do lo gia fo ge da ideia de trei na men tos cor ri- 
quei ros co mo pa les tras e tes tes vo ca ci o nais, en con tra- 
dos em gran de nú me ro na in ter net. O ar de brin ca dei ra
in cen ti va que idei as pou co co muns sur jam, en ga jan do
os par ti ci pan tes a se rem ino va do res.

Pa ra a co or de na do ra de Edu ca ção do SE SI, Van da
Mar li, o workshop foi um de sa fio que le vou to dos a saí- 
rem da zo na de con for to. “Te mos a opor tu ni da de de sa- 
ber mos po que es ta mos aqui, quais são as nos sas com- 
pe tên ci as, e em qual con tex to es ta mos in se ri dos, brin- 
can do. É gra ti fi can te, é bem ani ma do e di ver ti do!”, fa lou
Van da.

Além de ser uti li za da pa ra que o in di ví duo des cu bra
su as ha bi li da des, tra ços de per so na li da de e com pe tên- 
ci as, por meio de exer cí ci os prá ti cos re pas sa dos pe lo fa- 
ci li ta dor, o par ti ci pan te que tem es sa ex pe ri ên cia em
tem po re al, de sen vol ve no vas ap ti dões, ca pa ci da des, vi- 
são es tra té gi ca, vi são sis tê mi ca, cri a ti vi da de e ne go ci a- 
ção. Se gun do a co or de na do ra re gi o nal do IEL, Mi che le
Fro ta, es te foi mais um cur so pro pos to pa ra aten der as
ne ces si da des do mer ca do ma ra nhen se na atu a li da de.
“O IEL sem pre acom pa nha a ve lo ci da de das mu dan ças
do mer ca do e es se é um mo men to de mo der ni za ção e
in ves ti men tos em ino va ção. Por is so trou xe mos a ex per- 
ti se de pro fis si o nais que ofe re cem co nhe ci men to e so lu- 
ções pa ra as em pre sas, por meio des ta va li o sa me to do- 
lo gia LE GO® Se ri ous Play®, de cla ra Mi che le.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro
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Maranhão não avança
em Competitividade

Me lho ra no pi lar da in fra- 
es tru tu ra 

No vi da de no Ran king

C
om a edi ção de 2021 do Ran- 
king de Com pe ti ti vi da de dos 
Es ta dos, ela bo ra do pe lo 
Cen tro de Li de ran ça Pú bli ca 

(CLP) com par cei ra com a Ten dên ci as 
Con sul to ria e a Se all, star tup de ges- 
tão es tra té gi ca de im pac to so ci o am- 
bi en tal e econô mi co, Ma ra nhão man- 
te ve a mes ma po si ção no ran king do 
ano an te ri or, fi can do na 23ª co lo ca- 
ção.

Ape sar de não ter su bi do pa ra uma 
co lo ca ção me lhor, o es ta do me lho rou 
três po si ções no pi lar de In fra es tru tu- 
ra (20ª co lo ca ção), du as po si ções em 
Efi ci ên cia da Má qui na Pú bli ca (20ª 
co lo ca ção) e três po si ções em Po ten- 
ci al de Mer ca do (11ª co lo ca ção). Em 
con tras te, o Ma ra nhão so freu uma 
que da de no ve po si ções no pi lar de 
Se gu ran ça Pú bli ca (13ª co lo ca ção), 
du as no de So li dez Fis cal (19ª co lo ca- 
ção) e pi o rou du as po si ções no pi lar 
de Sus ten ta bi li da de So ci al, fi can do 
em ul ti ma co lo ca ção.

En tre os ou tros es ta dos do Nor des- 
te, o Pi auí foi o que mais su biu no ran- 
king, sain do do pe núl ti mo lu gar (26ª 
co lo ca ção) em 2020 pa ra a 20ª na edi- 
ção des de ano. Já os es ta dos do Rio 
Gran de do Nor te, Pa raí ba e Ce a rá to- 
dos caí ram no ran king en quan to Ser- 
gi pe, Per nam bu co, Ala go as e Pi auí fo- 
ram os que su bi ram. Jun to com o Ma- 
ra nhão, a Bahia foi o ou tro es ta do que 
man te ve a mes ma po si ção do ano an- 
te ri or.

Es ta dos do Nor des te

MARANHÃO MANTEVE A MESMA POSIÇÃO NO RANKING DO ANO ANTERIOR

Es se ano, o ran king trou xe o ESG 
(En vi ron men tal, So ci al and Go ver- 
nan ce) co mo um dos te mas cen trais. 
O CLP apre sen ta rá o pri mei ro ran king 
ESG sub na ci o nal do mun do, abran- 
gen do mais de 30 ba ses de da dos pú- 
bli cos bra si lei ros e sua re la ção com os 
cri té ri os in ter na ci o nais chan ce la dos 
pe la União Eu ro peia em 2020.

No ESG, os 86 in di ca do res de com- 
pe ti ti vi da de fo ram re clas si fi ca dos 
usan do os três pi la res da Sus ten ta bi li- 
da de: Am bi en tal, So ci al e Go ver nan- 
ça.

Os es ta dos nor des ti nos apre sen ta- 
ram gran des de sa fi os nes sa no va ava- 
li a ção, na qual o es ta do do Ma ra nhão 
fi cou em 24º lu gar, com 14,3 pon tos,  e 

o Pi auí em úl ti mo com 9,7 pon tos. Os 
de mais es ta dos con se gui ram po si- 
ções me lho res, mas ne nhu ma en tre 
os 10 pri mei ros. O Ran king de Com-
pe ti ti vi da des dos Es ta dos é re a li za do 
há dez anos pe lo CLP (Cen tro de Li de- 
ran ça Pú bli ca).

Na edi ção 2021, as 27 uni da des fe- 
de ra ti vas fo ram ava li a das a par tir de 
86 in di ca do res, dis tri buí dos em dez 
pi la res te má ti cos con si de ra dos fun-
da men tais pa ra a pro mo ção da com- 
pe ti ti vi da de e me lho ria da ges tão pú- 
bli ca dos es ta dos bra si lei ros: In fra es-
tru tu ra, Sus ten ta bi li da de So ci al, Se-
gu ran ça Pú bli ca, Edu ca ção, So li dez 
Fis cal, Efi ci ên cia da Má qui na Pú bli ca, 
Ca pi tal Hu ma no, Sus ten ta bi li da de 
Am bi en tal, Po ten ci al de Mer ca do e 
Ino va ção.

CÂNCER DE MAMA

90% dos casos são percebidos pelas mulheres

ALGUMAS MULHERES PODEM APRESENTAR ALTERAÇÕES NO BICO DO PEITO, PEQUENOS NÓDULOS NAS AXILAS OU NO PESCOÇO

As pró pri as mu lhe res re co nhe cem,
em 90% dos ca sos de cân cer de ma- 
ma, al gu ma ma ni fes ta ção do tu mor,
que po de apre sen tar nó du los fi xos e
ge ral men te in do lo res. Em ou tras pa- 
ci en tes, a pe le da ma ma po de fi car
aver me lha da, re traí da ou pa re ci da
com cas ca de la ran ja. “O di ag nós ti co
pre co ce é fun da men tal pa ra o su ces so
do tra ta men to. Mes mo pa ra as mu- 
lhe res sem his tó ri co fa mi li ar ou sem
ou tros ris cos, o check up de ve ser re a- 
li za do pe ri o di ca men te”, es cla re ce Ra- 
mon An dra de de Mel lo, mé di co on co- 
lo gis ta, pro fes sor da dis ci pli na de on- 
co lo gia clí ni ca da Uni fesp (Uni ver si- 
da de Fe de ral de São Pau lo), da Uni no- 
ve e da Es co la de Me di ci na da Uni ver- 
si da de do Al gar ve (Por tu gal).

O Mi nis té rio da Saú de re co men da
a ofer ta de ma mo gra fia pa ra mu lhe res
en tre 50 e 69 anos, a ca da dois anos.

In de pen den te men te da exis tên cia ou
não de sin to mas sus pei tos, o exa me
de ve ser re a li za do. O mé di co ex pli ca
que pa ra al gu mas pa ci en tes é in di ca- 
do um pro gra ma de ras treio, que tam- 
bém aju da na pre ven ção da do en ça.

O on co lo gis ta es cla re ce que al gu- 
mas mu lhe res tam bém po dem apre- 
sen tar al te ra ções no bi co do pei to, pe- 
que nos nó du los nas axi las ou no pes- 
co ço. “O apa re ci men to de lí qui do
anor mal sain do dos ma mi los tam bém
pre ci sa ser in ves ti ga do pe lo es pe ci a- 
lis ta”.

De acor do com o In ca (Ins ti tu to
Na ci o nal de Cân cer), cer ca de qua tro
em ca da cin co ca sos ocor rem após os
50 anos. En tre os fa to res de ris co, es- 
tão o con su mo de be bi da al coó li ca,
obe si da de e so bre pe so após a me no- 

pau sa. “A prá ti ca de ati vi da de fí si ca
fre quen te re duz a pos si bi li da de de
ocor rên cia do tu mor”, ori en ta Ra mon
de Mel lo.

Além dos fa to res ge né ti cos, o uso
pro lon ga do de con tra cep ti vos hor- 
mo nais e a re po si ção hor mo nal pós-
me no pau sa tam bém po dem au men- 
tar os fa to res de ris cos da do en ça.

O apa re ci men to de

lí qui do anor mal sain do

dos ma mi los tam bém

pre ci sa ser in ves ti ga do

pe lo es pe ci a lis ta

SÃO LUÍS

Apren di za do com
a me to do lo gia
Le go pa ra ges to res

O Ins ti tu to Eu val do Lo di (IEL/MA), trou xe a São Luís
a me to do lo gia Le go pa ra ca pa ci tar li de ran ças cor po ra ti- 
vas de vá ri os se to res de atu a ção, com os fa ci li ta do res
Mí ri am Fá va ro e Ru bens Ma cha do, só ci os da em pre sa
Play in Company de São Pau lo e tra ba lha com a me to do- 
lo gia LE GO® Se ri ous Play® apli ca da ao mun do cor po- 
ra ti vo. O workshop Es tra té gia em tem po re al uti li zan do
a me to do lo gia LE GO® Se ri ous Play®, com car ga ho rá- 
ria de 16h, con tou com par ti ci pan tes do SE SI, SE NAI,
Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por tuá ria
(EMAP) e Tri bu nal de Jus ti ça (TJ).

A me to do lo gia uti li za o Le go co mo fer ra men ta na
cons tru ção de ce ná ri os es tra té gi cos, no es tí mu lo à cri a- 
ti vi da de e na bus ca pe la ino va ção, tu do fei to de uma for- 
ma mui to rá pi da, efe ti va e trans for ma do ra, li te ral men te
em tem po re al. O workshop ob je ti va de sen vol ver pes so- 
as e re de se nhar or ga ni za ções, pro ces sos, mar cas e pro- 
du tos, de for ma mais cri a ti va, ágil, sig ni fi ca ti va, efi ci en- 
te e di ver ti da.

O ins tru tor Ru bens Ma cha do con ta que mon tar fi gu- 
ras com os blo cos de brin que do Le go, al go apa ren te- 
men te sim ples, es con de uma te o ria com ple xa que sus- 
ten ta a apli ca ção da me to do lo gia: a Te o ria Cons tru ti vis- 
ta de Seymour Pa pert e Je an Pi a get. Se gun do es ta li nha
de pen sa men to, os in di ví du os cons tro em seus pró pri os
co nhe ci men tos por meio de in te ra ções e fer ra men tas.
“Nós dei xa mos os par ti ci pan tes con for tá veis pa ra pen- 
sa rem de uma ma nei ra di fe ren te, ci nes té si ca e usar a
cri a ti vi da de se acos tu man do a uti li zar as pe ças de le go
pa ra con tar a sua his tó ria que é o story tel ling, que é uma
par te im por tan te do pro ces so”, con si de ra Ru bens.

A LE GO® Se ri ous Play® es ti mu la a união en tre exer- 
cí ci os ma nu ais e ce re brais.  De acor do com a fa ci li ta do- 
ra, Mi ri an Fá va ro, ao jun tar as pe que nas pe ças ao mes- 
mo tem po em que os par ti ci pan tes pen sam so bre uma
ques tão não re sol vi da, acon te ce o es tí mu lo, tan to do la- 
do es quer do do cé re bro (res pon sá vel pe lo pen sa men to
in tui ti vo e emo ci o nal), quan to do la do di re to (res pon sá- 
vel pe los pen sa men tos ló gi cos). “Na me to do lo gia, as
pes so as vão cons truir mo de los de mer ca do e os de sa fi os
que têm ho je e que po dem im pac tar nes se ce ná rio. As- 
sim, o par ti ci pan te pas sa a iden ti fi car mais fa cil men te
as ame a ças e opor tu ni da des, o que vai aju dar no cam po
pro fis si o nal e pes so al”, ex pli ca Mi ri am.

A ge ren te do SE NAI – CEPT Dis tri to In dus tri al, Shehe- 
ra za de Bas tos, con se guiu que brar pa ra dig mas com a
me to do lo gia pro pos ta. “A gen te tem um pen sa men to,
na mai o ria das ve zes, mui to li ne ar e com es se cur so a
con se gui mos atin gir um apren di za do di fe ren ci a do, por- 
que eles usam uma me to do lo gia ati va, on de po de mos
uti li zar no dia a dia e até pa ra de fi ni ção de es tra té gi as,
de re ver mo de los do nos so pró prio ne gó cio de uma for- 
ma di fe ren te”, apon ta Shehe ra za de.

É brin can do que se apren de – Fi ló so fos e edu ca do res
sem pre abor da ram o po der do lú di co no co ti di a no das
pes so as pa ra a apren di za gem. É nes sa afir ma ção que a
me to do lo gia LE GO® Se ri ous Play® apos ta. A fer ra men- 
ta sur giu no iní cio dos anos 2000 den tro da pró pria LE- 
GO. A em pre sa es ta va en fren tan do gran des de sa fi os de
mer ca do e que ria pen sar em ce ná ri os es tra té gi cos de
for ma ino va do ra.

A me to do lo gia fo ge da ideia de trei na men tos cor ri- 
quei ros co mo pa les tras e tes tes vo ca ci o nais, en con tra- 
dos em gran de nú me ro na in ter net. O ar de brin ca dei ra
in cen ti va que idei as pou co co muns sur jam, en ga jan do
os par ti ci pan tes a se rem ino va do res.

Pa ra a co or de na do ra de Edu ca ção do SE SI, Van da
Mar li, o workshop foi um de sa fio que le vou to dos a saí- 
rem da zo na de con for to. “Te mos a opor tu ni da de de sa- 
ber mos po que es ta mos aqui, quais são as nos sas com- 
pe tên ci as, e em qual con tex to es ta mos in se ri dos, brin- 
can do. É gra ti fi can te, é bem ani ma do e di ver ti do!”, fa lou
Van da.

Além de ser uti li za da pa ra que o in di ví duo des cu bra
su as ha bi li da des, tra ços de per so na li da de e com pe tên- 
ci as, por meio de exer cí ci os prá ti cos re pas sa dos pe lo fa- 
ci li ta dor, o par ti ci pan te que tem es sa ex pe ri ên cia em
tem po re al, de sen vol ve no vas ap ti dões, ca pa ci da des, vi- 
são es tra té gi ca, vi são sis tê mi ca, cri a ti vi da de e ne go ci a- 
ção. Se gun do a co or de na do ra re gi o nal do IEL, Mi che le
Fro ta, es te foi mais um cur so pro pos to pa ra aten der as
ne ces si da des do mer ca do ma ra nhen se na atu a li da de.
“O IEL sem pre acom pa nha a ve lo ci da de das mu dan ças
do mer ca do e es se é um mo men to de mo der ni za ção e
in ves ti men tos em ino va ção. Por is so trou xe mos a ex per- 
ti se de pro fis si o nais que ofe re cem co nhe ci men to e so lu- 
ções pa ra as em pre sas, por meio des ta va li o sa me to do- 
lo gia LE GO® Se ri ous Play®, de cla ra Mi che le.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro
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Na reestreia Vanessa Serra terá como convidados o Joaquim Zion, Eloy Melônio, Dicy e
Marcos Magah

FI FA 22

Alan Wa ke Re mas te red

Far Cry 6

Me troid Dre ad

Back 4 Blo od

De mon Slayer: Ki met su no Yaiba – The
Hi no ka mi Ch ro ni cles

The Dark Pic tu res Anthology: Hou se
of Ashes

Mar vel’s Guar di ans of The Galaxy

Ri ders Re pu blic

Fa tal Fra me: Mai den of Black Wa ter

Age of Em pi res IV

Ma rio Party Su pers tars

CULTURA

Sarau “Vinil & Poesia”
retoma encontros

É di fí cil me ta fo ri zar a tra je tó ria da
DJ Va nes sa Ser ra na ce na das ar tes,
cul tu ra e en tre te ni men to em São Luís.
Di zer me teó ri ca é pou co, por que em
ge ral um me te o ro pas sa ou des trói. E
ela, em pou co me nos de meia dé ca da
de atu a ção, pro vou que veio pa ra fi- 
car, que nas ceu pa ra is so.

Jor na lis ta ex pe ri men ta da, com atu- 
a ção no seg men to cul tu ral, in cluin do
pro du ções, ela ali ou a ba ga gem acu- 
mu la da ao lon go des tes anos de ex pe- 
ri ên cia com sua no va pai xão, no va é
mo do de di zer, sua pai xão re cém-des- 
co ber ta ou re des co ber ta, me lhor clas- 
si fi car as sim. Em bo ra clas si fi car tam- 
bém não se ja bem o ver bo, já que em
seus sets ela pas seia por to das as bos- 
sas, de bo le ros da era de ou ro do rá dio
a no vi da des quen tes lan ça das após o

re vi val do vi nil.
O que é ne ces sá rio di zer é que Va- 

nes sa Ser ra tem fa mi li a ri da de com o
mé ti er e aqui, sim, a pa la vra ca be
bem: seu en vol vi men to com a di ver si- 
da de mu si cal bra si lei ra, mas não só,
vem de ber ço. Das fes tas nos quin tais
das ca sas de fa mí lia e de su as vas tas
co le ções de dis cos de vi nil – par te ela
aca bou her dan do de gen te que foi se
de sin te res san do, fru to dos pro ces sos
de di gi ta li za ção, com o avan ço do
stre a ming –, du ma épo ca nem tão
lon gín qua em que to dos os bra si lei ros
es pe ra vam pe lo Na tal con tan do tam- 
bém com a che ga da do dis co no vo de
Ro ber to Car los.

Va nes sa Ser ra foi ca van do uns es- 
pa ços e in ven tan do ou tros. Ha via sen- 
ta do em ou tras pra ças pa ra a ter tú lia
se ma nal, com uma pre mis sa bas tan te
sim ples: ela to ca ria seus vi nis, ani- 
man do a noi te dos pre sen tes, que po- 
de ri am fa zer uso do mi cro fo ne pa ra
re ci tar po e mas – au to rais, de po e tas
pre di le tos e mal di tos, ci ta dos de me- 
mó ria ou li dos em li vros que ela tam- 
bém le va va pa ra es ti mu lar o diá lo go
com a pla teia.

A ideia vin gou e evo luiu e lo go ela
pas sa va a re ce ber um con vi da do por
se ma na, da mú si ca ou da po e sia. En- 
tão veio a pan de mia e o sa rau pas sou
a ser on li ne e nis so ela se rein ven tou
tam bém. Sua Al vo ra da, nas ma nhãs
de do min go, é um dos even tos mais
bem su ce di dos em ter mos de au di ên- 
cia (e fi de li da de des ta) ao lon go do
con fi na men to a que ain da es ta mos
par ci al men te obri ga dos.

A ca deia pro du ti va da cul tu ra foi
uma das mais atin gi das pe la pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus: de re pen te
ar tis tas, téc ni cos de som, ro a di es e to- 
da uma fau na de pro fis si o nais do se- 

tor se vi ram sem con di ções e opor tu- 
ni da des de tra ba lho e sem a pos si bi li- 
da de de con ta to com o pú bli co.

Após mui ta pres são po pu lar e ten- 
sos de ba tes no con gres so na ci o nal, foi
apro va da a Lei Al dir Blanc de Emer- 
gên cia Cul tu ral, cu jo ba tis mo ho me-
na geia um com po si tor e cro nis ta
sem pre crí ti co des te tris te es ta do de
coi sas, não à toa au tor de um sem nú- 
me ro de com po si ções que in va ri a vel- 
men te com pa re cem aos bai les pre- 
sen ci ais e vir tu ais de Va nes si nha, co- 
mo ela é co mu men te cha ma da pe los
ami gos.

Atra vés de se le ção em edi tal da ci- 
ta da lei, Va nes sa Ser ra apro vou o pro- 
je to “Vi nil & Po e sia”, no me do sa rau
in ter rom pi do pe la pan de mia, e gra- 
vou o dis co homô ni mo – tam bém dis- 
po ní vel nas pla ta for mas de stre a ming
–, pro du zi do por ela, que reú ne uma
cons te la ção de as tros e es tre las da
mú si ca e po e sia pro du zi das no Ma ra- 
nhão.

Uma li ve de lan ça men to che gou a
ser re a li za da no fi nal do ano pas sa do.
Era o pos sí vel pa ra o mo men to. O vi nil
não ha via che ga do, por atra so na fá-
bri ca, mais um fru to da pan de mia, fa- 
zer o quê?

“Es pe rar não pre ci sa mais”, co mo
diz o com po si tor: é che ga da a ho ra de
uma au di ção pre sen ci al de “Vi nil &
Po e sia”, na re to ma da do sa rau que lhe
em pres tou o no me. Na tar de de des te
sá ba do (2), ha ve rá edi ção es pe ci al do
sa rau “Vi nil & Po e sia”, com os djs Va-
nes sa Ser ra e Jo a quim Zi on, e par ti ci- 
pa ções do po e ta Eloy Melô nio e dos
can to res Dicy e Mar cos Ma gah. O re- 
en con tro acon te ce no char mo so Ra-
mi ro’s Gas tro bar (Rua Aziz Heluy, 350,
São Mar cos), a par tir de 16h. O áu dio e
téc ni ca é de Ca pel la So no ri za ções.

GAMES

Os lançamentos de jogos mais aguardados deste mês

Ou tu bro é mais um mês re che a do
de va ri e da de e gran des lan ça men tos
pa ra com pu ta do res e con so les. FI FA
22, Far Cry 6, Me troid Dre ad, Age of
Em pi res IV, Ma rio Party Su pers tars e
tan tos ou tros es tão en tre as es trei as
pa ra PC, PlayStation 4, PlayStation
5, Nin ten do Swit ch, Xbox One, Xbox
Se ri es X e Se ri es S.

Pa ra não per der ne nhu ma gran de
es treia do dé ci mo mês de 2021, ve ja a
se guir os prin ci pais ga mes e su as res- 
pec ti vas da tas de lan ça men to:

Abrin do as gran des es trei as, o si- 
mu la dor de fu te bol da Elec tro nic Arts
che ga pa ra mais uma edi ção. FI FA 22
che ga em 1º de ou tu bro pa ra PC,
PlayStation 4, PlayStation 5, Swit ch,
Xbox One e Xbox Se ri es X e Se ri es S.

A ver são re mas te ri za da do acla ma- 
do ex clu si vo de Xbox 360, lan ça do em
2010, se rá pro du zi da pe la Remedy En- 
ter tain ment e pu bli ca da pe la Epic Ga- 
mes Pu blishing. Alan Wa ke Re mas te- 
red se rá lan ça do em 5 de ou tu bro pa ra
PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Se ri es
X|S.

O no vo jo go da fran quia se rá am bi- 
en ta do em Yara, uma ilha ca ri be nha
on de um gru po lu ta pa ra der ru bar o
di ta dor An tón Cas til lo (Gi an car lo Es- 

po si to). Far Cry 6 che ga em 7 de ou tu- 
bro pa ra Ama zon Lu na, PC, PS4, PS5,
Sta dia, Xbox One e Se ri es X|S.

Em 19 anos da fran quia, Sa mus
Aran re tor na pa ra uma his tó ria iné di- 
ta de Me troid. Me troid Dre ad che ga
ex clu si va men te pa ra o Nin ten do Swit- 
ch em 8 de ou tu bro.

O no vo FPS de so bre vi vên cia
multiplayer com zum bis da Tur tle
Rock Stu di os, equi pe res pon sá vel por
Left 4 De ad, foi anun ci a do em 2019 e,
des de en tão, já pas sou por pe río dos
de tes tes en tre os jo ga do res. Back 4
Blo od se rá lan ça do em 12 de ou tu bro
pa ra PC, PS4 e PS5, Xbox One e Se ri es
X|S. O ga me tam bém es ta rá no Ga me
Pass já na es treia.

A CyberConnect2, res pon sá vel pe la
con sa gra da sé rie Na ru to: Ul ti ma te
Nin ja Storm, lan ça rá o ga me do man- 
gá e ani me que con ta a his tó ria do ca- 
ça dor de demô ni os Tan gi ro e sua ir mã
cor rom pi da Ne zu ko. De mon Slayer:
Ki met su no Yaiba – The Hi no ka mi Ch- 
ro ni cles che ga em 15 de ou tu bro pa ra
PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Se ri es X
e Se ri es S

O no vo jo go da sé rie de dra ma e
sur vi val hor ror da Ban dai Nam co é o
ter cei ro da sé rie (dos oi to pla ne ja dos)
e se rá am bi en tan do na Guer ra do Ira- 
que, em 2003. The Dark Pic tu res
Anthology: Hou se of Ashes se rá lan ça- 
do em 22 de ou tu bro no PC, PS4, Xbox
One e Xbox Se ri es X|S

Se nhor das Es tre las, Gro ot, Ga mo-
ra, Roc ket e Drax vol tam pa ra o mun- 
do dos vi de o ga mes pe las mãos da Ei- 
dos-Mon tréal e da Squa re Enix. Mar- 
vel’s Guar di ans of the Galaxy che ga
em 26 de ou tu bro pa ra PC, PS4, PS5,
Swit ch Xbox One e Se ri es X|S.

A Ubi soft apos ta rá na lou cu ra de
mo tos, pa ra que das, BMXs e snow bo- 
ards ocu pan do um úni co ma pa, tu do
ao mes mo tem po. Ri ders Re pu blic foi
adi a do uma vez, mas ago ra se rá lan- 
ça do em 28 de ou tu bro pa ra PC, Ama- 
zon Lu na, Sta dia, PlayStation 4,
PlayStation 5, Xbox One e Se ri es X/S.

A re mas te ri za ção do ga me de Wii U
de 2015 co lo ca o jo ga dor no con tro le
dos pro ta go nis tas Yuri Ko zu ka ta, Ren
Ho jo e Miu Hi na sa ki ex plo ran do o Mt.
Hi ka mi pa ra en con trar de sa pa re ci-
dos. Fa tal Fra me: Mai den of Black Wa- 
ter se rá lan ça do em 27 de ou tu bro pa- 
ra PC, PS4, PS5, Swit ch, Xbox One,
Xbox Se ri es X e Se ri es S.

No quar to ga me da sé rie de es tra té-
gia e con quis ta da Mi cro soft, o jo ga- 
dor po de rá con tro lar o Im pé rio Chi- 
nês, o Sul ta na to de Dé li (Ín dia), a In- 
gla ter ra, os mon góis, a Fran ça, a Di- 
nas tia Abás si da (ára bes) e a Rús sia.
Age of Em pi res IV se rá lan ça do em 28
de ou tu bro no PC.

O su per jo go de fes tas da Nin ten do
te rá mais de 100 mi ni jo gos pa ra jo gar
com ami gos lo cal men te ou on li ne.
Ma rio Party Su pers tars che ga em 29
de ou tu bro no Swit ch.

CORTES

Nova versão de Rocky
4 ganha trailer intenso

 A VERSÃO  TEM ESTREIA MARCADA PARA 11 DE NOVEMBRO

A ver são do di re tor de Rocky 4, um no vo cor te do fil- 
me de 1985 as si na do por Sylvester Stal lo ne e in ti tu la- 
do Rocky 4: Rocky vs. Dra go, ga nhou trai ler que traz a
pro mes sa de no vas ce nas e um pe so emo ci o nal di fe ren- 
te à pro du ção. 

Mar ca da pe la mor te de Apo lo Cre ed (Carl We athers),
a tra ma do fil me sem pre foi ti da co mo uma das mais fra- 
cas da fran quia, cain do no lu ga-co mum dos re cor ren tes
arqué ti cos an ti-co mu nis tas vis tos em Hollywood du- 
ran te o pe río do da Guer ra Fria. 

Rocky 4: Rocky vs. Dra go, que já ti nha ti do pôs ter ofi- 
ci al di vul ga do, con ta rá com no vas ce nas tam bém da lu- 
ta en tre Apol lo e Dra go, que abre o fil me. A ver são es pe- 
ci al tem es treia mar ca da pa ra 11 de no vem bro, nos Es ta- 
dos Uni dos. O lan ça men to no Bra sil ain da não foi di vul- 
ga do.

O fil me ori gi nal foi lan ça do em 1985, e com o ar re ca- 
da men to de US$300,4 mi lhões, é ti do co mo a mai or bi- 
lhe te ria da fran quia in tei ra.

A sa ga ain da ga nhou uma re vi go ra da com Cre ed:
Nas ci do pa ra Lu tar, lan ça do em 2015, que mos tra a jor- 
na da de Ado nis (Mi cha el B. Jor dan), fi lho de Apol lo Cre- 
ed, ao ser trei na do por Rocky (Stal lo ne). 

Uma sequên cia do lon ga foi lan ça da três anos de pois
e, atu al men te, um ter cei ro fil me es tá em pro du ção, que
não te rá a pre sen ça do in tér pre te de Bal boa.

AMÉRICA LATINA

Projeto vai mapear rede de
mulheres percussionistas

POR UM MÊS ACONTECERÃO WORKSHOPS E MUSICAIS ONLINE

Lan ça da nes ta quar ta-fei ra (29/9), a pla ta for ma vir tu- 
al MAL TA – En con tro de Re des vi sa co nec tar mu lhe res
la ti no-ame ri ca nas per cus si o nis tas e re a li zar um ma pe- 
a men to di gi tal pa ra pro mo ver es pa ços de com par ti lha- 
men to e va lo ri za ção da cul tu ra po pu lar pro du zi da e en- 
si na da por mu lhe res pa ra o mun do to do. 

O pro je to foi cri a do em 2016 e es te ano tem pa tro cí nio
da Na tu ra Mu si cal e apoio do Go ver no de Mi nas Ge rais,
por meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra.

A MAL TA, ou “mu lhe res da Amé ri ca La ti na uni das pe- 
lo ta mor, vai dis po ni bi li zar, por um mês, workshops
mu si cais on-li ne, uma con fe rên cia vir tu al com a par ti ci- 
pa ção de Ki ki, ru an de sa (ma dri nha do even to), e tam- 
bém um ba te pa po no qual se rão abor da dos te mas co- 
mo mer ca do de tra ba lho e in clu são das mu lhe res na
mú si ca.

MAL TA é um mo vi men to ide a li za do e re a li za do por
Chaya Váz quez, Po li a na Tu chia e Isa be la Lei te,  per cus si- 
o nis tas e mul ti ar tis tas que uti li zam o tam bor co mo ins- 
tru men to de ex pres são e li ber ta ção, mar can do, co mo
mu lhe res, seus lu ga res na mú si ca.

O pro je to nas ceu co mo um es pa ço de en si no, con ten- 
do cur sos de cur ta du ra ção de per cus são, bai xo, gui tar- 
ra, ba te ria, voz, per cep ção mu si cal, áu dio, ilu mi na ção,
en tre ou tras for mas de ar te mu si cal. To dos os cur sos são
mi nis tra dos por mu lhe res. 

O ca das tro na pla ta for ma já es tá dis po ní vel pa ra
quem se in te res sar, atra vés do si te: www.mal ta tam bo re- 
ras.com.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro
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NE RES PIN TO

Fi cha in for mal
• No me do Es tá dio: Nho zi nho San tos
• En de re ço: Rua 21 de Abril s/snº – Vi la Pas sos
• Pro pri e da de: Pre fei tu ra Mu ni ci pal de São Luís
• Da ta Inau gu ra ção: 1º de ou tu bro de 1950
• 1º jo go: Sam paio 2 x 1 Paysandu-PA
• Pri mei ro gol: Hé lio (Paysandu-PA) aos 25 mi nu tos do
1º tem po
• Re cor de Pú bli co: 24.865 tor ce do res, no jo go MAC 0 x 0
Vas co da Ga ma (RJ) em 26/03/90
• Me nor Pú bli co: 1 pa gan te (Adol fo Quei ro ga) no jo go
Tu pan 0 x 0 Vi tó ria do Mar em 20/08/88 pe lo Cam pe o na -
to Ma ra nhen se
• Di men são do Cam po: 110 x 75m
• In fra es tru tu ra: 6 ca bi nes de rá dio. 2 ca bi ne de TV – 10
ba nhei ros – 1 am bu la tó rio
• Inau gu ra ção Ilu mi na ção: 07/01/59 – No jo go Sam -
paio 2 x 0 Mo to
• Mai or Go le a da: Sam paio 12 x 0 São Jo sé
• Ho me na gem: Jo a quim Mo rei ra Al ves dos San tos
(Nho zi nho San tos)

De ta lhes his tó ri cos

Aniversário Nhozinho Santos

Após 71 anos, estádio
pode ser privatizado

P
al co de gran des es pe tá cu los de fu te bol des de 1º
de ou tu bro de 1950, quan do foi inau gu ra do, o
Es tá dio Nho zi nho San tos, ape sar de pas sar por
am pla re for ma e re a ber to ao pú bli co em se tem- 

bro  do ano pas sa do, ain da tem al guns pro ble mas, en tre
os quais, a fal ta de ilu mi na ção pú bli ca. Uma das pre o cu- 
pa ções do po der pú bli co, no en tan to, é com os gas tos
pa ra ma nu ten ção da que la pra ça es por ti va, es ti ma dos
em R$ 200 mil por mês, ou se ja, R$ 2,4 mi lhão por ano.
Foi o que re ve lou a O Im par ci al o ti tu lar da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Des por tos e La zer (Sem del), Ri car do Di- 
niz.

Nes ta en tre vis ta,  o se cre tá rio apon ta, pes so al men te,
quais as me di das ne ces sá ri as a se rem to ma das vi san do
a vi a bi li da de da pre ser va ção da que le es pa ço, su ge rin do
uma con ces são pú bli ca, ou uma PPP (Par ce ria Pú bli co-
Pri va da) que, se gun do ele,  da ria à em pre sa a pos si bi li- 
da de de re a li zar shows, even tos e  trans for mar aque le lo- 
cal em um “am bi en te-ne gó cio”.

Ri car do Di niz tam bém fa la do pro ble ma da ilu mi na- 
ção do es tá dio, que du rou pou co tem po de fun ci o na- 
men to após a rei nau gu ra ção e tem si do a cau sa prin ci- 
pal dos jo gos do Mo to na Sé rie D do Bra si lei ro se rem dis- 
pu ta dos no pe río do da tar de. Por fim, des ta cou o Nho zi- 
nho San tos pe la sua his tó ria, mas adi an tou que há pla- 
nos pa ra vi a bi li da de de ou tros es tá di os na Cohab, Ci da- 
de Ope rá ria e An jo da Guar da, que po de rão ser apro vei- 
ta dos pa ra se di ar jo gos do Cam pe o na to Ma ra nhen se de
Fu te bol.

O Im par ci al– Se cre tá rio, o Nho zi nho San tos com- 
ple ta nes te dia 1º de ou tu bro 71 anos de fun da ção. Co- 
mo o se nhor ana li sa, his to ri ca men te, es ta da ta?

Ri car do Di niz – Co me mo rar um ani ver sá rio sig ni fi ca
que no de cor rer dos úl ti mos anos vo cê ad qui riu ex pe ri ên- 
cia, ma tu ri da de e o Nho zi nho San tos, co mo é cha ma do
“o Gi gan te da Vi la Pas sos” é fun da men tal pa ra que o es- 
por te, prin ci pal men te o fu te bol, se ja pra ti ca do da me- 
lhor for ma pos sí vel. Ali é uma are na, que, in fe liz men te,
na sua re for ma não foi con cluí da, mas sua his tó ria pre ci- 
sa ser con ta da, re ver be ra da, prin ci pal men te pa ra os
mais jo vens. É cla ro que pre ci sa mos ino var e ve ri fi car co- 
mo es se es tá dio po de ter mui to mais be ne fí cio, e  sem pre
um bom fun ci o na men to pa ra a so ci e da de co mo um to do.

Qual a im por tân cia des ta pra ça es por ti va pa ra o de- 
sen vol vi men to do fu te bol pro fis si o nal e ama dor de
São Luís?

Mui to im por tan te. Que ría mos ter vá ri os ou tros es pa- 
ços, in clu si ve es ta mos ven do co mo no Fe cu rão, na Ci da de
Ope rá ria, ou no An jo da Guar da, a gen te pos sa ter con di- 
ções ne ces sá ri as pa ra se di ar jo gos do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se. En ten do que é fun da men tal des cen tra li zar es ses
jo gos e uma for ma de fo men tar tam bém ca da vez mais
tor ce do res, ou se ja, fo men tar o es por te co mo um to do,
tan to pro fis si o nal co mo o ama dor.

O Nho zi nho San tos es tá 100% ap to à prá ti ca do fu te- 
bol e ao con for to dos seus fre quen ta do res, ou ain da
fal ta al gu ma coi sa pa ra atin gir es se ín di ce de sa tis fa- 
ção a atle tas e tor ce do res e con di ções de tra ba lho da
im pren sa es por ti va?

O es tá dio es tá 90% ap to à prá ti ca do fu te bol. Ho je, tem
ca dei ras, to das as en tra das es tão bem fei tas, a ques tão da
se gu ran ça… o que fal ta, tan to pa ra os tor ce do res co mo

atle tas, é ve ri fi car a ques tão elé tri ca. Te mos al guns pro- 
ble mas, po rém, es ta mos re sol ven do o que é de cur to e mé- 
dio pra zo. Ago ra pre ci sa mos re sol ver ou tros pon tos,
Quan to à im pren sa, a Aclem nos fez um pa re cer no iní cio
do ano e a gen te fez as ade qua ções ne ces sá ri as pa ra que se
te nha a pos si bi li da de do me lhor tra ba lho pos sí vel, mas é
cla ro que es ta mos aber tos pa ra ou vir ou tros ques ti o na- 
men tos e en con trar uma re so lu ti vi da de

Há uma pre vi são de quan do po de rão ser dis pu ta das
com pe ti ções no pe río do no tur no no Nho zi nho San- 
tos?

As par ti das no tur nas, elas po de ri am ser re a li za das,
por que a gen te con se gue li gar a ilu mi na ção, que es tá
fun ci o nan do. O pro ble ma é que não exis te ne nhum pla- 
no de tra ba lho pa ra os pro fis si o nais, que ga ran ta a se gu- 
ran ça de les. Pa ra que se te nha uma ideia, exis tem equi- 
pa men tos que nem se fa bri cam mais ho je. En tão, não se
po de dar a ga ran tia que aque le equi pa men to, ca so che- 
gue a quei mar, ou te nha ou tro ti po de pro ble ma, não te- 
nha co mo re por. En tão, pre ci sa ser re fei to co mo um to do.
Pa ra is so, já cha ma mos em pre sas es pe ci a li za das, ago ra é
cus to e a gen te es tá pre ten den do re sol ver o mais bre ve
pos sí vel. O pre fei to Edu ar do Brai de tem o mai or in te res se
em re sol ver es sa ques tão.

Quan to cus ta pa ra os co fres do mu ni cí pio a ma nu- 
ten ção do Nho zi nho? O se nhor é fa vo rá vel à pri va ti za- 
ção do es tá dio?

Ho je, o Es tá dio Nho zi nho San tos cus ta uns R$ 200 mil,
en tão, a gen te fi ca ques ti o nan do, is so re pre sen ta R$ 2,4
mi lhões por ano. A per gun ta que a gen te quer fa zer é uma
re fle xão, à so ci e da de co mo um to do: as pes so as que rem
es ses re cur sos em pre ga dos num es tá dio de fu te bol ou a
gen te pe ga es ses va lo res e in ves te em ma te ri al es por ti vo,
es pa ços em ou tros lo cais, even tos pa ra as mo da li da des
es por ti vas? Acho que is so de ve ser le van ta do, pa ra que a
po pu la ção dê sua opi nião. É cla ro que o pre fei to Edu ar do
Brai de tem o mai or in te res se em ou vir e en con trar a me- 
lhor so lu ção pos sí vel, pa ra que te nha mos um es tá dio in- 
clu si vo, sus ten tá vel e al go que per ma ne ça sen do uma re- 
fe rên cia pa ra a clas se es por ti va. Eu, Ri car do Di niz, a pes- 
soa, não o se cre tá rio, sou a fa vor de uma con ces são pú bli- 
ca, ou uma PPP, uma pri va ti za ção, por que a em pre sa vai
po der le var shows, even tos, pa ra trans for mar aque le es- 
pa ço em am bi en te-ne gó cio. Se a gen te pu des se, a Sem del,
a gen te fa ria is so tam bém.

Um gra ma do sin té ti co se ria uma boa so lu ção pa ra
re du ção das des pe sas?

A gen te tem que ob ser var os cus tos com o gra ma do. São
viá veis? Ho je, eu sou a fa vor de um gra ma do sin té ti co. Se
a gen te con se gue ho je a gra ma sin té ti ca, re duz as des pe- 
sas em 70%. As sim, te ria um es pa ço pa ra fun ci o nar o ano
in tei ro, de pen den do de ter chu va, ou não,  é um es pa ço
que po de ser usa do de ma nhã, de tar de e de noi te, o que
ho je não po de ho je de vi do à ques tão do gra ma do, que
tem to do um tra ba lho téc ni co pra is so, cor te, lim pe za,
adu ba ção, e tem que ha ver um des can so. En tão, eu acre- 
di to que pa ra São Luís se ria mui to in te res san te. E a gen te
pre ci sa ino var, cla ro, en con trar no vas al ter na ti vas, en- 
fim, en con trar um me lhor cus to-be ne fí cio, on de o di- 
nhei ro pú bli co pos sa ser em pre ga do da me lhor for ma.
En tão, quan do a gen te faz o cál cu lo ma te má ti co, eu não
ve jo ou tra saí da. E aqui su gi ro, que a im pren sa le van ta
um de ba te, cla ro que não é uma de ci são for ma da, é uma
ideia.

A ener gia so lar é uma al ter na ti va pa ra re du ção de
des pe sas?

Que re mos le var ener gia so lar pa ra os nos sos es pa ços, a
gen te en ten de que a con ces são é fun da men tal pa ra ma- 
nu ten ção dos es pa ços, que te nha um pro je to de sus ten ta- 
bi li da de e os re cur sos mí ni mos se jam in ves ti dos, a ini ci a- 
ti va pri va da pos sa ge rar em pre gos, re cei tas e cla ro, um
es pa ço que pos sa ser vir de re fe rên cia até pa ra ou tros es ta- 
dos do Bra sil.

Em abril de 1948, a Câ ma ra Mu ni ci pal apro vou a de- 
sa pro pri a ção de 2.453 me tros qua dra dos, cor res pon- 
den te aos lo tes de 9 a 17, pa ra am pli a ção do Es tá dio Ge- 
ne ral Eu ri co Gas par Du tra. 

O pro je to foi de au to ria do Dr. Antô nio Pi res Fer rei ra.
Fi nal men te, no dia 1º de ou tu bro de 1950, com o no me
de Es tá dio Mu ni ci pal Nho zi nho San tos, o nos so se ten- 
tão, foi inau gu ra do. 

Jo ga ram Sam paio e Paysandu-PA. O ti me ma ra nhen- 
se ven ceu pe lo pla car de 2 a 1. Hé lio (Paysandu) mar cou
o pri mei ro gol, aos 25 mi nu tos da eta pa ini ci al. O gol da
vi ra da tri co lor foi mar ca do por Ar ru pi a do, jo ga dor per- 
ten cen te ao For ta le za, que se en con tra va em São Luís e
jo gou pe lo Sam paio.

Nho zi nho San tos
Pe lo Pro je to Lei 53 de au to ria do ve re a dor Wal ter Pe- 

rei ra Bes sa, e De cre to Lei do pre fei to Antô nio Eu zé bio
Cos ta Ro dri gues o es tá dio pas sou a ser cha ma do de Mu- 
ni ci pal Nho zi nho San tos, uma ho me na gem a Jo a quim
Mo rei ra Al ves dos San tos. Ele era fi lho de Cris pim Al ves
dos San tos, gran de in dus tri al ma ra nhen se que mui to
con tri buiu pa ra o de sen vol vi men to de nos sa ci da de.
Nho zi nho San tos foi o res pon sá vel pe la in tro du ção do
fu te bol no es ta do do Ma ra nhão.

Ilu mi na ção elé tri ca
No dia 7 de ja nei ro de 1959, em jo go vá li do pe lo Cam- 

pe o na to Ma ra nhen se de Fu te bol Pro fis si o nal, Sam paio
e Mo to es ti ve ram fren te a fren te, com a vi tó ria do Tri co- 
lor por 2 a 0. O jo go mar cou a pri mei ra inau gu ra ção do
sis te ma elé tri co do Nho zi nho San tos. (Com in for ma- 
ções de Ma no el Mar tins)

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro

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


São Luis, segunda-feira, 27 de setembro de 2021
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Carlos Hubert e Luís Emílio (Equatorial MA), Rosemary, Jacob e José Tavares (Lar de José), Dayane (3E) e Júlio Mendes
(Equatorial MA)

Equatorial Maranhão realiza ação para
reduzir custo da energia no Lar de José

O Lar de Jo sé, ins ti tui ção sem fins lu cra ti vos lo ca li za da no bair ro Anil em São Luís, re ce beu da Equa to ri al
Ma ra nhão, no úl ti mo sá ba do, 25, por meio do Pro gra ma E+ Ener gia do Bem, a efi ci en ti za ção ener gé ti ca da

sua se de. O pro je to foi re a li za do por meio de uma par ce ria en tre DPE (De fen so ria Pú bli ca do Es ta do) e Equa- 
to ri al Ma ra nhão, em que ins ti tui ções ma ra nhen ses be ne fi cen tes de re co nhe ci da re le vân cia so ci al fo ram

ma pe a das, pa ra se rem con tem pla das com pro je tos de efi ci ên cia ener gé ti ca.
A ação con tem plou a tro ca de equi pa men tos co mo dois fre e zers, du as ge la dei ras, 60 ven ti la do res, uma

má qui nas de la var, mais de 350 lâm pa das, três be be dou ros e a ins ta la ção de pla cas fo to vol tai cas que ge ram
ener gia so lar, e as sim o Lar de Jo sé te rá uma boa re du ção na sua con ta de ener gia.

A en tre ga ofi ci al dos re sul ta dos do pro je to pe la Equa to ri al Ma ra nhão à ins ti tui ção con tou com a pre sen ça
dos re pre sen tan tes do Lar de Jo sé: Ja cob Mar tins, Jo sé Ta va res e Rosemary Tor res, os exe cu ti vos da Equa to ri- 

al Ma ra nhão, Jú lio Cé sar Men des e Car los Hu bert Oli vei ra, e o De fen sor Ge ral Al ber to Pes soa Bas tos e Luís
Otá vio Ro dri gues de Mo ra es Fi lho, De fen sor do Con su mi dor.

Dayane (3E), Otávio, Alberto (Defensores), Júlio Mendes, Luís Emílio (Equatorial MA), Paulinho (Sampaio Basquete), Carlos
Hubert (Equatorial MA), Murilo (Sampaio Basquete), Jacob (Lar de José), Jeane Pires (Equatorial MA), José Tavares (Lar de
José) e Rosemary (Lar de José).

Diogo Lima (SESI), Sup. da FIEMA César Miranda, Pres. Sinduscon-MA Fábio Nahuz, engenheira Geize Soares (Comunidade
Ativa), Raimundo Arruda (SENAI), Thomaz Baker, Ger. Obras do Porto São Luís, Keila Pontes (SEBRAE-MA) e Lívia Cândice,
Coord. Socioambiental do Porto São Luís em reunião na sede do Sindiscon-MA.

Claudio Carvalho entre madrinhas, padrinhos e Rainha da Feijoada

pagian fakeNOTA

Rainha do evento Paulinha Lobão e Tatiana Lobão , convidada Vip

Nara Guimarães, Stilo Weal e Keila Dondoca

Cláudio Carvalho, Nara Guimarães (Madrinha do Evento) e Paulinha Lobão (Rainha
do evento)

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de outubro
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TÍTULO NACIONAL INÉDITO:
 MISS BRASIL TOUR 2021
 É DO MARANHÃO!

ENCONTRO DE 
PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE ORAL 

Os mais destacados profissionais da saúde oral, 
a Dra. Andréa Galvão e o Dr. Alison Cruz (Buco-
maxilo) tiveram uma manhã de boas conver-
sas e muita troca de experiências em procedi-
mentos bucais e tratamentos odontológicos.

Dra. Andréa Galvão, que sempre acompanha 
as novas técnicas mundiais em odontologia, 
que visam além da saúde, bem-estar e melho-
ria da autoestima, a estética bucal e tratamen-
tos especializados para cada caso, acabou de 
chegar do Rio de Janeiro e já está de viagem 
marcada para a França, onde além de novos 
conhecimentos, a renomada dentista, vai em 
busca de curtir bons momentos e contemplar 
os cenários europeus. 

Os atendimentos podem ser feitos e agenda-
dos, na Clínica Saúde Oral em frente ao Hospital 
São Domingos, no Bairro do Bequimão – São Luis. 
Instagram: @clinica.saudeoral

  DRA. ANDRÉA GALVÃO E O DR. ALISON CRUZ OFER-
TAM OS MAIS MODERNOS TRATAMENTOS E TÉCNICAS 

AVANÇADAS NA SAÚDE ORAL.

FESTA DA CRIANÇADA DIA 10 DE OUTUBRO

Uma disputa bastante equilibrada e 
com belíssimas candidatas representan-
tes de estados brasileiros. Foi nesse clima 
de entusiasmo e muita expectativa, que a 
Miss Maranhão Globo 2021, Alanny Rufi-
no Medeiros, que é natural de Santa Inês, 
na região do Vale do Pindaré, conquistou 
o título de Miss Brasil Tur 2021 e vai repre-
sentar o nosso país em concurso interna-
cional em local e data a serem confirmadas.

O certame nacional aconteceu no sun-
tuoso Teatro Brasil 21, no Centro de Con-
venções do Hotel Meliá - Brasília/DF e a 
representante do Maranhão, fez bonito na 
passarela.

Alanny participou de uma extensa pro-
gramação, que contou com visitas ao Sena-
do Federal, Câmara dos Deputados, Embai-
xada da República Dominicana, jantares e 
desfile com traje típico na Embaixada da 
Palestina. Representando “Iara Tapuia, a 
índia protetora dos Lençóis Maranhenses”, 
traje de gala e maiô, Alanny Medeiros re-
cebeu muitos aplausos do público presen-
te e recebeu excelente nota dos jurados.

Para o coordenador estadual do con-
curso Miss Maranhão Globo e Miss Ma-
ranhão Tur, o apresentador do Programa 
de TV Mundo Passaporte, Marcos Davi “o 
título inédito veio em um momento mui-

to especial e importante. Um estado com 
tantos atrativos turísticos e belezas natu-
rais raras, já merecia ter a sua Embaixa-
dora do Turismo. A conquista chegou e 
servirá com estímulo, para o crescimento 
e promoção do estado”.

Em entrevista coletiva concedida na 
sua cidade de Santa Inês, Alanny Medei-

COM TRAJE TÍPICO CRIADO E CEDI-
DO PELO BUMBA BOI DE NINA RODRI-
GUES, ALANNY MEDEIROS RECEBEU 
MUITOS APLAUSOS E EXCELENTES 
NOTAS DO CORPO DE JURADOS.

NO EMBARQUE DE VOLTA AO MARA-
NHÃO, ALANNY EXIBIA COM ORGU-
LHO AS 02 FAIXAS CONQUISTADAS, EM 
MENOS DE 01 MÊS.

COM TRAJE DE GALA DO ATELIÊ AZE-
VEDO E ACESSÓRIOS DA NOBRE SEMI-
JOIAS, A MISS ESBANJAVA ELEGÂNCIA, 
BELEZA E SIMPATIA NO CONCURSO.

ros reafirmou que “continua focada em bus-
ca de novos títulos e criou um projeto de as-
sistência social para ajudar pessoas carentes 
do Maranhão”. Na primeira edição, o Projeto 
Mãos do Bem, já levou cidadania e qualida-
de de vida para mais de 30 mulheres, com 
ações na área da saúde e embelezamento. 
Parabéns, Alanny Rufino Medeiros, o Mara-
nhão sente orgulho de você.

O Residencial Recepções e a Ado-
leta Produções estão programando 
para o próximo dia 10 de outubro, 
no Espaço Residencial – Rua Mário 
Andreazza, uma festança em come-
moração ao Dia das Crianças e vai 
ser sensacional.

O evento “Lê Peti, Pêti, Pô Lá” terá 
início às 16horas e vai contar com 
grandes atrações, entre elas, Ban-
da Curumim Peralta, Patrulha Ca-
nina e PJ Masks, além de brincadei-
ras, brinquedos, atividades e serviço 
de buffet completo, com bebidas e 
comidas infantis, que estão sendo 
preparadas,  pelo talentoso time do 
Residencial Recepções.

As mesas e mais informações po-
dem ser adquiridas, através do fone/
whatsapp (98) 99182-3910 ou dire-
tamente no local do evento. Vai ser 
bom demais.

 AMÉRICO RAMOS (RESIDENCIAL RE-
CEPÇÕES) E LUKAS CORDEIRO (ADO-

LETA PRODUÇÕES) ESTÃO NO CO-
MANDO DA FESTA INFANTIL QUE VAI 

ANIMAR O DOMINGO DA CRIANÇADA.

TV EDUCAÇÃO NA
 PROGRAMAÇÃO DA TVN 

A operadora maranhense de TV e Internet TVN passa a transmi-
tir em sua grade de programação, a TV Educação e para assistir a 
muito conteúdo educativo, basta os usuários acessarem o canal 418.

No ar desde março de 2021, a “TV Educação – Caminho para o 
Saber” já está disponível em 35 municípios maranhenses, em ca-
nal aberto, além de ter seu conteúdo transmitido diariamente pela 
internet, por meio da Plataforma Gonçalves Dias. O canal é uma 
iniciativa do Governo do Maranhão para ampliar o acesso à edu-
cação aos estudantes maranhenses, neste momento de pandemia 
causada pela Covid-19.

Para o diretor da TVN, Augusto 
Diniz “Apoiar a educação é parte da 
missão social da operadora” e con-
clui afirmando que “A TVN acredita 
na força transformadora da educa-
ção, e como uma empresa cidadã, 
não poderia deixar de apoiar essa 
iniciativa do Governo do Estado, 
através da Secretaria Estadual de 
Educação (SEDUC), que vai disse-
minar mais conhecimento entre os 
estudantes maranhenses. Colocar 
nossos serviços de conexão digital 
a serviço do desenvolvimento de 
pessoas é mais que uma missão, 
é um grande orgulho para todo o 
time TVN”.

AUGUSTO DINIZ, DIRETOR DA TVN, QUE PASSA A INCLUIR EM SUA GRADE 
DE TV FECHADA, A TV EDUCAÇÃO NO CANAL 418 DA OPERADORA. (FOTO 
GILSON FERREIRA).

RETOMADA DOS 
EVENTOS: ALEGRIA 
RENOVADA E LOOKS 
ELEGANTES

Com o anúncio por parte do Governo, do retorno dos eventos, 
reabertura dos buffets e medidas restritivas mais brandas, devido 
à queda nos casos de novos contágios e óbitos decorrentes do Co-
ronavírus, o mercado de festas está bastante otimista.

O Ateliê Azevedo apresen-
tou em recente entrevista con-
cedida ao Programa Nobre, sua 
nova coleção, com tendência 
de vestidos fluídos, bordados 
e transparências. Muitas no-
vidades em trajes de noivas e 
festas, com os mais belos es-
tilos. Segundo a proprietária, 
Leonice Azevedo “As 03 lojas 
(Cohatrac, Angelim e Ipase) es-
tão com novo estoque, roupas 
para todos os tipos de eventos 
e prepara o modelo ideal para 
deixar seu público, cada vez 
mais elegante”. Mais detalhes 
no Instagram @atelieazevedo 
ou assista a matéria completa 
no canal do YouTube/Progra-
ma Nobre. 

 A NOVA COLEÇÃO ATELIÊ AZEVEDO ESTÁ REPLETA DE NOVIDADES E 
ATENDIMENTO PERSONALIZADO.


