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Dois quadriláteros na
disputa pelo governo
O Imparcial fez uma análise sobre o cenário político da eleição de 2022, que tem cerca de oito
pré-candidatos ao governo do Maranhão, revelando a força política de cada um. PÁGINA 3
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Bolsonaro sanciona leis do Auxílio Brasil
O benefício começa a ser pago no dia 17 deste mês, seguindo o
calendário do Bolsa Família. Cerca de 17 milhões de famílias receberão um tíquete médio de R$ 217,18. PÁGINA 2
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O mundo terminou ontem, em Glasgow (Escócia), a Conferência do Clima Cop26,
com imenso barulho, discursos em todos os idiomas e promessas de que a terra terá
um tratamento digno da civilização que a ocupa, nas próximas décadas.

TÁBUA DE MARÉ
SAB 30.12.2020
00H04 ................ 4.9M
06H58 ................ 1.6M
13H08 ................ 4.7M
19H08 ................ 1.8M

NOSSOS TELEFONES: REDAÇÃO 982320262 • COMERCIAL 991151624 • CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645

2

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

POLÍTICA

oimparcial.com.br

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro

ELEIÇÕES 2022

NOVO BENEFÍCIO

Bolsonaro sanciona
leis do Auxílio Brasil

Dallagnol vai disputar a
Câmara pelo Podemos

O benefício começa a ser pago no dia 17 deste mês, seguindo o calendário do Bolsa
Família. Cerca de 17 milhões de famílias receberão um tíquete médio de R$ 217,18

O

presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que abre espaço de R$ 9,4 bilhões no
orçamento da Seguridade
Social para o pagamento, ainda neste
ano, do Auxílio Brasil.
A medida remaneja o saldo do Bolsa Família, que foi extinto e substituído pelo novo programa social do governo. Os recursos são em favor do
Ministério da Cidadania.

DALLAGNOL QUERIA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
Chegada de Sergio Moro deve trazer ao tabuleiro político outros integrantes da força-tarefa da Lava-Jato de
Curitiba.

Após a ﬁliação do ex-juiz da LavaJato ao Podemos, outros integrantes
da operação podem aparecer como
opções para o parlamento nas
A MEDIDA REMANEJA O SALDO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE FOI EXTINTO E SUBSTITUÍDO

A Lei 14.236 foi publicada em edição extra do Diário Oﬁcial da União
na quinta-feira (11). Ela é oriunda do
PLN 26/2021, aprovado nesta quinta
pelos senadores e deputados em sessões do Congresso. O deputado Danilo Forte (PSDB-CE) foi o relator.
O benefício começa a ser pago no
dia 17 deste mês, seguindo o calendário do Bolsa Família. Cerca de 17 milhões de famílias receberão um tíquete médio de R$ 217,18.
Mas para valer deﬁnitivamente, a
Medida Provisória 1.061/2021, que
instituiu o programa, precisa ser
aprovada pelo Congresso até 7 de dezembro, 120 dias após a edição do dispositivo.

O início dos pagamentos do Auxílio
Brasil também coincide com o ﬁm do
auxílio emergencial, lançado no ano
passado para apoiar famílias vulneráveis durante a pandemia e que teve a
última parcela creditada no mês passado.

Plano Plurianual

Ainda nessa quinta-feira, Bolsonaro também sancionou a Lei 14.235,
que altera o Plano Plurianual (PPA)
2020-2023 para incluir o Programa
Auxílio Brasil. A norma é oriunda do
PLN 23/2021, também aprovado ontem pelos parlamentares e relatado
pelo senador Carlos Fávaro (PSDMT).
O objetivo do novo programa, descrito no PPA, é “promover a redução

da pobreza e extrema pobreza e a
emancipação das famílias por meio
da transferência de renda e da articulação de políticas públicas, visando à
cidadania e à superação de vulnerabilidades sociais”.
Adicionalmente, a lei também exclui do PPA o programa referente à
promoção da cidadania. Em nota, a
Secretaria-Geral da Presidência explicou que a medida foi adotada em razão da alteração na estrutura organizacional da administração pública federal e do fato de que o Orçamento de
2021 não apresentou recursos para o
ﬁnanciamento desse programa.
“Atualmente, o programa Promoção da Cidadania é implementado no
âmbito de outro programa ﬁnalístico
previsto no PPA”, diz a nota.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Denúncia tumultua eleições da OAB/MA
DIREITO DE RESPOSTA

proteção e respeito às vítimas e famílias envolvidas e principalmente cuidados para que a vítima não experimente a revitimização: um sofrimento continuado e repetitivo, mesmo
Para restaurar a verdade após cessada a violência originalmente sofrida.
em respeito aos
3. Ressaltamos que o envolvido no
caso, o advogado Wilson Neto, foi
advogados
imediatamente substituído e não integra a Chapa 4 “Preservar as conquismaranhenses, vimos
tas e avançar +” desde que tomado conhecimento dos fatos, não concormanifestar-nos, sobre a rendo a qualquer cargo na OAB/MA.
4. Esclarecemos que a coordenamatéria publicada no
ção da Chapa 04 desconhecia os fatos
jurídicos que envolvem o advogado
site do jornal “O
Wilson Neto e reaﬁrmamos que o projeto “Preservar as conquistas e avanImparcial” e esclarecer çar +” não é conivente com qualquer
forma de violência, ainda mais se traque:
tando de violência contra a mulher.
5. Em relação a outra denúncia
apresentada levianamente pela candidata da chapa opositora, impõe reEm relação a matéria publicada no gistrar que, além do pedido desistênJornal O Imparcial no dia 10/11/2021 cia apresentado pela autora, consta
“Violência Contra a Mulher: Denún- no processo parecer do Ministério Púcia tumultua eleições da OAB/MA”, e blico pela rejeição da denúncia ante a
por uma prática jornalística respon- total ausência de provas.
5. Nos projetos da Chapa 4 “Presersável, ética, transparente e comprometida com a apresentações de todos var as conquistas e avançar +” temos
os fatos e todos os lados, com ﬁns de ações pela efetivação dos direitos feque sejam norteadores da percepção mininos, com atuação ﬁrme pelo ﬁm
e do debate coletivo em torno das da cultura de violência contra as muquestões mais relevantes da atualida- lheres e a emancipação feminina.
6. As denúncias apresentadas pelo
de, a coordenação da Chapa 4 “Preservar as conquistas e avançar +”, que Jornal O Imparcial tiveram como fonconcorre às eleições da OAB/MA rea- te a candidata pela oposição ao Conselho Seccional e à presidência da Coﬁrma:
missão de Defesa das Prerrogativas da
1. Em nenhum momento, a coorde- OAB/MA, a advogada Vivian Bauer,
nação da Chapa 4 “Preservar as con- portanto, tratando-se de pessoa direquistas e avançar +” foi contactada tamente interessada em propagar nopelo Jornal O Imparcial para se posici- tícias falsas e ataques contra a “Chapa
onar em relação à matéria publicada. 4”, o que macula a credibilidade das
2. O assunto em questão demanda informações, de modo que deveria

ter sido observado o contraditório, essencial a boa prática jornalística.
7. A Chapa 4 “Preservar as conquistas e avançar +” tem o apoio da gestão
do presidente Thiago Diaz. Inúmeras
foram as conquistas em prol da advocacia maranhense e da sociedade, em
especial, no combate à violência contra a mulher, como por exemplo, a criação do disk assédio e da campanha
de combate a violência doméstica –
disk 180. Seguimos com o comprometimento e a responsabilidade de avançarmos ainda mais. Tratando assuntos tão delicados como esse com o
cuidado devido, sem ﬁns eleitoreiros.
8. Por ﬁm, reaﬁrmamos nossa postura em combater a violência contra a
mulher, trabalhar pela garantia dos
seus direitos, em busca de uma justiça
igualitária, comprometendo-se com a
inclusão de milhares de mães, ﬁlhas,
tias, avós, amigas que estão à margem
do Estado Democrático de Direito,
resgatando assim, a sua cidadania, e
atuando na construção de uma sociedade mais justa para as mulheres.

próximas eleições.
O primeiro da lista deve ser o ex-coordenador da Lava-Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, que pediu exoneração do Ministério Público há cerca de uma semana.
A informação foi conﬁrmada pelo jornal Correio Braziliense, junto à assessoria do Podemos, liderado pelo
senador Alvaro Dias, também do Paraná.. Deltan será
candidato a deputado federal pelo estado do Paraná pela sigla.
Formado em Direito pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Deltan tem mestrado pela Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos. Entrou para o Ministério Público do Estado em 2003, após ﬁcar em primeiro
lugar no concurso público.

DIPLOMACIA

Presidente viaja para
o Oriente Médio

ALÉM DE ECONOMIA, A VISITA VAI EXPLORAR OUTRAS ÁREAS
O presidente Jair Bolsonaro embarcou para uma viagem por três países do Oriente Médio, onde participará
de eventos e reuniões bilaterais com autoridades. Ele vai
passar por Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. O
retorno da delegação está previsto para a próxima quinta-feira (18). Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e
das Relações Exteriores, Carlos França, acompanham o
presidente, entre outras autoridades.
De acordo com o Itamaraty, os países do Golfo têm
uma importância não só para as exportações de commodities do Brasil, mas para a atração de investimentos
em outras áreas, como defesa, ciência e tecnologia, educação, cultura, turismo, cooperação legal e diplomacia.
Neste domingo (14) e na segunda-feira (15), Bolsonaro participa do fórum Invest In Brasil em Dubai, promovido pela Apex-Brasil, e visita o pavilhão da Embraer na
Dubai Airshow, evento do setor aeroespacial, e o pavilhão do Brasil na Expo 2020. Ele também tem uma programação com autoridades do país, quando deverão ser
assinados acordos bilaterais e de cooperação.
O Brasil tem metas de aumentar a presença de empresas brasileiras e de atrair mais investimentos dos
fundos soberanos em áreas de interesse, como infraestrutura. Os Emirados Árabes também têm um programa
espacial e fazem a contratação de cientistas de outros
países, setor em que o Brasil quer cooperar.
Entre os acordos que devem ser assinados, está um
memorando de entendimento que cria um conselho
empresarial entre os dois países, com o objetivo de dar
impulso a essas relações.
Na terça-feira (16), a comitiva presidencial parte para
o Bahrein, onde Bolsonaro participa da inauguração da
embaixada brasileira na capital do país, Manama. Também está prevista reunião bilateral com o rei do Bahrein,
Hamad bin Isa al-Khalifa. No dia 17, a programação da
viagem segue no Catar e, na quinta-feira (18), a delegação começa o regresso ao Brasil.
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Dois quadriláteros na
disputa pelo governo

Tico-tico no fubá

O Imparcial fez uma análise sobre o cenário político da eleição de 2022, que tem cerca
de oito pré-candidatos ao governo do Maranhão, revelando a força política de cada um
RAIMUNDO BORGES
DIRETOR DE REDAÇÃO

A

eleição de governador do Maranhão está se afunilando para dois quadriláteros políticos
inusitados – um subordinado
à liderança do governador Flávio Dino, no âmbito estadual, e o outro, no
polígono nacional, ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Dino está “cozinhando o galo”, enquanto ganha tempo para decidir sua preferência, até o
começo de 2022, entre Carlos Brandão (PSDB), Weverton Rocha (PDT),
Felipe Camarão (PT) e Simplício
Araújo (SD). De cima para baixo, Jair
Bolsonaro tem os pré-candidatos Josimar do Maranhãozinho (PL), Lahésio Bonﬁm (PSL), Roberto Rocha (sem
partido) e, em tese, o ex-prefeito de
São Luís, Edivaldo Holanda Júnior
(PSD).
O problema de Holanda é que ele
poderia ser o candidato bolsonarista
mais palatável no Maranhão, razão
pela qual deixou o PDT do senador
Weverton Rocha. No entanto, há duas
semanas, o Gilberto Kassab conseguiu “puxar” o presidente do Senado
Rodrigo Pacheco, para o PSD, já o
anunciando como concorrente ao
Planalto. Assim sendo, Edivaldo terá
que seguir sua agenda de pré-candidato, colhendo os frutos de sua gestão
em São Luís.
No próximo dia 22, data da ﬁliação
no PL, de Jair Bolsonaro, Josimar do
Maranhãozinho ganha impulso do
Palácio do Planalto como pré-candidato ao Palácio dos Leões, projeto do
qual garante não arredar por motivo

COM APROXIMAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE 2022, PRÉ-CANDIDATOS INTENSIFICAM AÇÕES.
nenhum. Sobre sua relação com o governador Flávio Dino, de quem foi aliado até recentemente, ele disse no
programa Ponto & Vírgula na rádio
92.3, que o ciclo político entre ambos
acabou. Acrescentou que não votará
em Dino para cargo algum. Signiﬁca
que o PL poderá ter candidato a senador.

Operação anulada

O motivo da desavença de Josimar
com Dino se tornou insustentável no
dia 6 de outubro, quando uma operação do Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas

(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão (MP-MA) chegou à casa do deputado, escritório e fazendas, em ação
de combate a fraudes licitatórias em
prefeituras do Estado, com desvio de
volumosa soma de dinheiro público.
Maranhãozinho tem negado qualquer participação no esquema e atribui a operação ao crescimento de sua
pré-candidatura ao governo, cujo ato
político realizado em Itapecuru diz ter
sido “o maior que já realizou no Maranhão este ano”. Porém, as investigações contra o deputado foram anuladas pelo desembargador Antônio
Bayma Araújo, do TJ-MA.

BolsonaristasxDinistasdeolhonoPaláciodosLeões
KARLOS GEROMY

O mundo terminou ontem, em Glasgow (Escócia), a
Conferência do Clima Cop26, com imenso barulho, discursos em todos os idiomas e promessas de que a terra
terá um tratamento digno da civilização que a ocupa,
nas próximas décadas. O Brasil, por exemplo, agiu no
evento com desenvoltura, prometeu o que diﬁcilmente
vai poder cumprir – reduzir as emissões de gases estufas
em 50% até 2030. Na última 4ª feira, os governo do Brasil, Indonésia e Congo, países donos das maiores ﬂorestas tropicais, assinaram, juntamente com mais de 100
nações, um tratado paralelo que prevê zerar o desmatamento no mundo até 2030.
O compromisso é tão ambicioso que assustou o mundo ambiental, que acompanha com preocupação a política de desmonte do setor, do governo Bolsonaro. Na
mesma Cop26, paradoxalmente, o ministro do Meio
Ambiente do Brasil, Joaquim Leite, reclamou dos países
ricos que poluem demais e não abrem a carteira para
custear projeto quem abrandem as catástrofes climáticas. Deixou claro que em questão ambiental, o país apenas imita uma ﬂoresta em Glasgow, o “tico-tico no fubá”, que se escutava como música ambiente mais fazia
o local mais parecer um pavilhão de promoção turística.
A comparação acima é do Jornalista Jamil Chade, do
UOL, referindo-se ao espaço erguido pelo governo brasileiro na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Realmente, ao mundo, o Brasil prometeu corte de
emissões e redução de desmatamento – tudo em tempo
recorde para ações de tamanha envergadura. Mas quando foi questionado por jornalistas sobre a “boiada” no
Congresso, silenciou, se esquivou, repetiu frases vazias e
não respondeu. Aﬁnal, “passar a boiada” na ﬂoresta foi a
maior contribuição que seu antecessor no posto, Ricardo Salles deixou como legado.
Não foi à toa que os pontos de queimadas na Amazônia Legal cresceram 49% no mês de outubro desse ano
em comparação ao mesmo período em 2020. O levantamento é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) e supera em 34,5% a média histórica desde quando a pesquisa é feita. Como parte da Amazônia Legal, o
Maranhão está dentro dessa encrenca ambiental crescente e preocupante na região dos nove estados que
perfazem 59% do território brasileiro. Na entrevista à
imprensa, ontem, Joaquim Leite foi confrontado com os
números de mais desmatamento na Amazônia. Lembrou apenas que levou para Glasgow a “Amazônia Real”
e que o avanço da destruição é um “desaﬁo” permanente.

Mandachuva

O deputado federal do PL, Josimar do Maranhãozinho aﬁrmou que sua candidatura a governador é irremovível. Ele diz contar com o apoio de dezenas de prefeitos e lideranças municipais. Conta ainda no Maranhão com o Patriota e o Avante.

Clima avesso

Enquanto o ministro do Maio Ambiente, Joaquim
Leite tentava reconstruir a imagem de um Brasil verde
em Glasgow, informe do INPE revelava o pior mês de outubro para o avanço do desmatamento. A área de alerta
foi de 877 km2.

É show!

A pré-campanha eleitoral entre candidatos ao Palácio
dos Leões está mostrando um “fenômeno” curioso. Nas
cidades onde os pré-candidatos se lançam, lá estão os
mesmos eleitores e quase todas as lideranças políticas
locais. É show!
A ESCOLHA DE FLÁVIO DINO PODE FICAR PARA 2022, BEM ANTES DE RENUNCIAR AO MANDATO E PASSAR A FAIXA AO VICE BRANDÃO .
A Operação batizada de “Maranhão
Nostrum” resultou de investigação
instaurada pelo Gaeco em 2018, para
apurar possíveis fraudes em processos licitatórios para contratação da
empresa Águia Farma Distribuidora
de Medicamentos Ltda. nos municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual foi movimentado o montante de R$ 159 milhões em contratos
administrativos pactuados entre as
empresas investigadas e os Municípios relacionados. A Água Farma Distribuidora teria Maranhãozinho e a esposa, deputada estadual Detinha, como sócios. Os dois negaram tudo.

Os cenários
Com oito pré-candidatos se movimentando na sucessão de Flávio Dino, o cenário ainda poderá mudar até
julho de 2022, quando os partidos realizarão suas convenções. O bolsonarista Josimar do Maranhãozinho deixou implícito, na última quarta-feira
(10), ao jornalista Clovis Cabalau (TV
Mirante), que suas relações com o senador Roberto Rocha já não são as

mesmas de antes. Rocha, um parlamentar de relações políticas estreitas
e convivência amigável com Jair Bolsonaro é tido como o nome de sua
preferência para concorrer ao governo, ou partir para a reeleição contra
Flávio Dino, adversário de carteirinha
do presidente da República. Os dois se
confrontam, principalmente nas
ações de governo e na questão ideológica.
Já o prefeito de São Pedro dos Crentes, Lahésio Bonﬁm vem trabalhando
sua pré-candidatura, sustentada na
hipótese de ter o apoio de Bolsonaro,
em cujo município ele obteve a maior
votação no Maranhão em 2018. Já o
ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior,
nunca assumiu a postura Bolsonarista, mas se ﬁliou ao PSD, legenda do
Centrão que apoia o governo e está fora do arco de aliança de Flávio Dino
desde 2018. Já Roberto Rocha, com a
longa experiência política acumulada, não se afoba em deﬁnir sua pretensão eleitoral em 2022.

Dinistas embolados
No quadrilátero Dinista, a situação
é igualmente confusa. Ele prometeu
aos partidos aliados que em novem-

bro daria sua posição sobre qual candidatura escolheria para apoiar na
sua sucessão. Mesmo mostrando preferência por Carlos Brandão, Dino está ganhando tempo. A escolha pode
ﬁcar para o começo de 2022, bem antes de renunciar ao mandato e passar
a faixa ao vice Brandão que, por sua
vez, gostaria que o anúncio fosse ainda em 2021. A mesma pretensão tem o
senador Weverton Rocha, que disputa
com Brandão o apoio de Dino e do expresidente Lula da Silva, alinhado de
primeira ordem de Flávio Dino.
Lula se articula com o PSDB nacional, com a possibilidade de indicar o
ex-governador de São Paulo Geraldo
Alckmin como vice. É que o os tucanos João Doria e Eduardo Leite não
decolam nas pesquisas. Caso a aliança se formalize, a repercussão no Maranhão será imediata: Brandão terá
Lula em seu palanque, enquanto o senador Weverton Rocha teria que somar com Ciro Gomes, candidato de
seu PDT. Sobra mais indecisão e encrenca, para os secretários de Dino,
Felipe Camarão, do PT, e Simplício
Araújo, do SD, partido do sindicalista
Paulinho da Força, uma organização
sindical de centro-direita.

Ao incluir em sua grade de transmissões mais 39
municípios, a TV Assembleia está conseguindo
cumprir o verdadeiro papel da TV pública.
Mostrar suas atividades, fazer jornalismo de
qualidade, apoiar a cultura e levar entretenimento à população.

1

Toda a programação, a partir das transmissões
ao vivo das sessões pela TV e redes sociais, a TV
Alema está fazendo história, sob o comando
do jornalista Edwin Jinkings, que tem o apoio
do também jornalista Othelino Neto, presidente
da Casa.

2

O pré-candidato a governador do Maranhão,
Lahesio Bonﬁm (PSL) tem a menor taxa de rejeição nas pesquisas. É a vantagem de ser desconhecido no Estado, como prefeito de São Pedro dos Crentes, dono de minguados 4.651 habitantes.

3

TJ inspecionado (1)

Terminou ontem no TJ-Maranhão, a inspeção realizada, desde o dia 8, por ordem da Corregedora Nacional
do CNJ, Thereza Assis Moura. As inspeções ocorreram
nos setores administrativos e judiciais de 1º e 2º graus do
Judiciário estadual.

TJ inspecionado (2)

Também passou pelas inspeções, as serventias extrajudiciais, para apurar fatos relacionados ao funcionamento dos serviços que prestam, havendo ou não evidências de irregularidades. Encerramento ocorreu em
sessão ordinária do Pleno, ontem.
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Educação e
desenvolvimento
ELIZABETH RODRIGUES E MOZART NEVES RAMOS
Elizabeth Rodrigues é Pós-Doutoranda da Cátedra SHF/IEAUSP Ribeirão Preto. Mozart Neves Ramos é Titular da Cátedra SHF/IEA-USP Ribeirão Preto.

Lenda urbana
se durante uma hora, em cima de farta
quantidade de milho, se sua capacidade de resistir à dor chegasse a tanto,
tudo ao estilo da velha e ruim pedagogia dos tempos antigos? Não sei.
Decidi então ser radical, indo à raiz
da questão. Saí em seguida à cata de
informações pertinentes ao caso, em
diversos números da “Revista da Academia Maranhense de Letras”, onde
se podem encontrar elementos adequados à elucidação da questão, no
Estatuto e no Regimento Interno originais e em suas alterações de 1908,
ano de sua fundação, até hoje.

de março de 2000, foi feita outra reforma do Regimento. Em seu art. 46º foi
estabelecido: “É perpétuo o título de
acadêmico”. Vejam bem. O título de
Com a crônica abaixo, no parágrafo
acadêmico é perpétuo, não a permaseguinte a este, inauguro colaboração
nência do acadêmico contra seu próneste jornal, “O Imparcial”, de tão
prio desejo. Isso é bastante óbvio e
longa tradição na imprensa do Marasigniﬁca que o acadêmico pode sair
nhão e de tantos bons serviços prestana hora que lhe der na telha. Se exisdos ao nosso Estado. Venho de uma
tisse exigência como essa, como ela
longa colaboração, iniciada no ano
seria posta em prática? Se não pudes2000, com “O Estado do Maranhão”,
se sair formal e legalmente, o insatisque encerrou recentemente sua edifeito com a AML se demitiria de fato
ção impressa. Nesse período, tive
dela, ao deixar de frequentá-la, não
sempre o apoio dos proﬁssionais e
mais colocando os pés e as mãos lá.
amigos de lá. Como não é possível
Na reforma estatutária de 15 de demencionar todos eles, faço, na pessoa
A lenda de Nascimento Moraes não zembro de 2011, repete-se, no art. 7º,
de Cabalau, editor-chefe, um sincero ter saído da Casa de Antônio Lobo, do Regimento Interno, aquele “É peragradecimento pelo tratamento cava- apesar de protestar contra a entrada pétuo o título de acadêmico”. Nunca
lheiresco a mim dispensado. Obriga- ali de Pedro Neiva de Santana, porque houve a tal proibição de renunciar, indo. Aqui em “O Imparcial”, contarei, não lhe seria possível fazê-lo legal- vocada na
tenho certeza, na pessoa de Borges e mente, diziam, pode-se dizer que surépoca em que Pedro Neiva de Sandos membros de sua equipe, de aten- giu simplesmente de leitura errada do tana foi eleito para a AML, simplesção semelhante.
Estatuto, do Regimento Interno e de mente porque tal absurdo nunca exisHá muito tempo ouço dizer que, suas reformas. Pode parecer inacredi- tiu. Se tivesse existido, teria sido inuma vez eleito e empossado, um tável, mas foi isso mesmo, chegando a constitucional. Por falar em Pedro
membro da Academia Maranhense lenda até tempos recentes. Por que di- Neiva, ele, José Sarney e Godofredo Vide Letras, jamais poderia renunciar à go isso? Vamos ver.
ana foram três os governadores eleicadeira para a qual foi eleito, mesmo
O primeiro Estatuto, de 14 de outu- tos, nenhum eles enquanto no exercísendo essa, claro, sua vontade livre- bro de 1908, foi reformado pela pri- cio do cargo de governador. O atual foi
mente manifestada. Se ele estivesse, meira vez em 24 de julho de 1916. De- o primeiro a usar a força do cargo em
por exemplo, de saco cheio com a en- pois, o foi em 22 de abril de 1934; em sua eleição, em 113 anos de história
tidade, por um motivo qualquer, ou 23 de fevereiro de 1942; em 14 de mar- da Casa de Antônio Lobo. Em sete
por motivo nenhum, não poderia di- ço de 1946; em 13 de novembro de anos de governo, se distraiu não preszer adeus a seus potenciais ex-com- 1948; em 30 em de novembro de 1957; tou atenção na Academia Maranhenpanheiros. Tal situação sempre me em 26 de novembro de 1979. Em ne- se de Letras em nenhum momento.
pareceu estranha e, até mesmo, in- nhuma dessas reformas estatutárias Aﬁnal, ele não é do mundo literário,
constitucional, porque não há lei ca- consta referência alguma a proibição das artes plásticas, como o saudoso
paz de impor absurdo como esse, pois de acadêmicos renunciarem a seus Antônio Almeida, da música, como
só se é obrigado a fazer ou deixar de postos.
Turíbio Santos, ou do cinema, como
fazer alguma coisa em virtude da lei.
Junto com a reforma estatutária de Joaquim Haickel.
Qual seria a punição para o crime 26 de novembro de 1979, mencionada
Voltando ao importante. Dizer
da renúncia? O desertor levaria uma acima, houve também alteração do “acadêmicos da AML não podem redúzia de bolo com uma palmatória Regimento Interno. Ela estabelecia nunciar a sua cadeira” é somente uma
daquelas de madeira de lei, pesada e em seu art. 29º: “É perpétuo e irrenun- lenda urbana, fake news, lenda em
maciça? Ou seria obrigado a ajoelhar- ciável o título de acadêmico”. Em 18 decadência.
LINO RAPOSO MOREIRA
PhD, Economista Da Academia Maranhense de Letras

Feliz 2023
JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA
Economista
Desde meados do mês de outubro
deste ano, iniciou-se a divulgação dos
prognósticos econômicos dos especialistas para o ano de 2022. Tais previsões estão dominadas por visão pessimista e esboçam uma avaliação negativa sobre as possibilidades de êxito
do atual governo na economia, no
momento em que já se vislumbra o
seu encerramento dentro de pouco
mais de um ano. Com os últimos
acontecimentos envolvendo a combinação entre o Executivo e o Legislativo para o descumprimento do teto de
gastos do setor público, são muito
ruins as estimativas para o próximo
ano divulgadas para o PIB, a inﬂação,
a situação ﬁscal, a taxa de juros SELIC,
a evolução do mercado de trabalho e
para o seu nível de remuneração, sobretudo dos mais baixos segmentos
da escala das ocupações das pessoas.
Tudo vai conﬂuindo para o mesmo
ponto de fracasso macroeconômico,
em um período muito rápido até,
quando se recordam as expectativas
muito favoráveis criadas há quase
quatro anos, diante da amplamente
desejada e possível perspectiva de
derrota do PT na eleição presidencial

na dos problemas contemporâneos
crônicos da economia brasileira?
As respostas são várias, mas sobretudo se deve ao fato de o atual governo não ter tido o necessário empenho
no enfrentamento do desequilíbrio
ﬁscal estrutural herdado de períodos
anteriores, embora dispusesse de prérequisitos favoráveis ao seu enfrentamento criados no Governo de Temer.
Tais pré-requisitos são o estabelecimento do teto de gastos das despesas
públicas por 20 anos e uma política
monetária que trouxe a taxa de juros
E a pergunta que vem naturalmen- da economia a níveis baixos “nunca
te é: onde se perdeu a oportunidade antes” vistos no país. O abandono das
de ingresso em um ciclo de estabiliza- posteriores reformas administrativa e
ção das contas públicas, de acelera- tributária e a priorização ao foco ré
ção de crescimento do PIB e de conso- eleitoral destruíram a credibilidade
lidação das taxas de juros em níveis do ministro da Economia a ponto de
ineditamente baixos na História se cogitar recorrentemente quando
Econômica brasileira, tudo sendo a ocorrerá sua troca.
A Economia é fortemente inﬂuenporta de entrada para o espalhamento
destas virtudes para o campo do tra- ciada pelas expectativas e pela conﬁbalho, da distribuição de renda, de ança que as autoridades do setor insuma reciclagem das políticas sociais e piram aos agentes econômicos. No
até de reconstrução da âncora ﬁscal atual momento, há um sentimento
da economia? Quando se reunirão no- majoritário de desilusão com as persvamente as circunstâncias favoráveis pectivas em relação ao atual governo
a um período de decolagem econômi- e os olhares se voltam para o novo peca segura tais como as que se inicia- ríodo a iniciar-se em 2023. Portanto,
ram com o Governo Temer e tinham melhor desejar agora um FELIZ 2023,
na dupla Bolsonaro-Guedes a exce- já que o novo ano que se aproxima já
lente oportunidade de virada de pági- parece melancolicamente terminado.
a ocorrer em 2018. Hoje, por mais incrível que pareça, se está pautando
para o próximo ano temas que já deveriam ter sido superados na economia brasileira como inﬂação anual de
dois dígitos, crescimento negativo do
PIB de braços dados com elevado nível de desemprego (estagﬂação?) e taxa de juros básicos da economia de
volta também para o universo dos
dois dígitos já no primeiro trimestre
do ano do bicentenário da Proclamação da Independência brasileira.

Não há país desenvolvido que não tenha uma boa
educação. Por isso, costumamos dizer que sem educação não haverá futuro, pois ela produz riqueza e bemestar social.
Países que reúnem uma população com muitos anos
de estudo e de boa qualidade, especialmente a partir
dos oito anos de escolaridade, apresentam elevado Produto Interno Bruto per capita. E, quando falamos de
qualidade, estamos falando de acesso, de permanência
e aprendizagem, e com todos os estudantes concluindo
a educação básica na idade certa, ou seja, aos 17 anos, e
ainda em condições de dar prosseguimento aos seus estudos pós-médio ou aptos a ingressar no mundo do trabalho. Estamos falando de uma pessoa em condições de
exercer a sua cidadania, em consonância com o artigo
205 da Constituição Federal.
No cenário atual, os grandes desaﬁos da educação
brasileira passam pela baixa aprendizagem escolar, redução das desigualdades e combate à evasão escolar, especialmente agora em decorrência da pandemia. Para
enfrentá-los vamos precisar ampliar os investimentos
com gestão mais eﬁciente – foco nos resultados, trabalhar com base em evidências e dados, e em regime de
colaboração. O estado do Maranhão tem sido um exemplo deste último caso quando falamos do regime de colaboração horizontal, ou seja, municípios de um dado
território trabalhando juntos com planejamento para o
enfrentamento de problemas comuns nos chamados
arranjos de desenvolvimento da educação, conhecidos
simplesmente por ADEs, conforme o §7º do artigo 7º, do
Plano Nacional de Educação (PNE).
A Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de
Estudos Avançados da USP – Ribeirão Preto, realizou estudos envolvendo os municípios de médio porte (100
mil a 500 mil habitantes) do estado do Maranhão, incluindo São Luís, visando contribuir na questão da
aprendizagem e na redução da desigualdade. Esses estudos mostraram como os oitos municípios maranhenses (Açailândia, Bacabal, Caxias, Codó, Imperatriz, Paço
de Lumiar, São José do Ribamar e Timon) estão situados
no avanço da aprendizagem escolar, considerando indicadores educacionais de 2017 e 2019.
De um modo geral, todos avançaram com ênfase para
o município de Timon, sendo que São José de Ribamar é
aquele de melhor desempenho, mas ainda muito distante da cidade de Teresina – do vizinho Piauí, uma referência entre as capitais brasileiras. Acreditamos que a
construção de uma rede colaborativa envolvendo esses
municípios para a troca de experiências exitosas pode
ser um caminho importante para o enfrentamento da
aprendizagem escolar e da redução da desigualdade,
com impacto direto nos pequenos municípios, pois, seguramente, sem colaboração o caminho será muito
mais desaﬁador.
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Estagflação?
EDEN JR.
Doutorando em Administração, Mestre
em Economia e Economista (edenjr@hotmail.com.br)
A melhora da pandemia da Covid-19 é
clara – felizmente. Nas últimas semanas a
prova da eﬁcácia da vacinação é inequívoca,
deixando ao escrutínio popular e das autoridades, aqueles que manobraram e manobram contra o imunizante e as medidas de
contenção da doença. O estado de São Paulo, um dos atingidos com maior severidade
pela chaga, até em razão do tamanho de sua
população, não registrou nenhuma morte
na segunda-feira (8). A média móvel de óbitos da semana passada ﬁcou em 254, caindo
25% em relação ao índice de duas semanas
atrás, bem como a de casos, que declinou
9%. Contudo, lamentavelmente, já se perderam mais de 610 mil vidas. Dentre os diversos impactos sociais e econômicos gerados
pela chegada do coronavírus – resultado
também de como sociedades e governos reagiram a ele – um dos recentemente discutidos é a possibilidade de ocorrência de estagﬂação. Fenômeno pouco comum, o termo
estagﬂação, que combina em um mesmo
período estagnação ou retrocesso na atividade econômica com aumento da inﬂação,
tem duas origens na literatura econômica. A
primeira remete à década de 1970, quando o
mundo viveu dois choques de petróleo, em
que um pequeno grupo de nações produtoras do combustível reduziu artiﬁcialmente a
oferta, com o intuito de valorizar o óleo e obter lucros extraordinários com a sua comercialização. O resultado foi a subida dos preços e a queda no desempenho econômico,
especialmente nos Estados Unidos, que sofreu com o desemprego. Porém, antes mesmo dos anos 70, o político britânico Iain Macleod, na década de 1960, utilizou a expressão, que foi caracterizada como “o pior dos
dois mundos: não só inﬂação de um lado ou

estagnação do outro, mas ambas juntas”.
Tecnicamente, porém, há de se notar que a
inﬂação pode ter causas distintas. Contudo,
a mais corriqueira advém do aquecimento
da economia, que intensiﬁca o consumo e
leva ao encarecimento dos produtos. Todavia, na estagﬂação, é diferente. Como a economia está paralisada, a espiral inﬂacionária
é impulsionada pela oneração de alguns insumos. No caso especial do Brasil da atualidade, dois itens, que têm alto poder de detonar sucessivos aumentos de preços, vêm se
destacando como os vilões da inﬂação: os
combustíveis – notadamente a gasolina – e a
energia elétrica. Nos últimos 12 meses a gasolina subiu 42% e a energia 37%. Em relação
aos combustíveis a escalada de preços é um
evento mundial, dada à elevação da cotação
internacional do barril de petróleo, pela retomada econômica após a superação da fase
aguda da pandemia. No caso da energia elétrica, a situação do Brasil é peculiar, em virtude da crise hídrica, que leva ao uso de fontes mais caras de geração de energia, como
as termoelétricas, e ao acionamento de bandeiras tarifárias que majoram o preço do
bem.
Na última segunda-feira (8), a divulgação
pelo Banco Central do Boletim Focus, que
congrega as previsões de dezenas instituições ﬁnanceiras, reforçou a possiblidade de
estagﬂação no país. Isso pois pela 31ª semana consecutiva as projeções para a inﬂação
subiram, ﬁcando em 9,33% para este ano e
em 4,63% para o próximo. O Focus trouxe
ainda prognósticos declinantes para o desempenho econômico, e previu que a economia vá crescer 4,93% em 2021 e 1% em
2022. A informação dada, na quarta-feira
(10), pelo IBGE sobre a inﬂação oﬁcial de outubro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), adicionou “lenha na fogueira”. O IPCA de outubro
ﬁcou em 1,25%, sendo esse o pior resultado
para esse mês desde 2002. Em 12 meses a in-

ﬂação bateu em 10,67% – mesmo patamar
do ano de 2015, ainda no governo Dilma
Rousseff.
Nem de longe há um consenso entre os
economistas de que o Brasil atravessa ou poderá chegar à estagﬂação, que atinge a sociedade principalmente em duas frentes. A primeira pelo desemprego, consequência da
estagnação econômica, que alcança atualmente a colossal marca de 13,7 milhões de
brasileiros sem ocupação e sem renda. A segunda pela perda de poder de compra, pois
com a inﬂação em alta, uma parcela cada
vez maior da remuneração das pessoas é
gasta para comprar os mesmos produtos
que eram adquiridos no mês anterior, sobrando pouco para outras despesas.
A saída para esse cenário não está próxima, pois a principal arma utilizada pelo governo – via Banco Central – para conter a inﬂação vem sendo a subida da taxa básica de
juros, a Selic, que está em 7,75% ao ano.
Além de essa medida provocar desaquecimento da economia, pelo encarecimento
dos empréstimos, parece não ser a mais eﬁcaz para domar a inﬂação, causada essencialmente pela elevação de insumos – energia
e combustíveis – e não pelo crescimento da
demanda. Manobras ﬁscais, tão criticadas
pela atual gestão do Ministério da Economia, quando se davam no período petista,
como a PEC dos Precatórios aprovada na Câmara – que adia o pagamento de dívidas, fulmina o teto de gastos e cria uma artiﬁcial folga orçamentária – originam novas instabilidade, retroalimentam incertezas, produzem
perspectivas de contração econômica e descontrole inﬂacionário.
Efetivamente, mesmo sem a estagﬂação,
este é um contexto muito intricado e de poucas possibilidades de superação até o ﬁnal
de 2022, o que resultará em consequências
não só econômicas e sociais, como políticas
e eleitorais.

Drogasedependênciaquímica, desafiospermanecem!
RUY PALHANO
Psiquiatra
No curso natural da dependência
química (álcool e outras drogas), existem diferentes sintomas que, de conformidade com a evolução da doença, se
destacam uns sobre os outros. Um deles
é a compulsão, vulgarmente chamada
de “ﬁssura”, traduzida como um “desejo
adente, irrefreável, incontrolável” para
consumi-las, é um dos mais importantes sintomas na clínica da dependência
e que pode servir de marcador para orientar o diagnóstico e tratamento desses
pacientes.
Esse sintoma interfere, diretamente
na clínica das dependências, bem como
nas sucessivas recaídas que se observa
no processo de tratamento e recuperação desses enfermos. Fissura e compulsão, são dois termos já largamente conhecidos pelo público, graças às centenas de artigos já publicados a seu respeito. Apesar de conhecidos, sabe-se
que este fenômeno, não está ainda plenamente conhecido na totalidade, na ﬁsiopatologia das dependências.
Fissura, é um termo popular em nosso idioma. Entre os ingleses é conhecida
como “craving”, que nada mais é do que
um desejo ardente, incontrolável, irrefreável de consumir droga da qual a pessoa dependa. Em princípio, só se pode
falar de ﬁssura em quem é dependente,
seja de drogas ou dependentes de outras coisas ou situações.
É um sintoma que pode estar presente em outros transtornos psiquiátricos,
portanto, não é exclusivo dos dependentes de drogas. O alcoólatra, apresenta esse sintoma sempre que não bebe ou
reduz a dose da quantidade de álcool ingerido, habitualmente. O tabagista, sente o mesmo; o dependente de cocaína e
de outras substâncias também sentirá
ﬁssura e assim por diante. Do ponto de
vista médico e clínico a ﬁssura apresenta as seguintes características:
1 – Está presente na síndrome de dependência;
2 – Surge quando o consumo da droga é interrompido;
3 – A ânsia (compulsão) de consumir
é quase sempre superior ao seu controle;
4 – Favorece sempre a recaída;
5 – A obtenção da droga cessa os sintomas;

6 – É classiﬁcada como leve, moderada ou grave.
7– Sua intensidade está associada à
intensidade da dependência;
8 – É involuntária, evolutiva e envolve
mecanismos neurobiopsicossocial
9 – Há drogas que aliviam os sintomas do “craving”;
10 – Interfere na decisão de se tratar;
Estes 10 itens acima, que em geral se
apresentam em bloco, demonstram,
claramente, a gravidade deste problema
e sabe-se que todos são importantes em
sua caracterização, a diﬁculdade de
aderir a um tratamento e as recaídas são
indiscutivelmente as mais importantes
consequências do “craving”, justamente por interferir no diretamente na recuperação desses enfermos.
Do ponto de vista da neurobiologia
do “craving”, já temos acumulado um
vasto conhecimento sobre como ele
surge e sobre os mecanismos biológicos
a ele envolvidos. O fato é que tudo se
passa em determinadas áreas do cérebro, intermediadas por reações neuroquímicas relevantes, envolvendo os
neurotransmissores cerebrais: dopamina, serotonina, acetilcolina e outros.
Estudos de neuroimagem utilizando
técnicas como a Tomograﬁa por Emissão de Pósitrons (PET) têm permitido a
identiﬁcação de tais anormalidades
neurofuncionais criando condições favoráveis para que, em um futuro próximo, se possa manejar melhor com este
sintoma. Além do mais, graças aos recentes avanços nos conhecimentos originários da ressonância magnética
(RM) funcional, já se pode vislumbrar as
áreas afetadas pela compulsão, fato que
certamente favorecerá uma maior compreensão da sua ﬁsiopatologia.
Do ponto de vista do tratamento e reabilitação das dependências químicas,
os últimos 25 anos foram muitos importantes, sobretudo no controle clínico e
farmacológico dessas doenças. Nessa
área, especiﬁcamente, os avanços foram expressivos, sobretudo, com o surgimento de drogas denominadas de anti-compulsivas, antiﬁssura ou anticraving, as quais impedem ou reduzem
drasticamente a busca incessante e incontrolável pelo álcool ou por outras
drogas, impedindo o mal-estar físico,
psicológico e emocional, ocasionado
pela falta da droga. Os medicamentos
indicados para esse controle clínico são
considerados atualmente como funda-

mentais para o manejo adequado dos
dependentes de drogas.
Entre os transtornos que mais se beneﬁciaram com o tratamento medicamentos foram o alcoolismo e o tabagismo. Outras drogas que estão sendo usadas para o tratamento de dependentes
de cocaína, maconha êxtase, e outras
dependências-não farmacológicas (bulimia, mitomania, jogo compulsivo,
etc.) estão sendo testadas e deverão ser
lançadas em breve para o uso clínico.
Outros avanços signiﬁcativos estão
ocorrendo na área de terapia ocupacional e intervenções psicoterápicas, através de técnicas avançadas no tratamento e reabilitação destes enfermos, as
quais possibilitarão diretamente maior
adesão aos tratamentos propostos, impedindo os altos índices de recaídas que
ocorre frequentemente nessa população.
É lamentável, que não se possa falar o
mesmo, quanto á medidas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas em
nosso estado em nosso país. Isto é, no
âmbito de políticas públicas essa área é
a que menos as autoridades dão ênfase.
O poder público tem um débito social
enorme com a população brasileira
nessa área, dando a impressão que os
mesmos não se preocupam com a situação que está aí muito menos com as populações futuras.
As propostas de prevenção são ineﬁcientes, mal acabadas e acima de tudo
mal delineadas metodologicamente, fatos que comprometem sua efetiva aplicação. Percebe-se que há um desinteresse institucional muito grande nesse
sentido apesar de falarem, abundantemente, sobre o assunto. Deveríamos ter
políticas preventivas mais abrangentes,
consistentes e consequentes para fazer
face à tão complicado problema, considerado por todos como um dos mais
importantes problemas de saúde do
mundo.
Portanto, já passamos até da hora, de
arregimentarmos forças na área pública, social e em muitas outras áreas da vida associativa, para elaborarmos políticas públicas mais consistentes, efetivas
e duradouras e darmos um salto grandiosos a partir de nossas contribuições
como seres humanos e como cidadãos,
no enfretamento desses problemas
quanto ao uso de álcool, tabaco e outras
drogas e sobre o tráﬁco de drogas.

Dorgival Pinheiro de
Souza – meio século
de seu passamento
DORIAN RIKER TELES DE MENEZES
Advogado, Bancário Aposentado do BB, Ex-Deputado Estadual e Ex-Interventor de Imperatriz
“O homem não é feito para a derrota. Um homem pode ser destruído mas não derrotado.” (Hernest
Hemingway).
Há fatos que marcam, indelevelmente, nossas vidas.
Um desses, que assim consideramos, pelo absurdo de
seu desfecho, foi o cruel e covarde assassinato de Dorgival Pinheiro de Sousa, em12 de novembro de 1971, há
meio século, portanto.
Vice-Prefeito, industrial, tinha completado 32 anos
três dias antes e havia comemorado esta data em sua
chácara com grande desenvoltura, abraçado por imensa
parcela da população, dada a sua popularidade, reconhecida, também, por sua larga prodigalidade, repartindo um pouco de seus haveres com os despossuídos,
pois, aos sábados, ﬁlas se formavam à porta de seu escritório, situado na Avenida Getúlio Vargas e a todos buscava atender.
Piauiense de Canto do Buriti, radicou-se em Imperatriz, prosperou em larga medida, despontando como
uma liderança autêntica que, sem dúvidas, inﬂuenciaria
decisivamente a vida regional nos anos futuros.
Com sua morte precoce, perdemos todos. Todavia,
quem mais sofreu foi sua família e ﬁlhos que ﬁcaram órfãos de seu mantenedor, arrancado do convívio doméstico de forma tão brutal.
O solo de Imperatriz, desafortunadamente, tem sido
impregnado pelo sangue de muitos mártires. Nem religioso foi respeitado, o que até na época de Lampião era
evitado, pois o Padre Josimo Moraes Tavares tombou em
pleno dia, no centro da cidade, vítima de pistoleiros
contratados por grileiros impenitentes.
Outro líder, o Prefeito Renato Cortez Moreira, no início do dia 06 de outubro de 1993 foi assassinado sem
que lhes permitissem esboçar nenhuma defesa. Ali, no
recinto do Mercado Bom Jesus, onde essa crueldade foi
perpetrada, uma placa eterniza esse lúgubre e macabro
evento, com os dizeres:
“Neste local tombou, por defender o seu povo, às
06:30 vítima da violência do crime organizado, vil e covarde, o prefeito de Imperatriz: Renato Cortez Moreira,
ﬁlho da terra de Imperatriz.”
Igrejas de várias denominações se destacam no panorama urbano de Imperatriz, demonstrando que a população devota reconhecimento ao Deus Criador e ao decálogo santo que, em um de seus preceitos, condena,
com o termo imperativo “Não matarás”, embora os assassinatos, parece, tornaram-se acontecimentos banais
na experiência local.
Por que os homens continuam matando seus semelhantes? Há algo mais repugnante do que tirar a vida,
roubar o futuro das pessoas e das famílias? Ora, se até
Deputado Federal já foi morto à bala, no caso o Deputado Davi Alves Silva – que era homem muito poderoso –,
quem poderá estar imune à ação deletéria e ominosa
dessa gente desalmada?
Em todas as sociedades sempre existiram aqueles intolerantes e prepotentes que tiram a vida de seus desafetos. Sabemos, também, que desde o início da história bíblica Caim matou seu irmão Abel, por pura inveja, motivo mais do que fútil. Haverá, assim, solução aos conﬂitos humanos? Alguém poderá dizer que falta o temor de
Deus no coração dos homens. Com certeza!
Vivíamos em Imperatriz há seis anos quando se deu a
morte de Dorgival Pinheiro de Sousa e sempre lembramos desse sinistro acontecimento que causou imensa
comoção na cidade.
Todavia, apesar da ação correta e oportuna das autoridades locais, forças ocultas operaram e o criminoso foi
solto e se evadiu como um azougue. Até hoje é desconhecido o nome do mandante dessa barbárie.
Destacamos a importância dele para o fortalecimento da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz,
da qual foi presidente. Citamos, também, sua participação efetiva no Rotary Clube e na Loja Maçônica Firmeza
e Humanidade Imperatrizense. Outra realização com a
qual ele contribuiu grandemente e que gerou imenso
benefício social foi a fundação da Telimsa, dotando a cidade de sistema de telefonia local.
Já relatamos, em outra oportunidade, que, no começo de uma noite, fomos com Dorgival à antiga Rodobrás,
onde o vice-presidente da República, Almirante Augusto Rademaker estava pernoitando.
Levamos a ele uma ﬂâmula do Rotary Clube de Imperatriz, do qual eu era presidente, e o Dorgival o saudou
assim: “Excelência, temos algo em comum: Vossa Excelência é Vice-Presidente da República e eu sou Vice-prefeito.” O Almirante, um homem de estatura elevada, sorriu com cordialidade e agradeceu nossa visita.
Assim era Dorgival. Espontâneo, participativo, detentor de uma personalidade dinâmica e muito interessado
em contribuir para o desenvolvimento de Imperatriz.
Ele é homenageado na importante Avenida que leva seu
nome e em colégio municipal. Certamente se tivesse vivido mais tempo teria construído uma sólida biograﬁa,
com feitos que teriam sido realçados com os fortes traços de sua liderança.
Registramos, aqui, a saudade desse grande companheiro que tão cedo partiu. Destruíram sua vida, cinquenta anos se passaram, mas seu valor ﬁcou registrado
nos anais da História de Imperatriz, cidade a que dedicou sua vida para marcar o seu tempo.
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Cajari, alegra-te
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de São
Luís. Membro das Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras
O Município de Cajari vive um misto de alegria e tristeza. A primeira em
razão da passagem de mais um aniversário no dia 15/11, alcançando
seus 73 anos de emancipação. Por outro, ainda chora a recente perda de
sua gestora municipal que, em pouco
tempo, muito realizou pela Cidade.

dos gestores municipais em cada rincão deste Estado.
Quem pôde desfrutar dos avanços
recentes, das melhorias visíveis em
diversas áreas, sabe que existe motivos para comemorar e ter esperanças.
Nos últimos meses, quem andava “cabisbaixo” levantou a cabeça, quem tinha o semblante triste voltou a sorrir.
Aquela que já não está entre nós
devolveu o sorriso e a esperança ao
povo de Cajari, encorajando cidadãos
e cidadãs daquele pedaço do Maranhão e fazendo-os acreditar que o
amanhã há de ser melhor. É possível.

Não é segredo que de lá eu vim em
busca de melhores oportunidades de
vida, após a morte de meu pai. NaquePossibilidade que transformou um
la noite fria éramos eu, uma irmã e a pequeno porto em pujante e promismãe, algumas galinhas, um punhado sora Cidade, com terras férteis, lagos e
de farinha e algumas poucas roupas.
rios de beleza exuberante, que garantem o alimento de um povo forte e traQuando aportei na Rampa Campos balhador.
Melo fechei os olhos e disse que seria
um até breve e assim é até os dias atuMeu coração transborda por meus
ais. Cajari sempre esteve na minha es- olhos, mas como dizia a forte Maria
sência, na minha alma, na minha vi- Felix “um povo forte e trabalhador
da.
não baixa a guarda, precisa arregaçar
as mangas e seguir”. Não é hora para
Não perco uma só oportunidade de chorar, Cajari. Falo-te como bom ﬁlho
fazer a viagem de volta, pisar naquele desta terra e viúvo daquela que te
que é meu chão e sentir que minha al- abraçou, levando você no peito e deima está em paz naquela que é a mi- xando uma marca indelével de seu
nha terra. Falando de gestão, como foi amor por teu chão.
bom ver meu Cajari ﬂorescer nos últimos nove meses.
Que os mistérios que esta terra ainda carrega, possa teu povo desvendar
Nove meses e vinte e dois dias, para e descobrir a própria força que carreser mais exato. Tempo esse que mos- gam dentro de si. Povo de tantas voltrou ser possível fazer um trabalho sé- tas por cima, que mesmo diante do lurio, como tem sido feito pela maioria to recente encontra forças para dizer-

te: parabéns, Cajari.
Que seus campos continuem a esverdear esperança por este pedaço do
Maranhão, pois há motivos para comemorar. É possível manter o Município no rumo do progresso, da preservação do seu peculiar ecossistema
e do cuidado com a sua gente.
Existe um dizer que fala do “mal
acostumado”, que remete a alguém
que se acostumou com algo e que
agora não consegue mais ﬁcar sem.
Soubesse ela que o pouco tempo que
passou deixou em Cajari, eu diria, um
povo bem acostumado.
Acostumado a participar, a cobrar,
a acreditar que é possível uma Cajari
melhor. Acreditar que cada um pode
dar sua contribuição no progresso do
Município. Acreditar que não há batalha perdida que nos fará abaixar a cabeça.
O povo de Cajari é antes de tudo
um forte. Sua essência está em mais
de um século de luta e trabalho para
ﬁncar raízes às margens do Rio Maracu.
É hora daquele que te ama te abraçar, Cajari. Envolver-te nos braços da
alma e te sentir com o coração. Teu
passado de encantos permitiu ao teu
povo um presente de esperança e um
futuro de realizações. Erga-te, Cajari.
Felicitemos com mais um ano e sigamos avante rumo ao progresso.
TUDO NO TEMPO DE DEUS.

Praça de Santaninha em São Luís
CARLOS GASPAR
Presidente da AML
Ano de 1945, alguns meses do início, o navegar da embarcação quase
chegando ao seu destino. E eu, uma
criança de bons ouvidos, trazido pelo
destino, torta de jacaré servida com
requinte ao comandante e aos passageiros adultos. Sempre ao sabor do
balanço das águas, acompanhando a
dança das ondas da Baía de São Marcos, a lancha ﬁcara ao largo. Longe de
me recordar se era a Estrela Astreia ou
Estrela do Mar. Bati às portas de São
Luís sob a proteção celeste, com os astros derramando sua luz sobre os caminhos que eu haveria de vencer para
efetuar as travessias que me aguardavam.
Em parte, repito a nossa conversa
da semana passada. O automóvel
avançava em velocidade que me surpreendia, e eu olhava para trás, como
se ainda quisesse ver a cena do desembarque na Rampa do Palácio.
Multidão de passageiros deixando os
pequenos botes, malas pesadas, cofos
contendo galinhas, patos e outras
aves similares. Por ﬁm, os catraieiros,
todos vestidos em suas fardas de trabalho, encarregados de transportar as
bagagens dos que aportavam em São
Luís.
Continua na minha mente o nome
do catraieiro que logo tomou conta
das malas e dos sacos de roupas, contendo nossos objetos e vestimentas de
uso pessoal, que haviam descido da
lancha. Guardou essas bagagens, que
eram muitas, em um lugar seguro, comentou meu pai. Aos poucos, então,
colocando sobre a cabeça a quantidade e o peso que suportasse, ia fazer a
entrega na casa onde dormiríamos
aquela noite. Não ﬁquei preocupado
com a presteza do serviço, até mesmo

porque não tinha idade para me inquietar ou ﬁcar apreensivo com essas
coisas. Depois, pelo que fui percebendo com o tempo, papai conﬁava muito no Sr. Alfredo, o catraieiro nº 17, seu
conhecido de uns bons anos.
A noite ia avançando ao encontro
da madrugada, quando dei por substituído o inesquecível, porém pouco
conﬁável balanço da lancha, pela segurança da espaçosa residência, à Rua
da Paz, onde fomos todos dormir. Nada percebi do que estava acontecendo
comigo. Passara a habitar um mundo
desconhecido, e me senti atordoado
com o cenário que me envolvia. Os
cômodos da casa eram bem diferentes daqueles do sobradão de cor amarela, onde eu nasci, na cidade de Viana. Com a idade que tinha, não possuía discernimento necessário para
estabelecer comparações, mas sempre ﬁcava surpreso e curioso com algo
que antes nunca havia visto.
Custei muito a pegar no sono e cheguei a supor que jamais dormiria.
Noite inteira em um quarto daquele,
organizado, luxuoso, piso brilhando,
quadros nas paredes, nada igual ao
meu, do sobrado onde nasci, e que
àquela altura já me fazia saudoso.
Começava ali mesmo a se manifestar em mim um sentimento nostálgico, talvez apenas pela falta de lamparina abastecida de querosene, o morrão aceso, a luz oscilando e a fumaça a
se espalhar pelo quarto, até encontrar
uma saída e se perder pelos ares.
Deitado na rede branca a olhar para
o teto, enquanto o sono não chegava,
enchi-me de interrogações, mas logo
me acomodei ao ver alguns dos meus
irmãos já de olhos fechados, vencidos
pelo cansaço da viagem até a chegada
àquela casa da Rua da Paz. Não mais
me dei conta do que aconteceu e hoje,
ao repassar essa cena pelo meu pen-

samento, não consigo me lembrar onde papai e mamãe dormiram naquela
noite.
Lógico que nada sabia e tampouco
imaginava o que estava mesmo acontecendo. Dormi o sono da criança inocente e cheguei a sonhar com a viagem de lancha. Acordado bem cedo,
pensei no retorno para Viana. Sonho e
realidade se misturando no sono agitado que tivera. Com certeza, pensava
eu, papai já deveria estar providenciando o regresso. Veio a saudade do
quintal, as vacas dando leite, o cheiro
do tempo no meu olfato.
Praça de Santaninha nr. 11. Pelo falecimento de minha avó, em solteira
Rakima Aragão Pereira da Silva, casada com meu avô Delﬁm Neves Pinheiro, passou a se chamar Rakima Silva
Pinheiro. Essa casa, de meia-morada,
ﬁcara para minha mãe, assim como a
de nr. 5, esquina com a Rua de Santaninha, para minha tia Rosica.
Dessa maneira, no dia seguinte,
alojados todos naquela pequeníssima
residência de sala, quarto, varanda,
cozinha e banheiro no quintal, além
de um subsolo um tanto abandonado,
ﬁcou deﬁnida a nossa permanência
nesta São Luís. Papai, mamãe e sete ﬁlhos, além de duas auxiliares trazidas
de Viana.
Pouco tempo depois a casa de nr. 5
ﬁcou disponível, pois o senhor Heitor
Guterres e D. Juju mudaram-se para a
Rua da Cruz. Com isso, a minha tia
Rosica, proprietária do imóvel, cedeu-o a meu pai, que terminou por
comprá-lo. As duas casas juntas, nrs. 5
e 11, geminadas, terminaram por se
tornar uma só, em razão de uma porta
interna, aberta para fazer a comunicação dos moradores. E assim ﬁcou
deﬁnida a nossa permanência nesta
cidade de São Luís.

Antonio Augusto
Ribeiro Brandão,
caxiense, 87 anos
EDMILSON SANCHES
Membro da Academia Caxiense de Letras
Economista, ele sabe a diferença: preço, dá-se a coisas; valor, a pessoas. Ele é de valor.
No ano de 1934 o Brasil ganhava uma nova Constituição e Getúlio Vargas ganhava um novo mandato à frente
do País. O ano de 1934 também foi pródigo em dar ao
mundo gente de muito nome e renome, futuros reis,
presidentes, advogados, políticos, escritores, estilistas,
artistas, economistas…
O sol daquele 1934, que se tornou noite eterna para
gigantes da Literatura Brasileira que nem o caxiense Coelho Netto e o humbertuense Humberto Campos, iluminou os primeiros momentos de vida de gente como
francesa Brigitte Bardot e a gaúcha — de raízes maranhenses-caxienses — Glória Menezes, o italiano Giorgio
Armani, a paraibana Luíza Erundina, o americano Carl
Sagan…
Naquele ano, há 87 anos, nasciam economistas de
grande talento, entre eles o paulista e paulistano Luiz
Carlos Bresser-Pereira (que foi ministro da Fazenda, ministro da Administração e Reforma do Estado e ministro
da Ciência e tecnologia do Brasil), e o caxiense Antônio
Augusto Ribeiro Brandão, que, neste 2021, conta seus 67
anos de formação em Economia com o orgulho sadio e
humilde de ter compartilhado seu maior patrimônio —
o saber — com gentes das várias regiões do Brasil e, para
além do Atlântico, mentes ávidas e atentas do Velho
Mundo, a Europa. Que o digam aqueles que ouviram o
conterrâneo Antônio Brandão na quase bicentenária
Université Lumière Lyon (França) e na Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra, que neste 2021
completou 731 anos. Instituições centenárias que se renovam a cada instante pelo Conhecimento.
É esse caxiense, autor de vários livros e incontáveis
textos, deles vertidos para outros idiomas, é esse conterrâneo de fala pausada e mansa que completa neste 8 de
novembro 87 anos. Muitos dos que junto com ele abriram os olhos em 1934 não estão mais neste plano. Para a
glória e graça da Família Ribeiro Brandão, Antônio Augusto mantém-se saudável, lúcido e produtivo, e fazendo desaﬁos — como um novo livro, biográﬁco, acerca
dos rastros de talento e trabalho, família e feitos, realizações e incompletudes que o integram como homem íntegro.
Professor, autor, palestrante internacional, cidadão
viajado pelo mundo, certamente há muito para ele contar e muito para se saber das coisas que viu e fez e das
causas que iniciou e defendeu. Mais que um livro, 87
anos são, no mínimo, uma enciclopédia inteira…
A vida de uma pessoa é, antes, durante e depois, a soma de preciosos instantes de vida de muitas pessoas. A
história de alguém é resultado da interação com a história de muitos outros alguéns. Para ﬁcar em um só exemplo, Antônio Augusto Ribeiro Brandão lembra do avô
materno, que lhe deu um dos sobrenomes e segundo
prenome e que completou 81 anos de falecimento em
agosto de 2021. O neto Antônio ainda conviveu cerca de
seis anos com o comandante Augusto do Espírito Santo
Ribeiro, que dirigia o barco Itapecuru, a vapor, e transportava pessoas e bagagens, mercadorias e sonhos na linha que ia de Belém, no Pará, a Recife, em Pernambuco,
com escala na capital maranhense, São Luís.
Destemido, intrépido, o velho comandante Augusto
colecionou histórias e ajudou a fazer uma delas à frente
de seu barco: ele abrigou um governador maranhense e
sua comitiva, expulsos do Palácio dos Leões, a sede do
governo, pelas então forças revolucionárias.
A esse calejado comandante que tinha no nome Espírito Santo se uniu um ser também celestial: Maria Laura
da Silva Ribeiro. Dª Nadir casou-se com Antônio Brandão e da feliz união nasceu Antônio Augusto Brandão, o
primogênito, que veria nascerem mais nove irmãos:
Frederico José, Rosa Maria, Maria Laura (falecida), José
de Ribamar, Ângela Maria, João de Deus, Cenira Maria,
Antônio Brandão Filho e Luiz Gonzaga (falecido).
Por sua vez, Antônio Augusto Ribeiro Brandão conheceu Conceição de Maria Soares Brandão, ﬁlha de tradicional família caxiense. Tiveram quatro ﬁlhos: Marcos Augusto, Márcio de Jesus, Mônica Regina e Antônio Brandão Neto. A família se ampliou com a chegada de cinco
netos (Ciro Augusto, Camila Maria, Hugo, Ingrid e Davi),
mas viu partir Dª Conceição há oito anos, em 13 de fevereiro de 2013. Sempre pioneiras e intimoratas, as mães
preferem ir à frente, pois se, na Terra, romperam o próprio ventre para dar à luz os ﬁlhos, querem chegar à
Eternidade para prepararem o caminho dos Céus aos
que ﬁcaram.
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CORONAVÍRUS

PARA COMUNIDADES RURAIS
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patrulhas agrícolas

patrulhas agrícolas

A ação do Governo do Maranhão, executada pela Secretaria de Estado da Agricultura
Familiar (SAF), integra o programa Comida na Mesa

A ação do Governo do Maranhão, executada pela Secretaria de Estado da Agricultura
O
Familiar (SAF), integra o programa Comida na Mesa
governador Flávio Dino entregou patrulhas agrícolas
para beneﬁciar comunidades rurais produtoras do
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O governador Flávio Dino anunciou na quinta-feira
(11) a ﬂexibilização das medidas sanitárias contra o coronavírus, principalmente em relação ao uso das máscaras. Veja abaixo os principais pontos anunciados:

O governador Flávio Dino anunciou na quinta-feira
Uso de máscaras em locais abertos
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com objetivo de discutir o Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 1° e 2°
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São Luís (MA), 12 de novembro de 2021
Thiago Vanderlei Braga
Presidente da CSL/AGEM-MA

São Luís (MA), 12 de novembro de 2021.
OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
PRESIDÊNCIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS comunica a realização de Audiência Pública
no dia 09 de dezembro de 2021, às 9h, no Plenário Simão Estácio da Silveira desta Casa Legislativa,
com objetivo de discutir o Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 1° e 2°
quadrimestres de 2021, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. A sessão se
realizará no formato híbrido, presencialmente e através do Sistema de Deliberação Remota.
O público poderá participar de forma remota, acessando o site da Câmara Municipal de São Luís https://www.camara.slz.br/ - ou pelo canal “camaraslz” disponível no YouTube.
São Luís (MA), 11 de novembro de 2021
OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021
PROCESSO Nº 163742/2021
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços continuados de locação de veículos para atender à demanda da Secretaria Estadual de Saúde
do Maranhão, com quilometragem livre, seguro total e todos os equipamentos de série exigidos por lei
observados os detalhamentos técnicos e operacionais, de acordo com as especificações e quantitativos
previstos no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. O Pregoeiro da Secretaria de Estado da Saúde
comunica que a sessão marcada anteriormente para o dia 10/11/2021, às 09h (horário de Brasília), fica
ADIADA para o dia 29/11/2021, às 10h (horário de Brasília). Local: site www.gov.br/compras/pt-br/.
Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos
Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98)
3198-5558 / 3198-5559.
São Luís (MA), 09 de novembro de 2021
MARCOS MENDES DE LUCENA
Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2021
O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, torna
público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços.
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços técnicos na área de engenharia e arquitetura
para elaboração de projetos e acompanhamento de obras no município de Poção de Pedras/MA
ABERTURA: 06 de dezembro de 2021 às 14:20 horas.
INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Rua Manoel
Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá
ser obtido gratuitamente, em mídia. Informações complementares no endereço acima ou por Telefone (99)
98534-1094 email: pmppmacpl@outlook.com
Poção de Pedras (MA), 12 de novembro de 2021.
José Vanckles Alves Rodrigues
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 006/2021 GPM

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021-SRP
Processo 9884/2021
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, para registro de preços para aquisição eventual de lixeiras, papel toalha, papel higiênico, garrafas térmicas, dispensadores de papel, porta-copos, copos descartáveis, álcool em gel, açúcar e café, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
Anexos. Abertura: dia 29 de novembro de 2021, às 10h (dez horas), horário de Brasília-DF. Obtenção do Edital
e recebimento das Propostas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br (UASG: 925129). Informações:
CPL – prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São
Luís, Maranhão. Informações: site: www.mpma.mp.br. E-mail: licitacoes@mpma.mp.br e nos telefones: (98)
3219-1645 e 3219-1766, das 8h às 15h.
São Luís – MA, 11 de novembro de 2021.
SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA TIPO A, PARA REMOÇÃO SIMPLES, TIPO
PICK-UP, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS/MA, através de Emenda Parlamentar: PROPOSTA Nº 11417.081000/1210-01, de acordo com as especificações
técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas no Termo de Referência–TR.
•
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•
ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 16/11/2021, às 08h00min. ao dia 30/11/2021 às 09h59min.
Horário de Brasília/DF.
•
ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 30/11/2021 às 10h00min. Horário de Brasília/DF.
•
FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS
•
ORÇAMENTO SIGILOSO ( ) SIM ( X ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.
br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no
site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail
da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 11 de novembro de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº
008/2021. AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO.A
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, Através da Comissão
Permanente de Licitação torna público aos interessados a
REABERTURA da sessão de Licitação para abertura dos envelopes
de Propostas de Preços. Na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°
008/2021 sob o Regime de Empreitada por preço Global,
objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada para a
realização de recuperação de estradas vicinais nos trechos entre
os Povoados Rapadurinha ao povoado Novo Caru no Município de
Bom Jardim/MA, para a data de 19 de novembro de 2021 as
14h30min – horário local de Bom Jardim/MA. No endereço: Av.
José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim - Maranhão - Brasil CEP 65.380-000. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom
Jardim/ MA, 11 de novembro de 2021. Ingrid Silva dos Santos.
Presidente da CPL - Portaria N° 017.2021

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
035/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, inscrita
no CNPJ sob nº 06.229.975/0001-72, através do Pregoeiro
oficial, informa a presente ERRATA do aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 035/2021 - SRP. Que tem por
objetivo contratação de empresa especializada no fornecimento
de impressora de etiquetas, para atender as demandas da
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. ONDE SE LÊ: O
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço:
www.licitabomjardinense.com.br. LEIA-SE: O recebimento
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente
por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.com.br. Bom
Jardim/MA, 09 de novembro 2021. Fabiano de Jesus Barbosa
Ferreira - Pregoeiro oficial. Portaria N° 011/2021
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BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO

CONDIÇÃO

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

PRÓPRIO

P01
P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

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

PRÓPRIO

P06

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

PRÓPRIO

P07

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

IMPRÓPRIO

P08

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

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

IMPRÓPRIO

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da
CAEMA e Círculo Militar

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

P09

Praia da
Ponta d’Areia
São Luís

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos
São Luís

Praia do
Calhau
São Luís

P10

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

P11

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

PRÓPRIO

P12

Em frente à descida da rua
São Geraldo

PRÓPRIO

P13

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

À direita da Elevatória Iemanjá II

PRÓPRIO

P14

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

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

PRÓPRIO

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

PRÓPRIO

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

PRÓPRIO

Praia do
Olho d’Água
São Luís

P15

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

P16

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

P17

Praia do Araçagy
São José de
Ribamar

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

PRÓPRIO

P18

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

Em frente ao Bar da Atalaia

PRÓPRIO

P19

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

PRÓPRIO

P20

02º27’33.50”S Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar
44º10’32.20”O

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante

PRÓPRIO

P21

02º27’22.70”S Praia Olho de Porco Última barraca antes da foz do igarapé
Raposa
do Mangue Seco/Olho de Porco
44º10’22.20”O

PRÓPRIO

P22

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

PRÓPRIO

Praia do Meio
São José de
Ribamar

Praia do Mangue Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
Seco - Raposa
às barracas da Val e do Sr. Pedro

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 11/10/2021 a 08/11/2021, 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

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do
tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando: contratação de pessoa
jurídica especializada para a realização de recuperação de estradas vicinais no Município de Icatu/MA,
proveniente do CV nº 8.320.00/2020 CODEVASF. ABERTURA: 01 de dezembro de 2021, às 08h00min (oito
horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal.
O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 11 de novembro de 2021. Denilson Odilon Fonsêca Presidente da CPL.

REFERÊNCIA

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

DATA 1º LEILÃO 30/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 02/12/21 ÀS 10H00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2021
REGISTRO DE PREÇOS

ÚLTIMA
COLETA
08/11/2021

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber,
através do presente Edital, que devidamente autorizado pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., inscrita no CNPJ
sob nº 52.568.821/0001-22, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados,
na forma da Lei 9.514/97. Local da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel:
Imperatriz-MA. Nova Imperatriz. Rua Ceará, 1.250. Galpão Comercial. Áreas totais: terr. 690,00m² e constr. 565,68m². Matr.
42.510 do 6º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 30/11/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 1.124.000,00 - 2º Leilão:
02/12/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 674.400,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão.Condição de pagamento: à vista,
mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o
Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização
dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida
dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de
11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.
bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo
Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086
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E-mail: celiosergio@hotmail.com
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INCENTIVO CULTURAL

BoiLindaJoiadeSão
Joãofazbrincadavirtual

brou com emoção Seu Uiisses Mendonça o surgimento
da brincadeira.

comecei a brincar na idade de 12 anos e fui aprendendo
com esse velho que nos ajudou. Quando ele morreu, ele
me entregou a turma dele e ﬁquei dono da brincadeira”,
om mais de 60 anos de tradição, a turma boa do
contou Seu Uilisses.
Bumba meu boi Linda Joia de São João contiPara ele, que há mais de oito décadas, fez do Bumba
nua ﬁrme e forte. Fundado em 1967 na residênmeu boi Linda Joia de São João a sua ﬁlosoﬁa de vida, o
cia de Seu Ulisses Mendonça por um grupo de
bumba meu boi mudou muito. “Quando começamos os
amigos, em um pequeno interior chamado Santa Rita,
cazumbás, por exemplo, a farda deles era feitas com sano município de Matinha, a brincadeira de sotaque da
co de estopa e a careta era feitas com as folhas de palmiBaixada pode ser considerada um símbolo de resistênto, além disso, eles se rolavam no chão. Hoje os cazumcia da cultura maranhense.
bás são mais bonitos do que o boi. A coisa mudou. MuContemplado em 2020 com o projeto “Matança do
dou muito. Hoje o boi está com um valor abençoado. Togado na Baixada Maranhense”, em edital da Secretaria
do mundo gosta de bumba meu boi. Só que mais do que
de Estado de Cultura do Maranhão (SECMA), via Lei Aleu não!”, disse Seu Ulisses revelando que nunca mandir Blanc, realiza neste sábado (13), uma edição virtual
do evento que pode ser acessada no canal do Bumba
dou gravar em disco as todas da brincadeira que também nunca fez uma viagem fora do estado.
meu Boi Linda Joia de São João no Youtube.
Sobre como foi parar as atividades durante a pandemia em 2020 e 2021, Seu Ulisses fez questão de ressaltar
que São João com o seu milagre protegeu o boi, pois foi
Seu Ulisses Mendonça revelou que no começo a brin- contemplado com recursos para fazer apresentação vircadeira contou com a orientação de um senhor que já ti- tual e realizar um sonho antigo da brincadeira que era se
nha Vicência com a cultura do bumba meu boi e foi ele apresentar em São Luís. Com relação a futuro do Bumba
que orientou sobre qual era a função dos personagens meu boi Linda Joia de São João, Seus Uilisses aﬁrmou
como: cazumbá, Catirina, Pai Francisco, vaqueiros, ín- que não espera por um futuro e que tudo que tinha que
dios e outros que fazem parte da brincadeira além da brincar já brincou mesmo doente e em uma cadeira de
confecção das indumentárias. “Nós começamos a fazer rodas e que hoje espera pela morte fazendo que mais
o boi com lantejoulas, depois com paetês e miçangas gosta que é: cantar e brincar bumba meu boi para São
nas vestimentas do brincantes. Ai o boi ﬁcou bonito! Boi João.
panhou! Boi panhou! Nós fomos crescendo logo e se
reunindo para fazer o lombo do boi que ﬁcou muito boA programação que contará com a participação do nito. O cazumbá queria colocar nome do boi de “prego”.
Boi Flor de Matinha, Boi União do Povo e Boi Estrela de E eu falei que não podia ser esse nome e ai coloquei Boi
Outro, seguirá todos protocolos da Organização Mundi- Linda Joia de São João e ﬁcou até hoje Linda Joia”, conal de Saúde por conta da pandemia do novo coronavírus tou o patrão da brincadeira e cantador.
(Covid-19). A produção é assinada pelo produtor cultuUma promessa para toda a vida
ral Claudio Cantanhede.
O Linda Joia possui 136 componentes, sob a liderança
Em entrevista a O Imparcial, Seu Uilisses revelou ainde Dona Capitolina Melônio, a presidente. Ulisses Men- da que ao fundar o boi contou para a sua mãe que havia
donça que hoje está com 90 anos, é o patrão da brinca- feito uma promessa para São João a ﬁm de que lhe ajudeira e cantador, ao lado de Matias, Neco e Belarmino. dasse a levar em frente a brincadeira. “Até hoje essa brinEntre os brincantes, a carregadeira de santo, Maria do cadeira ainda não se acabou e para mim é o maior praEspírito Santo, é um dos destaques com o seu João Me- zer é eu cantar boi para São João”, ressaltou Seu Ulisses.
Emocionado em poder relembrar toda a trajetória do
nino. Caixas de marcação ditam o ritmo do boi. “Começamos mesmo como uma brincadeira. Fizemos um boi Bumba meu Boi Linda Joia de São João, Seu Ulisses
de mançaba e todo sábado a gente se reunia para cantar Mendonça pontuou que um dos momentos mais mare rezar para São João. Depois ﬁzemos uma reunião e de- cantes foi quando a brincadeira fez uma ramada para
cidimos fazer um boisinho para brincar. Cortamos um que o boi nunca parasse de se apresentar. “Nunca deixapedaço de pau, colocamos um côfo e ﬁzemos o espinha- mos de brincar no São João, só parou agora com essa
ço no meio da mançaba e ﬁcou bom demais”, relem- malvada dessa doença que meu boi parou. Lembro que
SAMARTONY MARTINS
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V SEMANA ESTADUAL

A DOENÇA

Diabetes; silenciosa,
porém mortal
PATRÍCIA CUNHA

O

14 de novembro é marcado
como Dia Mundial do Diabetes uma campanha que
visa conscientizar sobre a
doença. De acordo com dados do
Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil é
o quinto país em maior número de
pacientes com a condição no mundo,
com 16,8 milhões de adultos (20 a 79
anos), ﬁcando atrás apenas da China,
Índia, Estados Unidos e Paquistão. E a
estimativa é que a incidência da doença chegue a 21,5 milhões em 2030,
sendo o diabetes tipo 2 o mais prevalente. Com três classiﬁcações: diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional, a doença, se não for levada a sério pode levar
a complicações graves.

No tipo 1, o pâncreas produz insulina de forma insuﬁciente devido a des-

truição autoimune de suas células.
Pode ocorrer em qualquer idade, mas
é mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens.
O tipo 2 corresponde a 90% dos casos da doença e ocorre devido a fatores como sedentarismo, obesidade e
maus hábitos alimentares.
Já o diabetes gestacional ocorre devido à elevação dos índices de glicose
durante a gestação, quadro que, geralmente, se normaliza após o parto.
O diabetes tipo 2 é uma doença inﬂamatória ligada ao estilo de vida e
que segue os passos da epidemia de
obesidade no país.
“A Diabetes mellitus é uma doença
crônica que está relacionada com a
genética e ao estilo de vida ruim como
mau hábito alimentar e sedentarismo. A diabetes não tem cura, mas
apresenta controle e até remissão, o
problema é que muitas pessoas nem
sabe que tem diabetes, e não levam a
sério a questão do diagnóstico precoce. É isso é muito sério, por que pode a
diabetes ter o devido controle e até a
remissão se o diagnóstico for feito no
início”, disse a médica Fernanda Soares Máximo, endocrinologista do
Hapvida Saúde.
Para a médica, a melhor forma de
prevenir o diabetes é ter uma alimentação equilibrada, além de lidar com o
fator emocional.
“É importante aprender a manejar
o estresse, porque ele se relaciona
também com o emocional e precipita
o aparecimento da mesma se a pessoa
tem a predisposição genética. Se movimentar, praticando atividades físicas diariamente, também ajuda no
controle glicêmico. Um sono reparador ajuda no equilibro hormonal,
controlado a fome e saciedade, evitando assim exageros que leva ao aumento glicêmico”, orientou a médica.

A Diabetes mellitus é
uma doença crônica que
está relacionada com a
genética e ao estilo de
vida ruim como mau
hábito alimentar e
sedentarismo. A diabetes
não tem cura, mas
apresenta controle e até
remissão, o problema é
que muitas pessoas nem
sabe que tem diabetes, e
não levam a sério a
questão do diagnóstico
precoce

Combate ao
feminicídio no estado
“Pelo direito de existir” é o tema escolhido para a V Semana Estadual de Combate ao Feminicídio que começa
neste sábado, 13 e vai até o dia 21 de novembro, promovida pela Casa da Mulher Brasileira, Projeto Somos Todos Marianas e Polícia Civil, com atividades, como: ato
show, distribuição de materiais informativos e palestras.
O Maranhão registra cerca de 35 casos de feminícidio,
conforme dados da Secretaria de Segurança Pública.
Mas todos os dias os noticiários estampam reportagens
sobre violência contra a mulher, tentativas de assassinato, estupros, assédio, importunação, abuso, agressão. A
campanha tem como objetivo chamar a atenção da sociedade sobre a relação homem e mulher, para que ela
não seja espaço de opressão, violência e domínio, mas
de afeto e diálogo. O Brasil é o quinto país em números
de feminicídios. “O dia 13 de novembro, dia do feminicídio da Mariana Costa foi declarado Dia Estadual de
Combate ao Feminicídio. Então todos os anos fazemos a
Semana de Combate ao Feminicídio, momento em que
mobiliamos a sociedade em geral para que a gente possa
de forma irmanada dizer não a essa violencia que infelizmente tem nos matado todos os dias”, disse Susan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira.
A programação começa dia 13, às 16h, com um ato
show no Parque do Rangedor, e plantio de mudas de árvores em homenagem às vitimas de feminicidio. No dia
14, às 10h, haverá panﬂetagem na Feirinha São Luís; de
16 a 20 haverá palestras em escolas, comunidades, universidades; e no dia 21, às 6h30, o evento será encerrado
com uma Corrida na Avenida Litorânea. “Nós acompanhamos a quantidade de mulheres que continuam sendo assassinadas especialmente na situação e contexto
de violência doméstica e familiar, então é necessário
que busquemos reforçar campanhas como essa para
que a socideade tenha concepção que não basta o Estado se envolver, se mobilizar, e fazer intervenções, é necessário que todo mundo se envolva individualmente.
Esperamos a contribuição e a participação de todos e
todas”, disse a delegada.
Atuando no combate a violência de gênero a Casa da
Mulher Brasileira dispõe da rede de proteção às vítimas
de violência que abrange a violência física, psicológica,
patrimonial, doméstica, enﬁm, todo um amparo para
que a mulher vítima de violência seja acolhida.
Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido
devido ao fato de ela ser mulher ou em decorrência da
violência doméstica. Foi inserido no Código Penal como
uma qualiﬁcação do crime de homicídio em 2015 e é
considerado crime hediondo. No Brasil, quase 15% dos
homicídios de mulheres cometidos em 2020, em que os
autores eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas, não
foram registrados devidamente como feminicídio.

Obesidade é fator de risco para diabetes
pode ter acarretado em problemas de
saúde. “Com a pandemia muitos aumentaram de peso devido alterações
como a ansiedade, preocupação e até
depressão, houve descompensação
da diabetes em paciente que já tinham o diagnóstico e alguns tiveram
o diagnóstico na pandemia devido o
COVID precipitar essas alterações glicêmicos. Para ter um devido controle,
o ideal é fazer acompanhamento com
médico endocrinologista e com o nutricionista, ter estilo de vida mais saudável como prática de exercícios e alimentos nutritivos”, enfatizou FernanDe acordo com a médica Fernanda da Máximo.
Soares Máximo, a obesidade é uma
Esse foi o caso de Ana Paula Costa,
das principais causas de diabetes 42 anos. Foram 5 quilos a mais entre
mellitus e por isso é importante os meses de agosto a dezembro de
acompanhamento médico e nutricio- 2020. Devidamente acompanhada
nal, para a perda de peso. “Mesmo por um proﬁssional e fazendo atividaque o paciente não apresenta sinto- de física regular, ela está conseguindo
mas ele deve se preocupar com exa- voltar à vida de antes. “Me afundei em
mes de rotina e diagnóstico precoce, casa com tantos problemas. Tive perpois quando aparecem os sintomas da na família, tive vários problemas
esse paciente já está descompensado emocionais que me tiraram do eixo e
há anos. Com intervenção no início que me ﬁzeram buscar na comida o
podemos controlar complicações que que não estava conseguindo resolver.
são próprias da diabetes”, disse.
Eu já estava acima do peso e com os 5
A pandemia causada pela Covid-19 quilos a mais beirei a obesidade. Mas
afetou a todos, desregrou a vida de to- já estou retomando a minha vida, endo mundo e a questão de saúde no tre erros e acertos eu estou consemundo inteiro, tanto em aspecitos fí- guindo” disse.
sicos quanto emocionais, o que trouA cidade de São Luís está entre as
xe uma série de consequencias. Uma capitais com menor quantidade de
pesquisa feita pela Diet & Health Un- obesos (12,9%), de acordo com dados
der Covid-19, realizada com respon- da Vigitel (Vigilância de Fatores de
dentes de 30 nações em todo o mun- Risco e Proteção para Doenças Crônido, colocou as pessoas do Brasil em cas por Inquérito Telefônico), pesquiprimeiro lugar entre as que mais acre- sa realizada pelo Ministério da Saúde,
ditam ter mais engordado na pande- em 2020.
mia. 52% declararam ter aumentado
Porto Alegre é a capital que possui a
de peso desde o início da dissemina- maior quantidade de pessoas com exção da Covid-19 no país.
cesso de peso (55,4%), seguida por
Na média global, pouco menos de 1 Fortaleza (53,7) e Maceió (53,1). Já na
em cada 3 entrevistados (31%) engor- lista das capitais que possuem o medou durante o período.. Entre as pes- nor índice de pessoas com sobrepeso
soas que engordaram, considerando estão São Luís (39,8%), Palmas
todas as nações, o aumento de peso (40,3%), Teresina (44,5%) e Aracaju
médio foi de 6,1 kg. No Brasil, foram (44,5%). São Paulo apresenta 47,9% de
6,5 kg quilos a mais. Para quem já ti- pessoas com excesso de peso. A pronha uma predisposição genética, isso porção no Rio de Janeiro é de 49,6%, e

no Distrito Federal é de 49,1%.
Já a capital com mais obesos é Macapá (21,4%), seguida por Porto Alegre (19,6%), Natal (18,5%) e Fortaleza
(18,4%). As capitais com menor quantidade de obesos são: Palmas (12,5%),
Teresina (12,8) e São Luís (12,9%).

Saiba mais sobre diabetes

O diabetes é uma doença crônica e,
dessa forma, não há cura. Pode ocorrer uma normalização nos níveis de
açúcar no sangue devido ao tratamento e controle adequado. Ainda assim, é importante não abandonar o
tratamento, nem o acompanhamento
médico.
No diabetes tipo 1, a genética é
considerada um importante fator de
risco. Já no tipo 2, pré-diabetes, hipertensão, colesterol elevado, obesidade,
doença renal crônica e ovários policísticos são considerados fatores de
risco
Sem o acompanhamento e controle adequado da doença, pode haver
uma série de complicações, como doença renal, retinopatia, glaucoma, catarata, infecções na pele e neuropatia
periférica, que pode levar à amputação.

Sintomas mais frequentes

•
•
•
•
•
•
•

Micção excessiva;
Sede excessiva;
Aumento do apetite;
Perda de peso;
Cansaço;
Visão embaçada;
Infecções frequentes

Crimes chocam
Um dos casos recentes que chocou a população em
São Luís foi o assassinato de Gildilene Botelho Braga, de
31 anos, em setembro, na Vila Bacanga em São Luís,
morta a facadas na frente dos ﬁlhos. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da vítima.
A vítima ainda chegou a ser encaminhada ao hospital,
mas não resistiu. Após cometer o crime, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi preso em ﬂagrante na BR-135 na
saída de São Luís. O homem foi encaminhado à Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP)
para o cumprimento das medidas legais.
Em outubro passado, um homem foi preso temporariamente pela Polícia Civil do Maranhão suspeito de ter
praticado o crime de feminicídio contra uma senhora
idosa, no último dia 9 de outubro, no Povoado Mata Fome, zona rural de Bacabal. A investigação e prisão foram
coordenadas pela Delegacia Especial da Mulher de Bacabal. Segundo a delegacia especializada, após o cometimento do crime, o autor fugiu do local e passou a viver
escondido no mato, na zona rural da cidade. A prisão
ocorreu após os investigadores receberem a informação
de que o suspeito estava escondido em um povoado.
Após os procedimentos administrativos cabíveis
prestados na delegacia, o preso foi conduzido à unidade
prisional de Bacabal, onde permanecerá à disposição da
Justiça. Se você presenciar/vivenciar alguma situação
de violência contra mulher disque 180 e fale com a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência;
se precisar de auxílio imediato basta discar 190(Polícia
Militar); outra opção em casos de emergência é o aplicativo Salve Maria Maranhão(disponível na Play Store). A
sua denúncia pode ajudar a romper um ciclo de violência!
Programação da Semana
• Dia 13, às 16h – Ato show no Parque do Rangedor, e
plantio de mudas de árvores em homenagem às vitimas
de feminicidio;
• Dia 14, às às 10h – Panﬂetagem na Feirinha São Luís
• De 16 a 20 – Palestras em escolas, comunidades, universidades
• Dia 21, às 6h30 – Corrida na Avenida Litorânea. (P.C)
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NOVEMBRO AZUL

CAMPANHA

Quem vai adotar uma
cartinha do Papai Noel?

Sem medo do toque
e quebrando o tabu!

Campanha Papai Noel dos Correios 2021 já foi lançada e vai até o dia 12 de dezembro
na capital maranhense. As cartinhas podem ser entregues em vários pontos da cidade

Uma das campanhas de solidariedade mais admiradas do Brasil, o Papai Noel dos Correios 2021, já está disponibilizando cartinhas para que padrinhos e madrinhas possam adotálas. Em São Luís foi lançada oﬁcialmente no último dia 11 e vai até o dia
12 de dezembro com ponto de pontos
de adoção situados nas agências de
Correios da Praça João Lisboa, Dal
Plaza Center (Cohab) e Shopping do
Automóvel (Avenida dos Holandeses).
Para cumprir com todos os protocolos
de segurança, a campanha será híbrida (física e digital): as adoções de cartas poderão ser feitas também, por
meio
online,
no
endereço
https://blognoel.correios.com.br/
Milhares de cartinhas emocionantes escritas por alunos matriculados
na rede pública de ensino até o 5º ano,
ou ainda, por crianças em situação de

vulnerabilidade social, com até 10
anos de idade, estarão disponibilizadas no blog da campanha e nos pontos de adoção. Estudantes da Creche
Escola Maria de Jesus Carvalho serão
contemplados na campanha deste
ano. A campanha também será realizada em mais 11 cidades do interior
do estado. Essa é a maior campanha
natalina do país, que há mais de 32
anos ajuda a fazer o Natal de milhares
de crianças mais feliz.
Os pedidos das crianças são dos
mais variados: bolas, bonecas, calçados e até materiais escolares. A cada
ﬁm de ano, a estatal coloca toda a sua
expertise em logística e a força de seus
empregados para atender às expectativas desses meninos e meninas, concretizar bondades e conectar corações. Além de estimular as crianças a
escreverem cartas, a campanha Papai

Noel dos Correios propaga também os
valores natalinos, como solidariedade
e esperança.

História

Há mais de 30 anos, os empregados
dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas
ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa,
decidiram tirar esses sonhos do papel.
Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país: o
Papai Noel dos Correios.
A ação ganhou força, se espalhou e
hoje une a empresa e a população em
uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os
alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus
desejos ao Papai Noel.

Para muitos homens pode ser um verdadeiro desaﬁo
fazer o exame do toque retal, que é uma investigação
precoce do câncer de próstata, o segundo mais comum
entre os homens (atrás apenas do câncer de pele nãomelanoma). Este mês é dedicado à campanha “Novembro Azul”, que tem como objetivo sensibilizar e conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de
próstata.
O “Novembro Azul” também busca criar entre o público masculino um hábito de atenção com a saúde de
forma constante, durante todo o ano, e não apenas durante a campanha. Historicamente, eles vão menos aos
consultórios, o que faz com que muitas enfermidades só
sejam diagnosticadas em estágio avançado, diﬁcultando o tratamento e podendo levar a um maior número de
óbitos. É o que ocorre com o câncer de próstata. A doença não costuma mostrar sinais até que esteja em estágio
bastante avançado.
A psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da
Faculdade Pitágoras, Fernanda Zeidan, explica sobre essa resistência de alguns homens não procurarem o serviço de saúde. “O homem ainda é visto em muitas culturas como um ser que precisa demonstrar força e coragem e, por isso, é preciso desenvolver um trabalho de
educação em termos psicológicos, com uma abordagem terapêutica, mostrando que são humanos e, portanto, estão sujeitos a doenças também”, pontua.

EMPREENDEDORISMO

Biscoito de babaçu é sucesso no Maranhão
Neste ﬁm de semana, acontece a
Maratona Embrapa de Empreendedorismo, a ser realizada durante a 14ª
edição Semana Global de Empreendedorismo com atividades totalmente gratuitas, on-line e para todas as regiões do Brasil e inserida em abril deste ano pelo Governo Federal no calendário nacional para estimular o empreendedorismo rural. O público-alvo são homens e mulheres do campo,
pequenas agroindústrias, cooperativas, associações, startups em processo de estruturação e outros empreendimentos interessados em inovar ou
ampliar seus negócios. O evento terá
transmissão pelo canal da Embrapa
no YouTube pelo link Maratona Embrapa – Palestra “Como o biscoito saiu
do babaçual e chegou à política pública.” – YouTube, com a participação de
14 Centros de Pesquisa, entre eles a
Embrapa Cocais (São Luís-MA).

rência de tecnologia, Guilhermina
Cayres. Segundo ela, “a apresentação
vai contar a história de projeto de pesquisa que nasceu de uma curiosidade
em aproximar área s do conhecimento técnico e do conhecimento tradicional (cientistas, chefs de cozinha e
quebradeiras de coco) para ‘apenas’
melhorar a formulação de alimentos
produzidos em uma agroindústria familiar quilombola, começando com
biscoito à base de babaçu”. No decorrer do projeto, vários parceiros foram
se agregando à experiência, que se
tornou a referência para criar a política de inovação social do Estado do
Maranhão. A palestra vai contar com a
participação da presidente do Clube
de Mães Lar de Maria, Roselma Licar.
Participam dessa iniciativa 20 Unidades Descentralizadas e diversos
parceiros, que abordarão temas como
boas práticas na produção de doces,
geleias, queijos, processamento mínimo e agregação de valor para a mandioca, oportunidades de geração de
renda para a agricultura familiar, produção orgânica, negócios comunitários, acesso a mercados competitivos
por meio da certiﬁcação, oportunidades oferecidas pelo agro para as startups, aceleração de startups baseada
em tecnologias digitais para a agropecuária, quando mudar o rumo dos negócios, além do lançamento de cursos
a distância (EAD) que fazem parte da
vitrine e-Campo para transferência de
tecnologia e inclusão produtiva.

Sobre o evento

Os eixos de atuação das atividades
promovidas pela Maratona Embrapa
de Empreendedorismo na SGE são:
ampliação e criação de novos negócios, inovação, políticas públicas, susA Unidade da Embrapa no Mara- tentabilidade e transformação digital.
nhão vai participar com a palestra A Semana Global de Empreendedo“Como o biscoito saiu do babaçual e rismo (SGE) é um movimento que
chegou à política pública”, ministrada mobiliza diversas instituições no País
pela pesquisadora e chefe de transfe- em torno do fomento à cultura em-

preendedora, como universidades,
empresas públicas e privadas, organizações do Terceiro Setor e o Sebrae,
quando acontecem diversas atividades como palestras, seminários, debates, cursos e outras atividades com
diferentes públicos e temáticas, mas
sempre focando o empreendedorismo.

O homem ainda é visto em muitas
culturas como um ser que precisa
demonstrar força e coragem e, por
isso, é preciso desenvolver um
trabalho de educação em termos
psicológicos

A apresentação vai
contar a história de

A especialista ressalta que a maioria dos homens ainda resiste a fazer exames preventivos e a buscar o diagnóstico precoce porque associa o cuidado com a saúde a
uma demonstração de fraqueza. Dados comprovam a
resistência dos homens a procurarem um serviço de
saúde. Segundo o Programa Nacional de Saúde, do Governo Federal, a proporção de mulheres (82,3%) que foram a uma consulta em 2019 foi superior à dos homens
(69,4%). “É preciso acabar com qualquer tipo de preconceito ou estigma de heroísmo que prejudique a saúde
masculina. Para isso, é necessário que haja maior acesso
à campanhas de conscientização e informações sobre a
doença e troca de experiências entre amigos e familiares, de forma a incentivar o cuidado com a saúde”, orienta.

projeto de pesquisa que
nasceu de uma

É preciso acabar com qualquer tipo

curiosidade em

de preconceito ou estigma de

aproximar área s do

heroísmo que prejudique a saúde

conhecimento técnico e

masculina. Para isso, é necessário

do conhecimento

que haja maior acesso à campanhas

tradicional

de conscientização
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SAIBA QUAIS!

Em13cidadesousode
todaSOSVidae
máscarasédesobrigado Even
parceirosclamarápela
13 cidades maranhenses estão com percentual acima de 70% da população maior de
12 anos com esquema vacinal completo contra a covid-19

C

om o decreto do governador
do Maranhão, onde ﬂexibiliza o uso de máscaras no estado, 13 cidades maranhenses
estão com percentual acima de 70%
da população maior de 12 anos com
esquema vacinal completo contra a
covid-19, portanto onde não é mais
obrigatório o uso de máscaras em locais abertos e fechados.
A publicação do governador do estado, Flávio Dino, veio um dia após ele
decretar a ﬂexibilização das medidas
sanitárias contra o coronavírus, principalmente em relação ao uso das
máscaras (decreto 37.176-10).

A FLEXIBILIZAÇÃO DE MÁSCARAS COMEÇOU A VALER APÓS ANÚNCIO DO GOVERNADOR
Afonso Cunha, Alcântara, Bacurituba, Caxias, Cedral, Guimarães, Junco do Maranhão, Mirinzal, Nova Colinas, Santo Antonio dos Lopes, São
Luís, São João dos Patos e Sucupira do
Riachão são as cidades com esse perﬁl, com população acima de 12 anos
com as duas doses de vacinas aplicadas e registradas.
O município de Afonso Cunha é
que tem o maior percentual de vacinação completo, com 93%. A capital
maranhense está com 84,5%, e Nova
Colinas tem 70,2%.

Sobre as máscaras

• O uso de máscaras em locais aber-

tos passa a ser opcional em todo o
Maranhão. Os prefeitos podem editar
normas exigindo o uso da máscara, de
acordo com a situação em cada cidade.
• O uso de máscaras em locais fechados em cidades com mais de 70% da
população com 2 doses ou dose única
é opcional. Em cidades com menos de
70% a máscara é obrigatória. Em cidades com menos de 70%, se estabelecimento exigir comprovante das 2
doses ou dose única para o acesso, a
máscara é opcional. Os prefeitos podem editar normas exigindo o uso da
máscara, de acordo com a situação
em cada cidade.

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Veja o que abre e o que fecha no feriado

paznotrânsitoeterá
bênçãodosveículos

A SOS VIDA e vários parceiros celebração pelo décimo primeiro ano consecutivo (desde 2011) o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trânsito
(em inglês, WDR-World Day Remembrance), que ocorrerá dia 21.11.21(domingo) das 7h30 às 10h30, na Av. Litorânea, em São Luís. Este dia foi instituído pela ONU
(Organização das Nações Unidas) em 1995 em razão da
violência no trânsito ser uma pandemia no mundo inteiro, que mata mais do que as guerras.
A programação do evento consta: execução do hino nacional e hasteamento da bandeira brasileira, orações
iniciais feita por um padre e um pastor; soltura de balões
brancos, simbologia dos mortos no trânsito com exposição de cruzes; bênção dos veículos, carreata, motociata,
exposição de carros avariados, exposição de muitas faixas relativas a violência no trânsito etc.
A manifestação começa ao lado da praça das estátuas
dos pescadores na praia de São Marcos e depois se desloca até a praça de alimentação no Calhau. A organização do evento convida você leitor a participar deste movimento em favor da vida.
A importância e os desafios de trabalhar a educação
para o trânsito na rede de ensino
Abordar educação para o trânsito no planejamento pedagógico do ensino é uma ação prevista no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), que determina, no Art. 76 do
capítulo VI, a discussão da temática na pré-escola, ensino fundamental, médio e superior. Entre outros tópicos,
o texto estabelece a adoção de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de
trânsito e a capacitação de educadores. O Portal do
Trânsito conversou com a pedagoga mestre em Educação e especialista em psicologia do trânsito, Beatriz Rocha Araujo, para entender como abordar o tema dentro
de sala de aula e qual o atual cenário e expectativas em
relação à inclusão dessas discussões nas escolas brasileiras.

Diﬁculdades

Segundo a especialista, uma das principais carências
na abordagem é a falta de estabilidade na rotina pedagógica. “Ele [o trânsito] é trabalhado esporadicamente e
não de uma forma contínua e nem sistematizada. Isso
deveria ocorrer por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados e do
distrito federal, bem como dos municípios”, aponta a
educadora. Ainda segundo ela, a própria legislação de
trânsito, apesar de mencionar a educação para o trânsito, não explicita como isso deve ser colocado em prática.
“Tem a previsão de se trabalhar o trânsito na rede de
ensino, porém isso não está especificado de que forma vai
acontecer”.
E esse cenário acaba inﬂuenciando em diversos fatores, como a própria falta de capacitação dos educadores
dentro da sala de aula. “O professor tem muito conhecimento. Eu não sei, porém, se ele está preparado para isso, até porque a formação dele, não envolve essas questões. Existe um grande caminho para aconteça essa implementação, a forma como hoje está sendo tratado nas
escolas é ideal? Acredito que não, mas no momento é o
que temos”, diz.
Na segunda-feira (15) é comemorado o Dia Nacional da Proclamação da
República, serviços devem ter alteração no horário de funcionamento na
capital.
Confira as mudanças no feriado:
Funcionarão em expediente normal, das 10h às 22h, Shopping da Ilha,
São Luís Shopping, Rio Anil Shopping,
Pátio Norte Shopping e Tropical
Shopping.
Serviços de urgências e emergências das unidades de Pronto – Atendimento (UPA), do Hospital Municipal
Djalma Marques (Socorrão I) e Dr.
Clementino Moura (Socorrão II), unidades mistas continuam atendendo a
população normalmente.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), não haverá expediente bancário na segunda-feira
(15), Dia da Proclamação da Repúbli-

ca. Ainda assim, áreas de autoatendimento ﬁcarão disponíveis para os clientes, assim como canais digitais e remotos de atendimento, como internet
e mobile banking. Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e
carnês podem ser pagas, sem acréscimo, na terça-feira (16).

dos telefones 98607-9807 e 32141149. A ouvidoria pode ser acionada
pelos números 156 ou 99161-5632.
A Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidore (Segep) informa que, o Decreto n
36.417, de 18 de dezembro de 2020,
estabelece o calendário de feriados e
de pontos facultativos a ser observado
pelos órgãos e entidades da AdminisFuncionalismo público
A Secretaria Municipal de Urbanis- tração Pública Estadual no exercício
mo e Habitação (Semurh) manterá, de 2021.
no feriado, equipes da Blitz Urbana
Neste sentido, durante o feriado da
que atuarão em regime de plantão pa- Proclamação da República, dia 15, sera atender ocorrências relacionadas rão mantidos os serviços essenciais,
ao comércio informal, postura e apre- especialmente aqueles que, por força
ensão de animais. Já a Secretaria Mu- de normas próprias, não podem sonicipal de Trânsito e Transportes frer solução de continuidade.
(SMTT), informa que a frota de ônibus que circulará no feriado do dia 15 Supermercados
de novembro será a mesma prevista
O Grupo Mateus informou que o
para os domingos.
horário de funcionamento em toda
O órgão informa que solicitações rede deve ser normal durante a segunde perícia podem ser feitas por meio da-feira (15).

Fases da vida escolar

A pedagoga também aﬁrma que é necessário adaptar
a abordagem de acordo com alguns aspectos presentes
e especíﬁcos de cada turma.
Fonte: portaldotransito.com.br

Código de Trânsito Brasileiro (lei n.
9.503/97)

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do
acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil
que lhe possa ser atribuída: (Vide ADC 35)
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Mortos no trânsito no Maranhão
De janeiro a outubro de 2021 já morreram no trânsito
no Maranhão 889 pessoas das quais 428 motociclistas. É
uma tragédia.
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde
Faça a sua parte pelo Trânsito Seguro: seja obediente às Leis do Trânsito.
• Facebook e Instagram: SOS VIDA PAZ NO TRANSITO;
• Twitter:@valorizacaovida
• E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
• Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)
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SÉRIE B

Sampaio ainda corre
risco de rebaixamento
Alguns clubes já comemoram a permanência na Série B, no entanto,
matematicamente, ainda pode haver alterações nesta reta final da Série B
MANOEL MARTINS
Especial para O Imparcial

C

oncluída a 35ª rodeada da
Série B do Campeonato Brasileiro, os números mostram
quem tem mais chances de
subir e aqueles que ainda correm risco de cair para a Série C em 2022. Alguns já comemoram a permanência
na Segundona, porém, matematicamente, ainda pode haver mudanças
de posições na reta ﬁnal. A torcida do
Sampaio Corrêa festeja a classiﬁcação
e a permanência na Série B desde a vitória (3 a 0) sobre o Vila Nova-GO, na
noite da ultima quinta-feira, no Estádio Castelão, porque as chances do
clube ainda ser rebaixado são remotíssimas. O certo é que, na parte de
baixo da tabela de classiﬁcação, Cruzeiro e Sampaio que venceram seus
jogos contra Brusque e Vila Nova, respectivamente, não podem dizer que
estão totalmente livre do rebaixamento, matematicamente, porque o Londrina (17º colocado) tem 38 pontos e
nove a disputar. Além disso, há outras
equipes que ainda estão na briga para
não cair e depende dos próximos resultados. O confronto direto vai pesar
muito deﬁnir quem sai da Segundo
na.
Se o time do Paraná, vencer seus últimos jogos, e Sampaio e Cruzeiro,
perderem duas e empatando o jogo
entre eles na rodada 37, em São Luís,
todos chegarão a 47 pontos. O Londrina chegaria na frente do Cruzeiro pelo
número de vitórias, isto é, o time paranaense ﬁcaria com 12 triunfos, mesmo número do Sampaio, e o Cruzeiro

O SAMPAIO VEM DE VITÓRIA COM PLACAR ELÁSTICO SOBRE O VILA NOVA NO CASTELÃO.
apenas 10. Hoje, o saldo de gols do
Londrina é “menos 13” e o do Sampaio, um gol positivo.
O Vitória, que é o 18º colocado com
37 pontos e nove a disputar, pode chegar à pontuação de Sampaio e Cruzeiro que estão com 46 e um jogo entre
eles, mas não é problema para o Sampaio. O time boliviano tem 12 vitórias
na competição e o Vitória apenas sete.
Vencendo todas, o time baiano iria a
10, mesmo número do Cruzeiro.

8 jogos abrem a
Copa Ludovicense
Feminino
A partir deste sábado (13), a bola começa a rolar pela
primeira edição da Copa Ludovicense de Futebol 7 Feminino. Ao todo, oito jogos movimentarão a rodada de
abertura, que terá início às 15h15, na Arena Olynto, no
Olho d’Água. Em sua primeira edição, a Copa Ludovicense contará com 16 equipes, que foram distribuídas
em quatro grupos. Todos os times estreiam neste sábado
com jogos que prometem fortes emoções em disputas
bastante equilibradas. Os duelos entre os times do Inovar e do Viana e do AFA e do IJC abrem o torneio a partir
das 15h15. As partidas ocorrerão, simultaneamente, nos
dois campos da Arena Olynto. Na sequência, às 16h15,
tem Atlético Cohab x RAF 07/Trivela e Aurora x Projeto
Bom de Bola. Outros quatro jogos completam a primeira rodada no sábado. São eles: Tutela x CT Sports, Brutos/Magnólia x AFC, Cruzeiro x Espias e Moto Club x Roma. “A Copa Ludovicense de Futebol 7 Feminino é uma
grande oportunidade para fortalecermos a prática da
modalidade entre as mulheres. Signiﬁca muito para a
modalidade um torneio como esse que, logo em sua primeira edição, vai reunir 16 times. Temos certeza de que
será uma bela competição. Só temos a agradecer ao governo do Estado e à Indústria de Água Aguaﬁna por acreditarem no futebol 7 feminino”, explicou Waldemir Rosa, diretor-técnico da competição.

seus concorrentes diretos: Ponte Preta, em casa, e Vila Nova em Goiânia. O
seu jogo ﬁnal é com o Vasco, em Londrina.

Confrontos diretos

Na rodada 36 teremos apenas um
jogo entre os postulantes ao acesso:
Guarani x Avaí, em Campinas. Na rodada seguinte , o Coritiba enfrenta o
CSA, em Curitiba, e o Guarani joga em
Campinas diante do Goiás. Na última
rodada, teremos apenas um jogo entre os clubes da parte de cima da tabeOutros concorrentes
Ainda existe Operário com 45 pon- la, com o jogo Botafogo x Guarani, no
tos, Vila Nova com 44, e Ponte Preta Rio. O Goiás joga em casa contra o
43. Brusque e Clube do Remo com 41 Brusque. O Avaí recebe o Sampaio e o
pontos, com três jogos restantes para Coritiba vai a Campinas enfrentar a
disputar, podendo ﬁcar acima ou Ponte Preta. O CRB joga em Ponta
abaixo dos 47 pontos, no mínimo, que Grossa contra o Operário, e o CSA fepoderão chegar Sampaio, Cruzeiro e cha sua participação com o lanterna
Londrina. É bom lembrar que o Lon- da competição, em Maceió, Brasil de
drina tem ainda dois confrontos com Pelotas.

Quem subir não ultrapassará os 70 pontos

Significa muito para a modalidade
um torneio como esse que, logo em
sua primeira edição
Como forma de fomentar a modalidade no Estado,
todas as 16 equipes participantes receberam kits esportivos contendo equipagem completa com camisas, calções e meiões e bolsas esportivas, que serão utilizados
durante toda a competição. Além disso, o time campeão
vai garantir vaga para representar o Maranhão em uma
competição nacional no próximo ano.

Segunda rodada

Aproveitando o feriado da Proclamação da República, na segunda-feira (15), a organização da Copa Ludovicense de Futebol 7 Feminino deﬁniu a tabela da segunda rodada do torneio que novamente será realizada
na Arena Olynto, a partir das 15h15. As partidas são as
seguintes: Tutela x Projeto Bom de Bola, Roma x Brutos/Magnólia, Espias x Inovar, AFA x RAF 07/Trivela,
Cruzeiro x Viana, Moto Club x AFC, CT Sports x Aurora e
IJC x Atlético Cohab.

Grupos

Na semana passada, foi realizado o congresso técnico
da competição, que deﬁniu os grupos do torneio. Com o
sorteio, as chaves ﬁcaram da seguinte maneira: Tutela,
Aurora, Projeto Bom de Bola e CT Sports estão no A; já
Cruzeiro, Inovar, Viana e Espias compõem o B; o Grupo
C conta com Moto Club, Brutos/Magnólia, AFC e Roma;
e, o D, é formado por AFA, Atlético Cohab, RAF 07/Trivela e IJC. Nas redes sociais oﬁciais do torneio no Instagram e no Facebook (@copaludovicensedefut7fem) estão disponíveis todos os detalhes da competição.
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Desde a 30ª rodada os números
mostram que, provavelmente, os quatro clubes que terão acesso a série A
2022 não chegarão à marca de mais de
70 pontos, como aconteceu nos dois
últimos anos. Em 2020 tivemos o primeiro e 2º colocados somando 73
pontos, Juventude e Cuiabá marcaram 61. Em 2019, o Bragantino foi o
primeiro com 75 pontos, Sport 58; Coritiba 66 e o Atlético de Goiás com 62.

Botafogo ou Coritiba?

Finalizada a 35ª rodada da série B
2021 continuam os sete clubes lutando pelo acesso a série A de 2022. O título de campeão deverá ﬁcar com um
dos dois primeiros colocados: Botafogo, que está na primeira colocação
com 63 pontos, e Coritiba, que esteve
na liderança até à rodada 33, tem 61
pontos. Fechando o G4, Avaí e Goiás
com 58 pontos. A novidade da rodada
foi o retorno do Goiás ao G4, já que

nenhum postulante ao acesso venceu
na rodada de número 35: Botafogo,
Avaí e Csa empataram e Coritiba perdeu para o Goiás.

campeão da série B da presente temporada, temos quatro clubes que já levantaram o título. Coritiba em 2007 e
2010. Vasco em 2009. Goiás 2012 e Botafogo 2015. Já estiveram na Série B,
em temporadas anteriores, PalmeiBriga pelo acesso
CRB com 57, Guarani 56 e CSA com ras, Corinthians; América e Atlético55 pontos continuam na luta para en- MG; Chapecoense, Atlético de Goiás e
trar no G 4 da competição e garantir Fortaleza. Portuguesa-SP e Joinville já
vaga na divisão de elite em 2022. A ro- foram campeões da B e nunca mais
dada de número 36 aponta apenas participaram da competição.
um jogo entre os clubes que estão na
Já tivemos o primeiro rebaixado
parte de cima da tabela Guarani x com uma pontuação de até 47 pontos,
Avaí. O Botafogo joga, em casa contra apesar dos números indicarem que a
o Operário, assim como o Coritiba, pontuação ideal para se manter na séque enfrenta, o único clube já rebaixa- rie B é de 45 pontos. Dizem alguns
do, Brasil de Pelotas. O Goiás enfrenta, matemáticos, que este ano podemos
em Belém, o Clube do Remo, que es- ter o salvamento até com 44 pontos.
treia Eduardo Baptista como técnico Caso isso aconteça, Sampaio, Cruzeina esperança de escapar do rebaixa- ro, Operário e até Vila Nova já estarão
mento.
na série B de 2022. É aguardar as próximas rodadas desta disputadíssima
Série B de 2021, que ainda pode apreTítulo 2021
Entre os concorrentes ao título de sentar surpresas até chegar ao ﬁm.

•
•
•
•

15h15 – Inovar x Viana
16h15 – Atlético Cohab x RAF 07/Trivela
17h15 – Tutela x CT Sports
18h15 – Cruzeiro x Espias
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•
•
•
•

15h15 – AFA x IJC
16h15 – Aurora x Projeto Bom de Bola
17h15 – Brutos/Magnólia x AFC
18h15 – Moto Club x Roma

2ª rodada // Segunda-feira (15.11) – Arena
Olynto 1
•
•
•
•

15h15 – Tutela x Projeto Bom de Bola
16h15 – Espias x Inovar
17h15 – Cruzeiro x Viana
18h15 – CT Sports x Aurora

2ª rodada // Segunda-feira (15.11) – Arena
Olynto 2
•
•
•
•

15h15 – Roma x Brutos/Magnólia
16h15 – AFA x RAF 07/Trivela
17h15 – Moto Club x AFC
18h15 – IJC x Atlético Cohab

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Elite

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro

Os produtores da Festa da Música no Maranhão, Emanuel Jesus e Ellen Soares
ladeando o gerente Hubert Oliveira e Sérvio Túlio, presidente da Equatorial
Maranhão, patrocinadora do evento

Vem aí a grande festa da
música no Maranhão

A empresária Ana Paula Rabêlo é vista nas fotos com o marido Joaquim Felipe Rabêlo (1), com a empresária Karol Barros
(2) e com a dermatologista Ana Paula Vieira (3), que é responsável pela saúde da sua pele

Loja Tulle comemora 5º aniversário
com um big coquetel e apresentando
tendências para festas de fim de ano

Para comemorar os 5 anos da loja Tulle e apresentar tendências da moda feminina para as festas de Natal
e Réveillon 2022, a empresária Ana Paula Rabêlo reuniu um grupo de amigas na última terça-feira (9) para
uma “confra” regada a animados reencontros, música de qualidade, drinks, quitutes e, claro, bons papos. O
evento aconteceu na sede da loja, no Centro Comercial Fecomércio, na Av dos Holandeses, numa tarde que
se estendeu pela noite, ao som da DJ Vanessa Serra e buffet da talentosa Célia Rossetti. Mas o ponto alto foi a
apresentação em primeira mão de alguns modelitos da marca Le Salis para a loja Tulle, com peças de uma
coleção inspirada nas festas e confraternizações de ﬁm de ano, predominando cores como o tradicional vermelho, verde e branco. Detalhe: a marca cearense, criada em 2011 pelas sócias e amigas Deborah Bandeira e
Ticiana Machado, nasceu justamente para vestir a mulher em todas as ocasiões do dia, com muita personalidade. E, segundo nos conta Ana Paula, apenas 6 lojistas no Brasil foram agraciados com essa exclusividade.
Parabéns.

A cena cultural maranhense vivenciará uma grande retomada com a
ampla programação da Festa da Música no Maranhão – FMM & Prêmio
Papete 2021; um projeto super especial da Interart Produção Criativa,
leia-se Emanuel Jesus e Ellen Soares. O evento acontece de 16 a 19 deste
mês, e conta com patrocínio da Equatorial Maranhão e Governo do Estado do Maranhão através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Na programação constam Oﬁcinas culturais, programa Nosso Som no YouTube;
debates entre artistas, e os grandes destaques que são o Prêmio Papete
2021 com mais de 30 artistas e projetos premiados; e um show aberto ao
público que acontece na sexta – feira (19.11) às 20H na Concha Acústica
Reynaldo Faray na Lagoa. O cantor e compositor Zeca Baleiro é um dos
homenageados do Prêmio Papete; e também atração especial do show da
FMM 2021. A edição 2021 da FMM marca a beleza, a força e acima de tudo, a resistência da classe artística, que precisou ser mais que resiliente
nessa pandemia. A programação completa da Festa da Música no Maranhão & Prêmio Papete 2021 está disponível no site: www.festadamusicama.com.br; e nas redes sociais: @festadamusicama.

Cantor, compositor e produtor cultural Beto Ehonge, que vai receber o Prêmio
Papete 2021

Ana Paula Rabêlo com as clientes Agnes Oliveira e (sua mãe) Vitória Régia (1), entre as clientes Elda e Patrícia Borges (2) e
Telma Lopes e Renata Moreira (3)

Ellen Soares, sócia da Interart com Emanuel Jesus e Dalva Rego, apresentadores do
programa do YouTube Nosso Som, que integra a programação da FMM 2021

A anfitriã com a empresária Salão Lushe , Roberta Bastos (1), com um grupo de amigos e família que foi lhe prestigiar (2) e
com a Dra. Patrícia Canelas

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia

O grupo Argumento também na lista dos homenageados do Prêmio Papete 2021
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O diretor administrativo do HSLZ / HSE; Plínio Tuzzolo, o secretário adjunto Adilon Leda e a secretária estadual Flávia
Alexandrina (SEGEP) e Odete Moreira

Servidores públicos estaduais recebem
homenagem do Grupo Mercúrio

O presidente da CDL São Luís, Fábio Ribeiro anuncia a “Black Friday CDL” com
serviços para degustação de associados

A música que fala ao coração foi a forma escolhida pela diretoria do Grupo Mercúrio, administradora do
Hospital dos Servidores Estaduais / HSE, para prestar uma bela A técnica de enfermagem do HSE Letícia
Alencar soltou a linda voz e emocionou a todos ao interpretar uma canção de autoria do médico intensivista
Dr. Aminadabe Sousa; que falava sobre a relação médico – paciente e Deus. O talentoso cantor Fernando de
Carvalho fechou a programação, com pocket show de músicas como Ave Maria, Halleluya e Viver de Gozanguinha que contagiou a plateia. Ele é também servidor estadual e foi paciente do HSLZ no último mês de
agosto, quando foi internado para fazer uma cirurgia de retirada de pedras nos rins e foi só elogios ao atendimento recebido. A solenidade comandada pelo diretor geral do HSE Plínio Tuzzolo contou com as presenças
do Conselheiro do Grupo Mercúrio e Dir. do Laboratório Lacmar Vinícius Braid; da Sec. Estadual Flávia Alexandrina (SEGEP) e do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Cleinaldo Castro Lopes,
entre outros convidados.

A secretária estadual Flávia Alexandrina (SEGEP)
homenageada pelo diretor do Lacmar, Vinícius Braid

Rebeca Cutrim, responsável pelo cerimonial impecável do
evento

Sebastião Vanderlaan Rolim e Arionildes Silva, respectivamente presidente e vice –
presidente da APAE de São Luís com alunos do curso “Excelência no Atendimento”,
promovido em parceria com o SENAC
A psicóloga do HSE / HSLZ Chrystiane Vasconcelos

Os médicos Yúri Marroquim, Aminadabe Sousa e Sílvia
Mochel, diretor Médica do HSLZ / HSE

A secretária Flávia Alexandrina (SEGEP) entre a téc. de
enfermagem Letícia Alencar, cuja voz é um show a parte e o
cantor Fernando de Carvalho que é também servidor e
usuário do HSE.

Cleinaldo Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores
Estaduais com a esposa e a placa que recebeu do HSE

Nosso papel tá on,tá impresso, todo dia
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E-mail: redacao@oimparcial.com
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NOBRE DA SEMANA: MARCO SILVA,
UMA REFERÊNCIA NA ÁREA DA SAÚDE
Líder Regional no segmento saúde, o Grupo Terra
Viva está sob o comando do destacado empresário,
Marco Silva, e é formado pelas empresas: Prosema,
HS Premium e Terra Viva Corretora de Seguros, especializadas em seguros pessoais e patrimoniais, automóveis, riscos gerais e planos de assistência à saúde
e odontologia.
Ao longo de sua trajetória no mercado, Marco Silva
conquistou o reconhecimento empresarial e o título de “Líder Regional no segmento Saúde”, com uma
carteira superior a 50 mil vidas seguradas.
O Grupo Terra Viva conta com sua sede em São Luís
e filiais em Balsas, Belém, Imperatriz, Parauapebas e
atua com as maiores seguradoras do país, apresentando as melhores soluções em seguros, através da qualidade na prestação dos serviços e tem como missão,
oferecer atendimento de excelência, que garantam
mais tranquilidade e qualidade de vida aos clientes.
O ATUANTE E EMPREENDEDOR, MARCO SILVA SE DESTACA NO COMANDO DO GRUPO
TERRA VIVA, QUE ATUA NOS ESTADOS DO MARANHÃO E PARÁ.

Por toda essa história de sucesso, o Grupo Terra
Viva receberá o Prêmio Nobre 2021, a mais importante
cerimônia de homenagens do Maranhão, que acontecerá dia 08 de dezembro, em uma noite brilhante,
com muito glamour e que está em sua 15ª edição.

MARCO SILVA, COM A ESPOSA JOSY CORREIA E A FILHA MARIA VITORIA, NA SEDE DA EMPRESA EM SÃO LUIS.

CASA IMPERIAL: DIFERENTE, IRREVERENTE E CONTAGIANTE
Inaugurada na última terça-feira (09), o mais novo
espaço gastronômico, cultural e de curtição em São Luis.
Trata-se da Casa Imperial, que foi aberta ao público,
no mesmo local, onde antes funcionou o Restaurante Feijão de Corda – Rua São Bernardo - Olho D’agua.
Com um charme todo especial e requinte na decoração, que faz uma viagem entre o clássico, o colonial e
pitadas elegantes de vanguarda, o ambiente se destaca
pelo belo jardim com piscina, lounge ampla e confortável, gazebos, varanda decorada com artigos “retrô”,
espaços privativos, salões para festas, reuniões e até
eventos maiores.
A ideia dos empresários Francisco Neto e Rosângela Dias é criar uma programação cultural, que agrade
todos os públicos e possa resgatar, os antigos salões
de dança, que possam fazer uma mixagem, do reggae
ao sertanejo, da música eletrônica ao agarradinho e
proporcionar aos clientes, uma experiência incrível.
O cardápio é diversificado, com várias opções para
almoço, jantar, petiscos, momentos descontraídos, com
pratos para quem busca curtir uma boa música em um
lugar agradável e harmonioso. Drinks e bebidas para todos os gostos, aliados a um atendimento diferenciado,
fazem da Casa Imperial, a mais nova e badalada opção
em São Luis. Confira alguns clicks da inauguração, nas
fotos de Herbert Alves.

O CASAL, FRANCISCO NETO E
ROSÂNGELA DIAS DERAM UM
TOQUE TODO ESPECIAL AO
LOCAL, QUE FUNCIONA NO
ANTIGO RESTAURANTE FEIJÃO
DE CORDA – OLHO D’AGUA.

FRANCISCO NETO COM
MADALENA NOBRE, MANOEL
MOTA E ALMISTRON
MARINHO, DA AMO
VINHO, QUE ASSINA COM
EXCLUSIVIDADE, A CARTA DE
VINHOS DA CASA IMPERIAL.

ENTRE CONVIDADOS,
ARTISTAS E
PROFISSIONAIS DA
IMPRENSA, ROSÂNGELA
DIAS COMEMORA
O SUCESSO DO
EMPREENDOMENTO.

O SECRETÁRIO DE TURISMO
DE SÃO LUIS, SAULO SANTOS
FOI CONHECER O NOVO POINT
DA CAPITAL MARANHENSE E
PARABENIZAR O EMPRESÁRIO,
FRANCISCO NETO PELA
INICIATIVA.

