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Candidatos agitam o 
 interior do Maranhão com 
campanhas disfarçadas

 
 
 
Quando o Brasil chegar à tragédia de 600 mil vi-
das perdidas durante os 19 meses de pandemia, 
sendo mais de 10 mil no Maranhão, os políticos 
tentam passar a esponja nesse quadro de hor-
ror. A pré-campanha eleitoral virou campanha 
de fato e os pré-candidatos falam como candi-
datos, mas não abordam o sofrimento de quem 
perdeu tantos entes queridos.

A tragédia na urna 

BASTIDORES
Raimundo Borges

O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o 

FELIPE CAMARÃO
Professor Secretário de Estado da Educação

Educação e oportunidades 
para quem mais precisa

Quem é você 
em Round6? 

CELIO SERGIO

Pane no sistema 
Imprensa 

OSMAR GOMES  
Juiz

 Superintende de conteúdo
                    e produção de O Imparcial

Acabou a corrupção, 
ficou o vocábulo Sonho 

CARLOS GASPAR 
Presidente da AML  

Candidatos a todos os cargos disponíveis em 2022 estão disputando palmo a palmo os espaços eleitorais, nem sempre preocupados com as regras da Le-
gislação que disciplina o prazo das campanhas. Disfarçadas de reuniões partidárias, os pré-candidatos promovem encontros majestosos com prefeitos, lide-

ranças municipais e muita gente. Até o Ministério Público Eleitoral do Maranhão já abriu investigação contra os eventos de campanha. 
  Paralelo a isso  uma  ação no STF  tenta liberar a realização de “showmícios” e eventos artísticos de arrecadação para candidatos nas eleições 2022.

PÁGINA 3

Mais de 7 mil casos de violência contra mulher
O Maranhão contabiliza cerca de 35 casos de feminícidio e todos os dias os noticiários 

estampam reportagens sobre violência contra a mulher. PÁGINA 11

Material de 
estudo para 
o ENEM via 
Whatsapp

PÁGINA 10

Capital entre as cidades com mais homicídios
PÁGINA 9

Maranhão: armadilhas 
de uma melhora fiscal

EDEN JR   

Mestre em Economia

O poder da 
informação

ANTÔNIO AUGUSTO  
Economista

ELEIÇÃO 2022

Bloco da 
Imprensa  

comemora o 
Dia municipal 

do Samba 
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O jogo deste sábado é, sem dú-
vida, um dos maiores desafios 
que tem pela frente o Sampaio 
Corrêa nesta corrida decisiva 
para fugir da ameaça de ficar 
próximo da zona de rebaixa-
mento ao mesmo tempo em 
que ainda pretende manter 
vivas as pouquíssimas chan-
ces voltar ao G4.

Oito ou oitenta 

Sampaio 
encara o 

Vasco hoje 
no Castelão
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Arthur Lira ressaltou propostas aprovadas, como a lei que instituiu a Política Nacional
de Pagamento por Serviços Ambientais (14.119/21)

CÚPULA DO G-20

Em Roma, Lira fala
sobre sustentabilidade

O
pre si den te da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, Arthur Li ra (PP-
AL), afir mou em dis cur so na 
7ª Cú pu la de Pre si den tes 

dos Par la men tos do G-20, em Ro ma 
(Itá lia), que o Par la men to bra si lei ro 
atua de for ma a ga ran tir sus ten ta bi li- 
da de e se gu ran ça ali men tar du ran te a 
pan de mia de Co vid-19. A se cre tá ria 
de Re la ções In ter na ci o nais da Câ ma- 
ra, de pu ta da Soraya San tos (PL-RJ), 
tam bém par ti ci pa do even to.

Ao dis cur sar nes ta sex ta-fei ra (8), 
Li ra des ta cou a apro va ção da Lei 
13.98620, co nhe ci da co mo Lei do 
Agro, que mo der ni zou o sis te ma de fi- 
nan ci a men to pri va do do agro ne gó- 
cio; e a Lei 14.016/20, que es ta be le ceu 
me di das so bre o com ba te ao des per- 
dí cio de ali men tos e do a ção de ex ce- 
den tes de ali men tos pa ra con su mo 
hu ma no.

Ou tras pro pos tas apro va das pe lo 
Con gres so elen ca das por Li ra fo ram a 
Lei 14.048/20, ba ti za da de Lei As sis 
Car va lho, que apre sen tou me di das 
emer gen ci ais de am pa ro a agri cul to- 
res fa mi li a res; a Lei 14.166/21, que 
per mi tiu a re ne go ci a ção ex tra or di ná- 
ria de dé bi tos de agri cul to res com os 
fun dos cons ti tu ci o nais de fi nan ci a- 
men to; e a Lei 14.177/21, que am pli ou 
o pra zo de re gis tro de imó veis na fron- 
tei ra

“Po de mos afir mar, com mui ta sa- 
tis fa ção, que es te ar ca bou ço le gal 
apro va do de ma nei ra cé le re e de ci di- 
da pe lo Par la men to bra si lei ro foi de ci- 
si vo pa ra que con se guís se mos ate nu- 
ar os efei tos da cri se sa ni tá ria”, afir- 
mou Li ra.

Arthur Li ra ain da res sal tou ou tras 
pro pos tas apro va das, co mo a lei que 
ins ti tuiu a Po lí ti ca Na ci o nal de Pa ga- 
men to por Ser vi ços Am bi en tais

LIRA TAMBÉM FALOU QUE O CONGRESSO ATUA PARA GARANTIR  SEGURANÇA ALIMENTAR

(14.119/21).
 “A re gu la men ta ção do pa ga men to 

por ser vi ços am bi en tais é um im por- 
tan te in cen ti vo à con ser va ção e ao de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel. O pa ga- 
men to pe los ser vi ços am bi en tais po- 
de rá ser fei to de di ver sas for mas, não 
ape nas por re tri bui ção pe cu niá ria, 
co mo tam bém pe la pres ta ção de me- 
lho ri as so ci ais a co mu ni da des ru rais e 
ur ba nas, den tre ou tras mo da li da des”, 
dis se o pre si den te.

Se gun do Li ra, o Pro du to In ter no 
Bru to (PIB) da agro pe cuá ria re gis trou 
al ta de 2% em 2020, em re la ção ao ano 

an te ri or, e a ba lan ça co mer ci al das ex- 
por ta ções bra si lei ras do agro ne gó cio 
so mou mais de 100 bi lhões de dó la res 
em 2020.
“Es tes são re sul ta dos que nos dão 
gran de sa tis fa ção, uma vez que te mos 
ple na cons ci ên cia da im por tân cia es- 
tra té gi ca da pro du ção ali men tar bra-
si lei ra pa ra o pla ne ta. E te mos nos 
em pe nha do, for te men te, pa ra que es- 
sa ofer ta ex tra or di ná ria de ali men tos, 
que tan to tem con tri buí do pa ra mi ni-
mi zar a fo me no mun do, se ja pro du zi-
da de for ma ca da vez mais sus ten tá- 
vel”, con cluiu.

ATÉ O FIM DO ANO

Despejos por falta de aluguel estão suspensos 

A MEDIDA HAVIA SIDO VETADA POR BOLSONARO EM AGOSTO, MAS O VETO FOI DERRUBADO PELO CONGRESSO NO MÊS PASSADO.

FOTO: MARCELO CAMARGO

O pre si den te Jair Bol so na ro pro- 
mul gou a lei que proí be o des pe jo ou a
de so cu pa ção de imó veis co mer ci ais
ou re si den ci ais até o fim de 2021, em
ra zão da pan de mia de co vid-19. A me- 
di da ha via si do ve ta da por Bol so na- 
ro em agos to, mas o ve to foi der ru ba- 
do pe lo Con gres so no mês pas sa do.

A Lei nº 14.216/2021 foi pu bli ca da
no Diá rio Ofi ci al da União, abran gen- 
do or dens de des pe jos pro fe ri das an- 
tes mes mo do pe río do de ca la mi da de
pú bli ca, que en trou em vi gor em 20 de
mar ço de 2020.

Pa ra is so, o lo ca tá rio de ve com pro- 
var que sua si tu a ção fi nan cei ra mu- 
dou em ra zão das me di das de en fren- 
ta men to da pan de mia, oca si o nan do
pre juí zo à sub sis tên cia da fa mí lia e
im pos si bi li tan do o pa ga men to do
alu guel e dos de mais en car gos.

A lei se apli ca aos

con tra tos de alu guel até

R$ 600, no ca so de

lo ca ção re si den ci al, e de

R$ 1,2 mil pa ra imó veis

co mer ci ais.

O tex to tam bém sus pen de os atos
ju di ci ais, ex tra ju di ci ais ou ad mi nis- 
tra ti vos que im po nham a de so cu pa- 
ção ou a re mo ção for ça da co le ti va de
imó veis ur ba nos, pri va dos ou pú bli- 
cos. Nes se ca so, não se rão ado ta das
me di das pre pa ra tó ri as ou ne go ci a- 
ções pa ra efe ti var even tu al re mo ção, e
a au to ri da de ad mi nis tra ti va ou ju di ci- 
al de ve rá in ter rom per os pro ces sos
em cur so.

A me di da atin ge as de ci sões edi ta- 
das ou pro fe ri das des de 20 de mar ço

do ano pas sa do.

A re gra não va le pa ra as

ocu pa ções ocor ri das

após 31 de mar ço de

2021 ou pa ra as

de so cu pa ções já

con cluí das.

Após 31 de de zem bro de 2021, o Po-
der Ju di ciá rio de ve rá re a li zar au di ên- 
cia de me di a ção en tre as par tes, com a
par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli co e
da De fen so ria Pú bli ca, nos pro ces sos
de des pe jo, re mo ção for ça da e rein te- 
gra ção de pos se co le ti vos que es te jam
em tra mi ta ção.

PODER

Votação da PEC da
Vingança é adiada

PEC É UMA ESPÉCIE DE RESPOSTA AOS EFEITOS DA LAVA-JATO.

A Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal 5/2021, que
tra ta das atri bui ções do Mi nis té rio Pú bli co, es tá em sus- 
pen so no Con gres so. Co nhe ci da co mo PEC da Vin gan ça,
uma es pé cie de res pos ta aos efei tos cau sa dos pe la Ope- 
ra ção La va-Ja to no meio po lí ti co, a pro pos ta foi re ti ra da
da pau ta da Câ ma ra dos De pu ta dos on tem após par la- 
men ta res — in cluin do o au tor da ini ci ait va — pe di rem o
adi a men to da vo ta ção.

A pro pos ta pre vê, en tre ou tros pon tos, a mo di fi ca ção
da com po si ção do Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú- 
bli co, que tem co mo pa pel fis ca li zar a atu a ção do MP. Se
a PEC for apro va da co mo es tá, o Con se lho pas sa ria a ter
15 mem bros e não mais 14, co mo no atu al tex to cons ti- 
tu ci o nal, e te ria su as atri bui ções re vis tas.

O ple ná rio já ha via re jei ta do, por 216 vo tos con tra
197, um re que ri men to de re ti ra da de pau ta apre sen ta do
pe lo de pu ta do Bi ra do Pin da ré (PSB-MA). Mas o de pu ta- 
do Ca cá Leão (PP-BA), fez um ape lo ao pre si den te in te ri- 
no do Con gres so Na ci o nal, Mar ce lo Ra mos (PL-AM) pa- 
ra que a vo ta ção fos se adi a da pa ra a pró xi ma se ma na. O
ar gu men to é de que se ria pre ci so ama du re cer o tex to e
bus car um en ten di men to jun to às en ti da des li ga das ao
CNMP, que es tão in sa tis fei tas com as mo di fi ca ções do
re la tor, de pu ta do Pau lo Ma ga lhães (PSD-BA). “Ape sar
de o re que ri men to ter si do re jei ta do, eu gos ta ria de fa zer
uma pro pos ta aos de mais lí de res e à vos sa ex ce lên cia
que a gen te adie es sa vo ta ção pa ra a pró xi ma se ma na,
pa ra que te nha mos tem po de cons truir o tex to do que
foi acor da do e di a lo ga do aqui den tro do Ple ná rio e que a
gen te pos sa vo tar es sa ma té ria com a mai or trans pa rên- 
cia pos sí vel. Afi nal, ela é de gran de im por tân cia”, dis se
Ca cá Leão.

O pe di do te ve apoio de lí de res par ti dá ri os e até do au- 
tor da pro pos ta, de pu ta do Pau lo Tei xei ra (PT-SP). Em
seu pa re cer, o re la tor Pau lo Ma ga lhães fez di ver sas mu- 
dan ças no tex to ini ci al. As al te ra ções fo ram vis tas por
en ti da des re pre sen ta ti vas co mo um gra ve gol pe na au- 
to no mia do Mi nis té rio Pú bli co.

APÓS RECURSO

STF libera artistas para
eventos de arrecadação 

 A CORTE, PORÉM, VOTOU CONTRA  RETORNO DOS SHOWMÍCIOS

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) for mou mai o ria
pa ra li be rar a par ti ci pa ção de ar tis tas em even tos de ar- 
re ca da ção de re cur sos pa ra can di da tos nas elei ções de
2022. A li be ra ção ocor reu por se te vo tos a fa vor e três
con tra. Por ou tro la do, a mai or par te da Cor te vo tou con- 
tra a pos si bi li da de de re tor no dos show mí ci os, com par- 
ti ci pa ção não re mu ne ra da de ar tis tas. Des de 2006, es se
ti po de even to é proi bi do.

O te ma che gou ao STF após um re cur so apre sen ta do
pe lo PT, PSB e PSOL, con tra lei de 2006, que ve dou a par- 
ti ci pa ção de can to res, ato res e de mais pro fis si o nais da
clas se ar tís ti ca em co mí ci os de can di da tos.

Os par ti dos pe di ram a re vo ga ção da lei que proí be “a
re a li za ção de show mí cio e de even to as se me lha do pa ra
pro mo ção de can di da tos” e a apre sen ta ção, “re mu ne ra- 
da ou não”, de ar tis tas pa ra ani mar co mí ci os e reu niões
elei to rais.

O jul ga men to te ve iní cio na úl ti ma quar ta-fei ra (6)
com o vo to do re la tor, mi nis tro Di as Tof fo li, con tra o re- 
tor no dos show mí ci os, re mu ne ra dos ou não, mas a fa vor
de ar tis tas em even tos pa ra ar re ca dar re cur sos de cam- 
pa nha.

O ma gis tra do afir mou que “não há ne nhu ma vul ne ra- 
ção à li ber da de de ex pres são a par tir da proi bi ção de
show mí ci os e even tos as se me lha dos, re mu ne ra dos ou
não”. Já em re la ção a even tos com ar tis tas pa ra ar re ca- 
da ção de re cur sos pa ra cam pa nha, o Tof fo li en ten deu
que é uma mo da li da de de do a ção que pro por ci o na ao
elei tor par ti ci par do pro je to po lí ti co de sua es co lha.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de Re da ção

Re du tos re vi si ta dos

Jo si mar: “Que rem me pre ju -
di car”

ELEIÇÕES 2022

Candidatos em
campanhas disfarçadas
C

an di da tos a to dos os car gos
dis po ní veis em 2022 es tão
dis pu tan do pal mo a pal mo
os es pa ços elei to rais, nem

sem pre pre o cu pa dos com as re gras da
Le gis la ção que dis ci pli na o pra zo das
cam pa nhas. Dis far ça das de reu niões
par ti dá ri as, os pré-can di da tos pro- 
mo vem en con tros ma jes to sos com
pre fei tos, li de ran ças mu ni ci pais e
mui ta gen te. Até o Mi nis té rio Pú bli co
Elei to ral do Ma ra nhão já abriu in ves- 
ti ga ção con tra os even tos de cam pa- 
nha.

 En quan to is so ocor re pe lo Bra sil
afo ra, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) co me çou a jul gar, quar ta-fei ra
(6) uma ação que ten ta li be rar a re a li- 
za ção de “show mí ci os” e even tos ar- 
tís ti cos de ar re ca da ção pa ra can di da- 
tos nas elei ções 2022. Es se ti po de
even to é proi bi do des de 2006. O re la- 
tor do ca so, mi nis tro Di as Tof fo li, vo- 
tou con tra a vol ta dos show mí ci os,
mas a fa vor de per mi tir que ar tis tas
par ti ci pem de even tos vol ta dos à ar- 
re ca da ção de re cur sos pa ra as cam pa- 
nhas.

O se na dor We ver ton Ro cha inau gu- 
rou nes ta sex ta-fei ra (8) uma uni da de
da re de Hos pi tal do Amor, de re fe rên- 
cia na ci o nal no tra ta men to on co ló gi- 
co. Mes mo co mo sen do uma obra in- 
cen ti va da por ele, que nas ceu em Im- 
pe ra triz, mas o ato pas sou a ter imen- 
so pe so po lí ti co de quem tra ba lha dia
e noi te pa ra ser can di da to a go ver na- 
dor do Ma ra nhão em 2022, pe lo PDT,
apoi a do ou não por Flá vio Di no.

We ver ton é o mai or in cen ti va dor e
co la bo ra dor da im plan ta ção da re de
hos pi ta lar no Ma ra nhão. Cons truí do
no mu ni cí pio de Im pe ra triz, irá aten- 

der o pú bli co fe mi ni no de to da a re- 
gião To can ti na, ofe re cen do tra ta men- 
tos de pre ven ção ao cân cer. Du ran te
vá ri os di as o pe de tis ta vem usan do as
re des so ci ais pa ra con vi dar a po pu la- 
ção e a clas se po lí ti ca pa ra o ato inau- 
gu ra tó rio. Em sim, a inau gu ra ção não
tem na da de proi bi do, afi nal tra ta-se
de um ser vi ço pú bli co. Proi bi do fa zer
pro pa gan da elei to ral em even tos as- 
sim.

 

Tam bém o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão tem si do pre sen ça mar can te
no in te ri or, com a sem a com pa nhia
do go ver na dor Flá vio Di no. Os dois
têm con se gui do con cluir uma se rie de
re a li za ções, sem pre acom pa nha dos
de po lí ti cos da re gião be ne fi ci a da.
Bran dão é pré-can di da to a go ver na- 
dor e se rá efe ti va do no car go a par tir
de abril, quan do Flá vio Di no se de sin- 
com pa ti bi li za rá pa ra con cor rer a va ga
de se na dor em 2022.

Tam bém o se na dor Ro ber to Ro cha
não pas sa fim de se ma na em São Luís
ou em Bra sí lia. Sua ro ti na é vi a jar pe lo
in te ri or, man ten do reu niões po lí ti cas
e pre pa ran do o ter re no pa ra 2022,
sem di zer cla ra men te qual man da to
pre ten de con cor rer: se a re e lei ção do
Se na do, ou a ca dei ra de go ver na dor
no Pa lá cio dos Leões. 

Ele re a li za uma sé rie de obras, nu- 
ma es pé cie de go ver no pa ra le lo, com
re cur sos fe de rais. Co mo es tá sem fi li- 
a ção par ti dá ria, Ro ber to Ro cha fi el ao
pre si den te Jair Bol so na ro, cu jo go ver- 
na dor tem aten di do os plei tos do se- 
na dor ma ra nhen se, li be ran do emen- 
das par la men ta res ou re cur sos pró- 
pri os.

 

 
O de pu ta do fe de ral Jo si mar de Ma- 

ra nhão zi nho (PL) não de mons trar
qual quer pre o cu pa ção com a mais re- 
cen te ope ra ção da Po lí cia Ci vil e do
MP em sua re si dên cia, es cri tó rio e fa- 
zen das em bus ca de pro vas de cor rup- 
ção com re cur sos des vi a dos de pre fei- 
tu ra, as quais o par la men tar te ria
“con tro le” so bre li ci ta ções, pa ra be ne- 
fi ci ar su as em pre sas. A ope ra ção

ocor reu no fim da se ma na pas sa da,
com am pla re per cus são na ci o nal e a
Jus ti ça blo que ou a ba ga te la de R$ 139
mi lhões em con tas dos in ves ti ga dos.

“Ten ta ti va de ses pe ra da de man- 
char mi nha re pu ta ção após os even- 
tos que fi ze mos, é um in dí cio de que
es tão com me do de nos so cres ci men- 
to. Eles não acei tam al guém que veio
do po vo ter mais com pe tên cia e ati tu-
de. Quan do o úni co pro gres so é a mi- 
sé ria, sa be mos on de mo ra o pro ble- 
ma”, co men tou Ma ra nhão zi nho, se- 
gun do o blog do jor na lis ta Gil ber to
Le da. Ele fez um en con tro po lí ti co em
que bois fo ram trans for ma dos em
chur ras ca da pa ra ali a dos e elei to res
de Zé De ca e re gião.

Al vo ou tra de ope ra ção no fim do
ano pas sa do por des vi os de di nhei ro
pú bli co em con tra tos da área da saú- 
de fir ma dos en tre pre fei tu ras e em- 
pre sas do pró prio de pu ta do – com
des do bra men to em re por ta gem do
Es ta dão de on tem (8) e de ação de sen-
ca de a da no iní cio da se ma na pe lo Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (MP- 
MA) e pe la Po lí cia Ci vil, o par la men tar
cre di ta os fa tos ao seu de sem pe nho
na cor ri da pe lo Go ver no do Ma ra-
nhão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Usuário de plano de saúde ganha direito a reembolso  

Agên cia TJ – “Uma vez com pro va da
a si tu a ção de ur gên cia e a re cu sa no
aten di men to, tem o usuá rio de pla no
de saú de o di rei to ao re em bol so das
des pe sas re a li za das fo ra da re de cre- 
den ci a da, nos li mi tes da ta be la do
pla no de saú de con tra ta do”. Es te foi o
en ten di men to ado ta do no vo to do de- 
sem bar ga dor Jor ge Ra chid, re la tor de
uma ape la ção cí vel da Hap vi da con tra
sen ten ça de pri mei ra ins tân cia que
con de nou a em pre sa a re em bol sar
um be ne fi ciá rio pe las des pe sas fei tas
em um hos pi tal of tal mo ló gi co, até o
li mi te da sua obri ga ção con tra tu al.

Por vo ta ção unâ ni me, a 1ª Câ ma ra
Cí vel do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão acom pa nhou o vo to do re la tor,
ne gan do o pe di do do pla no de saú de,
que pre ten dia que fos sem jul ga dos
im pro ce den tes os pe di dos do au tor.

Na sen ten ça de 1º grau, a juí za da
13ª Va ra Cí vel de São Luís, Ari a ne
Men des Cas tro Pi nhei ro, ao ana li sar a
ação or di ná ria com pe di do de tu te la
de ur gên cia, ajui za da pe lo usuá rio do
pla no, ha via jul ga do par ci al men te
pro ce den tes os pe di dos da ini ci al pa- 
ra con de nar a ré ao re em bol so, a tí tu lo
de da nos ma te ri ais, com ju ros e cor re- 

ção mo ne tá ria.
De acor do com o re la tó rio, o be ne- 

fi ciá rio do pla no dis se que, em ju nho
de 2017, pre ci sou re a li zar, em ca rá ter
de ur gên cia, uma ci rur gia of tal mo ló- 
gi ca pa ra pre ser var o que res ta va do
ner vo de seus olhos e sua vi são.

O usuá rio do pla no acres cen tou
que a ope ra do ra, em res pos ta à so li ci- 
ta ção ci rúr gi ca, res pon dia que o pe di- 
do es ta va em aná li se. Em ra zão de não
su por tar mais a dor e não res pon den- 
do mais ao tra ta men to clí ni co, so ma- 
dos à de mo ra in jus ti fi ca da do pla no, o
au tor da ação ale gou que, me di an te
aju da de ami gos e fa mi li a res, le van tou
a quan tia de R$ 8.652,69 e pa gou a ci- 
rur gia nu ma clí ni ca pri va da. Afir mou
que so li ci tou o re em bol so das des pe- 
sas com a ci rur gia, mas o pla no se fez
omis so. Ele tam bém ha via pe di do in- 
de ni za ção por da nos mo rais na ação,
o que foi ne ga do.

Em con tes ta ção, a Hap vi da ale gou
que em seu sis te ma não foi lo ca li za do
o pe di do de au to ri za ção pa ra a ci rur- 
gia re que ri da pe lo au tor. Des ta cou
que ape nas cons tam nos au tos en ca- 
mi nha men tos pa ra con sul ta com um
mé di co es pe ci a lis ta, o que fo ra pron- 
ta men te aten di do pe lo pla no na mes- 
ma da ta dos re que ri men tos; e que o
be ne fi ciá rio op tou em bus car aten di- 
men to par ti cu lar, não ha ven do obri- 
ga ção de cus teio pe la ope ra do ra de
saú de.

Ar gu men tou, ain da, que o pro ce di- 
men to não era em ca rá ter de ur gên cia
ou emer gên cia, mas um tra ta men to
ele ti vo, o qual não vi sa va cu rar ou re- 
cu pe rar a vi são, mas, sim, ame ni zar a
si tu a ção.

Con de na da em pri mei ra ins tân cia,
a em pre sa ape lou ao TJ MA. O re la tor
da ape la ção en ten deu pe la apli ca ção
das nor mas do Có di go de Pro te ção e
De fe sa do Con su mi dor às con tro vér- 
si as ad vin das do pac to, im pon do-se
sem pre a ex pur ga ção das cláu su las
que, ni ti da men te, po nham em si tu a- 

ção de ma ni fes ta des van ta gem, por- 
que abu si vas, a pes soa fí si ca do con-
tra tan te.

Jor ge Ra chid ci tou sú mu la do Su pe- 
ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) que
abor da a apli ca ção do CDC e res sal tou
que não se po de tra tar o ca so co mo
uma me ra ques tão con tra tu al, pois
em bo ra as par tes te nham fir ma do um
li vre acor do de von ta des, em se tra- 
tan do de as sis tên cia à saú de, a au to- 
no mia da von ta de é li mi ta da e re gu la- 
da pe la Lei nº 9.656/98, que es ta be le- 
ce os pa râ me tros e con di ções mí ni- 
mas a se rem ob ser va das por to do e
qual quer pla no de saú de, pa ra res-
guar dar o di rei to à vi da, à saú de e ao
bom tra ta men to fí si co e men tal do in- 
di ví duo, que fri sou se rem bens in dis- 
po ní veis e de re le vân cia in dis cu tí vel.

O de sem bar ga dor de ci diu não re- 
for mar o en ten di men to de pri mei ra
ins tân cia e ci tou tre cho da sen ten ça,
se gun do o qual, o lau do re gis trou que
o mé di co que as sis tiu o au tor o en ca- 
mi nhou com ur gên cia pa ra ser ava li a- 
do por um glau co ma tó lo go e ava li ar a
pos si bi li da de de ci rur gia pa ra pre ser- 
var o que res ta va de ner vo e vi são, pois
ele não es ta va res pon den do ao tra ta- 
men to clí ni co. O re la tó rio pós-ci rur- 
gia apre sen ta do cor ro bo rou que ha via
do res in ten sas, pres são in tra o cu lar
mui to ele va da, ris co de per da de vi são
ir re ver sí vel e que o pro ce di men to foi
re a li za do em ca rá ter de ur gên cia.

O re la tor des ta cou en ten di men tos
ado ta dos pe lo TJ MA acer ca da pos si- 
bi li da de do re em bol so de des pe sas
mé di cas não au to ri za das pe lo pla no
de saú de – quan do com pro va da a si- 
tu a ção de ur gên cia e a re cu sa do aten- 
di men to – fa to que dis se ter si do com- 
pro va do pe los do cu men tos cons tan- 
tes dos au tos. A de sem bar ga do ra An- 
ge la Sa la zar e o de sem bar ga dor Kle- 
ber Car va lho acom pa nha ram o vo to
doe re la tor, ne gan do pro vi men to ao
re cur so.
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Boa de ur na (1)

Boa de ur na (2)

Pas ta gem de di nos rex

“Quan do eu su bir no ca mi nhão, é pra não
des cer mais”

Guer ra fa mi li ar (1)

Guer ra fa mi li ar (2)

A tra gé dia na ur na
de 2022

Quan do o Bra sil che gar à tra gé dia de 600 mil vi das per di das
du ran te os 19 me ses de pan de mia, sen do mais de 10 mil no Ma ra- 
nhão, os po lí ti cos ten tam pas sar a es pon ja nes se qua dro de hor- 
ror. A pré-cam pa nha elei to ral vi rou cam pa nha de fa to e os pré-
can di da tos fa lam co mo can di da tos, mas não abor dam o so fri- 
men to de quem per deu tan tos en tes que ri dos. O mo ti vo é sim- 
ples: eles não sa bem co mo abor dar um te ma tão do lo ro so, mui to
me nos o que fa zer com o Bra sil e o Ma ra nhão, es ta do cam peão de
po bre za, quan do fo rem elei tos em 2022, ain da com a an gús tia da
mor tan da de em cur so.  A dor de quem per deu o pai, a mãe, fi lhos,
ir mãos, ami gos, ti os, avós, vi zi nhos per sis te pre sen te na vi da des- 
sas pes so as. É uma tor men ta que não tem fim, mui to me nos alí- 
vio.  É um so fri men to sem ex pli ca ção nas ci ên ci as do com por ta- 
men to. São per gun tas sem res pos tas so bre o de ses pe ro que to- 
mou con ta de mé di cos, en fer mei ros, co vei ros, fa mí li as. Tu do de
uma só vez. As fi las nos hos pi tais, o de ses pe ro nas en fer ma ri as e
fo ra de las, os en ter ros sem des pe di das, sem ora ções e sem ve ló rio.
Um in fer no ja mais vi vi do pe la hu ma ni da de. Tu do is so os po lí ti cos
ten tam pas sar por ci ma, com o fre ne si an te ci pa da do vo to e da
ten ta ti va de mar car pre sen ça nas re des so ci ais e nas ru as de gen te
tris te. Ne nhum can di da to a pre si den te da Re pú bli ca ou a go ver- 
na dor do Ma ra nhão pro cu rou en ten der o que se pas sa na ca be ça
do elei tor em 2022, quan do a pan de mia ain da ti ra o sos se go de
mi lhões. Eles re pe tem o mes mo dis cur so pa ra quem não quer ou- 
vir o mes mo dis cur so. O elei tor atra ves sa a pi or cri se da exis tên cia
hu ma na e es pe ra so li da ri e da de. Es pe ra ter es pe ran ça no fu tu ro.
Ele quer um no vo Bra sil e um no vo Ma ra nhão. A tra gé dia já fez o
des mon te da eco no mia e só quem po de rá re cons truí-la são os po- 
lí ti cos. O Ma ra nhão es tá no fim da li nha do de sen vol vi men to, por- 
tan to não quer de ma go gia ba ra ta. Am bi ções des me di das. Quem
ca rá ter, com pe tên cia, con ci li a ção com o fu tu ro não com o pas sa- 
do. Com a ace le ra ção da va ci na ção na mai or par te do país, os bra- 
si lei ros já co me çam a vis lum brar uma luz no fim do tú nel da pan- 
de mia. Mas a nor ma li da de ain da não faz par te da vi da das pes so- 
as. Ela ape nas si na li za de for ma gra du al o con tro le do ví rus pe las
va ci nas. Mas o Bra sil en fren ta o pi or am bi en te da ta xa de de sem- 
pre go de 14,7%, so ma da a 14,8 mi lhões de de sem pre ga dos e seis
mi lhões de de sa len ta dos. É es se o país que os elei to res têm a res- 
pon sa bi li da de de mu dar. Mas pre ci sa de can di da tos ver da dei ra- 
men te com pro me ti dos com a re cons tru ção e com o abrir as cor ti- 
nas de um fu tu ro pro mis sor. É o mo do de se ti rar, de uma vez por
to das, o lu to da co vid.

Em en tre vis ta ao jor na lis ta Clo vis Ca ba lau (TV Mi ran te), o de- 
pu ta do Hil do Ro cha (MDB) dis se que a even tu al can di da tu ra de
Ro se a na Sarney ao go ver no aju da a for ta le cer o par ti do e fa zer
uma ban ca da mai or na Câ ma ra.

Mas ca so Ro se a na re sol va dis pu tar a uma ca dei ra de de pu ta da
fe de ral, tam bém con tri bui rá do mes mo jei to com o MDB, pu xan- 
do vo to pa ra o cres ci men to da ban ca da na Câ ma ra, ho je com ape- 
nas dois par la men ta res: o pró prio Hil do e seu co le ga João Mar ce- 
lo.

A des co ber ta em Da vi nó po lis de um fós sil de Di nos sau ro é
ape nas mais uma pro va da pre sen ça des ses gi gan tes no Ma ra- 
nhão. Na dé ca da de 70, fos seis de di nos sau ros fo ram en con tra dos
por pes qui sa do res da UFRJ no lei to do Rio Ita pe cu ru, na ci da de de
Ita pe cu ru.

 

Do ex-pre si den te Lu la so bre os pre pa ra ti vos da pré-cam pa nha.

 
O pre fei to Edu ar do Brai de es tá co lo can do fer ra men ta

de mo ni to ra men to do trân si to de São Luís, ba se a do
em in te li gên cia ar ti fi ci al. O pro ble ma é os mo to ris tas,

com su as bar bá ri es no vo lan te, ain da es tão na pré-his- 
tó ria da in te li gên cia na tu ral.

 
E o en cren ca da Jo si mar do Ma ra nhão zi nho? Se rá que a

no va in cur são da Po lí cia Fe de ral, o Ga e co, MPF e CGU
em sua ca sa, es cri tó rio e fa zen das não o in ti mou a des- 

mon tar o pa lan que de pré-can di da to a go ver na dor do
Ma ra nhão(zão)?

 
Po lí ti cos pre ci sam ho je de pro je to trans for ma dor pa ra

o Bra sil. É pre ci so re vo lu ci o nar to da a po lí ti ca e o mo- 
do de fa zê-la, a co me çar pe la eco no mia. É mu dar sem

o ris co de fa zer o Bra sil ri co em re cur sos na tu rais aca- 
bar em pá tria de fa min tos e mi se rá veis

A en car ni ça da bri ga fa mi li ar, tra va da na cú pu la do PTB, en tre o
ex-de pu ta do Ro ber to Jef fer son e a fi lha, Cristhi a ne Bra sil ,es tá
lon ge do fim. Mes mo pre so por ame a ças a mi nis tros do STF, Jef fer- 
son deu or dem à Gra ci e la Ni e nov pa ra ex pul sar a fi lha da le gen- 
da.Guer ra fa mi li ar (2)

O mo ti vo do im bró glio é a dis pu ta pe la pri ma zia de fi li ar Jair
Bol so na ro ao PTB, jun ta men te com seus fi lhos e apoi a do res. Se- 
gun do Gra ci e la Ni e nov, Cristhi a ne atra ves sou a ne go ci a ção em
cur so pa ra trans for mar Bol so na ro em pe te bis ta. Ela quer ex pul sar
o pai.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

CE LIO SER GIO
Su pe rin ten den te de Pro du ção e Con teú -
do de O Im par ci al. Jor na lis ta de sig ner,
gra du an do em psi co lo gia

POR EDEN JR.*
*Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre
em Eco no mia e Eco no mis ta (eden-
jr@ho tl mail.com.br)

Quem é você em Round6?

O jo go já co me çou. Quem é vo cê
em Round6?
Sim, vo cê es tá re pre sen ta do na sé rie
que es tá “bom ban do’ na Net flix. E o
su ces so é es se, fo mos re tra ta dos. A sé- 
rie mos tra as di ver sas per so na li da des
dos se res hu ma nos que com põe a
nos sa so ci e da de. Não vou di zer aqui
quais (sem spoi ler), pa ra que vo cê
mes mo ve ja, e se en con tre em uma
de las.
Os per so na gens são pes so as fra cas sa- 
das con vi da das pa ra um jo go (mais
uma chan ce na vi da). Ah Cé lio! En tão,

vo cê es tá di zen do que a so ci e da de é
for ma da de fra cas sa dos?
Não e sim!

A sé rie mos tra tam bém o la do cru el
do ca pi ta lis mo, que mo ve a so ci e da de
a atin gir qual quer ti po de pes soa na
bus car por es ses “cré di tos do ca pi tal”.
Cré di tos es tes pa ra o jo go da vi da em
so ci e da de.

Sem uto pia, vi ver em so ci e da de é
vi ver no ca pi ta lis mo. Se ja ri co ou po- 
bre, re li gi o so ou ateu, de boa ín do le
ou mal ca rá ter, fa mo sos ou des co nhe- 
ci dos. No jo go da vi da são as es co lhas
que nos fa zem cres cer, ou não na vi da.
E o Ca pi ta lis mo, as sim co mo a vi da, é
um jo go com vá ri as ro da das, que fa- 
ze mos pe la so bre vi vên cia na nos sa
tra je tó ria de vi da. Em al guns ca sos jo- 

ga mos so zi nhos, em ou tros em du plas
e até em gru po. A sé rie mos tra is so!
Não há uma fór mu la de su ces so in de- 
pen den te do que vo cê é ou de sua im- 
por tân cia na so ci e da de. Vo cê é ape nas
mais um no mun do, um nú me ro, um
jo ga dor. Acho que es tá cla ro, que que- 
ren do ou não, vo cê já es tá no Round6
da vi da re al, on de “O ho mem é o lo bo
do ho mem”.

Com pre en da que quan do vo cê re-
ce be o car tão, o con vi te pa ra o jo go da
vi da, vo cê nas ceu!
Se vo cê não acre di ta nis so, en tão já sei
qual o seu per so na gem na sé rie. Vo cê
é o in di a no e te rá o mes mo fim que
ele. Mas se vo cê en ten deu, se en con- 
tre em Round6, des cu bra quem é vo cê
e boa sor te no jo go da sua vi da.

Maranhão: armadilhas de uma melhora fiscal

A ter rí vel pan de mia mun di al da
Co vid-19 per ma ne ce dei xan do mar- 
cas nas di ver sas di men sões da exis- 
tên cia hu ma na. No en tan to, na saú de
es pe ci fi ca men te, o pro gres so é vi sí vel,
es pe ci al men te gra ças à va ci na ção,
com o nú me ro de ca sos e de per das de
vi das ar re fe cen do-se nos úl ti mos me- 
ses, em que pe se os la men tá veis 599
mil óbi tos no Bra sil. Lo go es se alen to
se rá sen ti do no co ti di a no das pes so as.
Com mai or li be ra ção de ati vi da des, é
pro vá vel que te nha mos avan ço no
em pre go, na ren da e na eco no mia em
ge ral – ape sar de en tra ves que não po- 
dem ser su bes ti ma dos: in fla ção, pro- 
ble mas fis cais, so la van cos na eco no- 
mia mun di al e a apro xi ma ção do ci clo
elei to ral.

Nas fi nan ças pú bli cas, o Mi nis té rio
da Eco no mia lan çou, em se tem bro úl- 
ti mo, a sex ta edi ção do “Bo le tim de Fi- 
nan ças dos En tes Sub na ci o nais”. Es se
es tu do, que bus ca apri mo rar a trans- 
pa rên cia or ça men tá ria e es ti mu lar o
de ba te so bre as fi nan ças de es ta dos e
mu ni cí pi os, foi cons truí do com ba se
nas in for ma ções re la ti vas a 2020. Ape- 
sar de o do cu men to abor dar va ri a dos
as pec tos, co mo re cei tas, re sul ta do
pri má rio, des pe sa com pes so al e fun- 
dos de pre vi dên cia, cha ma aten ção o
tó pi co que tra ta da Ca pa ci da de de Pa- 
ga men to (Ca pag) dos mu ni cí pi os e,
em es pe ci al, dos es ta dos.

A aná li se da Ca pag é re sul ta do,
con for me a Por ta ria nº 501/2017 do
Mi nis té rio da Fa zen da, da ava li a ção
de três in di ca do res: “en di vi da men to”
(pro por ção en tre a dí vi da do es ta do e
sua re cei ta cor ren te), “pou pan ça cor- 
ren te” (per cen tu al de des pe sas cor- 
ren tes em re la ção às re cei tas cor ren- 
tes) e “li qui dez” (mon tan te das obri- 
ga ções fi nan cei ras di vi di do pe la dis- 
po ni bi li da de de cai xa), que re ce bem
no tas “A”, “B” ou “C”. A Ca pag fi nal re- 
sul ta em qua tro clas si fi ca ção: “A”, “B”,
“C” e “D”, se gun do o es cru tí nio dos
três itens ci ta dos. So men te en tes que
pos su em qua li fi ca ção “A” ou “B” es tão
ap tos a re ce ber ga ran tia da União pa- 
ra em prés ti mos. Es sa cir cuns tân cia

am plia as pos si bi li da des de in ves ti- 
men tos pú bli cos, bem es tar e de sen- 
vol vi men to da so ci e da de.

No mo ni to ra men to an te ri or, de
2020 (com da dos de 2019), o Ma ra- 
nhão ob te ve no ta “C”; no atu al, fi cou
com “B” – o que, “em te se”, ha bi li ta ria
o es ta do a ob ter fi nan ci a men tos com
ga ran tia do Go ver no Fe de ral. O nos so
in di ca dor de “en di vi da men to” per- 
ma ne ceu com o con cei to “A”, e pro- 
gre di mos no de “pou pan ça cor ren te”
(de “C” pa ra “B”) e no de “li qui dez” (de
“C” pa ra “A”).

É lou vá vel o avan ço do Ma ra nhão,
con tu do, tem-se que iden ti fi car o fa- 
tor que con tri buiu pa ra tan to. A am- 
pli a ção da re cei ta cor ren te es ta du al
foi o ele men to pro pul sor des sa as cen- 
são, que no ca so do cál cu lo do in di ca- 
dor “pou pan ça cor ren te”, ela foi de R$
18,7 bi lhões (2019) pa ra R$ 20,4 bi- 
lhões (2020), e pa ra o de “li qui dez”, fez
su bir a dis po ni bi li da de de cai xa de R$
261 mi lhões (2019) pa ra R$ 607 mi- 
lhões (2020) – ala van can do a evo lu ção
des ses dois ín di ces. 

A re cei ta cor ren te to tal, que me lho- 
ra to dos os três in di ca do res an te ri o- 
res, au men tou R$ 1,7 bi lhão de 2019
pa ra 2020 (qua se 10%). Dos com po- 
nen tes da re cei ta cor ren te to tal, os
des ta ques vão pa ra a ele va ção da ar re- 
ca da ção de im pos tos lo cais, de R$ 284
mi lhões (+ 4%), e prin ci pal men te, fri- 
sa-se, pa ra as trans fe rên ci as vin das do
Go ver no Fe de ral (in clu si ve pa ra en- 
fre ta men to da Co vid-19), que cres ce- 
ram R$ 1,2 bi lhão (15%), o que de ter- 
mi nou a di la ta ção con tun den te ve ri fi- 
ca da na re cei ta to tal. O Bo le tim en fa- 
ti za que, sem as trans fe rên ci as da
União, a dis po ni bi li da de de cai xa do
Ma ra nhão te ria fe cha do o ano em po- 
si ção ne ga ti va.

En tre tan to, co mo o pró prio do “Bo- 
le tim de Fi nan ças dos En tes Sub na ci- 
o nais” afir ma, 2020 foi um ano atí pi- 
co, e de vem ser ob ser va das es pe ci fi ci- 
da des des sa épo ca, que vão im pac tar
os exer cí ci os fu tu ros, en tre elas: (a)
por con ta das trans fe rên ci as fe de rais
pa ra com ba ter a pan de mia, a União
re gis trou o mai or dé fi cit da his tó ria
(R$ 745,91 bi lhões) e es ta dos ex pe ri- 
men ta ram per for man ce exu be ran te

(su pe rá vit agre ga do de R$ 33 bi lhões,
an te R$ 1 bi lhão em 2019), no ta da-
men te em de cor rên cia da ele va ção
das re cei tas de trans fe rên ci as, que são
tem po rá ri as (R$ 47 bi lhões a mais que
2019, dos quais + R$ 1,2 bi lhão só pa ra
o Ma ra nhão);

 (b) des pe sas de saú de nos es ta dos
e mu ni cí pi os ex pan di ram-se dis cre ta- 
men te e fo ram com pen sa das pe la re- 
du ção de ou tros gas tos; 

(c) a ar re ca da ção do ICMS, a mais
im por tan te fon te de re cei ta lo cal dos
es ta dos, au men tou em ra zão da in fla- 
ção, que ma jo rou o pre ço dos pro du-
tos tri bu ta dos por es se im pos to, mas
es se fenô me no po de não ocor rer no-
va men te (o Ma ra nhão ar re ca dou R$
284 mi lhões a mais de im pos tos lo cais
em 2020, in clu si ve ICMS); 

(d) des pe sas com pes so al, que so- 
frem res tri ção até o fi nal de 2021, em
vir tu de de le gis la ção que con te ve es se
dis pên dio, de vem vol tar a su bir a par- 
tir de 2022, ano de elei ção (no Ma ra- 
nhão a des pe sa com o fun ci o na lis mo
caiu 2%); 

(e) a Lei Com ple men tar n°
173/2020 ali vi ou o pa ga men to das dí- 
vi das es ta du ais e seus en car gos em
2020, mas do ra van te es sa obri ga ção
vol ta rá, mi nan do as fi nan ças dos es- 
ta dos (o Ma ra nhão pa gou R$ 392 mi- 
lhões de en car gos da dí vi da em 2019 e
ape nas R$ 136 mi lhões em 2020); (f) o
ce ná rio fi nan cei ro ge ral foi tão fa vo rá- 
vel, em 2020, que cin co es ta dos con- 
se gui ram atin gir a no ta “A” na Ca pag
(eram três em 2019); 15 es ta dos, en tre
eles o Ma ra nhão, fi ca ram com “B”
(eram oi to); os de con cei to “C” caí ram
de 14 pa ra qua tro, e três per ma ne ce- 
ram com “D”; e (g) a Por ta ria n°
501/2017 do MF foi re vo ga da pe la
Por ta ria nº 9.365/2021 do Mi nis té rio
da Eco no mia, que tra rá no va me to do-
lo gia pa ra cál cu lo da Ca pag, e, des se
mo do, a fór mu la atu al não tem mais
va li da de, ser vin do ape nas pa ra pa râ-
me tro com pa ra ti vo com anos an te ri o-
res.

Em sín te se, no ce ná rio de me lho ra
fis cal al can ça do pe lo Ma ra nhão em
2020, de ve-se con si de rar as va riá veis
en vol vi das nes sa evo lu ção, bem co mo
os ris cos po ten ci ais que po dem com- 
pro me ter o de sem pe nho no fu tu ro.

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

Edu ca ção e
opor tu ni da des pa ra
quem mais pre ci sa

Edu ca ção e opor tu ni da des sem pre de vem ca mi nhar
jun tas, prin ci pal men te em um mo men to de pro fun da
cri se econô mi ca, mar ca do por acen tu a dos ní veis de de- 
si gual da des so ci ais, pe los quais es ta mos atra ves san do
em nos so país. Con tu do, no Ma ra nhão, o go ver no Flá vio
Di no, pre o cu pa do com as pes so as, tra ba lha, in can sa vel- 
men te, pa ra ga ran tir as con di ções ne ces sá ri as à me lho- 
ria de vi da dos ma ra nhen ses, com Edu ca ção e opor tu ni- 
da des pa ra to dos.

Ações, co mo a qua li fi ca ção pro fis si o nal dos nos sos
jo vens e adul tos, com am pla ofer ta de cur sos de for ma- 
ção ini ci al e con ti nu a da (FICs), têm trans for ma do vi das,
ge ran do ren da e em pre go pa ra quem mais pre ci sa. Ci to
o exem plo da jo vem Ga bri el le Mei re les, es tu dan te do
cur so de Es té ti ca, no po lo Ins ti tu to Di ca Fer rei ra, lo ca li- 
za do no bair ro Co ro a di nho, que vis lum brou, na qua li fi- 
ca ção téc ni ca, uma pos si bi li da de pa ra mu dar sua vi da.
“O cur so abriu opor tu ni da des ‘pra’ gen te ter nos so pró- 
prio em pre en di men to. Mui tas ve zes quis de sis tir, mas
fui até o fim e já es tou ga nhan do meu pró prio di nhei ro,
aten den do a do mi cí lio”, re ve lou com lá gri mas es cor ren- 
do pe lo ros to.

Ga bri el le faz par te de um gru po de 30.544 jo vens e
adul tos que con cluí ram os cur sos FICs, ofer ta dos, no
pri mei ro se mes tre des te ano, pe lo IE MA Vo ca ci o nal –
que não cons ti tui um pré dio fí si co, mas uma ideia con- 
cre ti za da do go ver na dor Flá vio Di no, que tem o ob je ti vo
de ga ran tir opor tu ni da des pa ra as pes so as. 

A jo vem do Co ro a di nho par ti ci pou de cer ti fi ca ção
his tó ri ca, re a li za da nes ta se ma na e que reu niu 1.075
pes so as, que con cluí ram os 30 cur sos/ofi ci nas pro fis si- 
o na li zan tes, ofer ta dos em 11 po los de aten di men tos vo- 
ca ci o nais, em São Luís, no âm bi to do pro gra ma Tra ba- 
lho Jo vem. 

Além dos cer ti fi ca dos en tre gues, hou ve dis tri bui ção
de kits do pro gra ma Mais Ren da, pa ra pos si bi li tar que os
con clu den tes abram seu pró prio ne gó cio, com ple men- 
tem a qua li fi ca ção pro fis si o nal e re ce bam o apoio ne- 
ces sá rio pa ra in ser ção no mer ca do de tra ba lho. A fi na li- 
da de do Mais Ren da é ser vir co mo me ca nis mo de for- 
ma li za ção e fo men to ao em pre en de do ris mo, após a
con clu são dos cur sos pro fis si o na li zan tes.

 Na Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção, o Mais Ren da é
exe cu ta do pe la Se cre ta ria Ad jun ta de Edu ca ção Pro fis si- 
o nal e In te gral, que tem à fren te o pro fes sor An dré Bel lo
e equi pe, a quem pres to meu re co nhe ci men to pe lo pri- 
mo ro so tra ba lho.

 O pro gra ma con tem pla ações de ca pa ci ta ção so bre
em pre en de do ris mo, as so ci a ti vis mo e co o pe ra ti vis mo,
en tre ga de kits bá si cos pa ra ini ci a ti vas em pre en de do- 
ras, além do apoio téc ni co-pro fis si o nal aos es tu dan tes
pa ra cons tru ção de pla nos e aber tu ra de ne gó ci os. No ta- 
da men te, os cur sos vo ca ci o nais e o pro gra ma Mais Ren- 
da são ins tru men tos pa ra ga ran tir que as pes so as pos- 
sam ter opor tu ni da des. Em bre ve, va mos lan çar mais
edi tais pa ra as co mu ni da des de São Luís e de to do o Ma- 
ra nhão. 

São ações de um go ver no que se pre o cu pa com as
pes so as e que in ves te em po lí ti cas pú bli cas, que trans- 
for mam a so ci e da de. Ver ca da jo vem ou adul to, que con- 
cluiu um des ses cur sos, en che-nos de or gu lho e re no va
nos sa es pe ran ça de que eles po dem ir mais lon ge, con- 
quis tar es pa ços e avan çar. Pa ra béns a to dos os que fi ze- 
ram nos sos cur sos, aos es tu dan tes e pro fes so res. Si gam
em fren te!

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

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

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.

Acabou a corrupção, ficou o vocábulo

A gran de ca rac te rís ti ca da lín gua
por tu gue sa é o di na mis mo de que ela
se re ves te. Se fi zer mos um re tros pec- 
to, che ga re mos à evi dên cia de que o
sig ni fi ca do das pa la vras mu da con- 
for me a oca sião, a épo ca ou o lu gar
on de são fa la das. Ou de sa pa re cem,
dei xam de exis tir ou, ain da, ca em no
de su so.

Des sa ma nei ra a nos sa lín gua é a
ex pres são vi va de uma área ge o grá fi ca
dis per sa pe lo mun do in tei ro, mas uni- 
da pe lo sen ti men to da lu so fo nia. Dis- 
tan tes ou pró xi mos, os lu só fo nos cul- 
tu am sua lín gua e seus cos tu mes,
den tro de um prin cí pio bá si co, po rém
ab sor ven do as ma ni fes ta ções cul tu- 
rais do meio em que vi vem.

Acha va-me nes sa es pe cu la ção
quan do es cu to a voz do jor na lei ro a
apre go ar o seu no ti ci o so, cha man do a
aten ção com uma fra se im pac tan te,
man che te da sua fo lha: aca bou a cor- 
rup ção no Bra sil. Achei es tra nho es se
anún cio do ven de dor de jor nais, ina- 
cre di tá vel até, e co me cei lo go a su por
de que se tra ta va de uma pro pa gan da
en ga no sa.

En vol vi do pe la pro pa ga ção da no- 
tí cia che guei a pen sar que o juiz Mo ro,
prin ci pal pro ta go nis ta da La va Ja to,
ha via si do re ad mi ti do na sua no bre
fun ção. Po rém na da dis so, ne nhu ma
pa la vra, ne nhum co men tá rio a es se
res pei to. Mas, não ha via dú vi da, pois
ao che gar em ca sa, li guei o rá dio e lo- 
go a no tí cia se con fir mou.

Foi a par tir daí que co me cei com as
mi nhas jus ti fi cá veis e in fin dá veis pre- 
o cu pa ções, bus can do iden ti fi car o
que de fa to ha via acon te ci do. E, nes- 
sas oca siões o ra ci o cí nio é mui to rá pi- 
do, até en con trar um por to se gu ro
que aco lha su as idei as, que sur gem
em pro fu são.

Ora, co mo aca bou a cor rup ção em
um dos paí ses mais cor rup tos do
mun do? Mas, era ver da de o que di zia
o jor nal, pois a de ci são fi nal vi e ra da
Câ ma ra Fe de ral, até pas sar pe lo Se na- 
do, lu gar dos ho mens hon ra dos ti pos
Re nam e tais, on de os pra tos fi ca ram a
lim po res tan do aos de pu ta dos ba ter o
mar te lo.

De se jei apro fun dar o as sun to, que
con si de rei de re al im por tân cia pa ra a

nos sa lín gua e pa ra os nos sos cos tu- 
mes, en fim, pa ra a lu so fo nia. Foi as- 
sim que fir mei meu pen sa men to: se
aca bou a cor rup ção, se aca bou mes- 
mo de vez, is to é, o cri me e a pa la vra
fo ram de fi ni ti va men te so ter ra dos. Se
não mais exis te de fa to, não mais po de
exis tir uma pa la vra pa ra de fi nir o que
de sa pa re ceu, tan to ma te ri al men te,
quan to no cam po do sen ti men to pes- 
so al ou da in te lec tu a li da de.

En tre tan to, pa ra bem me as se gu rar
do que es ta va pen san do e da ve ra ci- 
da de des se no vo qua dro que es ta ria se
de se nhan do na nos sa cul tu ra e nos
nos sos diá ri os, bus quei o si te do Se- 
na do, pa ra es cu tar os re pre sen tan tes
de ca da Es ta do, a co me çar, ló gi co, pe- 
lo Ma ra nhão, on de ain da me lhor se
fa la a lín gua por tu gue sa nes se país.
As sim, on de ha ve ria tam bém, mai or
di fi cul da de em me xer no seu al fa be to.

Por coin ci dên cia es bar rei lo go nos
da dos bi o grá fi cos po lí ti co-le gis la ti vos
de um dos nos sos se na do res, cu jo no- 
me me es cu so de re ve lar por que es tou
se gu ro de que po de ter ha vi do al gum
en ga no na ali men ta ção do si te do Se- 
na do, de on de co lhi as in for ma ções
que ora trans mi to. Va mos a elas: “É in- 
ves ti ga do por pe cu la to ecor rup ção,
por su pos to en vol vi men to com o des- 
vio de ver bas do Mi nis té rio do Tra ba- 
lho, por meio da con tra ta ção ir re gu lar
de ONGs. 

Tam bém por su pos to cri me con tra
a lei de Li ci ta ção quan do co man da va
a Se cre ta ria de Es por te do Ma ra nhão –
te ria fa vo re ci do uma em pre sa pa ra a
re for ma de um gi ná sio, dis pen san do a
li ci ta ção de for ma in de vi da. Em en- 
tre vis ta à im pren sa lo cal, no en tan to,
o se cre tá rio de es por tes que o su ce- 
deu te ria de cla ra do que a de ci são de
pa rar a obra foi po lí ti ca”.

 “É in ves ti ga do em três ações ci vis
de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, mo- 
vi das pe lo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
e pe lo MP do Ma ra nhão, uma de las
por su pos ta men te ter se be ne fi ci a do
do uso de um ja ti nho cus te a do por
en ti da de so ci al con ve ni a da com o Mi- 
nis té rio do Tra ba lho, à épo ca em que
atu a va co mo se cre tá rio da pas ta. 

Em ne nhu ma das ações ele se tor- 
nou réu, pois não foi ini ci a do pro ces- 
so”. “Des de mar ço de 2016, o se na dor
ar ren da o Sis te ma Di fu so ra de Co mu- 
ni ca ção, es pe ci fi ca men te a Re de Di- 
fu so ra, a Di fu so ra FM e o web si te

MA10,ten do no me a do o jor na lis ta e
pu bli ci tá rio Ze ca Pi nhei ro pa ra seu
qua dro ad mi nis tra ti vo e uti li za do os
veí cu los co mo pa lan que de su as
ações co mo de pu ta do fe de ral e em
be ne fí cio de ali a dos po lí ti cos … … As
tran sa ções fi nan cei ras re fe ren tes ao
ar ren da men to e tam bém a uma pos- 
sí vel ven da do con glo me ra do fo ram
in ter me di a das pe lo em pre sá rio Wil ler
To maz de Sou za, que foi pre so pe la
Ope ra ção La va Ja to em 18 de maio de
2017. 

O se na dor tam bém ad qui riu em
abril de 2018 o Sis te ma Si nal Ver de de
Co mu ni ca ção, ba se a do em Ca xi as,
que in clui a TV Si nal Ver de e a rá dio Si- 
nal Ver de. Tan to o ar ren da men to to tal
ou par ci al de con ces sões de ra di o di- 
fu são co mo a pos ses são de las por par- 
la men ta res são proi bi dos pe lo Có di go
Bra si lei ro de Te le co mu ni ca ções e pe la
Cons ti tui ção”. “Apre sen tou o prin ci-
pal des ta que ao pro je to de lei das 10
Me di das con tra cor rup ção, acres cen- 
tan do que ma gis tra dos e in te gran tes
do Mi nis té rio Pú bli co res pon dam por
cri me de abu so de au to ri da de quan do
atu a rem com con du ta in com pa tí vel
com o car go. 

Es te des ta que, o mais po lê mi co de
to das as mu dan ças, con si de ra do por
al guns uma ten ta ti va de in ti mi dar a
Ope ra ção La va Ja to, foi apro va do por
313 vo tos a fa vor, 132 con trá ri os e cin- 
co abs ten ções. 

O se na dor afir ma que juí zes e pro-
mo to res atu al men te co me tem ar bi- 
tra ri e da des, co mo um juiz que per deu
um voo e por is so or de nou a pri são de
um fun ci o ná rio da TAM, e tem co mo
pu ni ção a apo sen ta do ria com sa lá rio
in te gral. O des ta que apro va do não
pre vê o fim des te be ne fí cio.

Acho que nem há ne ces si da de de
co men tá ri os, a res pei to das re pre sen- 
ta ções do Ma ra nhão. Pri mei ro, na Câ- 
ma ra, com a pro pos ta imo ral de seis
bi lhões de re ais pa ra se rem gas tos no
car na val elei to ral de 2021. 

Ago ra, vem ou tro re pre sen tan te,
des ta fei ta no Se na do, e aca ba com a
cor rup ção. Tu do é per mi ti do fa zer,
rou bar, ma tar, etc., etc., etc. e bo ta etc.
nis so. E a so ci e da de que se fer re. Aca-
bou mes mo a cor rup ção, mas co mo
es se pro ces so é fal so, men ti ro so, fi cou
o vo cá bu lo pa ra que al gum co ra jo so
pos sa fa zer re fe rên cia ao que acon te-
ceu.

O poder da informaçao

“Sá bi os são os que apren de ram es- 
sas ver da des: en cren cas são tem po rá- 
ri as, o tem po é um tô ni co, a atri bu la- 
ção é um tu bo de en saio.” Wil li am
Arthur Ward (1921-1994), ad mi nis tra- 
dor ame ri ca no.

 
No re gi me ca pi ta lis ta de li vre con- 

cor rên cia o mer ca do – e su as for mas
im per fei tas – é o agen te re gu la dor das
tran sa ções for ma do ras dos pre ços; as
in for ma ções ne ces sá ri as à to ma da de
de ci sões por par te dos agen tes econô- 
mi cos de vem es tar dis po ní veis a to- 
dos, ao mes mo tem po, no mes mo lu- 
gar, de for ma que o aces so a elas se ja
de mo cra ti za do.

 
As sim é a In ter net na era da eco no- 

mia glo ba li za da: to das as in for ma ções
es tão à dis po si ção de quem pos sui
uma li nha te lefô ni ca e um sim ples
com pu ta dor que pos sa ser co nec ta do
à re de mun di al, sen do in dis pen sá vel,
con tu do, que as pes so as te nham a ini- 
ci a ti va de es ta be le cer es sa co ne xão e,
de pos se das in for ma ções, sai bam in- 
ter pre ta-las e fa çam bom uso de las.
Es sas pes so as es ta rão fa da das ao su- 
ces so na dis pu ta ca da vez mais acir ra- 
da no mer ca do, na li de ran ça que vi e- 
rem a exer cer se ja co mo em pre sá ri os,
se ja co mo pro fis si o nais li be rais, in- 
clu si ve co mo pro fes so res.

 
Os Ad mi nis tra do res sa bem: quan- 

do se es tu da so bre a ci ên cia da ad mi- 
nis tra ção apren de-se que o pa trão
não po de nem de ve co brar res pon sa- 
bi li da des a um em pre ga do que não
co nhe ce ou não tem aces so às in for- 
ma ções dis po ní veis; de ou tra for ma,
em pre ga dos que de tém in for ma ções
não po dem fu gir às res pon sa bi li da des
do car go ou fun ção exer ci dos, nem
ale gar o des co nhe ci men to da Lei, co- 
mo na ci ên cia do Di rei to.

 
Daí de cor re a im pe ri o sa ne ces si da- 

de de dis tin guir-se en tre aque las pes- 
so as que sim ples men te não têm aces- 
so às in for ma ções – e, por tan to, não
po dem ter co bra das res pon sa bi li da- 
des – da que las que, co nhe cen do-as,
não sa bem in ter pre ta-las ou – o que é
pi or – fin gem não sa ber. Aí es ta ria ca- 
rac te ri za do um ates ta do de in com pe- 
tên cia ou uma ati tu de de li be ra da de
con fun dir e uma si tu a ção ou ou tra
de ve ria ser pu ni da.

 
Nos di as de ho je os go ver nos fe de- 

ral, es ta du al e mu ni ci pal es tão su jei- 
tos a uma no va or dem fis cal que os
obri ga a res pei tar de ter mi na dos li mi- 
tes de ges tão: não po dem gas tar mais
do que ar re ca dam, nem cri ar no vas
des pe sas pa ra as quais não exis tam
re cei tas alo ca das e, se des res pei ta- 
rem, es ta rão su jei tos a san ções ad mi- 
nis tra ti vas e pe nais. De vem ad mi nis- 
trar de for ma trans pa ren te e per mi tir
que as in for ma ções che guem os con- 
tri buin tes, à so ci e da de or ga ni za da, ao
mes mo tem po e no mes mo lu gar, de
for ma que pos sam emi tir juí zo de va- 
lor so bre seus atos.

 
Mes mo as sim, vez por ou tra, es sas

in for ma ções são pos tas em dú vi da,
sem fun da men tos ou ra zão apa ren te.
A ad mi nis tra ção mu ni ci pal, a ca da
dois e qua tro me ses, faz pu bli car os
seus re la tó ri os de exe cu ção or ça men- 
tá ria e de ges tão fis cal – e os co lo ca na
In ter net -, pa ra que os in te res sa dos
pos sam co nhe cer o que es tá sen do
fei to com o di nhei ro pú bli co.

 
São in for ma ções so bre to dos os re-

cur sos que cons ti tu em as re cei tas da
Pre fei tu ra, prin ci pal men te as Trans fe-
rên ci as, bem co mo so bre o li mi te que
es tá sen do gas to com des pe sas de
pes so al em re la ção à re cei ta cor ren te
lí qui da. Es tá tu do lá, mas mui tos con-
ti nu am fa zen do olhos e ou vi dos de
mer ca dor. .

 
Es se po si ci o na men to vem di fi cul-

tan do ne go ci a ções. Co mis si o na dos
da Pre fei tu ra fi ca ram oi to anos sem
ne nhum au men to. O en te mu ni ci pal
não po de le gis lar so bre ma té ria fi nan- 
cei ra e mui to me nos so bre des pe sas
de pes so al, e de pen de da Câ ma ra, pa- 
ra me lho rar a vi da dos seus fun ci o ná- 
ri os, mas po de ter uma ação fis cal
mais efi ci en te so bre a sua atu al ba se
de con tri bui ção, ar re ca dan do mais
sem ne ces si da de de au men tar im pos- 
tos.

 
Es ta mos di an te de um im pas se? Se

hou ver boa von ta de dos pre fei tos,
não. Te mos que ter com pre en são e es- 
pí ri to pú bli co, a fim de que uma so lu- 
ção pos sa sur gir.

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

Pa ne no sis te ma

Era uma tar de de se gun da, 4 de ou tu bro, quan do o
sis te ma ruiu. Tu do pa rou e as pes so as es ta vam, ins tan- 
ta ne a men te, des co nec ta das. What sApp, Fa ce bo ok e Ins- 
ta gram, os três pi la res do im pé rio de Zuc ker berg es ta- 
vam in co mu ni cá veis. Até o Te le gram “bu gou” com o ex- 
ces so de pes so as que a ele re cor re ram co mo al ter na ti va.

O fa to cau sa es pé cie em ra zão da mag ni tu de, pos to
que qua se 3 bi lhões de pes so as fo ram im pac ta das di re- 
ta men te pe la fa lha dos ser vi ços. O epi só dio de mons trou
co mo fi ca mos de pen den tes des sa tec no lo gia e, pa ra
mui tos, co mo a pró pria vi da é an co ra da nas cha ma das
re des so ci ais.

A pa ne nos prin ci pais ca nais de re la ci o na men to mos- 
trou to da nos sa fra gi li da de, di an te do flu xo dos tri lhões
de terabytesque por uma tar de con ges ti o na ram. E a
ana lo gia ca be bem no ca so em te la.

Ima gi ne co mo que vo cê es tá tra fe gan do em uma via
com bi lhões de ou tros car ros, ca da um com um des ti no.
Vo cê olha pa ra um la do e pa ra o ou tro, tu do pa ra do. Vol- 
ta-se pa ra trás e não al can ça o fim da fi la de car ros, mi ra
o ho ri zon te e não en con tra a luz que re pre sen ta o fim do
tú nel.

Vo cê não con se gue sair do lu gar, o car ro cheio de pa- 
co tes, ca da um de les com en con tros, com pro mis sos,
en co men das, en tre gas, sor ri sos, ima gens, in for ma ções.
Tu do ali, es tag na do em uma fi la de da dos na qual na da
se pro ces sa.

A fa lha, com co di no me tão es tra nho quan to o pró prio
pro ble ma, até foi de tec ta da em tem po, mas não so lu ci o- 
na da. “5XX Ser ver Er ror”, pa ra quem não é do ra mo, al go
que cer ta men te so ou bem es tra nho.

Na prá ti ca, o er ro con fir ma aqui lo que se apre sen ta va
pa ra o usuá rio, ou me lhor, o que não se apre sen ta va. O
ter mo téc ni co foi “tra du zi do” pa ra o lei go co mo uma so- 
li ci ta ção que não po dia ser aten di da pe lo ser vi dor, ou
se ja, o pa co te de da dos não po dia ser en tre gue.

 
Sem co mu ni ca ção en tre ser vi dor e usuá rio, a es tru tu- 

ra, ain da que por um cur to pe río do co lap sou e mos trou
a vul ne ra bi li da de hu ma na di an te do ema ra nha do de
com ple xas co ne xões que di tam o co ti di a no. A vi da ho je
es tá nas te las dos smartpho nes, is so fi cou mais do que
pro va do nes te 4 de se tem bro.

Mui tos acre di tam que as re des in flu en ci am o co ti di a- 
no, mas so bre es sa afir ma ção ca bem mui tas re fle xões.
Creio que a prin ci pal de la se ja quem in flu en cia quem?
Em que di men são? Ora, se são as re des fei tas de pes so as,
não se ri am elas a mol dar tais fer ra men tas, con for mar
seus pa drões de vi da?

De to da sor te, mes mo sem uma res pos ta, vis to que
es te não é o cer ne des te en saio, a pa ra li sa ção mos trou o
quan to nos tor na mos de pen den tes da tec no lo gia pa ra
as mais di ver sas si tu a ções da vi da em so ci e da de. Do
sim ples ba te pa po às cha ma das de emer gên ci as que po- 
dem sal var vi das.

Por uma tar de, ne go ci a ções pa ra li sa ram, tran sa ções
não fo ram con cre ti za das, pe di dos, ser vi ços fi ca ram pa- 
ra dos, tra ba lhos fi ca ram pen den tes de apro va ções, mui- 
tos tra ba lha do res cru za ram os bra ços. Um pre juí zo fi- 
nan cei ro cer ta men te in cal cu lá vel.

O pró prio Ju di ciá rio ho je uti li za to das as re des pa ra
de al gu ma for ma se re la ci o nar com seu pú bli co. Pa ra o
exer cí cio diá rio de su as ati vi da des, ci to o What sApp, fer- 
ra men ta que pos si bi li ta a re a li za ção de um sem nú me ro
de atos ju di ci ais, to dos vá li dos e aten den do ao prin cí pio
do de vi do pro ces so le gal.

In ti ma ções, co mu ni ca ções, cum pri men to de di li gên- 
ci as e até ca sa men tos já são fei tos com ba se no apli ca ti- 
vo, que já não é só de men sa gens, mas um com ple to sis- 
te ma de co mu ni ca ção.

Di an te da que da dos sis te mas, te ve gen te que fi cou
pra ti ca men te in co mu ni cá vel, uma vez que mui tos já se
ha bi tu a ram a fa zer até as li ga ções por meio des ses dis- 
po si ti vos, em es pe ci al o What sApp.

O epi só dio foi uma opor tu ni da de pa ra re pen sar mos a
for ma co mo li da mos com es ses dis po si ti vos. Se por um
la do não po de mos mais vi ver sem as fa ci li da des por eles
tra zi das, por ou tro o ocor ri do con fir ma que a con cen- 
tra ção em ape nas um con glo me ra do ge ra um ris co imi- 
nen te ao fun ci o na men to da pró pria so ci e da de.

Por al gum mo men to, vol ta mos a ser pu ra men te hu- 
ma nos. Po de mos tro car o to que do tou ch scre en pe lo
ca ri nho ao pró xi mo, o fo co nas te las pe la aten ção ao
nos so co mum. Os li kes pu de ram ser fei tos olho no olho,
com trans pa rên cia e sin ce ri da de, as sim co mo aque le
afe tu o so abra ço em quem ama mos po de ser da do em
ver da de.

Sal va guar dan do even tu ais im pac tos ne ga ti vos, a tar- 
de da que la se gun da cons ti tuiu uma gran de opor tu ni da- 
de pa ra as sis tir mos a um bom fil me, ler um li vro, com- 
par ti lhar mais mo men tos ao la do de quem ama mos.

Por fim, o fa tí di co even to ser viu de li ção pa ra mos trar
se re al men te es ta mos no con tro le de nos sas vi das, na di- 
an tei ra dos pro ces sos e re la ci o na men tos es ta be le ci dos
co ti di a na men te.

E vo cê? Apro vei tou aque la pau sa pa ra vol tar os olhos
pa ra o que re al men te im por ta e re to mar a ro ti na “nor- 
mal men te” no dia se guin te; ou en trou em co lap so va rou
a noi te ten tan do or ga ni zar as cen te nas de men sa gens e
acon te ci men tos após o res ta be le ci men to dos ser vi ços?

Es sa é uma re fle xão im por tan te e a res pos ta de fi ni rá
bem quem as su me as ré de as da sua exis tên cia.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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A explosão foi causada por um homem-bomba, informou Matiullah Rohani, autoridade
regional do Talibã encarregado da Cultura e Informação

Sub no ti fi ca ção

Va ci na ção

ATENTADO

Explosão mata 46
pessoas no Afeganistão

U
m ho mem-bom ba ata cou 
uma mes qui ta de Kun duz, 
pro vín cia do nor des te do 
Afe ga nis tão, ma tan do 46 

pes so as e fe rin do mais de 140, se gun- 
do a agên cia de no tí ci as es ta tal Bakh- 
tar. A ex plo são foi cau sa da por um ho- 
mem-bom ba, in for mou Ma tiul lah 
Roha ni, au to ri da de re gi o nal do Ta li bã 
en car re ga do da Cul tu ra e In for ma ção. 
“Até ago ra re ce be mos 35 cor pos e 
mais de 50 fe ri dos”, dis se à AFP um 
mé di co do Hos pi tal Cen tral de Kun- 
duz, que pe diu pa ra não ser iden ti fi- 
ca do. Pou co an tes, um re pre sen tan te 
lo cal da ONG Mé di cos Sem Fron tei ras 
(MSF) dis se que sua clí ni ca em Kun- 
duz ha via re ce bi do “mais de 90 pa ci- 
en tes fe ri dos e pe lo me nos 15 cor pos”.

Ima gens com par ti lha das nas re des 
so ci ais, que não pu de ram ser ve ri fi ca- 
das, mos tram vá ri os cor pos en san- 
guen ta dos caí dos no chão. A ex plo são 
ocor reu du ran te a ora ção do meio-
dia, a mais mo vi men ta da de sex ta-fei- 
ra, dia do des can so mu çul ma no. Tes- 
te mu nhas des cre ve ram ce nas atro zes. 
“Eu vi pe lo me nos 40 ca dá ve res”, con- 
tou um co mer ci an te lo cal, Zal mai 
Alok zai, que ime di a ta men te foi ao 
hos pi tal pa ra do ar san gue pa ra as ví ti- 
mas. “As am bu lân ci as iam e vi nham 
sem pa rar pa ra trans por tar os cor- 
pos”, ex pli cou.

A au to ria do ata que não foi rei vin- 
di ca da até o mo men to, mas o gru po 
ter ro ris ta Es ta do Is lâ mi co, ri val do Ta- 
li bã, co me teu atos se me lhan tes nas 
úl ti mas se ma nas.

Há cin co di as, o gru po as su miu a 
res pon sa bi li da de por um ata que a 
uma mes qui ta de Ca bul que dei xou

A EXPLOSÃO OCORREU DURANTE A ORAÇÃO DO MEIO-DIA EM UMA MESQUITA.

cin co mor tos. Uma ce rimô nia fú ne- 
bre era re a li za da no lo cal após a mor te 
da mãe de Za bihul lah Mu jahid, o por- 
ta-voz do Ta li bã, mor ta na se ma na 
pas sa da. Ape sar de am bos se rem su- 
ni tas, EI e Ta li bã são ini mi gos.

No Afe ga nis tão, os xi i tas, que re pre- 
sen tam 20% da po pu la ção, são fre- 
quen te men te al vo de ata ques, co me- 
ti dos na mai o ria dos ca sos pe lo bra ço 
lo cal do gru po Es ta do Is lâ mi co, o Es- 
ta do Is lâ mi co-Kho ra san (EI-K).

Es te gru po as su miu a res pon sa bi li- 
da de por al guns dos ata ques mais 
san gren tos dos úl ti mos anos no Afe- 
ga nis tão e no Pa quis tão – so bre tu do, 
aten ta dos sui ci das em mes qui tas, 
hos pi tais e ou tros lo cais pú bli cos. O 
gru po tem co mo al vo os mu çul ma- 
nos, os quais con si de ra he re ges, co mo 
os xi i tas do gru po ét ni co ha za ra.

Em agos to de 2019, ele as su miu a 
res pon sa bi li da de por um ata que a xi i- 
tas du ran te um ca sa men to em Ca bul, 

que ma tou 91 pes so as. Tam bém é res- 
pon sá vel por um ata que em maio de 
2020 con tra a ma ter ni da de de um 
bair ro de mai o ria xi i ta da ca pi tal afe- 
gã, no qual 25 pes so as mor re ram, in-
cluin do 16 mães e vá ri os re cém-nas ci-
dos.

O fa to de o Ta li bã ter che ga do ao 
po der em me a dos de agos to não aca- 
bou com a ame a ça ter ro ris ta no país. 
No dia 26 do mes mo mês, mais de 100 
pes so as fo ram mor tas, in cluin do 13 
sol da dos ame ri ca nos, em um ata que 
na área do ae ro por to de Ca bul, rei vin- 
di ca do pe lo EI-K. “Os fa tos de ho je en- 
tram em uma ten dên cia pre o cu pan te 
de vi o lên cia”, la men tou a mis são da 
ONU no Afe ga nis tão (UNA MA) em 
um tuí te. As Na ções Uni das tam bém 
aler ta ram nes ta sex ta-fei ra que ape- 
nas um ter ço das aju das de emer gên- 
cia pe di das pa ra o Afe ga nis tão fo ram 
dis tri buí das, em um país ame a ça do 
por uma even tu al cri se hu ma ni tá ria.

PANDEMIA

Brasil chega a 600 mil mortos por covid-19

O MARANHÃO ULTRAPASSOU A MARCA DE 1000 MORTOS EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS NO ÚLTIMO BOLETIM DIVULGADO

O Bra sil che ga nes ta sex ta-fei ra à
trá gi ca mar ca de 600 mil mor tes pe la
co vid-19. Es se nú me ro foi al can ça do,
se gun do o con sór cio de im pren sa,
pou co mais de três me ses e meio de- 
pois de cra var meio mi lhão de vi das
per di das. No pe río do mais crí ti co da
pan de mia, o país che gou a re gis trar
mais de 4 mil óbi tos por dia.

É ver da de que o qua dro atu al é me- 
nos dra má ti co, gra ças à va ci na- 
ção que o go ver no tan to re lu tou em
apoi ar. Mas, ain da as sim, são re gis tra- 
das qua se 500 vi das per di das por dia.
Em nú me ro to tal de mor tes du ran te a
pan de mia do no vo co ro na ví rus, o
Bra sil só fi ca atrás dos Es ta dos Uni- 
dos.

O país, co mo tem mos tra do a Co- 
mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI) da co vid-19, er rou de mais na
con du ção da pan de mia. Atra sou o
pro ces so de va ci na ção por ques tões
po lí ti cas, pre va le cen do o ne ga ci o nis- 
mo em re la ção à do en ça, e o go ver no
op tou por dis se mi nar um tra ta men to

pre co ce ine fi caz, com clo ro qui na e
iver mec ti na, que, se gun do a ci ên cia,
não são in di ca dos pa ra a co vid-19.

Da dos mais re cen tes da Fun da ção
Oswal do Cruz apon tam que há uma
que da con tí nua nos nú me ros de in- 
fec ta dos e de mor tes pe lo no vo co ro- 
na ví rus. Ou tro da do po si ti vo é a es tag- 
na ção na ta xa de ocu pa ção de lei tos
de UTI de co vid-19 pa ra adul tos no
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS).

Mui tos es pe ci a lis tas di zem que,
mes mo 600 mil mor tes sen do um nú- 
me ro as sus ta dor, é pos sí vel que o to tal
de óbi tos se ja ain da mai or. Um dos
cri a do res da Agên cia Na ci o nal de Vi- 
gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa), o mé di co
Gon za lo Ve ci na, acre di ta que, in cluin- 
do a sub no ti fi ca ção, é pos sí vel que
mais de 1 mi lhão de pes so as te nham
mor ri do de co vid no Bra sil.

Mé di cos e epi de mi o lo gis tas atri bu- 

em a re du ção dos ca sos e de mor tes
pe la co vid-19 no Bra sil ao au men to da
va ci na ção. In for ma ções do Mi nis té rio
da Saú de apon tam que qua se 45% da
po pu la ção bra si lei ra es tá com o ci clo
de imu ni za ção com ple to, ou se ja,
com as du as do ses. O ide al, no en tan- 
to, é que a va ci na ção atin ja pe lo me- 
nos 70% dos bra si lei ros.

Pa ra es pe ci a lis tas, o fa to, no en tan-
to, de a va ci na ção es tar avan çan do
não sig ni fi ca que es tá na ho ra de abrir
mão de me di das de pro te ção. 

O uso de más ca ras ain da se rá ne-
ces sá rio por mui to tem po, as sim co- 
mo me di das de hi gi e ne, co mo la var as
mãos com cons tân cia e usar ál co ol
em gel. 

No en ten der dos mé di cos, ape sar
de al guns es ta dos, co mo Rio de Ja nei- 
ro e São Pau lo, já es ta rem es tu dan do o
fim do uso de más ca ras em lo cais
aber tos, ain da é ce do pa ra is so. Is so,
in clu si ve, é o que diz o Con se lho Na ci- 
o nal de Se cre tá ri os de Saú de (Co- 
nass).

Au men to de qua se 40% nos úl ti mos 12
me ses

PRE PA RE O BOL SO

Pe tro bras au men ta
ga so li na e gás de
co zi nha em 7%

Ape sar das quei xas do pre si den te Jair Bol so na ro, a Pe- 
tro bras in for ma que re a jus ta rá o pre ço do gás de bo ti jão
e da ga so li na em 7% a par tir des te sá ba do (09/10).

Os re a jus tes anun ci a dos pe la Pe tro bras va lem so- 
men te nas re fi na ri as. Ou se ja, os au men tos po dem ser
ain da mai o res, pois têm os ga nhos das dis tri bui do ras e
dos pos tos. Os con su mi do res de vem pre pa rar o bol so.

Já o gás de co zi nha en cos ta dos R$ 125. A ga so li na e o
gás de co zi nha es tão pe san do mui to no or ça men to das
fa mí li as e pu xan do a in fla ção pa ra ci ma. Em se tem bro, o
Ín di ce de Pre ços ao Con su mi dor Am plo (IP CA) fi cou em
1,16%, o mai or pa ra o mês des de 1994, iní cio do Pla no
Re al. Em 12 me ses, a ta xa al can ça 10,25%.

A jus ti fi ca ti va da Pe tro bras pa ra

mais um re a jus te é a dis pa ra da do

dó lar e das co ta ções do pe tró leo no

mer ca do in ter na ci o nal, que es tão

nos ní veis mais ele va dos em três

anos.

O dó lar es tá sen do ven di do aci ma de R$ 5,50, re fle tin- 
do as in cer te zas po lí ti cas no país. “Es ses ajus tes são im- 
por tan tes pa ra ga ran tir que o mer ca do si ga sen do su pri- 
do em ba ses econô mi cas e sem ris cos de de sa bas te ci- 
men to”, diz a em pre sa.

A es ta tal in for ma que o pre ço mé dio de ven da do gás
pas sa rá de R$ 3,60 pa ra R$ 3,86 por kg, equi va len te a R$
50,15 por 13kg. No ca so da ga so li na, o pre ço mé dio de
ven da pas sa rá de R$ 2,78 pa ra R$ 2,98, re fle tin do re a jus- 
te mé dio de R$ 0,20 por li tro.

No fi nal de se tem bro, a Pe tro bras ha via re a jus ta do o
di e sel em 8,9%, pro vo can do a ira dos ca mi nho nei ros,
ba se po lí ti ca do pre si den te Bol so na ro. Ho je, a pe tro lí fe- 
ra é pre si di da pe lo ge ne ral Jo a quim Sil va e Lu na.

A ga so li na te ve al ta de 2,32% no mês pas sa do. Com o
au men to, o item acu mu la in fla ção de 39,60% em 12 me- 
ses, até se tem bro, no âm bi to do Ín di ce Na ci o nal de Pre- 
ços ao Con su mi dor Am plo (IP CA), in di ca dor ofi ci al de
in fla ção do go ver no. Os da dos fo ram di vul ga dos na sex- 
ta-fei ra (8) pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta- 
tís ti ca (IB GE).

Os com bus tí veis su bi ram 2,43%,

in flu en ci a dos pe la al ta na ga so li na e

no eta nol (3,79%).

Se gun do o IP CA, por con ta do au men to, o se tor dos
trans por tes, com 1,82%, ace le rou em re la ção a agos to,
quan do va ri ou a 1,46%. Além dis so, o gás vei cu lar
(0,68%) e o óleo di e sel (0,67%) tam bém apre sen ta ram
va ri a ção po si ti va.

Ain da em Trans por tes, des ta cam-se as al tas de
28,19% nas pas sa gens aé re as, após a que da de 10,69%
re gis tra da em agos to, e de 9,18% nos trans por tes por
apli ca ti vo, cu jos pre ços já ha vi am su bi do 3,06% no mês
an te ri or.

Os au to mó veis no vos (1,58%), os au to mó veis usa dos
(1,60%) e as mo to ci cle tas (0,63%) se guem em al ta, con- 
tri buin do con jun ta men te com 0,08 p.p. no IP CA de se- 
tem bro. Por fim, ca be men ci o nar a al ta de 0,19% nos
ôni bus in ter mu ni ci pais, que de cor re, em par ti cu lar, dos
re a jus tes en tre 11% e 13% apli ca dos em For ta le za
(6,55%) a par tir de 3 de se tem bro.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

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


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 (PA-512/2021)
Objeto: Constituição de REGISTRO DE PREÇOS para contratação dos serviços de  

desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados e serviços de 

limpeza dos reservatórios de água (superiores e inferiores), nas dependências dos prédios que 

compõem o TRT 16ª Região (capital e interior) de acordo com as quantidades e especificações 

constantes no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor 

Preço. Data de abertura: 22 de setembro de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital é gratuito e está à disposição dos 

interessados para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e 

www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001 - 3º 

andar - Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 

2109-9378/9379/9421/98424-6218 das 08 às 17 horas. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 – CPL
Processo Administrativo nº 196/2021

AVISO DE REMARCAÇÃO LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
DATA DA SESSÃO: 26/10/2021.  
HORÁRIO: 09h00min (nove horas).
FONTE DE RECURSOS:   RECURSOS ORDINÁRIOS 
VALOR ESTIMADO: R$ 334.562,37 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais, trinta e sete centavos).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de 
segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem 
como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou 
no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. Mais Informações poderão ser 
consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 30 de setembro de 2021.

Gloria Maria Aguiar Costa
 Presidente CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 – CPL
Processo Administrativo Nº 336/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais, no trecho Locali-
dade Brejão até Localidade Periquito, no Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, conforme projeto básico.
DATA DA SESSÃO: 27/10/2021. 
HORÁRIO: 09h00min (nove horas).
FONTE DE RECURSOS:  CODEVASF – CONVÊNIO Nº 8.328.00/2020.
VALOR ESTIMADO: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de segun-
da a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem como 
no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou no site do 
Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. Mais Informações poderão ser consultadas 
e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 30 de setembro de 2021.

Gloria Maria Aguiar Costa
 Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PARA PARCERIA PÚBLICO 
PRIVADA Nº 002/2021 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
GLOBAL MELHOR TECNICA. OBJETO: Concessão    Administrativa    para    
Gestão   do Serviço de Iluminação Pública Municipal. DATA DA ABERTURA: 
23.11.2021.HORÁRIO: 09 HORAS 00 MINUTOS. ENDEREÇO:  Avenida 11 
de Março, S/N – CENTRO – CEP 65.780 – 000 – GOVERNADOR EUGÊNIO 
BARROS – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no 
horário de 08h30min às 12:00 hs, de Segunda à Sexta Feira, na Sede da CPL, na 
Avenida 11 de Março, S/N – Centro – com a Presidente da CPL ou Membros da 
CPL, somente por endereço eletrônico. pmgeb.licitacoes@hotmail.com. DATA: 07 
de outubro de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SORTEIO E COMPOSIÇÃO DE SUBCOMI
SÃO TÉCNICA

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021

O Município de São João do Sóter – MA, através da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Av. da Esperança, 2025 – Centro, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, 
no dia 26 de outubro de 2021, às 14:00 horas, em sua sede, localizada no endereço Av. da Esperança, 
2025 – Centro, Prefeitura Municipal de São João do Sóter - MA, sessão pública de sorteio, para escolha 
dos membros que irão compor a Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e o julgamento 
das propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito da Tomada de Preços a ser publicada, que 
tem por objeto a contratação de serviços de publicidade, por intermédio de agências de publicidade.

Serão sorteados 03 (três) nomes dentre os profissionais abaixo relacionados, sendo 02 (dois) profis-
sionais com vínculo com a Prefeitura de São João do Sóter e 01 (um) profissional sem vínculo com 
a Prefeitura de São João do Sóter:

Relação de profissionais que mantêm vínculo com a Prefeitura de São João do Sóter (02 nomes a 
serem sorteados):

Nos termos do § 5º, do artigo 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas antes 
da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante 
da relação acima, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. As impugnações deverão ser proto-
coladas junto à Comissão Permanente de Licitação.
São João do Sóter/MA, 08 de outubro de 2021.

                ANÚNCIO PARA JORNAL 
MISSA DE SETIMO DIA 

 

IRENE MORAES PEREIRA 

                                                                           CONVITE 

OS FAMILIARES DA SAUDOSA IRENE MORAES PEREIRA, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA 

A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 11.10.2021 (SEGUNDA -FEIRA) ÀS 19.00H NA 

PARÓQUIA SÃO JOÃO CALABRIA NO BAIRRO DO JARDIM AMERICA S/N, AGRADECEMOS A 

TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.  

  

FAVOR PUBLICAR 

 

SÁBADO:    09/10/2021 

DOMINGO:  10/10/2021  

 

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 06/09/2021 a 04/10/2021, 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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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

04/10/2021

São Luís, sábado e domingo, 09 e 10 de outubro de 2021
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No Sampaio, prevalece a meta inicial de primeiro garantir a permanência na
Segundona, o que matematicamente  quando atingir 45 pontos

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

SÉRIE B

Sampaio encara o
Vasco no Castelão
NERES PINTO

N
o jo go que de ve rá ter o mai- 
or pú bli co do Cas te lão, des- 
de que os es tá di os fo ram 
im pe di dos de re ce ber tor- 

ce do res de vi do à pan de mia do co ro- 
na ví rus – cer ca de 12 mil es pec ta do res 
-, Sam paio Cor rêa e Vas co da Ga ma 
en tram em cam po nes te sá ba do (9) 
pe la 29ª ro da da da Sé rie B do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro, a par tir das 21h.As 
du as equi pes lu tam pa ra se apro xi mar 
do gru po dos qua tro me lho res ti mes 
que de ve rão su bir à di vi são de eli te 
em 2022, daí a im por tân cia da vi tó ria. 
Nem o em pa te in te res sa.

Com 37 pon tos, o Tri co lor ocu pa a 
dé ci ma co lo ca ção. O Cruz mal ti no, 
por sua vez, tem 43 e es tá na sex ta po- 
si ção. A úl ti ma equi pe in te gran te do 
G4 (Goiás) tem 48 pon tos. Ain da fal- 
tam dez ro da das a se rem cum pri das e 
o ti me vi si tan te reú ne mai o res chan- 
ces de re tor nar à Sé rie A. No Sam paio, 
pre va le ce a me ta ini ci al de pri mei ro 
ga ran tir a per ma nên cia na Se gun do- 
na, o que ma te ma ti ca men te  quan do 
atin gir 45 pon tos.

Mu dan ças
O la te ral-di rei to Wat son so freu 

uma le são mus cu lar e des fal ca o ti me 
sam paí no. Luiz Gus ta vo se rá o subs ti- 
tu to. O téc ni co Fe li pe Su ri an de ve rá 
fa zer ou tras al te ra ções na equi pe, pois 
não con ta rá com o za guei ro Joé cio, 
sus pen so por ter re ce bi do o ter cei ro 
car tão ama re lo no jo go di an te do Lon- 
dri na. Alan Go dói é o mais co ta do pa- 
ra co me çar jo gan do. Tam bém de vem 
ocor rer mu dan ças no meio de cam po

• 19.05.74 – Sam paio 2 x 0 Vas co da 
Ga ma (Rj) – São Luis
• 20.05.14 – Sam paio 1 x 1 Vas co da 
Ga ma (Rj) – Te re si na
• 23.09.14 – Sam paio 2 x 2 Vas co da 
Ga ma (Rj) – São Luís
• 14.05.16 – Sam paio 0 x 4 Vas co da 
Ga ma (Rj) – São Luís
• 20.08.16  – Sam paio 0 x 0 Vas co da 
Ga ma (Rj) – Ca ri a ci ca
• 09.07.21 – Sam paio 0 x 1 Vas co da 
Ga ma – Rio de Ja nei ro

NO PRIMEIRO TURNO, O VASCO VENCEU O SAMPAIO EM PARTIDA NO RIO DE JANEIRO

e no ata que, com as vol tas de Eloir e 
Pi men ti nha. A pro vá vel es ca la ção tri- 
co lor é es ta: Luís Da ni el; Luiz Gus ta vo, 
Alan Go dói e Allyson; Be ti nho (ou Ba- 
ra ka) Fer rei ra, Eloir e Léo Ar tur; Pi- 
men ti nha e Ci el.

O Vas co po de rá  ter a mes ma for- 
ma ção do jo go an te ri or: Van der lei, 
Léo Ma tos, Ri car do Gra ça, Le an dro 
Cas tan e Ri quel me; Bru no Go mes, Ze- 
ca e Mo ra to; Ne nê e Mar qui nhos Ga- 
bri el e Ca no.

Ar bi tra gem
Ár bi tro: Caio Max Au gus to Vi ei ra – 

RN; As sis ten tes: Je an Mar cio dos San- 
tos – RN e Lou ri val Can di do das Flo res 
– RN; Quar to Ár bi tro: Jo se Hen ri que 
de Aze ve do Ju ni or – MA; Ana lis ta de 
cam po: Jor ge Luis Vi a na da Sil va – MA; 
VAR: He ber Ro ber to Lo pes – SC; AVAR: 
Alex dos San tos – SC;Ob ser va dor de 
VAR: Ita lo Me dei ros de Aze ve do – RN.

Re tros pec to
São on ze jo gos en tre Sam paio x 

Vas co da Ga ma já re a li za dos, com 

ape nas uma vi tó ria do Sam paio, seis 
do Vas co da Ga ma e qua tro em pa tes. 
On ze gols do Sam paio e vin te e três do 
Vas co.

A úl ti ma vi si ta do Vas co em São 
Luís, foi em 2016, quan do ven ceu o 
Sam paio por 4 x 0, jo go vá li do pe lo 
Cam pe o na to Bra si lei ro Sé rie B. Úl ti-
mo jo go en tre as du as equi pes foi re a- 
li za do no dia 09.07.2021, com vi tó ria 
do Vas co por 1 x 0 em São Ja nuá rio, se- 
gun do es ta tís ti ca do ma te má ti co Ma- 
no el Mar tins.

DIA DO ATLETA

Os grandes nomes do atletismo maranhense

O atle tis mo nas ceu na Gré cia, on de
fo ram cri a dos os es tá di os pa ra re a li- 
za ção das cor ri das a pé. Foi na Gré cia
tam bém que hou ve o pri mei ro re gis- 
tro de uma com pe ti ção de atle tis mo,
du ran te as Olim pía das re a li za das em
776 a.C. O Dia do Atle tis mo é co me- 
mo ra do anu al men te em 9 de ou tu bro.
A da ta ho me na geia uma das prá ti cas
es por ti vas mais an ti gas do mun do,
co nhe ci da por “es por te-ba se” por
usar os mo vi men tos pri má ri os do ser
hu ma no: cor rer, an dar, sal tar e ar re- 
mes sar.

Rai mun do Ro cha, “Di co”
Um dos mai o res atle tas ma ra nhen- 

ses de to dos os tem pos. Nas ceu em 11
de fe ve rei ro de 1903, em Bar ro Ver me- 
lho, mu ni cí pio de Vi a na -MA. Al can- 
çou ou tros tí tu los su ges ti vos co mo
cam peão re gi o nal de Atle tis mo, além
de ou tros es por tes, pois era um atle ta
com ple to. Em to da a sua car rei ra es- 
por ti va ga nhou 48 me da lhas, sen do
35 de ou ro: cor ri da rús ti ca; pro vas de
ve lo ci da de; sal to com va ra; ar re mes so
do pe so; lan ça men to de dar do; lan ça- 
men to de dis co.

Ru bem Tei xei ra Gou lart
Nas ceu em Gui ma rães – MA, no

ano de 1920. Veio pa ra São Luís em
1935, ini ci an do sua car rei ra es por ti va.
Na Es co la Na ci o nal de Edu ca ção Fí si- 
ca con quis tou tí tu los em vo lei bol,
bas que te bol e atle tis mo. Foi vi ce-
cam peão de hal te ro fi lis mo, pe so mé- 
dio, além de ter par ti ci pa do das Olim- 
pía das Uni ver si tá ri as de 1942, nas re- 
pre sen ta ções de vô lei, bas que te, fu te- 
bol e atle tis mo. Al can çou os se guin tes
lu ga res nas pro vas de Atle tis mo: 2º lu- 
gar nos 100 me tros ra sos, com a mar ca
de 11,2s; 2º em sal to em dis tân cia
num es pa ço de 6,25 me tros; 2º no sal- 
to em al tu ra com 1,70 m (igua lou tam- 
bém o re cor de); ob te ve lu gar em ar re- 
mes so do pe so com 12 me tros; sa- 

gran do-se ain da cam peão por equi pe
no re ve za men to 4 x 100 me tros. Em
1943, du ran te as Olim pía das Uni ver- 
si tá ri as e di ver sas com pe ti ções atlé ti- 
cas no Rio de Ja nei ro-RJ, de fen den do
as co res do Flu mi nen se, sain do-se vi- 
ce-cam peão do de ca tlo, com 5.007
pon tos

Ary Fa ça nha de Sá
Atle ta e di ri gen te de atle tis mo, nas- 

ceu em 1º de abril de 1928, no mu ni cí- 
pio de Gui ma rães-MA. Em São Luís,
cur sou o gi na si al no Co lé gio de São
Luiz, do prof. Luiz Re go – cri a dor dos
Jo gos In ter co le gi ais – pe lo qual dis pu- 
tou as pro vas de 100 e 200 me tros.
Além do sal to em dis tân cia, con se- 
guiu a des ta ca da mar ca de 5,00 me- 
tros. Em 1952, foi re cor dis ta sul-ame- 
ri ca no de sal to em dis tân cia, com 7,57
m, o que lhe va leu a con vo ca ção pa ra
a Olim pía da de Hel sin que da que le
ano, ten do con quis ta do o 4º lu gar no
sal to em dis tân cia. Em 1955, ba teu o
re cor de pan-ame ri ca no, com a mar ca
de 7,84 me tros, a quar ta mar ca do
mun do. Foi atle ta da Se le ção Bra si lei- 
ra de Atle tis mo – e do Flu mi nen se-RJ –
e re cor dis ta sul-ame ri ca no do sal to
em dis tân cia, par ti ci pou de du as
Olim pía das, de 1952 e 1956. Pro fes sor
de Edu ca ção Fí si ca, for ma do pe la Es- 
co la Na ci o nal, foi um dos in tro du to- 
res do In ter val trai ning (ti po de trei na- 
men to que en vol ve uma sé rie de exer- 
cí ci os de al ta in ten si da de in ter ca la- 
dos com pe río dos de des can so ou alí- 
vio) no Bra sil, as sim co mo um dos
ide a li za do res dos Jo gos Es co la res Bra- 
si lei ros-JEBs.

Fran cis co Ro nal do Ma ci el Oli vei- 
ra, “Co dó”

Nas ci do em Co dó – MA – daí seu
ape li do – em 11 de abril de 1962, de
uma fa mí lia po bre, mo ra va na ca sa
dos avós, pois o pais não ti nham con- 
di ções de ter ca sa pró pria. Com mui to
sa cri fí cio, foi es tu dar na ca pi tal São
Luís, sen do apro va do – em 1977 – no
Cur so Téc ni co em Ad mi nis tra ção do

Li ceu Ma ra nhen se.

No Li ceu, co me çou a pra ti car atle- 
tis mo con quis tan do a me da lha de ou- 
ro nos 100 e 200 me tros ra sos dos
JEMs de 1978 e 1979. Nes se mes mo
pe río do, com pe tin do pe lo MAC, de
São Luís, foi cam peão do Tro féu Nor te
e Nor des te de Atle tis mo, de fen den do
as co res do Ma ra nhão; con se guiu,
ain da, um tí tu lo de vi ce-cam peão
bra si lei ro ju ve nil no Cam pe o na to
Bra si lei ro dis pu ta do em São Pau lo-SP.
Trei nan do na Pis ta do 24o. BC, do
Exér ci to Bra si lei ro em São Luís, cor-
ren do la dei ra abai xo, Co dó fa zia 11,0
s, sen do sua me lhor mar ca 10,8; no
Cas te li nho, na mes ma ci da de, con se- 
guia fa zer 10,8; e em São Pau lo, na- 
que le Cam pe o na to Bra si lei ro Ju ve nil,
fez 10,6, fi can do atrás ape nas de Rob- 
son Ca e ta no, com 10,5. Em Bra sí lia,
nos JEBs, fez um 5º lu gar, re pe tin do a
mar ca de 10,6, is so em 1979-1980.

Nil des Ma ria No guei ra
Cam peã mun di al do Pen ta tlo Na ci-

o nal. Nas ceu em São Luís em 1961. Es-
tu dan te do CE MA em São Luís, on de
co me çou a trei nar atle tis mo, des ta ca- 
va-se nas pro vas de 400, 800, e 1.500
me tros, além dos sal tos em al tu ra. Em
1980, re pre sen tan do o Bra sil em
Atlan ta-EUA, sa grou-se cam peã mun- 
di al da que la com pe ti ção, dis pu tan do
con tra a cam peã ame ri ca na, a cam-
peã da Áfri ca e a da Eu ro pa. Con vo ca- 
da pa ra a Se le ção Bra si lei ra de Atle tis-
mo pa ra o cam pe o na to sul-ame ri ca- 
no, dis pu ta do em Bu e nos Ai res, sa- 
grou-se cam peã no Re ve za men to 4 x
400.

Oi to ou oi ten ta
O jo go des te sá ba do é, sem dú vi da, um dos mai o res

de sa fi os que tem pe la fren te o Sam paio Cor rêa nes ta
cor ri da de ci si va pa ra fu gir da ame a ça de fi car pró xi mo
da zo na de re bai xa men to ao mes mo tem po em que ain- 
da pre ten de man ter vi vas as pouquís si mas chan ces vol- 
tar ao G4. As di fi cul da des que o Tri co lor vai en fren tar
não têm na da a ver com a qua li da de téc ni ca do ad ver sá- 
rio, mas ao es ta do de an si e da de em que se en con tra a
equi pe ma ra nhen se,  há se te jo gos sem sa ber o que é
uma vi tó ria.

Mui tas são as crí ti cas de vi do à es ta si tu a ção de li ca da
em que se en con tra o ti me sam paí no, mas a ver da de é
que ne nhum bo li vi a no gos ta ria de es tar, ho je, no lu gar
do téc ni co Fe li pe Su ri an.

Se pri o ri zar o es que ma de fen si vo, o Sam paio cha ma o
Vas co pa ra den tro de seu pró prio cam po; se es bo çar
uma em pol ga ção e par tir pa ra o ata que de sor de na do,
dei xa ex pos ta sua  de fe sa que não tem ins pi ra do con fi- 
an ça nos úl ti mos jo gos.

Ata car e de fen der com a mes ma apli ca ção é a gran de
re cei ta. Res ta sa ber se os 11 jo ga do res em cam po vão ter
apli ca ção tá ti ca, qua li da de téc ni ca, equi lí brio psi co ló gi- 
co e a mes ma dis po si ção pa ra exer cer as ta re fas. Se cor- 
rer, o bi cho po de pe gar, se fi car o bi cho po de co mer.

To dos os trei na do res con se guem se des ta car e ob ter
êxi to no tra ba lho, a par tir do su ces so das es tra té gi as
mon ta das pa ra ca da jo go. Quan do dá tu do cer to, os jo- 
ga do res são exal ta dos, mas os téc ni cos pou co re co nhe- 
ci dos. A tor ci da tri co lor re co nhe ce que os vas caí nos vi- 
vem um me lhor mo men to, mas não vão acei tar a re pe ti- 
ção das me di o cri da des apre sen ta das pe lo gru po nas úl- 
ti mas apre sen ta ções. O Sam paio vai ter que en trar em
cam po dis pos to a ven cer e tem que par tir, sem me do,
pra ci ma do ad ver sá rio. Se não sair de cam po vi to ri o so,
mas evi te aqui lo que mui tos tor ce do res  já apos tam: a
re pe ti ção de uma go le a da tão hu mi lhan te co mo a de
2016, ocor ri da no mes mo lo cal.

Diz o ve lho di ta do que o me do de per der ti ra a von ta- 
de de ga nhar. O Sam paio não po de en trar em cam po
com es se com por ta men to. Por tan to, que os jo ga do res
hon rem es ta glo ri o sa ca mi sa, lu tan do des de o pri mei ro
ao úl ti mo mi nu to. Só as sim po de rão che gar ao re sul ta do
es pe ra do. Se fi ze rem o con trá rio, as con sequên ci as po- 
de rão ser im pre vi sí veis no dia se guin te.

Dis pen sá veis
Anun ci a dos os no mes dos pri mei ros jo ga do res dis- 

pen sa dos nes ta se ma na pe lo Sam paio Cor rêa (Ro ma ri- 
nho, Roney e Zé Má rio)  mui tos tor ce do res con cor da- 
ram com a po si ção to ma da pe lo pre si den te Fro ta. A lis- 
ta, no en tan to, se ria mui to mai or não ti ves sem si do en- 
cer ra das as ins cri ções pa ra a Sé rie B do Bra si lei ro no úl- 
ti mo dia 30.

Di vi di do
O es tá dio Cas te lão, ao que tu do in di ca, ape sar do ho- 

rá rio do jo go Sam paio x Vas co da Ga ma (21h ) te rá nes te
sá ba do a pre sen ça de mui tos tor ce do res cruz mal ti nos. A
mo ti va ção cres ceu após o pre si den te Fro ta ter de cla ra- 
do que sim pa ti zan tes do clu be ca ri o ca po dem com pa re- 
cer uni for mi za dos. A ven da de in gres sos cres ceu bas- 
tan te nos dois úl ti mos di as. Os se to res 4, 5 e 6 se es go ta- 
ram na tar de da úl ti ma quin ta-fei ra.

Ído los
Dois jo ga do res do Vas co da Ga ma go zam de mai or

pres tí gio jun to à tor ci da cruz mal ti na em São Luís. São
eles, o ar gen ti no Ca no e o meia Ne nê. Es te úl ti mo, ga- 
nhou no to ri e da de a par tir da que le jo go em que go le ou o
Sam paio Cor rêa por 4 a 0, no dia 14 de maio de 2016, em
ple no Cas te lão. Ne nê fez de tu do e aca bou pre mi a do
com a mar ca ção de três gols. O jo go tam bém va leu pe la
Se gun do na. Ata can te ma ta dor, Ca no, de pois de lon go
je jum, es tá vol tan do à boa for ma téc ni ca e fí si ca.

Elei ções
A ex pec ta ti va do tor ce dor mo ten se tam bém es tá vol- 

ta do pa ra as elei ções da di re to ria, quan do se rão es co lhi- 
dos no vos di ri gen tes dos con se lhos De li be ra ti vo, Fis cal
e Di re tor. Dois po lí ti cos de mons tram in te res se em as su- 
mir a pre si dên cia na va ga dei xa da por Na ta na el Ju ni or: o
de pu ta do Yglésio e o ve re a dor Ri bei ro Ne to. Se for pa ra
aju dar, que se unam em prol do for ta le ci men to des te
tra di ci o nal clu be.

Che gan do lá!
O Ma ra nhão Atlé ti co Clu be es tá a pou cos pas sos do

re tor no à pri mei ra di vi são do fu te bol ma ra nhen se. A
boa cam pa nha que o ti me re a li za na Se gun di nha Ma ra- 
nhen se o cre den cia a dei xá-lo en tre os fa vo ri tos ao tí tu- 
lo. O ti me co me çou tí mi do, mas ago ra es tá en tro sa do e
con fi an te. O pró xi mo de sa fio se rá em Bar ra do Cor da,
dia 16, quan do os atle ti ca nos vão en ca rar ou tra vez o
Cor di no, na pri mei ra par ti da do con fron to da se mi fi nal.

De cep ci o nan te
Sem dú vi da, a mai or de cep ção des ta Sé rie B do Ma ra- 

nhen se é o ECV/Co dó. A equi pe da Re gião dos Co cais
Ma ra nhen ses co le ci o nou su ces si vas der ro tas, quan do,
pe lo bom fu te bol pra ti ca do na que le mu ni cí pio, era ti da
co mo uma das co ta das pa ra ga ran tir pre sen ça nas se mi- 
fi nais. Uma boa pra ça, que pre ci sa se rein ven tar em
2022. Ce lei ro de gran des ta len tos, tem que es tar na di vi- 
são de eli te do fu te bol ma ra nhen se.

Aler ta
O Im pe ra triz que se cui de! S e es ti ver pen san do que

vai ter mo le za à sua dis po si ção, no jo go con tra o Flu mi- 
nen se-PI, po de ser sur pre en di do em seus pró pri os do- 
mí ni os, dia 16. As in for ma ções pro ce den tes de Te re si na
in di cam que o ti me pi aui en se mon tou uma boa equi pe
e so nha dis pu tar a fa se de gru pos do Co pão. 

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro
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Pesquisa foi feita com base nos dados de 2009 a 2019 e também mostra que as regiões
Norte e Nordeste possuem os estados mais violentos para essa população

CRIS TOPHER RO CHA
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Ho mem abu sou de vá ri os
mem bros da fa mí lia

MORTES DE CRIANÇAS

Capital entre as cidades
com mais homicídios

A
ONG Vi são Mun di al, atra vés
de uma par ce ria com o Co mi- 
tê Ce a ren se Pe la Pre ven ção
de Ho mi cí di os na Ado les cên- 

cia, Mo vi men to In de pen den te Mães
de Maio, Mo vi men to Mães da Pe ri fe- 
ria de Ví ti ma Por Vi o lên cia Po li ci al do
Es ta do do Ce a rá, jun ta men te com
ado les cen tes do Mo vi men to Jo vem de
Po lí ti cas Pú bli cas (MJ POP), re a li zou a
Pes qui sa Ho mi cí di os na In fân cia e
Ado les cên cia no Bra sil com o in tui to
de reu nir da dos so bre mor tes des sa
par te da po pu la ção en tre 2009 e 2019.

A aná li se de da dos se deu em ci ma

de da dos de ho mi cí di os de ado les cen- 
tes e jo vens, com ida de en tre 10 a 19
anos, re a li zan do re cor tes de ra ça, gê- 
ne ro e lo ca li za ção ge o grá fi ca. Os da- 
dos fo ram ex traí dos do Sis te ma de In- 
for ma ções de Mor ta li da de (SIM), do
Mi nis té rio da Saú de e da dos de pro je- 
ção da po pu la ção do Ins ti tu to Bra si- 
lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE).

A pes qui sa reu niu da dos de ho mi- 
cí di os ocor ri dos com cri an ças en tre
10 e 19 anos e os nú me ros fo ram cres- 
cen do des de 2009, mas ti ve ram uma
que da a par tir de 2018, sen do 2017 o
ano com mai or nú me ro de ho mi cí di- 
os, com 11.804 no to tal. 

No es ta do do Ma ra nhão, 2015 foi o
ano com a mai or ta xa de ho mi cí di os,

ten do si do 27,5% na que la épo ca e a
ca pi tal São Luís es tá em 14º lu gar en- 
tre os mu ni cí pi os com 100 mil ha bi- 
tan tes com mai o res ta xas de ho mi cí-
di os en tre ado les cen tes e cri an ças,
com 31,9%.

O Ma ra nhão te ve um to tal de 2.972
ho mi cí di os des sa fai xa etá ria en tre
2009 e 2019, 2015 sen do o ano com
mai or nú me ro de ca sos, com 390, e a
re gião Nor des te no ge ral te ve 45.874
ho mi cí di os nes se pe río do. 93% do to-
tal de ca sos eram do se xo mas cu li no e
76% eram ne gros, da dos que au men-
ta ram ao lon go dos anos, pois, em
2009, as ne gras re pre sen ta vam 71%
das ví ti mas e, em 2019, pas sa ram a ser
81%.

GRANDE ILHA

Maior desbloqueador de celular roubado é preso

Foi pre so na re gião me tro po li ta na
de São Luís, um ho mem que é con si- 
de ra do o mai or re cep ta dor e des blo- 
que a dor de ce lu la res rou ba dos da
Ilha.

O sus pei to de 29 anos foi pre so em
fla gran te e in ves ti ga do de ser o res- 
pon sá vel por re cep tar e des blo que ar
ce lu la res, ta blets e no te bo oks fru tos
de rou bos e fur tos. O ho mem foi pre so
por in ves ti ga do res da De le ga cia de
Rou bos e Fur tos (DRF), em um con- 
do mí nio lo ca li za do no bair ro do Ara- 
ça ri, em São Jo sé de Ri ba mar.

O de le ga do ti tu lar da DRF, Ti a go
Dan tas, dis se que o sus pei to foi sur- 
pre en di do em seu apar ta men to com
36 ce lu la res, cin co iPads, três no te bo- 
oks, fo nes de ou vi do, re ló gi os e te le vi- 
so res de ori gem ilí ci ta.

Ain da de acor do com o de le ga do, o
sus pei to vi nha sen do in ves ti ga do há
três me ses por ser es pe ci a lis ta no des- 
blo queio de apa re lhos ce lu la res, no- 
te bo oks e ta blets da mar ca Ap ple, pro- 

ce di men to que re a li za va sem ne ces si- 
da de da se nha da ví ti ma.

Por es se mo ti vo, era sem pre pro cu- 
ra do por cri mi no sos e com pra va tais
pro du tos de cri me a bai xo cus to, des- 
blo que a va e os re ven dia a ter cei ros
com al ta lu cra ti vi da de. Es sa já é a se- 
gun da vez que o mes mo sus pei to é
pre so pe lo mes mo ti po de cri me.

A DRF já iden ti fi cou cer ca de 10 ví- 
ti mas de cri mes pa tri mo ni ais (rou bos
e fur tos) a par tir da con sul ta dos ob je- 
tos apre en di dos. O pre so foi au tu a do
pe lo cri me de re cep ta ção qua li fi ca da
e se rá en ca mi nha do ao com ple xo pri- 
si o nal, on de per ma ne ce rá cus to di a do
à dis po si ção da jus ti ça.

Na ci da de de Ro sá rio, a Po lí cia Ci vil
pren deu um ho mem pe los cri mes de
es tu pro e es tu pro de vul ne rá vel. A De- 
le ga cia Es pe ci a li za da da Mu lher de
Ro sá rio, in for mou que o ho mem vi- 

nha pra ti can do rei te ra dos atos de vi o- 
lên cia se xu al e psi co ló gi ca con tra a
cu nha da, en te a da, so gra e to dos os
seus fi lhos.

A pri são te ve co mo ba se pro vas
apu ra das pe la de le ga cia es pe ci a li za-
da, em es pe ci al nos de poi men tos das
ví ti mas e o re la tó rio so ci al ela bo ra do
pe la equi pe téc ni ca do CRE AS/Ro sá- 
rio, apon tan do que os fa mi li a res vi vi- 
am em si tu a ção ex tre ma de vul ne ra- 
bi li da de e vi ti mi za ção, a mer cê dos
abu sos se xu ais pra ti ca dos pe lo sus- 
pei to.

Ain da de acor do com a de le ga cia
es pe ci a li za da, foi pos sí vel cons ta tar a
gra vi da de da si tu a ção pe lo gran de nú- 
me ro de ví ti mas e pe lo pró prio mo dus
ope ran di das ações pra ti ca das, em
vir tu de do sus pei to se va ler do vín cu lo
fa mi li ar, no qual pos sui com as ví ti- 
mas – cu nha da, en te a da e fi lhos, e pe- 
lo fa to de con vi ve rem na mes ma re si- 
dên cia, pa ra co me ter os abu sos se xu- 
ais.

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

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

SOS VI DA re ce be prê mio
de Ami go do Trân si to

A SOS VI DA pe la Paz no Trân si to re ce beu dia 06.10.21
do De tran-MA o prê mio Ami go do Trân si to. O even to
ocor reu no au di tó rio da Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça
no bair ro Ja ra ca ti, em São Luís. A SOS VI DA agra de ce e
pa ra be ni za o De tran pe la re a li za ção des ta pre mi a ção.
Jo gar li xo pe la ja ne la do veí cu lo é in fra ção de trân si to e
ofe re ce ris cos ao meio am bi en te 
Fal ta de edu ca ção, agres são ao meio am bi en te e in fra- 
ção de trân si to. Jo gar li xo pe la ja ne la do veí cu lo pa re ce
ser uma ati tu de ino cen te e até co mum pa ra mui tos con- 
du to res e pas sa gei ros, mas es se há bi to po de ser pre ju di- 
ci al ao meio am bi en te e, cla ro, ao pró prio ho mem.

De acor do com o ar ti go 172 do Có di go de Trân si to
Bra si lei ro (CTB), ati rar subs tân ci as ou quais quer ou- 
tros ob je tos nas vi as é uma in fra ção mé dia. O con du- 
tor pe na li za do é su jei to à mul ta no va lor de R$ 130,16 e
re ce be qua tro pon tos na Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li- 
ta ção (CNH).
Se gun do o agen te de trân si to e co or de na dor de edu ca- 
ção pa ra o trân si to de Fei ra de San ta na, na Bahia, Adel- 
mo Amo rim, es se ti po de in fra ção não é co mum de ser
fla gra da, mas acon te ce cons tan te men te.

“In clu si ve, pon tas de ci gar ro ati ra das dos veí cu los
po dem cau sar in cên di os na ve ge ta ção à bei ra da pis ta.
Além do des car te de li xo em via pú bli ca e ter re no bal di- 
os”, diz.

Os ob je tos jo ga dos, a de pen der do ta ma nho, tam bém
po dem aca bar atin gin do al gum pe des tre, o veí cu lo que
vem atrás ou atra pa lhar o cam po de vi são do con du tor.
Adel mo, que tam bém é ob ser va dor ve ri fi ca do do Ob ser- 
va tó rio Na ci o nal de Se gu ran ça Viá ria (ONSV), diz que
mui tos fa zem is so por achar que não há nin guém olhan- 
do, ou que a ati tu de não vai cau sar gran des pro ble mas.

Pa ra evi tar es ses há bi tos, ele re co men da que o con- 
du tor le ve uma sa co li nha de li xo no car ro e que o pe des- 
tre evi te es se há bi to. Ele tam bém diz que du ran te o pro- 
ces so de for ma ção de con du to res, as au las de meio am- 
bi en te e ci da da nia são uma for ma de abor dar o te ma: jo- 
gar li xo pe la ja ne la do veí cu lo. As sim co mo as ob ser va- 
ções às nor mas de cir cu la ção e con du ta. “O tra ba lho de
cons ci en ti za ção e per cep ção dos ris cos é uma for ma de
cha mar a aten ção. O pro ces so edu ca ci o nal, po rém, pre- 
ci sa ser com ple to, edu ca ção fa mi li ar, en si no es co lar e
ori en ta ção sem pre”, apon ta Adel mo.

Po lu en tes “in vi sí veis”
Mas os efei tos da po lui ção não se li mi tam ape nas a re sí- 
du os só li dos. De acor do com a mé di ca e di re to ra do Ins- 
ti tu to Saú de e Sus ten ta bi li da de, Evan ge li na Vor mit tag, a
po lui ção do ar é o prin ci pal ma le fí cio am bi en tal à saú de
hu ma na. Nes te mo men to, per de ape nas pa ra a Co vid-
19. Se gun do ela, o ar tó xi co é res pon sá vel por 10% da
mor ta li da de anu al em to do o mun do. Nes se sen ti do,
par te das emis sões são de cor ren tes de veí cu los, es pe ci- 
al men te aque les mo vi dos à di e sel.

De acor do com da dos da Em pre sa de Pes qui sa Ener- 
gé ti ca (EPE), cer ca de 32% de to da a ener gia con su mi da
no Bra sil é fei ta pe lo se tor de trans por tes. Além dis so,
des se to tal, 44% cor res pon dem ao uso do óleo di e sel,
con si de ra do um dos com bus tí veis não re no vá veis mais
po lu en tes.

A pre vi são da EPE é de que es te nú me ro che gue a
60% até 2030. Des sa for ma, im pli ca rá di re ta men te no
au men to da quan ti da de de po lu en tes en vi a dos pa ra a
at mos fe ra.
El vi ra ex pli ca que a po lui ção por ma te ri al par ti cu la do é
as so ci a da ao au men to de ca sos de der ra me ce re bral, in- 
far to do co ra ção; do en ças pul mo na res co mo pneu mo- 
nia, bron qui te e as ma; e cân cer do pul mão e be xi ga, en- 
tre ou tras do en ças, afe tan do es pe ci al men te as cri an ças
e os ido sos. No Bra sil, a re gu la ção de emis sões de po lu- 
en tes por veí cu los co mer ci ais pe sa dos é fei ta pe lo Go- 
ver no Fe de ral por meio do Pro gra ma de Con tro le de Po- 
lui ção do Ar por Veí cu los Au to mo to res (Pro con ve). Es te
im põe li mi tes à in dús tria au to mo bi lís ti ca e exi ge mu- 
dan ças em su as es tru tu ras de fa bri ca ção. A fi na li da de é
de fi nir me tas de re du ção de emis sões, re no var a fro ta
vei cu lar e ado tar o uso de tec no lo gi as mais re cen tes na
fa bri ca ção de mo to res. Fon te: por tal do tran si to.com.br

Art. 33. Nas in ter se ções e su as pro xi mi da des, o con- 
du tor não po de rá efe tu ar ul tra pas sa gem.

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

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nos primeiros oito meses do ano, o resultado líquido foi de 28.964 trabalhadores
admitidos, de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

CRIS TOPHER RO CHA
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Pro je to de pri va ti za ção

EM 8 MESES

Maranhão empregou
28 mil trabalhadores

A
ter cei ra mai or va ri a ção de 
con tra ta ções do Nor des te foi 
no Ma ra nhão, que acu mu lou 
nos pri mei ros oi to me ses do 

ano re sul ta do lí qui do de 28.964 tra ba- 
lha do res ad mi ti dos, de acor do com o 
no vo Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos e 
De sem pre ga dos (Ca ged).

Com es se e ou tros des ta ques, foi 
lan ça da a Si nop se da no ta de Mer ca do 
de Tra ba lho, re fe ren te a agos to de 
2021, pe lo Ins ti tu to Ma ra nhen se de 
Es tu dos So ci o e conô mi cos e Car to grá- 
fi cos (Imesc), au tar quia vin cu la da à 
Se cre ta ria de Es ta do de Pro gra mas Es- 
tra té gi cos (SE PE). O to tal de tra ba lha- 
do res ce le tis tas no mer ca do de tra ba- 
lho ma ra nhen se atin giu 529.995. “Ain- 
da se gun do o no vo Ca ged, o Ma ra- 
nhão apre sen tou sal do de 4.343 ad- 
mis sões lí qui das em agos to de 2021, 
sé ti mo mês con se cu ti vo de ge ra ção 
de va gas. Ex ce to o mês de abril, quan- 
do fo ram ge ra dos 2.933 vín cu los, to- 
dos os me ses pos te ri o res a ja nei ro fe- 
cha ram com sal do su pe ri or a 3 mil 
vín cu los”, res sal ta o pre si den te do 
Imesc, Di o na tan Car va lho.

O Ma ra nhão apre sen tou 

sal do de 4.343 ad mis sões 

lí qui das em agos to de 

2021, sé ti mo mês 

con se cu ti vo de ge ra ção 

de va gas

Ao in ves ti gar o sal do de con tra ta-

O SETOR DE SERVIÇOS FOI O QUE MAIS IMPULSONOU A GERAÇÃÕ DE EMPREGOS.

ções no mês, ve ri fi ca-se que o se tor de 
Ser vi ços (+2,2 mil vín cu los) ca pi ta ne- 
ou a ge ra ção de va gas. Tam bém hou ve 
aber tu ra de va gas nos gru pa men tos 
de Co mér cio (+937 vín cu los), Cons- 
tru ção (+915 vín cu los), In dús tria 
(+169 vín cu los) e Agro pe cuá ria (+146 
vín cu los).

Em re la ção aos em pre gos ge ra dos 
no ter ri tó rio ma ra nhen se, 118 mu ni- 
cí pi os apre sen ta ram sal dos po si ti vos 
de em pre gos no mês de agos to, os 
mai o res re sul ta dos fo ram apre sen ta- 

dos pe las se guin tes ci da des: São Luís 
(+2,3 mil vín cu los); Açai lân dia (+539 
vín cu los); Im pe ra triz (+465 vín cu los); 
Bal sas (+172 vín cu los); e São Jo sé de 
Ri ba mar (+140 vín cu los).

Quan to aos 56 mu ni cí pi os que re- 
gis tra ram per da de va gas, as mais ex-
pres si vas fo ram em San to Antô nio dos 
Lo pes (-329 vín cu los); Al to Par naí ba 
(-215 vín cu los); San ta Ri ta (-77 vín cu- 
los); Dom Pe dro (-35 vín cu los); e por 
fim a ci da de de Vi la No va dos Mar tí ri- 
os (-27 vín cu los).

CORREIOS

Data é celebrada com concurso de cartas

Nes te sá ba do, dia 9 de ou tu bro, to- 
dos que tra ba lham nos cor rei os po de- 
rão ce le brar um dia es pe ci al men te
pa ra eles, pois é co me mo ra do o Dia
Mun di al dos Cor rei os. A da ta se de ve
ao sur gi men to da União Pos tal Uni- 
ver sal, mai or re de de dis tri bui ção de
pos tais ao re dor do mun do, em 1874,
que ho je agre ga mais de 190 paí ses.
Ela tem co mo fi na li da de re lem brar os
paí ses mem bros da união so bre a im- 
por tân cia des sa pro fis são e va lo ri za- 
ção dos tra ba lha do res.

Pa ra ce le brar a da ta, no iní cio da
se ma na hou ve a pre mi a ção do 50º
Con cur so In ter na ci o nal de Re da ção
de Car tas, que te ve co mo ven ce do ra
na ci o nal a es tu dan te Luí sa Te jo Sal ga- 
do Ca tão, de uma es co la de Cam pi na
Gran de (PB). No Ma ra nhão, a ven ce- 
do ra da eta pa re gi o nal do con cur so foi
Ma nu e la Ré gia Fer rei ra Mar tins, de 14
anos, alu na do Ins ti tu to Fa ri na do
Bra sil. As car tas ven ce do ras fo ram
ana li sa das por uma co mis são es pe ci- 
al, com pos ta por re pre sen tan tes dos
Cor rei os, Mi nis té rio das Co mu ni ca- 
ções, Mi nis té rio da Edu ca ção, Unes co
e Uni ver si da de de Bra sí lia.

O con cur so  é pro mo vi do anu al- 

men te pe la União Pos tal Uni ver sal
(UPU), se di a da em Ber na (Suí ça), e é
uma das ações de res pon sa bi li da de
so ci al de sen vol vi das no Bra sil pe los
Cor rei os re a li za da em três fa ses: es co- 
lar, es ta du al e na ci o nal. A quar ta eta- 
pa – fa se in ter na ci o nal – é re a li za da
pe la UPU. O ob je ti vo é me lho rar a al- 
fa be ti za ção de jo vens por meio da re- 
da ção de car tas, in cen ti van do a ex- 
pres são da cri a ti vi da de e o apri mo ra- 
men to dos co nhe ci men tos lin guís ti- 
cos de cri an ças e ado les cen tes. O con- 
cur so de car tas de 2021 re pre sen ta o
50º ani ver sá rio da com pe ti ção pa ra os
jo vens es cri to res, e o te ma do cer ta me
des te ano foi: “Es cre va uma car ta a um
fa mi li ar, con tan do so bre sua ex pe ri- 
ên cia da Co vid-19”. Mais de 60 paí ses
par ti ci pam da com pe ti ção to dos os
anos. O Bra sil é o se gun do país me lhor
co lo ca do em âm bi to in ter na ci o nal
(com três edi ções), atrás ape nas da
Chi na, com cin co me da lhas de ou ro.

Os cor rei os já exis tem no Bra sil há
358 anos, cri a dos no Bra sil quan do o
país ain da era uma colô nia. O ser vi ço
es tá pre sen te nos 5.570 mu ní ci pi os
bra si lei ros e en tre ga em mé dia 15,2
mi lhões de ob je tos pos tais por dia.

O Pro je to de Lei 591/21 au to ri za os

ser vi ços pos tais a se rem ex plo ra dos
por uma ini ci a ti va pri va da, ou se ja, re-
sul tan do na ven da to tal e per ma nen te
dos ser vi ços dos cor rei os pa ra uma
em pre sa pri va da. A Câ ma ra dos De- 
pu ta dos apro vou em agos to de 2021,
por 286 a 173 vo tos, o pro je to de lei de
au to ria do Pa lá cio do Pla nal to per mi- 
tin do a pri va ti za ção dos ser vi ços.

Por en quan to, após a apro va ção da
Câ ma ra, o pro je to aguar da apro va ção
pe lo Se na do e, ca so se ja apro va do, os
cor rei os so fre ram mu dan ças de pen-
den do de qual em pre sa os com pre,
mas as de mis sões po dem se tor nar
mais fá ceis e me nos mu ni cí pi os bra si- 
lei ros po de rão ser al can ça dos pe los
ser vi ços dos cor rei os.

Em meio a tu do is so, tra ba lha do res 
dos Cor rei os vem lu tan do pe lo fim da
pri va ti za ção e pe la ga ran tia de di rei-
tos tra ba lhis tas. Em São Luís, a di re to- 
ria co le gi a da do Sin di ca to dos Tra ba- 
lha do res e Tra ba lha do ras dos Cor rei- 
os Te lé gra fos e Si mi la res no Es ta do do
Ma ra nhão (SIN TECT-MA) re a li zou as-
sem bleia ge ral ex tra or di ná ria no dia
07, pa ra aná li se, dis cus são e de li be ra- 
ção de as sun tos re fe ren tes ao Acor do
Co le ti vo de Tra ba lho da ca te go ria.
 Du ran te a vo ta ção, os tra ba lha do res
que par ti ci pa ram re cu sa ram a pro- 
pos ta apre sen ta da pe los Cor rei os.

• Sal ve o nú me ro do Apren di ZAP nos seus con ta tos: (11)
97450-6763;
• De pois, en tre no seu What sApp;
• Pro cu re pe lo con ta to do Apren di ZAP;
• Man de uma men sa gem es cri ta “oi”;
• Um “bot” (robô) da rá as ins tru ções a se guir;
• De pois, bas ta es co lher o ma te ri al e fa zer o down lo ad
dos ar qui vos.

OUTUBRO ROSA

HSE fará ações sobre
câncer de mama

HOSPITAL DO SERVIDOR  FICA LOCALIZADO NO RENASCENÇA.

O cân cer de ma ma con ti nua sen do uma das do en ças
que mais ma tam em to do mun do, e mais, cer ca de 13%
dos ca sos de cân cer de ma ma em 2020 no Bra sil, po de ri- 
am ser evi ta dos se gun do o Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer
/ IN CA com a re du ção de fa to res de ris co re la ci o na dos
ao es ti lo de vi da. Pra ti car ati vi da de fí si ca re gu lar men te,
man ter uma ali men ta ção sau dá vel, evi tar o con su mo de
ál co ol, con tro lar e evi tar o ex ces so de pe so es tão en tre as
ações que, com pro va da men te, aju dam a pre ve nir o cân- 
cer de ma ma.

Mui tas mu lhe res até sa bem de tu do is so, mas pro te- 
lam a re a li za ção da ma mo gra fia ou le vam uma vi da não
mui to sau dá vel, e is so in clui tam bém pro fis si o nais da
área da saú de. Na lu ta con tra es sa do en ça, in for ma ção e
ação são es sen ci ais; e por is so ações de cons ci en ti za ção
co mo pa les tras são de su ma im por tân cia. A exem plo da
que acon te ce nes sa sex ta-fei ra (8) às 14H30 no au di tó rio
do Hos pi tal dos Ser vi do res Es ta du ais / HSE no Re nas- 
cen ça.

O even to é uma pro mo ção con jun ta do HSE em par- 
ce ria com o Cen tro Am bu la to ri al e Di ag nós ti co Ho lan- 
de ses (CADH), La bo ra tó rio Lac mar e Re de de Clí ni cas
Dig nus, em pre sas do Gru po Mer cú rio. E a pa les tran te
con vi da da se rá a mas to lo gis ta Dra. Yara Se na, que vai fa- 
lar so bre pre ven ção e com ba te ao cân cer de ma ma pa ra
co la bo ra do ras do hos pi tal.

DE GRAÇA

Material de estudo para
o ENEM via Whatsapp

AVALIAÇÕES SERÃO APLICADAS EM 21 E 28 DE NOVEMBRO

O Enem é a prin ci pal por ta de en tra da em uni ver si da- 
des pú bli cas do país e tam bém po de ser uti li za do pa ra
pro gra mas co mo o Prou ni. O exa me é or ga ni za do pe lo
Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu ca ci o nais
Aní sio Tei xei ra (Inep), e as ava li a ções se rão apli ca das
nos di as 21 e 28 de no vem bro de 2021. Com as pro vas se
apro xi man do, mui tos es tu dan tes es tão bus can do con- 
teú do de qua li da de nos es tu dos e pro cu ran do por apos- 
ti las de pre pa ra ção. Por is so, O Im par ci al te apre sen ta
uma pla ta for ma que ofe re ce ma te ri ais gra tui tos via
What sApp pen san do no exa me na ci o nal.

Apos ti las do Enem via What sApp
A pla ta for ma que ofe re ce apos ti las gra tui tas pa ra o

Enem via What sApp tem o no me de Apren di ZAP. O ob je- 
ti vo é dis po ni bi li zar con teú do de qua li da de pa ra qual- 
quer pes soa, mas es pe ci al men te pa ra quem tem aces so
li mi ta do à in ter net. O ma te ri al faz par te de uma par ce ria
com o Des com pli ca, cur si nho on li ne de pre pa ra ção.

Apro xi ma da men te 18 mil es tu dan tes uti li za ram a fer- 
ra men ta, de acor do com a pla ta for ma, no se gun do se- 
mes tre de 2020. Além de ma te ri ais pa ra as pro vas, o
Apren di ZAP ain da con ta com di cas de re da ção, par te
con si de ra da uma das mais im por tan tes do exa me.

Co mo pe dir as apos ti las do Apren di ZAP

Ca so não quei ra uti li zar o What sApp, o Apren di ZAP
tam bém dis po ni bi li za su as apos ti las por meio do seu si- 
te de for ma gra tui ta.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Maranhão contabiliza cerca de 35 casos de feminícidio e todos os dias os noticiários
estampam reportagens sobre violência contra a mulher

• Cen tral de Aten di men to à Mu lher –
Dis que 180
• Po lí cia Mi li tar – 190
• Dis que De núncia São Luís – (98)
3232-5800
• Dis que De núncia In te ri or – 0300 31
35800
• De le ga cia Es pe ci a li za da da Mu lher
– (98) 99187-6622
• Ca sa da Mu lher Bra si lei ra – (98)
98425-8469 / 98409-8557

• Pa tru lha Ma ria da Pe nha – (98)
99219-3671 / 99175-1762
• Ou vi do ria da Se mu – (98)
984271002 / 9842736812

2021

Mais de 7 mil casos de
violência contra mulher
PATRÍCIA CUNHA

A
Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, 
pren deu, em con jun to com a 
PC do Per nam bu co, o sus pei- 
to de au to ria de fe mi ni cí dio 

con tra Eli sân ge la Sou za San tos Mi- 
ran da, ocor ri do no dia 8 de se tem bro 
des te ano, em Itin ga do Ma ra nhão. E. 
M. M era ma ri do da ví ti ma. Após uma 
dis cus são do ca sal, ou vi do pe los pró- 
pri os fi lhos, am bos de sa pa re ce ram. 
Câ me ras de se gu ran ça fla gra ram 
quan do o sus pei to dei xou o imó vel do 
ca sal, so zi nho, na ma dru ga da do dia 
8. No dia se guin te, o cor po de Eli sân- 
ge la foi en con tra do, es con di do, em 
um ma ta gal si tu a do aos fun dos da re- 
si dên cia do ca sal.

O ca so de Eli sân ge la foi um dos três 
ocor ri dos lo go nos pri mei ros di as de 
se tem bro. Na que le mês, no dia 5, Sa- 
ma ra Ja que li na do Nas ci men to foi 
mor ta a fa ca das pe lo ex-na mo ra do 
em Pio XII e no dia 1º, em San ta He le- 
na, Cleia Con cei ção de Oli vei ra, foi es- 
tu pra da e mor ta por es tran gu la men- 
to.

O Ma ra nhão con ta bi li za cer ca de 
35 ca sos de fe mi ní ci dio e to dos os di as 
os no ti ciá ri os es tam pam re por ta gens 
so bre vi o lên cia con tra a mu lher, e si- 
tu a ções co mo: es tu pra da, mor ta, vi o- 
len ta da, as se di a da, im por tu na da, 
agre di da.

No úl ti mo dia 5, a po lí cia pren deu 
em fla gran te, na ci da de de Im pe ra triz, 
um ho mem por es tu prar, per se guir e 
man ter em cár ce re pri va do uma jo- 
vem de 18 anos. O ca so foi iden ti fi ca- 
do pe la De le ga cia Es pe ci a li za da da

ELISÂNGELA FOI ASSASSINADA PELO COMPANHEIRO E TEVE O CORPO JOGADO NO MATO

Mu lher. Nas in ves ti ga ções tam bém 
cons tam que o in di ví duo ame a çou de 
di vul gar as ima gens ín ti mas de la, pro- 
du zi das por ele, du ran te a con su ma- 
ção da vi o lên cia se xu al, ca so ela aci o- 
nas se a po lí cia.As in ves ti ga ções se- 
guem em si gi lo, es tan do o ho mem à 
dis po si ção da Jus ti ça. E no dia 7 pas- 
sa do, a po lí cia pren deu um ho mem 
sus pei to de co me ter es tu pro con tra 
uma cri an ça de 7 anos mu ni cí pio de 
Ba ca bal. Se gun do as in ves ti ga ções da 
po lí cia, os fa tos ocor re ram quan do a 
cri an ça, atu al men te com 11 anos, 

pos suía ape nas se te anos de ida de. 
Após os pro ce di men tos o pre so, que 
não te ve a sua iden ti da de re ve la da, foi 
en ca mi nha do à uni da de pri si o nal de 
Ba ca bal, on de per ma ne ce rá à dis po- 
si ção da Jus ti ça. Se gun do a úl ti ma edi-
ção do Atlas da Vi o lên cia que com pi-
lou da dos  en tre os anos de 2009 e 
2019, 3.737 mu lhe res fo ram as sas si-
na das no país em 2019. Em re la ção ao 
ano an te ri or, hou ve re du ção de 21,5%. 
O da do, no en tan to, não é com ple ta- 
men te po si ti vo: re pre sen ta uma mé-
dia de 10,2 mu lhe res mor tas por dia.

5 mil denúncias foram recebidas neste ano

De acor do com a Ca sa da Mu lher
Bra si lei ra, cer ca de 5 mil de nún ci as
fo ram re ce bi das até en tão, de ca sos de
vi o lên cia con tra a mu lher, ori gi nan do
4.885 bo le tins de ocor rên cia e 3.353
me di das pro te ti vas de ur gên cia.

So men te no pri mei ro se mes tre
des te ano, fo ram re gis tra dos na De le- 
ga cia Es pe ci al da Mu lher 7.052 ca sos
de vi o lên cia.

“Hou ve um au men to sig ni fi ca ti vo
no nú me ro de aces so as in for ma ções
cri an do a pos si bi li da de de al can çar as
mu lhe res atra vés tan to dos mei os de
co mu ni ca ções tra di ci o nais, quan to
pe las re des so ci ais. As pes soa ago ra
tem mais aces so aos me ca nis mos de
pro te ção pre sen ci ais e re mo tos”, des- 
ta cou a de le ga da Ka zu mi Ta na ka, co- 
or de na do ra das De le ga ci as Es pe ci ais
da Mu lher.

A ins ta la ção in te gra a re de de pro- 
te ção à mu lher que con cen tra em um
mes mo es pa ço to dos os ór gãos de
aten di men to à mu lher ví ti ma de vi o- 
lên cia de gê ne ro: Nú cleo de De fe sa da

Mu lher e da Po pu la ção LGBT da De- 
fen so ria Pú bli co, 2a Va ra de Vi o lên cia
Do més ti ca e Fa mi li ar con tra a Mu lher,
Pro mo to ria da Mu lher, Co or de na ção
das De le ga ci as da Mu lher do Ma ra- 
nhão, Alo ja men to de Pas sa gem
(Guar da Mu ni ci pal), Pa tru lha Ma ria
da Pe nha, De par ta men to de Fe mi ni- 
cí dio, De le ga cia da Mu lher, acom pa- 
nha men to psi cos so ci al pe lo Cen tro
de Re fe rên cia em Aten di men to à mu- 
lher ví ti ma de vi o lên cia de São Luís e
Bi bli o te ca Ma ria da Pe nha.

Se vo cê viu ou ou viu al gu ma si tu a- 
ção de vi o lên cia, de nun cie!

Hou ve um au men to

sig ni fi ca ti vo no nú me ro

de aces so as in for ma ções

cri an do a pos si bi li da de

de al can çar as mu lhe res

atra vés tan to dos mei os

de co mu ni ca ções

tra di ci o nais, quan to

pe las re des so ci ais

PA ÇO DO LU MI AR E RI BA MAR

Van da lis mo e fur tos
ge ram pre juí zos de
R$ 160 mil a em pre sa

Mes mo lo ca li za da qua se que to tal men te no es pa ço
sub ter râ neo, a re de de abas te ci men to de água e es go to
tam bém é al vo de van da lis mo. As par tes apa ren tes que
com põe o sis te ma de abas te ci men to são cons tan te- 
men te rou ba das ou de pre da das por vân da los.

Por mês, são subs ti tuí dos di ver sos ti pos de equi pa- 
men tos ne ces sá ri os pa ra o bom fun ci o na men to da dis- 
tri bui ção de água e co le ta de es go to, den tre eles: mais de
870 me tros ca bos de co bre, 85 hi drô me tros, tam pas de
PVs (bu ei ros), bom bas, di ver sos com po nen tes elé tri cos,
e até por tões de en tra da de po ços e es ta ções de tra ta- 
men to, ge ran do um cus to de mais de R$ 100 mil, in- 
cluin do os gas tos com a ins ta la ção e mão de obra. Ou tro
pro ble ma en fren ta do é a cons tan te vi o lên cia, in ten si fi- 
ca da pe la pan de mia, que so frem os lei tu ris tas e de mais
fun ci o ná ri os das áre as que atu am em cam po. Só em
2021 fo ram mais de R$ 40 mil em apa re lhos de ce lu lar e
ta blets rou ba dos e di ver sos bo le tins de ocor rên cia ge ra- 
dos por vi o lên cia fí si ca aos agen tes de cam po da con- 
ces si o ná ria.

Os nú me ros fo ram le van ta dos pe la BRK Am bi en tal,
res pon sá vel pe los ser vi ços de água e es go to em Pa ço do
Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar. Além dos pre juí zos, es ses
equi pa men tos de pre da dos ou rou ba dos re pre sen tam
um ris co imi nen te de aci den tes, im pac tan do di re ta- 
men te no for ne ci men to da água nas co mu ni da des que
são abas te ci das por es ses ati vos.

Gran de par te des sas ações são re gis tra das nas áre as
mais afas ta das dos cen tros ur ba nos, em bair ros pe ri fé ri- 
cos e com me nos cir cu la ção de pes so as. “A subs ti tui ção
des tes equi pa men tos ge ra um cus to sig ni fi ca ti vo e uma
mo vi men ta ção de equi pes, que po de ri am ser re ver ti dos
pa ra a mo der ni za ção e am pli a ção do sis te ma de abas te- 
ci men to de água tan to em Pa ço do Lu mi ar co mo em São
Jo sé de Ri ba mar. Em al guns tre chos, o de sa bas te ci men- 
to cau sa do por fal ta de ca bos, por exem plo, tor na ain da
mai or o im pac to des tas ações, dei xan do co mu ni da des
in tei ras sem água”, in for ma o ge ren te ope ra ci o nal da
BRK Am bi en tal no Ma ra nhão, Jef fer son Al ves, pon tu an- 
do que a res pon sa bi li da de pe lo uso cor re to das re des de
água ou es go to e a pre ser va ção de po ços e re ser va tó ri os,
tam bém é da po pu la ção, ca ben do às con ces si o ná ri as a
ma nu ten ção pre ven ti va e cor re ti va dos sis te mas.

A subs ti tui ção des tes equi pa men tos

ge ra um cus to sig ni fi ca ti vo e uma

mo vi men ta ção de equi pes, que

po de ri am ser re ver ti dos pa ra a

mo der ni za ção e am pli a ção do

sis te ma de abas te ci men to de água

tan to em Pa ço do Lu mi ar co mo em

São Jo sé de Ri ba mar

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Durante a festa, a comissão organizadora apresentará o tema ‘Diversa Idade’, que vai
animar o Bloco no carnaval 2022

HOMENAGEM

O Dia do  do Samba no
Bloco da Imprensa
PATRICIA CUNHA

O Blo co da Im pren sa vai dar o seu 
gri to de car na val no pró xi mo dia 11, 
se gun da-fei ra, às 20h, abrin do a ce le- 
bra ção do Dia Mu ni ci pal do Sam ba, 
co me mo ra do em 12 de ou tu bro. Gru- 
pos con vi da dos par ti ci pa rão de uma 
gran de ro da de sam ba no Bar Bu ti kin 
(rua da Es tre la, 20 B, na Praia Gran de, 
Cen tro his tó ri co da ca pi tal).

Du ran te a fes ta, a co mis são or ga ni- 
za do ra apre sen ta rá o te ma ‘Di ver sa 
Ida de’, que vai ani mar o Blo co no car- 
na val 2022. Va le lem brar que a ca sa 
aten de rá to das as exi gên ci as sa ni tá ri- 
as.

GRUPOS CONVIDADOS PARTICIPARÃO DE GRANDE RODA DE SAMBA NO BAR BUTIKIN 

Pro je to de lei do ve re a dor Mar ci al 
Li ma (Po de mos), o Dia Mu ni ci pal do 
Sam ba ins ti tuiu o dia 12 de ou tu bro 
co mo da ta pa ra ho me na ge ar o sam- 
bis ta e com po si tor Cris tó vão Alô Bra- 
sil – que foi um dos gran des en tu si as- 
tas do sam ba no Ma ra nhão – o rit mo e 
seus ad mi ra do res e co le ci o na do res.

O ve re a dor Mar ci al Li ma diz que o 
es ta be le ci men to do Dia Mu ni ci pal do 
Sam ba, en tre ou tros mo ti vos, foi uma 
for ma de ho me na ge ar Cris tó vão Alô 
Bra sil. “O de ba te so bre a cri a ção do 
Dia Mu ni ci pal do Sam ba sur giu em 
2017, quan do fo mos pro cu ra dos na 
Câ ma ra Mu ni ci pal pe lo Ne to Pe pe rí e 
al guns ou tros sam bis tas, no sen ti do 
de re co nhe cer o dia 12 de ou tu bro pa- 
ra ce le brar a da ta em ho me na gem ao 
Cris tó vão Alô Bra sil. Es se even to, se rá 
im por tan te pa ra ce le brar o sam ba na 
ci da de”.

Ne to Pe pe rí, do Es pi nha de Ba ca- 

lhau, fa lou so bre a im por tân cia da cri-
a ção do Dia Mu ni ci pal do Sam ba pa ra 
São Luís. “Nós te mos uma for ma de 
to car o sam ba aqui em São Luís do 
Ma ra nhão, con ser va da até ho je, que é 
ím par, que são os blo cos de rit mos, os 
cha ma dos blo cos tra di ci o nais. Uma 
for ma de to car sam ba cul tu a da aqui 
que ho je já se re pro duz e al guns lo- 
cais, mas gra ças aos ma ra nhen ses que 
le va ram es sa for ma de to car o sam ba 
pa ra além das nos sas fron tei ras”, des- 
ta cou o mú si co.

A ro da de sam ba se rá ani ma da pe- 
los gru pos Es pi nha de Ba ca lhau, Sa-
pu ca e Sam ba da Ta ma ri nei ra. A fes ta 
tem apoio do ve re a dor Mar ci al Li ma e 
so no ri za ção da Aca de mia do Som, do 
em pre sá rio Jo sé Au gus to Tel les, e do 
Bu ti kin do Sam ba, na pes soa dos pro- 
pri e tá ri os Clé di na Lo ba to e He ral do 
Araú jo.

TEATRO

Projeto “Lança Cabocla” encerra neste sábado

ESTA É A SEGUNDA VEZ, EM QUASE 30 ANOS DE FESTIVAL,  QUE ARTISTAS MARANHENSES INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DO PANORAMA.

O pro je to Lan ça Ca bo cla é uma
pes qui sa mul ti mí dia que par te das ar- 
tis tas Ti e ta Ma cau (MA/CE), Abe- 
ju/Ju li a na Riz zo (MA/CE), El ton
Panamby (MA/SP) e con ta com
a tu to ria de Inaê Mo rei ra (BA). A pes- 
qui sa Lan ça Ca bo cla é im pul si o na do- 
ra pa ra a cri a ção As som bros e trin- 
chei ras: o que acon te ce de pois que o
mun do aca ba (?), que
es tre ou no dia 03 de ou tu bro em
trans mis são on li ne no Fes ti val Pa no- 
ra ma.

O pro je to se gue em car taz pre sen- 
ci al men te até es te sá ba do (09) de ou- 
tu bro, às 19h30 ho ras, na se de da Xa- 
ma Te a tro, no Araçagy. Os in gres sos
são re ser va dos atra vés do ins ta gram
@lan ca_ ca bo cla nos va lo res de R$20,0
e R$10,0 com 7 in gres sos gra tui tos pa- 
ra ca da dia.

Es ta obra foi cri a da pa ra o pro je to
Pa no ra ma Raft, uma co pro du ção in- 
ter na ci o nal que ofe re ceu su por te a
dez cri a ções li de ra das por ar tis tas
bra si lei ros, es co lhi dos por meio de
cha ma da pú bli ca. O Pa no ra ma Raft é
uma das ações do Fes ti val Pa no ra ma,
um dos prin ci pais fes ti vais de dan ça e
ar te con tem po râ nea do país, que in- 
te gra im por tan tes re des in ter na ci o- 

nais de ar tes cê ni cas, co mo a Red Su- 
dA me ri ca na de Dan za, a Next Step, re- 
de fi nan ci a da pe la União Eu ro peia
que reú ne os mais pres ti gi a dos fes ti- 
vais da Eu ro pa, e a IETM, que reú ne
mais de 500 fes ti vais, cen tros cul tu rais
e te a tros.

Es ta é a se gun da vez, em qua se 30
anos de Fes ti val, que um pro je to en- 
ca be ça do ou em par ce ria com ar tis tas
ma ra nhen ses, in te gra a pro gra ma ção
do Pa no ra ma. A pri mei ra vez foi em
2011 com Tra ves que ens, pro du ção
co la bo ra ti va en tre Eri vel to Vi a na
(MA), Prin ce sa Ri car do Ma ri nel li (PR)
e Eli el son Pa che co (PI), e ago ra com
Ti e ta Ma cau (MA), Abe ju/Ju li a na Riz- 
zo (MA), El ton Panamby (MA/BA) e
Inaê Mo rei ra (BA).

As ar tis tas da pla ta for ma Lan ça Ca- 
bo cla imer gi ram por três me ses na
cri a ção em for ma to hí bri do – pre sen- 
ci al e vir tu al – As som bros e trin chei- 
ras: o que acon te ce de pois que o
mun do aca ba (?), com par tes dos re- 
cur sos fi nan ci a dos pe lo pro gra ma Pa- 
no ra ma Raft, que ago ra cul mi na na
es treia no iní cio de ou tu bro des te ano,
a pri o ri no ca nal do Youtube do fes ti- 
val, mas com pos si bi li da des de apa ri- 
ções pre sen ci ais em 2022. A cri a ção

em ques tão é fru to da pla ta for ma
Lan ça Ca bo cla, pes qui sa-pro ces so
que bus ca cri ar em co mum acor do
com cos mo lo gi as afro pin do râ mi cas e
“se res in te res san tes que têm uma
pers pec ti va so bre a exis tên cia” (Ail ton
Kre nac), se in te res sa em pes qui sar
um dan çar apa ri ção com as plan tas
de pro te ção, ali a da as dan ças de ca bo- 
clo (do en can ta do ao brin can te po pu-
lar), dan çar uma de fe sa pre pa ra da pa- 
ra um ata que. Pes qui sa que tem se
con fi gu ra do de for ma hí bri da (pre- 
sen ci al/vir tu al), co mo apa ri ção dan- 
çan te mul ti mí dia que em tra ves si as
cons trói cor pos que as sen tam em vi- 
da-mor te-vi da. En tre o es cu ro e o in- 
vi sí vel, en con tra ma cum ba ri as dan-
çan tes e so no ras, mai o res que o fei ti-
ço da pól vo ra das po lí ti cas de mor te.

Lan ça Ca bo cla es tá em cur so des de
maio de 2020, e nes se mes mo ano
pas sou a in te grar, após um con cor ri- 
do edi tal, os La bo ra tó ri os de Cri a ção –
na lin gua gem de dan ça – da es co la
Por to Ira ce ma das Ar tes (CE). Os La-
bo ra tó ri os são es pa ços de ex pe ri men- 
ta ção, fo men to, pes qui sa e de sen vol- 
vi men to de pro je tos cul tu rais com
gran de des ta que no ce ná rio na ci o nal.

"BATIDÃO"

Música da maranhense
Enme em filme da Netflix

BATIDÃO TRAZ O REGIONALISMO LATENTE NO SOM DE ENME.

A Net flix Bra sil di vul gou re cen te men te sua lis ta de es- 
trei as pa ra ou tu bro, e en tre os des ta ques es tá o fil me
“Va len ti na”, que tem a mú si ca “Ba ti dão” de En me na tri- 
lha so no ra. É a pri mei ra vez que a mú si ca de uma ar tis ta
ma ra nhen se che ga a um dos mai o res ser vi ços de stre a- 
ming de fil mes e se ri es do mun do.

Lan ça da em 2020, Ba ti dão traz o re gi o na lis mo la ten te
no som da rap per e drag que en En me, jun to do pa go dão
bai a no e dos tam bo res ma ra nhen ses com uma pe ga da
ele trô ni ca do pop na ci o nal pro du zi da por Noi ze Men e
San do val Fi lho.

Com di re ção de Jes si ca Lau a ne, o

vi de o cli pe da mú si ca já ga nhou

di ver sos prê mi os em fes ti vais de

ci ne ma na ci o nal, além de se le ções

em fes ti vais in ter na ci o nais.

O fil me con ta a his tó ria de Va len ti na (Thi es sa Woin- 
backk), uma jo vem trans que se mu da pa ra o in te ri or de
Mi nas Ge rais com a mãe, Már cia (Gu ta Stres ser) pa ra
um re co me ço. Com re ceio de ser in ti mi da da na no va es- 
co la, a ga ro ta bus ca mais pri va ci da de e ten ta se ma tri cu- 
lar com seu no me so ci al. No en tan to, a fa mí lia en fren ta
pro ble mas quan do a di re to ria da es co la, des pre pa ra da,
co me ça a exi gir a as si na tu ra do pai au sen te (Rô mu lo
Bra ga) pa ra re a li zar a ma trí cu la. A pro du ção tem es treia
mar ca da pa ra o dia 17 de ou tu bro na Net flix.

"JÁ POSSO SAIR"

Erivaldo Gomes e banda
apresentam show inédito

SHOW ACONTECE NESTE SÁBADO, NA PRAÇA DOS CATRAIEIROS.

Acon te ce nes te sá ba do (9), a par tir das 18h, o show Já
Pos so Sair do can tor e com po si tor ma ra nhen se Eri val do
Go mes.

A apre sen ta ção acon te ce rá na Pra ça

dos Ca trai ei ros, no Cen tro de São

Luís, e tam bém te rá par ti ci pa ção do

Gru po Si ri bei ra e Sen za la, além de

apre sen ta ções de gru pos fol cló ri cos

e per for man ces.

Eri val do Go mes é can tor, com po si tor e pro fes sor.
Compôs pa ra os blo cos Ban da da Ban di da, Má qui na de
Des cas car Alho, Je gue Fo lia e Blo co da Im pren sa. Seu
pri mei ro ál bum, Pen sa men tos Dro ba dos, foi lan ça do
em 2008.

A ban da é com pos ta por Isaías Al ves na ba te ria, Cauê
Ve lo so no ca va qui nho, Da vi no con tra bai xo, Baé Ri bei ro
na per cus são, Mi ras sol na voz e Thaís na flau ta e no
acor de om.

Os in gres sos po dem ser ad qui ri dos

no lo cal.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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O equipamento estadual realizou no período mais de 45 mil atendimentos, mesmo com
as limitações causadas pela pandemia da Covid-19

Mu dan ças

Pes so as com de fi ci ên cia no Bra sil

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Shopping da Criança
comemora 1 ano

Es pa ço in te ra ti vo, lú di co e de as sis- 
tên cia à saú de, o Shop ping da Cri an ça 
com ple ta, nes te sá ba do (9), um ano 
de fun ci o na men to. O equi pa men to 
es ta du al re a li zou no pe río do mais de 
45 mil aten di men tos, mes mo com as 
li mi ta ções cau sa das pe la pan de mia 
da Co vid-19. Pa ra mar car a da ta, 
acon te ce nes te sá ba do uma pro gra- 
ma ção es pe ci al com a par ti ci pa ção do 
go ver na dor Flá vio Di no.

O Shop ping da Cri an ça ofe re ce ser- 
vi ços de la zer e de as sis tên cia à saú de. 
A área de la zer con ta com ci ne ma, jo- 
gos, brin que dos, es pa ço de be le za, 
pra ça da ali men ta ção e ou tros atra ti- 
vos. Já o cen tro de as sis tên cia à saú de 
tra ba lha com 11 es pe ci a li da des mé di- 
cas, co mo pe di a tria, nu tri ção, psi co- 
lo gia, fi si o te ra pia en tre ou tras.

De ou tu bro de 2020 a se tem bro 
des te ano, o cen tro de saú de do Shop- 
ping re gis trou mais de 31 mil aten di- 
men tos. No mes mo pe río do, a área de 
la zer re ce beu a vi si ta de mais de 13 mil 
cri an ças e re a li zou 100 fes ti nhas de 
ani ver sá ri os. Por meio de es co las e 
ou tras ins ti tui ções 1.596 cri an ças 
tam bém vi si ta ram o Shop ping da Cri- 
an ça.

Pa ra a se cre tá ria de Go ver no, Mar- 
ce la Men des, o Shop ping da Cri an ça é

Co me mo ra ção

Fun ci o na men to do Shop ping
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uma ino va ção que deu cer to. “É um 
equi pa men to gra tui to vol ta do pa ra o 
de sen vol vi men to da cri an ça de for ma 
in te gral, atra vés do brin car ela pro- 
mo ve o de sen vol vi men to fí si co, cog- 
ni ti vo, emo ci o nal e so ci al”, des ta ca.

Pa ra ce le brar o ani ver sá rio de 1 ano 
do Shop ping, se rá re a li za da uma pro- 
gra ma ção com di ver sas atra ções nes- 
te sá ba do (9), a par tir das 10h, com 
apre sen ta ção do Gru po Pi que Es con- 
de Ar tes, show de má gi ca, gin ca na e o 
tra di ci o nal bo lo de ani ver sá rio.

Ou tras ati vi da des acon te ce rão pa- 
ra le la men te pa ra a ale gria dos pe que- 
nos com mui tos jo gos, brin ca dei ras, 
pin tu ra fa ci al e dis tri bui ção de lan- 
ches.

A Se ma na da Cri an ça tam bém con- 
ta rá com pro gra ma ção, com ati vi da- 
des pe la ma nhã e tar de, de ter ça (12) a 
sá ba do (16). Pa ra es ses di as, com ex- 
ce ção de ter ça-fei ra (12), Dia da Cri- 
an ça, os agen da men tos já es tão pre- 
en chi dos.

Pa ra o Dia da cri an ça, o agen da- 
men to po de rá ser fei to na se gun da-
fei ra (11), no si te do Shop- 

ping https://shop ping da cri an- 
ca.ma.gov.br/ ou pe lo What sApp 
99214-9415.

O es pa ço de la zer do Shop ping da 
Cri an ça fun ci o na às sex tas-fei ras, sá- 
ba dos e do min gos. As vi si tas são 
agen da das pe lo si te do Shop ping 
https://shop ping da cri an- 
ca.ma.gov.br/, pe lo What sApp 99214-
9415 ou pe lo nú me ro 3221-1462.

O sis te ma dis po ni bi li za ses sões em 
ho rá ri os di fe ren ci a dos. Po dem uti li- 
zar o es pa ço até 30 pes so as por ses são, 
sen do 1 adul to por até 4 cri an ças.

Pa ra co me mo ra ção de ani ver sá ri- 
os, são dis po ni bi li za das du as ses sões 
na sex ta, sá ba do ou do min go, às 17h 
ou às 19h.

Já o Cen tro de As sis tên cia à Saú de 
fun ci o na de ter ça a sá ba do, das 7h às 
19h, e o aten di men to po de ser agen- 
da do pe lo What sapp 98423-8347 ou 
Dis que Saú de 3190-9091. É ne ces sá rio 
en ca mi nha men to mé di co de qual- 
quer es pe ci a li da de ou de pro fis si o nal 
de um Cen tro de Re a bi li ta ção. Po dem 
ter aces so, cri an ças de 6 a 12 anos de 
ida de.

PL pode garantir mais acessibilidade em eventos

PARA TER EFETIVIDADE, O PROJETO  DESTACA QUE, NOS ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO, DEVE CONSTAR, PREVIAMENTE, ESSA OBRIGAÇÃO

A As sem bleia Le gis la ti va apro vou,
na úl ti ma quin ta-fei ra (07), o Pro je to
de Lei n.º 015/2020, de au to ria do de- 
pu ta do es ta du al Yglésio Moyses
(PROS), que al te ra a Lei n.º 11.091 de
2019 e tor na obri ga tó ria a ins ta la ção
de ba nhei ros quí mi cos em even tos
pri va dos em to do o Es ta do.

Pa ra ter efe ti vi da de, o pro je to do
de pu ta do des ta ca que, nos al va rás de
au to ri za ção, de ve rá cons tar, pre vi a- 
men te, es sa obri ga ção. As sim, ao emi- 
tir os do cu men tos de li be ra ção dos
even tos, os or ga ni za do res te rão ci ên- 
cia des sa ne ces si da de, es tan do, in clu- 
si ve, sob fis ca li za ção dos ór gãos com- 
pe ten tes.

A obri ga to ri e da de que tra ta o pro- 
je to já exis te, mas se li mi ta va ape nas
aos even tos em es pa ços pú bli cos.
Ago ra, com a am pli a ção dos efei tos da
lei, os even tos ´pri va dos tam bém po- 

de rão ser in cluí dos nes sa obri ga ção.
Além dis so, en tre as al te ra ções, tam- 
bém foi in cluí do pa rá gra fo úni co es- 
pe ci fi can do a obri ga to ri e da de des ta- 
ca da no pa rá gra fo an te ri or.

Com o re tor no dos

even tos, es pe ci al men te

aque les de gran de por te,

a ins ta la ção de

es tru tu ras adap ta das às

pes so as com li mi ta ções

aca ba sen do ne ces sá ria,

sen do mais uma

ma nei ra de in clu são

des sas pes so as.

De acor do com da dos do IB GE, di- 
vul ga dos nes te ano, no Bra sil, cer ca de
17 mi lhões de pes so as com ida de aci-
ma de 2 anos pos su em al gum ti po de
de fi ci ên cia, nú me ro que re pre sen ta
8,4% da po pu la ção bra si lei ra.

O es tu do tam bém es pe ci fi cou que,
en tre o to tal, 7,8 mi lhões de pes so as
têm de fi ci ên cia fí si ca nos mem bros
in fe ri o res e 2,7% têm nos mem bros
su pe ri o res. Pes so as com ou tras de fi ci- 
ên ci as, a exem plo da vi su al, re pre sen-
tam 3,4%. A mai o ria das pes so as com
de fi ci ên cia, 10,5 mi lhões, são mu lhe- 
res (9,9%); os ho mens fi cam atrás, re- 
pre sen tan do 6,9% (6,7 mi lhões de
pes so as).

ABRE EM JANEIRO

Shopping Rua Grande
terá 7 painéis em grafite

OS ARTISTAS RESPONSÁVEIS PELOS PAINÉIS ESTÃO EM SELEÇÃO

O Shop ping Rua Gran de te rá 7 pai néis em gra fi te (ar te
mu ral) em seus es pa ços de cir cu la ção cen trais. O em- 
pre en di men to, que in te gra os in cen ti vos do Pro gra ma
Ado te um Ca sa rão, do Go ver no do Es ta do, se rá en tre gue
e aber to ao pú bli co nas fé ri as de ja nei ro. 

O es pa ço ofe re ce rá o con for to e a se gu ran ça de um
shop ping con ven ci o nal. Te rá cir cu la ções cli ma ti za das,
sa ni tá ri os, atra ções por tem po ra da, ao mes mo tem po
em que de di ca rá um an dar es pe ci al pa ra a di fu são e va- 
lo ri za ção da cul tu ra ma ra nhen se. A obra es tá sen do cui- 
da do sa men te ar qui te ta da e exe cu ta da por uma equi pe
de pro fis si o nais qua li fi ca dos.

O Shop ping Rua Gran de é o pri mei ro shop ping cul tu- 
ral do Ma ra nhão. É re sul ta do do su ces so do Ado te um
Ca sa rão, pro gra ma 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) que dis- 
po ni bi li za, por meio de edi tais, imó veis do Es ta do, no
Cen tro His tó ri co de São Luís, em de su so ou su bu ti li za- 
dos, pa ra em pre sas e gru pos cul tu rais.

Gra fi tes
Os ar tis tas res pon sá veis pe los pai néis em gra fi tes es- 

tão em se le ção. O te ma a ser tra ba lha do nes ses pai néis é
A Ca ra do Ma ra nhão. “A pro pos ta é que uma obra de ar te
es te ja sen do con cluí da no dia da inau gu ra ção com ros- 
tos do pú bli co ali pre sen te, va lo ri zan do, as sim, os ma ra- 
nhen ses, nos sos he róis des co nhe ci dos”, anun cia Pau la
Men don ça.

COROADINHO

Governo inaugura o
Viva Luciano Moreira

O NOVO ESPAÇO GANHOU DIVERSAS MELHORIAS PARA LAZER

Com a par ti ci pa ção do vi ce-go ver na dor, Car los Bran- 
dão, e do se cre tá rio de Es ta do das Ci da des e De sen vol vi- 
men to Ur ba no, Már cio Jerry, foi inau gu ra da Vi va Lu ci a- 
no Mo rei ra, lo ca li za do no po lo Co ro a di nho, em São
Luís. O no vo es pa ço ga nhou pis ta de ca mi nha da,
playground, aca de mia de saú de, me lho ra men to do pi so
e da ilu mi na ção, aces si bi li da de, re for ma da qua dra po li- 
es por ti va, co lo ca ção de alam bra do, re for ma do pal co,
pai sa gis mo e aces so à in ter net. 

O se cre tá rio das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no
des ta ca a ini ci a ti va do go ver na dor Flá vio Di no, que in te- 
gra o pro je to Ma ra nhão For te e in cor po ra ações em to do
ter ri tó rio ma ra nhen se. “Aqui no Co ro a di nho é mais um
dos equi pa men tos pú bli cos que es ta mos inau gu ran do.
É a 15ª pra ça en tre gue pe lo go ver na dor Flá vio Di no,
ago ra em 2021. São es pa ços de aco lhi men to, de in te gra- 
ção, de ati vi da des es por ti vas e saú de, e de mul tiu so pa ra
a po pu la ção”, en fa ti zou Már cio Jerry.

De acor do o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, o Go- 
ver no es tá fa zen do gran des in ves ti men tos em di ver sas
áre as em to do es ta do. “Em São Luís, são inú me ras obras
es tru tu ran tes que trans for mam a vi da da po pu la ção.
Aqui no Co ro a di nho a re vi ta li za ção da pra ça vai mu dar a
ro ti na das fa mí li as com um es pa ço ade qua do pa ra a
pro mo ção do es por te, la zer e a de co ni vên cia co mu ni tá- 
ria”, dis se Bran dão. No fi nal do even to, fo ram dis tri buí- 
dos kits es por ti vos pa ra as equi pes de es por te da co mu- 
ni da de.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro

MISSA DE SETIMO DIA

IRENE MORAES PEREIRA

CONVITE
OS FAMILIARES DA SAUDOSA IRENE MORAES PEREIRA, CONVIDAM PARENTES 

E AMIGOS PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 11.10.2021 
(SEGUNDA -FEIRA) ÀS 19.00H NA PARÓQUIA SÃO JOÃO CALABRIA NO BAIRRO 
DO JARDIM AMERICA S/N, AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A 

ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ. 
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Alessandra Barbosa, colunista Luciano Rocha e Roberta Fontelles, a anfitriã da noite

Em Fortaleza, jornalista Roberta
Fontelles lança nova coluna de

variedades em portal da Rede Record
A co lu nis ta ce a ren se Ro ber ta Fon tel les re ce beu na úl ti ma quar ta fei ra, dia 06.10, na Lo ja Pa ro ma, em For- 

ta le za , se le to gru po de ami gos, par cei ros e im pren sa lo cal pa ra o lan ça men to de sua no va co lu na “+VA RI E- 
DA DES” no Por tal @gc mais, da Re de Re cord (TV Ci da de). O de co ra dor Ro sal vo Pon te as si nou a am bi en ta- 

ção  ins pi ra da nas ce re jei ras e su as múl ti plas co res. O re sul ta do fi cou in cri vel. Cou be ao Fu ji Loun ge as de li- 
ci o sas co mi di nhas com des ta que pa ra o ce vi che no ge lo se co. Ain da du ran te a noi te os con vi da dos pu de ram

sen tir os de li ca dos aro mas da EQZ by Eri ka Quei roz e in ter ven ções fashi ons da Sil fi de Col lec ti on . DJ Morr 
brin dou os con vi da dos com sua top playlist. A noi te foi um su ces so.

Colunista Luciano Rocha,  Roberto Martins, Adélia Albuquerque, Raimundo Philomeno e  o cantor Felipe Dantas

Mônica Albuquerque e Felipe DantasRejane Noronha e Denny Feitosa

O proprietário da Villa do Vinho, Werther Bandeira, Antônio Claret e Suely Cassais
Guerra (MG Turismo), Ozório Couto (Jornal de Luz -MG), Aline Hingel, Tika Guiné,
Gutemberg Bogéa (JP Turismo) com José Domigues Neto e Danielle Vieira

Os grupos "Espinha de Bacalhau" (foto), Sapuc a e Samba da Tamarineira vão
animar a roda de samba, nesta segunda-feira, 11, no Bar Butikin, na Praia Grande

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro



São Luis, quarta-feira, 04 de agosto de 2021

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@hotmail.com 6 GERALEliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Na abertura oficial da ABAV Expo & Collab, a presidente da Abav Nacional, Magda Nassar, com as autoridades presentes.
Entre elas, o presidente da Braztoa, Roberto Nedelciu; presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares; presidente da Abav
Ceará, Murilo Santa Cruz; secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho; prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira;
ministro do Turismo, Gilson Machado Neto e o governador do Ceará, Camilo Santana

Maranhão marca presença em 
grande estilo na 48ª edição da Abav

Expo & Collab
A 48º edi ção da Abav Ex po, re a li za da de 6 a 8 des ta se ma na, no Cen tro de Even tos do Ce a rá, em For ta le za,

foi um gran de su ces so. Lá, os par ti ci pan tes, pre sen ci ais e vir tu ais, con fe ri ram al gu mas das prin ci pais no vi- 
da des dos 184 ex po si to res, com al guns pe la pri mei ra vez ex pon do na fei ra. E o Ma ra nhão, foi mui to bem re- 
pre sen ta do. Não só pe los agen tes de vi a gem, li de ra dos pe lo pre si den te da Abav-MA, Jan sen San tos, co mo
pe los se cre tá ri os Es ta du al e Mu ni ci pal de Tu ris mo, Ca tu lé Ju ni or e Sau lo San tos. Pa ra a pre si den te da Abav

Na ci o nal, Mag da Nas sar, foi o pri mei ro even to que po de re ce ber até 3 mil pes so as, si mul ta ne a men te, de for- 
ma pre sen ci al, o que é um re cor de pa ra a pan de mia”. Ain da se gun do a pre si den te Mag da, o ob je ti vo da ABAV

é in cen ti var o mer ca do na ci o nal. “A for ça da ABAV Ex po & Col lab, co mo o mai or even to de tu ris mo, des de
sem pre, é de tra zer o Bra sil pa ra den tro de ca sa, tra zer o Bra sil pa ra den tro das agên ci as de vi a gens.”

O secretário municipal de Turismo, Saulo Santos,  o presidente da Abav-MA, Jansen Santos, empresária e diretora da Abav
Nacional, Ana Carolina Medeiros e  a secretária adjunta  municipal do Turismo, Sabrina Muniz 

Parte da delegação maranhense, entre agentes de viagem, empresários e autoridades

O secretário de Estado do Turismo, Catulé  Junior, comandou o stand do Maranhão

Maranhão na 48ª edição
da Abav Expo & Collab II
Do Ma ra nhão, o se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo, Ca tu lé Ju ni or, or gu- 

lha-se em des ta car que nos so stand abri gou 80 par cei ros do tra de. “Além
de di vul gar nos sos atra ti vos, a Se tur-MA es tá ofe re cen do ca pa ci ta ção e
pro mo ção do Des ti no e tam bém par ti ci pan do de reu niões es tra té gi cas

co mo a do con sór cio Nor des te!”, ce le brou Ca tu lé. Já o se cre tá rio mu ni ci- 
pal de Tu ris mo, Sau lo San tos, em par ce ria com a Se tur-MA, apre sen tou o

des ti no São Luís pa ra ope ra do ras de tu ris mo, agên ci as de vi a gem, im- 
pren sa es pe ci a li za da e di gi tal in flu en cers pre sen tes no even to. “Es ta mos
jun tos com a Se tur-MA e di ver sas or ga ni za ções e em pre sá ri os do Ma ra- 
nhão pa ra po ten ci a li zar o tu ris mo lo cal”, fa lou Sau lo San tos. Re a li za da
pe la ABAV Na ci o nal, a ABAV Ex po & Col lab é a mai or e mais im por tan te

fei ra de ne gó ci os de Tu ris mo do Bra sil. Anu al men te, e há 48 edi ções, reú- 
ne to da a ca deia pro du ti va do se tor con tri buin do de ma nei ra de ci si va pa- 

ra a con so li da ção de ne gó ci os en tre em pre sas dos cin co con ti nen tes. A
par tir des te ano, o even to pas sou a ser iti ne ran te, com o pro pó si to de cir- 

cu lar por to do Bra sil. Se guem al guns fla gran tes do even to.

Colunista NM, secretário de Turismo de São Luís, Saulo Santos e o presidente da
Abav MA, Jansen Santos

Amadeu Lisboa, da Barbaçu Turismo, Uimar Junior  (fantasiado de Cazumbá) e a
jornalista Léa Zacheu (Maranhão Turismo). Máscaras retiradas apenas para a foto

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro
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WEDDING CAKE: O EVENTO MAIS 
GOSTOSO DE SÃO LUÍS

A noite da quarta-feira (06/10) foi deliciosa e reuniu as mais destacadas boleiras, doceiras, imprensa e ou-
tros profissionais do setor de festas. O evento aconteceu no Villa Reale Buffet – Holandeses e serviu para apre-
sentar todos os detalhes da 5ª edição do Wedding Cake Eventos e Festas, uma feira com de exposição de pro-
dutos e serviços para casamentos e eventos sociais, idealizada pela produtora de eventos, Izianna Pereira. 

O coquetel de pré-lançamento da edição 2021 do Wedding Cake, que acontecerá nos dias 30 e 31 de outu-
bro no Golden Shopping – São Luis, contou com palestras ministradas pelo empresário e consultor de eventos, 
Luis Rodolfo Silva (Beliske Buffet) e do analista do SEBRAE-MA, César Guimaraes, que falou sobre “Empreen-
dedorismo e Geração de Negócios”. Anote essa data e participe.

O CONSULTOR MASTER EM EVENTOS, LUIS RODOLFO SILVA (BELISKE) E A IDEALIZADORA DO EVENTO, IZIANNA PEREIRA.

PROGRAMAS NOBRE E MUNDO 
PASSAPORTE SÃO HOMENAGEADOS  

COM APOIO DO SEBRAE-MA, EMPRESÁRIOS 
MARANHENSES PARTICIPAM DA FEIRA DE 
TURISMO DA ABAV 2021 

30ª EDIÇÃO DA FEIJOADA DO MARANHÃO 
SERÁ DIA 30 OUTUBRO NO MINEIRÃO

O mais suculento, animado e prestigia-
do evento gastronômico e cultural de Minas 
Gerais, a “Feijoada do Maranhão” vai acon-
tecer dia 30 de Outubro, no Dimensão Hall 
no Mineirão em BH e já estão confirmadas 
as participações da Banda de Samba Faixa 
Nobre-B, Alan e Alex Sertanejo, Bateria da 
Escola de Samba de Venda Nova, e presen-
ças VIPs, entre elas, o carnavalesco Milton 
Cunha, a modelo Nycolle Veloso do Rio de 
Janeiro, a Musa da feijoada, Malu Agatão, 
além dos mais renomados profissionais da 
imprensa de São Luis, Fortaleza, Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte.

A feijoada tem uma história curiosa. A 
primeira versão do evento aconteceu em 
1991, quando Valdez Maranhão, então fo-

tógrafo do antigo “Jornal de Minas”, perdeu 
sua câmera fotográfica. Sem capital para ad-
quirir outro equipamento de trabalho, Ma-
ranhão resolveu por sugestão dos amigos, 
realizar uma Feijoada. O evento é sucesso e 
além de Belo Horizonte por 30 anos conse-
cutivos, já teve 05 edições em São Luis-MA 
e 01 (uma) edição em Portugal.

Está programado um “Túnel do Tempo” 
para relembrar as feijoadas, o trabalho fo-
tográfico do anfitrião, no Estádio Mineirão 
e a deliciosa feijoada será acompanhada de 
iguarias e guloseimas mineiras, sem falar 
na cerveja geladíssima e Caipifrutas de ca-
chaça mineira.

O presidente da Empresa de Turismo de 
Belo Horizonte – BELOTUR, Gilberto Castro, 

garante que vai encantar os convidados e 
visitantes de outros estados, com a hospi-
talidade mineira, o bom papo, e o ambiente 
propício à alegria e ao divertimento.

 A camiseta da feijoada tem assinatura do 
artista, Thiago Ferreira e pode ser adquirida 
através do telefone: (31) 99235-3540 ou no 
Boteco do Maranhão: Avenida Bias Fortes, 
541, Bairro  de Lourdes.

PARA O ANFITRIÃO, VALDEZ MARANHÃO “DI-
VERSÃO E INTERCÂMBIO CULTURAL” SÃO OS 
INGREDIENTES DO             
 EVENTO, QUE COMPLETA 30 ANOS CONSECU-
TIVOS NA CAPITAL MINEIRA, MAIS 5 EM SÃO 
LUIS E 1 EM PORTUGAL

Aberta oficialmente na última quarta-feira (06/10), no Cen-
tro de Eventos do Ceará, a 48ª ABAV Expo & Collab. Momento 
de reencontro do setor, em evento híbrido organizado pela 
ABAV Nacional e que reuniu, quase 200 marcas, centenas de 
profissionais, além de players do turismo e empresários vin-
dos de todo o país em caravanas organizadas pelas unidades 
regionais da ABAV e parceiros como o SEBRAE.

Do Maranhão, estão em Fortaleza mais de 80 empresá-
rios oriundos dos polos São Luís, Lençóis-Munim, Chapada 
das Mesas e Floresta dos Guarás, nessa importante missão 

técnica. Além desta participação, no ambiente de Pavilhões, 
destaque para o stand do Maranhão, organizado pela Secre-
taria de Estado do Turismo e, no ambiente de Exposições, o 
stand da Rota das Emoções, roteiro turístico integrado que 
abrange os estados do Maranhão, Ceará e Piauí. O turismo 
maranhense na vitrine nacional e internacional.

O DIRETOR TÉCNICO DO SEBRAE-MA, MAURO BORRALHO 
E O PRESIDENTE DA ABAV-MA, JANSEN SANTOS, COMEMO-
RAM A PARTICIPAÇÃO MARANHENSE NA FEIRA DE TURISMO.

AS EMPRESÁRIAS, AGLAI ESTER E AGLAI FER-
NANDA (ALICE SALAZAR STORE – SÃO LUIS 
SHOPPING) RECEBERAM A HOMENAGEM 
COMO DESTAQUE NO SEGMENTO DE MAKE UP 
E EMBELEZAMENTO.

O promoter e missólogo, Osmar Sipaúba 
organizou na noite do sábado (02 de outu-
bro), a edição 2021 da sua notável cerimônia 
de premiação do Troféu “Mulheres e Impren-
sa em Evidência” que homenageou empre-
endedoras e destaques do ano, em diversos 
segmentos e os mais renomados profissio-
nais da Imprensa Maranhense, entre eles, o 
empresário e publicitário, Marcos Davi, do 
Programa de TV Mundo Passaporte e a Co-
lunista Social, Empresária e Apresentadora 
de TV, Madalena Nobre.

Integrou ainda, a seleta lista de home-
nageados, as empresárias, Leonice Azeve-
do (Ateliê Azevedo), Aglai Ester e Aglai Fer-
nanda (Alice Salazar Store), Évila Pinheiro 
(Reprise Sonorizações) e tantas outras mu-
lheres empreendedoras, que se empenham 
e conquistam espaços cada vez maiores no 
cenário maranhense.

A cerimônia aconteceu no Hotel Velei-
ros - Ponta D´areia e durante o evento, foi 
servido coquetel em reconhecimento aos 
Talentos do Maranhão. Nos clicks do fotó-
grafo, Daniel Soares, parabenizamos todos 
os homenageados.

A COLUNISTA SOCIAL, MADALENA NOBRE RECE-
BEU EM CASA, O TROFÉU COMO APRESENTADORA 
DE TV DESTAQUE DO ANO DE 2021.

O ANFITRIÃO, OSMAR SIPAÚBA COM O PUBLICITÁ-
RIO E APRESENTADOR DE TV, MARCOS DAVI, COM 
A PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO PROGRAMA MUN-
DO PASSAPORTE.


