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Bolsonaro sanciona leis do Auxílio Brasil
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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

DI REI TO DE RES POS TA

NOVO BENEFÍCIO

Bolsonaro sanciona
leis do Auxílio Brasil

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
san ci o nou a lei que abre es- 
pa ço de R$ 9,4 bi lhões no 
or ça men to da Se gu ri da de 

So ci al pa ra o pa ga men to, ain da nes te 
ano, do Au xí lio Bra sil. 

A me di da re ma ne ja o sal do do Bol- 
sa Fa mí lia, que foi ex tin to e subs ti tuí- 
do pe lo no vo pro gra ma so ci al do go- 
ver no. Os re cur sos são em fa vor do 
Mi nis té rio da Ci da da nia.

A Lei 14.236 foi pu bli ca da em edi- 
ção ex tra do Diá rio Ofi ci al da União 
na quin ta-fei ra (11). Ela é oriun da do 
PLN 26/2021, apro va do nes ta quin ta 
pe los se na do res e de pu ta dos em ses- 
sões do Con gres so. O de pu ta do Da ni- 
lo For te (PSDB-CE) foi o re la tor.

O be ne fí cio co me ça a ser pa go no 
dia 17 des te mês, se guin do o ca len dá- 
rio do Bol sa Fa mí lia. Cer ca de 17 mi- 
lhões de fa mí li as re ce be rão um tí que- 
te mé dio de R$ 217,18. 

Mas pa ra va ler de fi ni ti va men te, a 
Me di da Pro vi só ria 1.061/2021, que 
ins ti tuiu o pro gra ma, pre ci sa ser 
apro va da pe lo Con gres so até 7 de de- 
zem bro, 120 di as após a edi ção do dis- 
po si ti vo.

Pla no Plu ri a nu al

A MEDIDA REMANEJA O SALDO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE FOI EXTINTO E SUBSTITUÍDO

O iní cio dos pa ga men tos do Au xí lio 
Bra sil tam bém coin ci de com o fim do 
au xí lio emer gen ci al, lan ça do no ano 
pas sa do pa ra apoi ar fa mí li as vul ne rá- 
veis du ran te a pan de mia e que te ve a 
úl ti ma par ce la cre di ta da no mês pas- 
sa do.

Ain da nes sa quin ta-fei ra, Bol so na- 
ro tam bém san ci o nou a Lei 14.235, 
que al te ra o Pla no Plu ri a nu al (PPA) 
2020-2023 pa ra in cluir o Pro gra ma 
Au xí lio Bra sil. A nor ma é oriun da do 
PLN 23/2021, tam bém apro va do on- 
tem pe los par la men ta res e re la ta do 
pe lo se na dor Car los Fá va ro (PSD-
MT).

O ob je ti vo do no vo pro gra ma, des- 
cri to no PPA, é “pro mo ver a re du ção 

da po bre za e ex tre ma po bre za e a 
eman ci pa ção das fa mí li as por meio 
da trans fe rên cia de ren da e da ar ti cu- 
la ção de po lí ti cas pú bli cas, vi san do à 
ci da da nia e à su pe ra ção de vul ne ra bi-
li da des so ci ais”.

Adi ci o nal men te, a lei tam bém ex-
clui do PPA o pro gra ma re fe ren te à 
pro mo ção da ci da da nia. Em no ta, a 
Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia ex pli- 
cou que a me di da foi ado ta da em ra- 
zão da al te ra ção na es tru tu ra or ga ni- 
za ci o nal da ad mi nis tra ção pú bli ca fe- 
de ral e do fa to de que o Or ça men to de 
2021 não apre sen tou re cur sos pa ra o 
fi nan ci a men to des se pro gra ma.

 “Atu al men te, o pro gra ma Pro mo-
ção da Ci da da nia é im ple men ta do no 
âm bi to de ou tro pro gra ma fi na lís ti co 
pre vis to no PPA”, diz a no ta.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Denúncia tumultua eleições da OAB/MA
 

Pa ra res tau rar a ver da de

em res pei to aos

ad vo ga dos

ma ra nhen ses, vi mos

ma ni fes tar-nos, so bre a

ma té ria pu bli ca da no

si te do jor nal “O

Im par ci al” e es cla re cer

que:

 
Em re la ção a ma té ria pu bli ca da no

Jor nal O Im par ci al no dia 10/11/2021
“Vi o lên cia Con tra a Mu lher: De nún- 
cia tu mul tua elei ções da OAB/MA”, e
por uma prá ti ca  jor na lís ti ca res pon- 
sá vel, éti ca, trans pa ren te e com pro- 
me ti da com a apre sen ta ções de to dos
os fa tos e to dos os la dos, com fins de
que se jam nor te a do res da per cep ção
e do de ba te co le ti vo em tor no das
ques tões mais re le van tes da atu a li da- 
de, a co or de na ção da Cha pa 4 “Pre ser- 
var as con quis tas e avan çar +”, que
con cor re às elei ções da OAB/MA re a- 
fir ma:

 
1. Em ne nhum mo men to, a co or de- 

na ção da Cha pa 4 “Pre ser var as con- 
quis tas e avan çar +” foi con tac ta da
pe lo Jor nal O Im par ci al pa ra se po si ci- 
o nar em re la ção à ma té ria pu bli ca da.

2. O as sun to em ques tão de man da

pro te ção e res pei to às ví ti mas e fa mí- 
li as en vol vi das e prin ci pal men te cui- 
da dos pa ra que a ví ti ma não ex pe ri- 
men te a re vi ti mi za ção: um so fri men- 
to con ti nu a do e re pe ti ti vo, mes mo
após ces sa da a vi o lên cia ori gi nal men- 
te so fri da.

3. Res sal ta mos que o en vol vi do no
ca so, o ad vo ga do Wil son Ne to, foi
ime di a ta men te subs ti tuí do e não in- 
te gra a Cha pa 4 “Pre ser var as con quis- 
tas e avan çar +” des de que to ma do co- 
nhe ci men to dos fa tos, não con cor- 
ren do  a qual quer car go na OAB/MA.

4. Es cla re ce mos que a co or de na- 
ção da Cha pa 04 des co nhe cia os fa tos
ju rí di cos que en vol vem o ad vo ga do
Wil son Ne to e re a fir ma mos que o pro- 
je to “Pre ser var as con quis tas e avan- 
çar +” não é co ni ven te com qual quer
for ma de vi o lên cia, ain da mais se tra- 
tan do de vi o lên cia con tra a mu lher.

5. Em re la ção a ou tra de nún cia
apre sen ta da le vi a na men te pe la can- 
di da ta da cha pa opo si to ra, im põe re- 
gis trar que, além do pe di do de sis tên- 
cia apre sen ta do pe la au to ra, cons ta
no pro ces so pa re cer do Mi nis té rio Pú- 
bli co pe la re jei ção da de nún cia an te a
to tal au sên cia de pro vas.

5. Nos pro je tos da Cha pa 4 “Pre ser- 
var as con quis tas e avan çar +” te mos
ações pe la efe ti va ção dos di rei tos fe- 
mi ni nos, com atu a ção fir me pe lo fim
da cul tu ra de vi o lên cia con tra as mu- 
lhe res e a eman ci pa ção fe mi ni na.

6. As de nún ci as apre sen ta das pe lo
Jor nal O Im par ci al ti ve ram co mo fon- 
te a can di da ta pe la opo si ção ao Con- 
se lho Sec ci o nal e à pre si dên cia da Co- 
mis são de De fe sa das Prer ro ga ti vas da
OAB/MA, a ad vo ga da Vi vi an Bau er,
por tan to, tra tan do-se de pes soa di re- 
ta men te in te res sa da em pro pa gar no- 
tí ci as fal sas e ata ques con tra a “Cha pa
4”, o que ma cu la a cre di bi li da de das
in for ma ções,  de mo do que de ve ria

ter si do ob ser va do o con tra di tó rio, es- 
sen ci al a boa prá ti ca jor na lís ti ca.

7. A Cha pa 4 “Pre ser var as con quis- 
tas e avan çar +” tem o apoio da ges tão
do pre si den te Thi a go Di az. Inú me ras
fo ram as con quis tas em prol da ad vo- 
ca cia ma ra nhen se e da so ci e da de, em
es pe ci al, no com ba te à vi o lên cia con- 
tra a mu lher, co mo por exem plo, a cri-
a ção do disk as sé dio e da cam pa nha
de com ba te a vi o lên cia do més ti ca –
disk 180. Se gui mos com o com pro me-
ti men to e a res pon sa bi li da de de avan- 
çar mos ain da mais. Tra tan do as sun- 
tos tão de li ca dos co mo es se com o
cui da do de vi do, sem fins elei to rei ros.

8. Por fim, re a fir ma mos nos sa pos- 
tu ra em com ba ter a vi o lên cia con tra a
mu lher, tra ba lhar pe la ga ran tia dos
seus di rei tos, em bus ca de uma jus ti ça
igua li tá ria, com pro me ten do-se com a
in clu são de mi lha res de mães, fi lhas,
ti as, avós, ami gas que es tão à mar gem
do Es ta do De mo crá ti co de Di rei to,
res ga tan do as sim, a sua ci da da nia, e
atu an do na cons tru ção de uma so ci e- 
da de mais jus ta pa ra as mu lhe res.

ELEIÇÕES 2022

Dallagnol vai disputar a
Câmara pelo Podemos

DALLAGNOL QUERIA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Che ga da de Ser gio Mo ro de ve tra zer ao ta bu lei ro po lí- 
ti co ou tros in te gran tes da for ça-ta re fa da La va-Ja to de
Cu ri ti ba.

Após a fi li a ção do ex-juiz da La va-

Ja to ao Po de mos, ou tros in te gran tes

da ope ra ção po dem apa re cer co mo

op ções pa ra o par la men to nas

pró xi mas elei ções.

O pri mei ro da lis ta de ve ser o ex-co or de na dor da La- 
va-Ja to no Pa ra ná, Del tan Dal lag nol, que pe diu exo ne ra- 
ção do Mi nis té rio Pú bli co há cer ca de uma se ma na.

A in for ma ção foi con fir ma da pe lo jor nal Cor reio Bra- 
zi li en se, jun to à as ses so ria do Po de mos, li de ra do pe lo
se na dor Al va ro Di as, tam bém do Pa ra ná.. Del tan se rá
can di da to a de pu ta do fe de ral pe lo es ta do do Pa ra ná pe- 
la si gla.

For ma do em Di rei to pe la Uni ver si da de Fe de ral do
Pa ra ná (UF PR), Del tan tem mes tra do pe la Uni ver si da de
de Har vard, nos Es ta dos Uni dos. En trou pa ra o Mi nis té- 
rio Pú bli co do Es ta do em 2003, após fi car em pri mei ro
lu gar no con cur so pú bli co.

DIPLOMACIA

Presidente viaja para 
o Oriente Médio 

ALÉM DE ECONOMIA, A VISITA VAI EXPLORAR OUTRAS ÁREAS

O pre si den te Jair Bol so na ro em bar cou pa ra uma vi a- 
gem por três paí ses do Ori en te Mé dio, on de par ti ci pa rá
de even tos e reu niões bi la te rais com au to ri da des. Ele vai
pas sar por Emi ra dos Ára bes Uni dos, Ca tar e Bah rein. O
re tor no da de le ga ção es tá pre vis to pa ra a pró xi ma quin- 
ta-fei ra (18). Os mi nis tros da Eco no mia, Pau lo Gue des, e
das Re la ções Ex te ri o res, Car los Fran ça, acom pa nham o
pre si den te, en tre ou tras au to ri da des. 

De acor do com o Itamaraty, os paí ses do Gol fo têm
uma im por tân cia não só pa ra as ex por ta ções de com- 
mo di ti es do Bra sil, mas pa ra a atra ção de in ves ti men tos
em ou tras áre as, co mo de fe sa, ci ên cia e tec no lo gia, edu- 
ca ção, cul tu ra, tu ris mo, co o pe ra ção le gal e di plo ma cia.

Nes te do min go (14) e na se gun da-fei ra (15), Bol so na- 
ro par ti ci pa do fó rum In vest In Bra sil em Du bai, pro mo- 
vi do pe la Apex-Bra sil, e vi si ta o pa vi lhão da Em bra er na
Du bai Airshow, even to do se tor ae ro es pa ci al, e o pa vi- 
lhão do Bra sil na Ex po 2020. Ele tam bém tem uma pro- 
gra ma ção com au to ri da des do país, quan do de ve rão ser
as si na dos acor dos bi la te rais e de co o pe ra ção.

O Bra sil tem me tas de au men tar a pre sen ça de em- 
pre sas bra si lei ras e de atrair mais in ves ti men tos dos
fun dos so be ra nos em áre as de in te res se, co mo in fra es- 
tru tu ra. Os Emi ra dos Ára bes tam bém têm um pro gra ma
es pa ci al e fa zem a con tra ta ção de ci en tis tas de ou tros
paí ses, se tor em que o Bra sil quer co o pe rar.

En tre os acor dos que de vem ser as si na dos, es tá um
me mo ran do de en ten di men to que cria um con se lho
em pre sa ri al en tre os dois paí ses, com o ob je ti vo de dar
im pul so a es sas re la ções.

Na ter ça-fei ra (16), a co mi ti va pre si den ci al par te pa ra
o Bah rein, on de Bol so na ro par ti ci pa da inau gu ra ção da
em bai xa da bra si lei ra na ca pi tal do país, Ma na ma. Tam- 
bém es tá pre vis ta reu nião bi la te ral com o rei do Bah rein,
Ha mad bin Isa al-Kha li fa. No dia 17, a pro gra ma ção da
vi a gem se gue no Ca tar e, na quin ta-fei ra (18), a de le ga- 
ção co me ça o re gres so ao Bra sil.

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

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

Os ce ná ri os

Di nis tas em bo la dos

ELEIÇÕES 2022

Dois quadriláteros na
disputa pelo governo
RAIMUNDO BORGES
DIRETOR DE REDAÇÃO

A
elei ção de go ver na dor do Ma- 
ra nhão es tá se afu ni lan do pa- 
ra dois qua dri lá te ros po lí ti cos 
inu si ta dos – um su bor di na do 

à li de ran ça do go ver na dor Flá vio Di- 
no, no âm bi to es ta du al, e o ou tro, no 
po lí go no na ci o nal, li ga do ao pre si- 
den te Jair Bol so na ro. Di no es tá “co zi- 
nhan do o ga lo”, en quan to ga nha tem- 
po pa ra de ci dir sua pre fe rên cia, até o 
co me ço de 2022, en tre Car los Bran- 
dão (PSDB), We ver ton Ro cha (PDT), 
Fe li pe Ca ma rão (PT) e Sim plí cio 
Araú jo (SD). De ci ma pa ra bai xo, Jair 
Bol so na ro tem os pré-can di da tos Jo- 
si mar do Ma ra nhão zi nho (PL), Lahé- 
sio Bon fim (PSL), Ro ber to Ro cha (sem 
par ti do) e, em te se, o ex-pre fei to de 
São Luís, Edi val do Ho lan da Jú ni or 
(PSD).

O pro ble ma de Ho lan da é que ele 
po de ria ser o can di da to bol so na ris ta 
mais pa la tá vel no Ma ra nhão, ra zão 
pe la qual dei xou o PDT do se na dor 
We ver ton Ro cha. No en tan to, há du as 
se ma nas, o Gil ber to Kas sab con se- 
guiu “pu xar” o pre si den te do Se na do 
Ro dri go Pa che co, pa ra o PSD, já o 
anun ci an do co mo con cor ren te ao 
Pla nal to. As sim sen do, Edi val do te rá 
que se guir sua agen da de pré-can di- 
da to, co lhen do os fru tos de sua ges tão 
em São Luís.

No pró xi mo dia 22, da ta da fi li a ção 
no PL, de Jair Bol so na ro, Jo si mar do 
Ma ra nhão zi nho ga nha im pul so do 
Pa lá cio do Pla nal to co mo pré-can di- 
da to ao Pa lá cio dos Leões, pro je to do 
qual ga ran te não ar re dar por mo ti vo

Ope ra ção anu la da

COM APROXIMAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE 2022, PRÉ-CANDIDATOS INTENSIFICAM  AÇÕES.

ne nhum. So bre sua re la ção com o go- 
ver na dor Flá vio Di no, de quem foi ali- 
a do até re cen te men te, ele dis se no 
pro gra ma Pon to & Vír gu la na rá dio 
92.3, que o ci clo po lí ti co en tre am bos 
aca bou. Acres cen tou que não vo ta rá 
em Di no pa ra car go al gum. Sig ni fi ca 
que o PL po de rá ter can di da to a se na- 
dor.

O mo ti vo da de sa ven ça de Jo si mar 
com Di no se tor nou in sus ten tá vel no 
dia 6 de ou tu bro, quan do uma ope ra- 
ção do Gru po de Atu a ção Es pe ci al no 
Com ba te às Or ga ni za ções Cri mi no sas 

(Ga e co) do Mi nis té rio Pú bli co do Ma- 
ra nhão (MP-MA) che gou à ca sa do de-
pu ta do, es cri tó rio e fa zen das, em ação 
de com ba te a frau des li ci ta tó ri as em 
pre fei tu ras do Es ta do, com des vio de 
vo lu mo sa so ma de di nhei ro pú bli co. 
Ma ra nhão zi nho tem ne ga do qual- 
quer par ti ci pa ção no es que ma e atri- 
bui a ope ra ção ao cres ci men to de sua 
pré-can di da tu ra ao go ver no, cu jo ato 
po lí ti co re a li za do em Ita pe cu ru diz ter 
si do “o mai or que já re a li zou no Ma ra- 
nhão es te ano”. Po rém, as in ves ti ga-
ções con tra o de pu ta do fo ram anu la- 
das pe lo de sem bar ga dor Antô nio 
Bayma Araú jo, do TJ-MA.

Bolsonaristas x Dinistas de olho no Palácio dos Leões

A ESCOLHA  DE FLÁVIO DINO PODE FICAR PARA  2022, BEM ANTES DE RENUNCIAR AO MANDATO E PASSAR A FAIXA AO VICE BRANDÃO .

KARLOS GEROMY

A Ope ra ção ba ti za da de “Ma ra nhão
Nos trum” re sul tou de in ves ti ga ção
ins tau ra da pe lo Ga e co em 2018, pa ra
apu rar pos sí veis frau des em pro ces- 
sos li ci ta tó ri os pa ra con tra ta ção da
em pre sa Águia Far ma Dis tri bui do ra
de Me di ca men tos Lt da. nos mu ni cí- 
pi os ma ra nhen ses de Ara gua nã, Ca- 
ru ta pe ra, Cen tro do Gui lher me, Ma ra- 
nhão zi nho, Pe dro do Ro sá rio e Zé Do- 
ca en tre os anos de 2014 a 2018, pe río- 
do no qual foi mo vi men ta do o mon- 
tan te de R$ 159 mi lhões em con tra tos
ad mi nis tra ti vos pac tu a dos en tre as
em pre sas in ves ti ga das e os Mu ni cí pi- 
os re la ci o na dos. A Água Far ma Dis tri- 
bui do ra te ria Ma ra nhão zi nho e a es- 
po sa, de pu ta da es ta du al De ti nha, co- 
mo só ci os. Os dois ne ga ram tu do.

Com oi to pré-can di da tos se mo vi- 
men tan do na su ces são de Flá vio Di- 
no, o ce ná rio ain da po de rá mu dar até
ju lho de 2022, quan do os par ti dos re a- 
li za rão su as con ven ções. O bol so na- 
ris ta Jo si mar do Ma ra nhão zi nho dei- 
xou im plí ci to, na úl ti ma quar ta-fei ra
(10), ao jor na lis ta Clo vis Ca ba lau (TV
Mi ran te), que su as re la ções com o se- 
na dor Ro ber to Ro cha já não são as

mes mas de an tes. Ro cha, um par la- 
men tar de re la ções po lí ti cas es trei tas
e con vi vên cia ami gá vel com Jair Bol- 
so na ro é ti do co mo o no me de sua
pre fe rên cia pa ra con cor rer ao go ver- 
no, ou par tir pa ra a re e lei ção con tra
Flá vio Di no, ad ver sá rio de car tei ri nha
do pre si den te da Re pú bli ca. Os dois se
con fron tam, prin ci pal men te nas
ações de go ver no e na ques tão ide o ló- 
gi ca.

Já o pre fei to de São Pe dro dos Cren- 
tes, Lahé sio Bon fim vem tra ba lhan do
sua pré-can di da tu ra, sus ten ta da na
hi pó te se de ter o apoio de Bol so na ro,
em cu jo mu ni cí pio ele ob te ve a mai or
vo ta ção no Ma ra nhão em 2018.  Já o
ex-pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or,
nun ca as su miu a pos tu ra Bol so na ris- 
ta, mas se fi li ou ao PSD, le gen da do
Cen trão que apoia o go ver no e es tá fo- 
ra do ar co de ali an ça de Flá vio Di no
des de 2018. Já Ro ber to Ro cha, com a
lon ga ex pe ri ên cia po lí ti ca acu mu la- 
da, não se afo ba em de fi nir sua pre- 
ten são elei to ral em 2022.

No qua dri lá te ro Di nis ta, a si tu a ção
é igual men te con fu sa. Ele pro me teu
aos par ti dos ali a dos que em no vem- 

bro da ria sua po si ção so bre qual can- 
di da tu ra es co lhe ria pa ra apoi ar na
sua su ces são. Mes mo mos tran do pre- 
fe rên cia por Car los Bran dão, Di no es- 
tá ga nhan do tem po. A es co lha po de
fi car pa ra o co me ço de 2022, bem an- 
tes de re nun ci ar ao man da to e pas sar
a fai xa ao vi ce Bran dão que, por sua
vez, gos ta ria que o anún cio fos se ain- 
da em 2021. A mes ma pre ten são tem o
se na dor We ver ton Ro cha, que dis pu ta
com Bran dão o apoio de Di no e do ex-
pre si den te Lu la da Sil va, ali nha do de
pri mei ra or dem de Flá vio Di no.

Lu la se ar ti cu la com o PSDB na ci o- 
nal, com a pos si bi li da de de in di car o
ex-go ver na dor de São Pau lo Ge ral do
Alck min co mo vi ce. É que o os tu ca-
nos João Do ria e Edu ar do Lei te não
de co lam nas pes qui sas. Ca so a ali an- 
ça se for ma li ze, a re per cus são no Ma- 
ra nhão se rá ime di a ta: Bran dão te rá
Lu la em seu pa lan que, en quan to o se- 
na dor We ver ton Ro cha te ria que so- 
mar com Ci ro Go mes, can di da to de
seu PDT. So bra mais in de ci são e en- 
cren ca, pa ra os se cre tá ri os de Di no,
Fe li pe Ca ma rão, do PT, e Sim plí cio
Araú jo, do SD, par ti do do sin di ca lis ta
Pau li nho da For ça, uma or ga ni za ção
sin di cal de cen tro-di rei ta.

1

2
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Man da chu va

Cli ma aves so

É show!

TJ ins pe ci o na do (1)

TJ ins pe ci o na do (2)

Ti co-ti co no fu bá
O mun do ter mi nou on tem, em Glas gow (Es có cia), a

Con fe rên cia do Cli ma Cop26, com imen so ba ru lho, dis- 
cur sos em to dos os idi o mas e pro mes sas de que a ter ra
te rá um tra ta men to dig no da ci vi li za ção que a ocu pa,
nas pró xi mas dé ca das. O Bra sil, por exem plo, agiu no
even to com de sen vol tu ra, pro me teu o que di fi cil men te
vai po der cum prir – re du zir as emis sões de ga ses es tu fas
em 50% até 2030. Na úl ti ma 4ª fei ra, os go ver no do Bra- 
sil, In do né sia e Con go, paí ses do nos das mai o res flo res- 
tas tro pi cais, as si na ram, jun ta men te com mais de 100
na ções, um tra ta do pa ra le lo que pre vê ze rar o des ma ta- 
men to no mun do até 2030.

O com pro mis so é tão am bi ci o so que as sus tou o mun- 
do am bi en tal, que acom pa nha com pre o cu pa ção a po lí- 
ti ca de des mon te do se tor, do go ver no Bol so na ro. Na
mes ma Cop26, pa ra do xal men te, o mi nis tro do Meio
Am bi en te do Bra sil, Jo a quim Lei te, re cla mou dos paí ses
ri cos que po lu em de mais e não abrem a car tei ra pa ra
cus te ar pro je to quem abran dem as ca tás tro fes cli má ti- 
cas. Dei xou cla ro que em ques tão am bi en tal, o país ape- 
nas imi ta uma flo res ta em Glas gow, o “ti co-ti co no fu- 
bá”, que se es cu ta va co mo mú si ca am bi en te mais fa zia
o lo cal mais pa re cer um pa vi lhão de pro mo ção tu rís ti ca.

A com pa ra ção aci ma é do Jor na lis ta Ja mil Cha de, do
UOL, re fe rin do-se ao es pa ço er gui do pe lo go ver no bra- 
si lei ro na Con fe rên cia da ONU so bre Mu dan ças Cli má- 
ti cas. Re al men te, ao mun do, o Bra sil pro me teu cor te de
emis sões e re du ção de des ma ta men to – tu do em tem po
re cor de pa ra ações de ta ma nha en ver ga du ra. Mas quan- 
do foi ques ti o na do por jor na lis tas so bre a “boi a da” no
Con gres so, si len ci ou, se es qui vou, re pe tiu fra ses va zi as e
não res pon deu. Afi nal, “pas sar a boi a da” na flo res ta foi a
mai or con tri bui ção que seu an te ces sor no pos to, Ri car- 
do Sal les dei xou co mo le ga do.

Não foi à toa que os pon tos de quei ma das na Amazô- 
nia Le gal cres ce ram 49% no mês de ou tu bro des se ano
em com pa ra ção ao mes mo pe río do em 2020. O le van ta- 
men to é do Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais
(IN PE) e su pe ra em 34,5% a mé dia his tó ri ca des de quan- 
do a pes qui sa é fei ta. Co mo par te da Amazô nia Le gal, o
Ma ra nhão es tá den tro des sa en cren ca am bi en tal cres- 
cen te e pre o cu pan te na re gião dos no ve es ta dos que
per fa zem 59% do ter ri tó rio bra si lei ro. Na en tre vis ta à
im pren sa, on tem, Jo a quim Lei te foi con fron ta do com os
nú me ros de mais des ma ta men to na Amazô nia. Lem- 
brou ape nas que le vou pa ra Glas gow a “Amazô nia Re al”
e que o avan ço da des trui ção é um “de sa fio” per ma nen- 
te.

O de pu ta do fe de ral do PL, Jo si mar do Ma ra nhão zi- 
nho afir mou que sua can di da tu ra a go ver na dor é ir re- 
mo ví vel. Ele diz con tar com o apoio de de ze nas de pre- 
fei tos e li de ran ças mu ni ci pais. Con ta ain da no Ma ra- 
nhão com o Pa tri o ta e o Avan te.

En quan to o mi nis tro do Maio Am bi en te, Jo a quim
Lei te ten ta va re cons truir a ima gem de um Bra sil ver de
em Glas gow, in for me do IN PE re ve la va o pi or mês de ou- 
tu bro pa ra o avan ço do des ma ta men to. A área de aler ta
foi de 877 km2.

A pré-cam pa nha elei to ral en tre can di da tos ao Pa lá cio
dos Leões es tá mos tran do um “fenô me no” cu ri o so. Nas
ci da des on de os pré-can di da tos se lan çam, lá es tão os
mes mos elei to res e qua se to das as li de ran ças po lí ti cas
lo cais. É show!

 
Ao in cluir em sua gra de de trans mis sões mais 39

mu ni cí pi os, a TV As sem bleia es tá con se guin do
cum prir o ver da dei ro pa pel da TV pú bli ca.
Mos trar su as ati vi da des, fa zer jor na lis mo de

qua li da de, apoi ar a cul tu ra e le var en tre te ni men to à po- 
pu la ção.

 
To da a pro gra ma ção, a par tir das trans mis sões

ao vi vo das ses sões pe la TV e re des so ci ais, a TV
Ale ma es tá fa zen do his tó ria, sob o co man do
do jor na lis ta Edwin Jin kings, que tem o apoio

do tam bém jor na lis ta Othe li no Ne to, pre si den te
da Ca sa.

 
O pré-can di da to a go ver na dor do Ma ra nhão,

Lahe sio Bon fim (PSL) tem a me nor ta xa de re- 
jei ção nas pes qui sas. É a van ta gem de ser des- 
co nhe ci do no Es ta do, co mo pre fei to de São Pe- 

dro dos Cren tes, do no de min gua dos 4.651 ha bi- 
tan tes.

Ter mi nou on tem no TJ-Ma ra nhão, a ins pe ção re a li za- 
da, des de o dia 8, por or dem da Cor re ge do ra Na ci o nal
do CNJ, The re za As sis Mou ra. As ins pe ções ocor re ram
nos se to res ad mi nis tra ti vos e ju di ci ais de 1º e 2º graus do
Ju di ciá rio es ta du al.

Tam bém pas sou pe las ins pe ções, as ser ven ti as ex tra- 
ju di ci ais, pa ra apu rar fa tos re la ci o na dos ao fun ci o na- 
men to dos ser vi ços que pres tam, ha ven do ou não evi- 
dên ci as de ir re gu la ri da des. En cer ra men to ocor reu em
ses são or di ná ria do Ple no, on tem.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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LI NO RA PO SO MO REI RA
PhD, Eco no mis ta Da Aca de mia Ma ra -
nhen se de Le tras

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

Lenda urbana

Com a crô ni ca abai xo, no pa rá gra fo
se guin te a es te, inau gu ro co la bo ra ção
nes te jor nal, “O Im par ci al”, de tão
lon ga tra di ção na im pren sa do Ma ra- 
nhão e de tan tos bons ser vi ços pres ta- 
dos ao nos so Es ta do. Ve nho de uma
lon ga co la bo ra ção, ini ci a da no ano
2000, com “O Es ta do do Ma ra nhão”,
que en cer rou re cen te men te sua edi- 
ção im pres sa. Nes se pe río do, ti ve
sem pre o apoio dos pro fis si o nais e
ami gos de lá. Co mo não é pos sí vel
men ci o nar to dos eles, fa ço, na pes soa
de Ca ba lau, edi tor-che fe, um sin ce ro
agra de ci men to pe lo tra ta men to ca va- 
lhei res co a mim dis pen sa do. Obri ga- 
do. Aqui em “O Im par ci al”, con ta rei,
te nho cer te za, na pes soa de Bor ges e
dos mem bros de sua equi pe, de aten- 
ção se me lhan te.

Há mui to tem po ou ço di zer que,
uma vez elei to e em pos sa do, um
mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se
de Le tras, ja mais po de ria re nun ci ar à
ca dei ra pa ra a qual foi elei to, mes mo
sen do es sa, cla ro, sua von ta de li vre- 
men te ma ni fes ta da. Se ele es ti ves se,
por exem plo, de sa co cheio com a en- 
ti da de, por um mo ti vo qual quer, ou
por mo ti vo ne nhum, não po de ria di- 
zer adeus a seus po ten ci ais ex-com- 
pa nhei ros. Tal si tu a ção sem pre me
pa re ceu es tra nha e, até mes mo, in- 
cons ti tu ci o nal, por que não há lei ca- 
paz de im por ab sur do co mo es se, pois
só se é obri ga do a fa zer ou dei xar de
fa zer al gu ma coi sa em vir tu de da lei.

Qual se ria a pu ni ção pa ra o cri me
da re nún cia? O de ser tor le va ria uma
dú zia de bo lo com uma pal ma tó ria
da que las de ma dei ra de lei, pe sa da e
ma ci ça? Ou se ria obri ga do a ajo e lhar-

se du ran te uma ho ra, em ci ma de far ta
quan ti da de de mi lho, se sua ca pa ci- 
da de de re sis tir à dor che gas se a tan to,
tu do ao es ti lo da ve lha e ruim pe da go- 
gia dos tem pos an ti gos? Não sei.

De ci di en tão ser ra di cal, in do à raiz
da ques tão. Saí em se gui da à ca ta de
in for ma ções per ti nen tes ao ca so, em
di ver sos nú me ros da “Re vis ta da Aca- 
de mia Ma ra nhen se de Le tras”, on de
se po dem en con trar ele men tos ade- 
qua dos à elu ci da ção da ques tão, no
Es ta tu to e no Re gi men to In ter no ori- 
gi nais e em su as al te ra ções de 1908,
ano de sua fun da ção, até ho je.

A len da de Nas ci men to Mo ra es não
ter saí do da Ca sa de Antô nio Lo bo,
ape sar de pro tes tar con tra a en tra da
ali de Pe dro Nei va de San ta na, por que
não lhe se ria pos sí vel fa zê-lo le gal- 
men te, di zi am, po de-se di zer que sur- 
giu sim ples men te de lei tu ra er ra da do
Es ta tu to, do Re gi men to In ter no e de
su as re for mas. Po de pa re cer ina cre di- 
tá vel, mas foi is so mes mo, che gan do a
len da até tem pos re cen tes. Por que di- 
go is so? Va mos ver.

O pri mei ro Es ta tu to, de 14 de ou tu- 
bro de 1908, foi re for ma do pe la pri- 
mei ra vez em 24 de ju lho de 1916. De- 
pois, o foi em 22 de abril de 1934; em
23 de fe ve rei ro de 1942; em 14 de mar- 
ço de 1946; em 13 de no vem bro de
1948; em 30 em de no vem bro de 1957;
em 26 de no vem bro de 1979. Em ne- 
nhu ma des sas re for mas es ta tu tá ri as
cons ta re fe rên cia al gu ma a proi bi ção
de aca dê mi cos re nun ci a rem a seus
pos tos.

Jun to com a re for ma es ta tu tá ria de
26 de no vem bro de 1979, men ci o na da
aci ma, hou ve tam bém al te ra ção do
Re gi men to In ter no. Ela es ta be le cia
em seu art. 29º: “É per pé tuo e ir re nun- 
ciá vel o tí tu lo de aca dê mi co”. Em 18

de mar ço de 2000, foi fei ta ou tra re for- 
ma do Re gi men to. Em seu art. 46º foi
es ta be le ci do: “É per pé tuo o tí tu lo de
aca dê mi co”. Ve jam bem. O tí tu lo de
aca dê mi co é per pé tuo, não a per ma- 
nên cia do aca dê mi co con tra seu pró- 
prio de se jo. Is so é bas tan te ób vio e
sig ni fi ca que o aca dê mi co po de sair
na ho ra que lhe der na te lha. Se exis- 
tis se exi gên cia co mo es sa, co mo ela
se ria pos ta em prá ti ca? Se não pu des- 
se sair for mal e le gal men te, o in sa tis- 
fei to com a AML se de mi ti ria de fa to
de la, ao dei xar de fre quen tá-la, não
mais co lo can do os pés e as mãos lá.

Na re for ma es ta tu tá ria de 15 de de- 
zem bro de 2011, re pe te-se, no art. 7º,
do Re gi men to In ter no, aque le “É per- 
pé tuo o tí tu lo de aca dê mi co”. Nun ca
hou ve a tal proi bi ção de re nun ci ar, in- 
vo ca da na

épo ca em que Pe dro Nei va de San-
ta na foi elei to pa ra a AML, sim ples- 
men te por que tal ab sur do nun ca exis- 
tiu. Se ti ves se exis ti do, te ria si do in-
cons ti tu ci o nal. Por fa lar em Pe dro
Nei va, ele, Jo sé Sarney e Go do fre do Vi-
a na fo ram três os go ver na do res elei- 
tos, ne nhum eles en quan to no exer cí- 
cio do car go de go ver na dor. O atu al foi
o pri mei ro a usar a for ça do car go em
sua elei ção, em 113 anos de his tó ria
da Ca sa de Antô nio Lo bo. Em se te
anos de go ver no, se dis traiu não pres-
tou aten ção na Aca de mia Ma ra nhen-
se de Le tras em ne nhum mo men to.
Afi nal, ele não é do mun do li te rá rio,
das ar tes plás ti cas, co mo o sau do so
Antô nio Al mei da, da mú si ca, co mo
Tu rí bio San tos, ou do ci ne ma, co mo
Jo a quim Haic kel.

Vol tan do ao im por tan te. Di zer
“aca dê mi cos da AML não po dem re- 
nun ci ar a sua ca dei ra” é so men te uma
len da ur ba na, fa ke news, len da em
de ca dên cia.

Feliz 2023

Des de me a dos do mês de ou tu bro
des te ano, ini ci ou-se a di vul ga ção dos
prog nós ti cos econô mi cos dos es pe ci- 
a lis tas pa ra o ano de 2022. Tais pre vi- 
sões es tão do mi na das por vi são pes si- 
mis ta e es bo çam uma ava li a ção ne ga- 
ti va so bre as pos si bi li da des de êxi to
do atu al go ver no na eco no mia, no
mo men to em que já se vis lum bra o
seu en cer ra men to den tro de pou co
mais de um ano. Com os úl ti mos
acon te ci men tos en vol ven do a com bi- 
na ção en tre o Exe cu ti vo e o Le gis la ti- 
vo pa ra o des cum pri men to do te to de
gas tos do se tor pú bli co, são mui to
ruins as es ti ma ti vas pa ra o pró xi mo
ano di vul ga das pa ra o PIB, a in fla ção,
a si tu a ção fis cal, a ta xa de ju ros SE LIC,
a evo lu ção do mer ca do de tra ba lho e
pa ra o seu ní vel de re mu ne ra ção, so- 
bre tu do dos mais bai xos seg men tos
da es ca la das ocu pa ções das pes so as.

Tu do vai con fluin do pa ra o mes mo
pon to de fra cas so ma cro e conô mi co,
em um pe río do mui to rá pi do até,
quan do se re cor dam as ex pec ta ti vas
mui to fa vo rá veis cri a das há qua se
qua tro anos, di an te da am pla men te
de se ja da e pos sí vel pers pec ti va de
der ro ta do PT na elei ção pre si den ci al

a ocor rer em 2018. Ho je, por mais in- 
crí vel que pa re ça, se es tá pau tan do
pa ra o pró xi mo ano te mas que já de- 
ve ri am ter si do su pe ra dos na eco no- 
mia bra si lei ra co mo in fla ção anu al de
dois dí gi tos, cres ci men to ne ga ti vo do
PIB de bra ços da dos com ele va do ní- 
vel de de sem pre go (es tag fla ção?) e ta- 
xa de ju ros bá si cos da eco no mia de
vol ta tam bém pa ra o uni ver so dos
dois dí gi tos já no pri mei ro tri mes tre
do ano do bi cen te ná rio da Pro cla ma- 
ção da In de pen dên cia bra si lei ra.

E a per gun ta que vem na tu ral men- 
te é: on de se per deu a opor tu ni da de
de in gres so em um ci clo de es ta bi li za- 
ção das con tas pú bli cas, de ace le ra- 
ção de cres ci men to do PIB e de con so- 
li da ção das ta xas de ju ros em ní veis
ine di ta men te bai xos na His tó ria
Econô mi ca bra si lei ra, tu do sen do a
por ta de en tra da pa ra o es pa lha men to
des tas vir tu des pa ra o cam po do tra- 
ba lho, da dis tri bui ção de ren da, de
uma re ci cla gem das po lí ti cas so ci ais e
até de re cons tru ção da ân co ra fis cal
da eco no mia? Quan do se reu ni rão no- 
va men te as cir cuns tân ci as fa vo rá veis
a um pe río do de de co la gem econô mi- 
ca se gu ra tais co mo as que se ini ci a- 
ram com o Go ver no Te mer e ti nham
na du pla Bol so na ro-Gue des a ex ce- 
len te opor tu ni da de de vi ra da de pá gi- 

na dos pro ble mas con tem po râ ne os
crô ni cos da eco no mia bra si lei ra?

As res pos tas são vá ri as, mas so bre-
tu do se de ve ao fa to de o atu al go ver- 
no não ter ti do o ne ces sá rio em pe nho
no en fren ta men to do de se qui lí brio
fis cal es tru tu ral her da do de pe río dos
an te ri o res, em bo ra dis pu ses se de pré-
re qui si tos fa vo rá veis ao seu en fren ta- 
men to cri a dos no Go ver no de Te mer.
Tais pré-re qui si tos são o es ta be le ci-
men to do te to de gas tos das des pe sas
pú bli cas por 20 anos e uma po lí ti ca
mo ne tá ria que trou xe a ta xa de ju ros
da eco no mia a ní veis bai xos “nun ca
an tes” vis tos no país. O aban do no das
pos te ri o res re for mas ad mi nis tra ti va e
tri bu tá ria e a pri o ri za ção ao fo co ré
elei to ral des truí ram a cre di bi li da de
do mi nis tro da Eco no mia a pon to de
se co gi tar re cor ren te men te quan do
ocor re rá sua tro ca.

A Eco no mia é for te men te in flu en- 
ci a da pe las ex pec ta ti vas e pe la con fi- 
an ça que as au to ri da des do se tor ins- 
pi ram aos agen tes econô mi cos. No
atu al mo men to, há um sen ti men to
ma jo ri tá rio de de si lu são com as pers- 
pec ti vas em re la ção ao atu al go ver no
e os olha res se vol tam pa ra o no vo pe-
río do a ini ci ar-se em 2023. Por tan to,
me lhor de se jar ago ra um FE LIZ 2023,
já que o no vo ano que se apro xi ma já
pa re ce me lan co li ca men te ter mi na do.

ELI ZA BETH RO DRI GUES E MO ZART NE VES RA MOS
Eli za beth Ro dri gues é Pós-Dou to ran da da Cá te dra SHF/IEA-
USP Ri bei rão Pre to. Mo zart Ne ves Ra mos é Ti tu lar da Cá te -
dra SHF/IEA-USP Ri bei rão Pre to.

Edu ca ção e
de sen vol vi men to

Não há país de sen vol vi do que não te nha uma boa
edu ca ção. Por is so, cos tu ma mos di zer que sem edu ca- 
ção não ha ve rá fu tu ro, pois ela pro duz ri que za e bem-
es tar so ci al.

Paí ses que reú nem uma po pu la ção com mui tos anos
de es tu do e de boa qua li da de, es pe ci al men te a par tir
dos oi to anos de es co la ri da de, apre sen tam ele va do Pro- 
du to In ter no Bru to per ca pi ta. E, quan do fa la mos de
qua li da de, es ta mos fa lan do de aces so, de per ma nên cia
e apren di za gem, e com to dos os es tu dan tes con cluin do
a edu ca ção bá si ca na ida de cer ta, ou se ja, aos 17 anos, e
ain da em con di ções de dar pros se gui men to aos seus es- 
tu dos pós-mé dio ou ap tos a in gres sar no mun do do tra- 
ba lho. Es ta mos fa lan do de uma pes soa em con di ções de
exer cer a sua ci da da nia, em con so nân cia com o ar ti go
205 da Cons ti tui ção Fe de ral.

No ce ná rio atu al, os gran des de sa fi os da edu ca ção
bra si lei ra pas sam pe la bai xa apren di za gem es co lar, re- 
du ção das de si gual da des e com ba te à eva são es co lar, es- 
pe ci al men te ago ra em de cor rên cia da pan de mia. Pa ra
en fren tá-los va mos pre ci sar am pli ar os in ves ti men tos
com ges tão mais efi ci en te – fo co nos re sul ta dos, tra ba- 
lhar com ba se em evi dên ci as e da dos, e em re gi me de
co la bo ra ção. O es ta do do Ma ra nhão tem si do um exem- 
plo des te úl ti mo ca so quan do fa la mos do re gi me de co- 
la bo ra ção ho ri zon tal, ou se ja, mu ni cí pi os de um da do
ter ri tó rio tra ba lhan do jun tos com pla ne ja men to pa ra o
en fren ta men to de pro ble mas co muns nos cha ma dos
ar ran jos de de sen vol vi men to da edu ca ção, co nhe ci dos
sim ples men te por ADEs, con for me o §7º do ar ti go 7º, do
Pla no Na ci o nal de Edu ca ção (PNE).

A Cá te dra Sér gio Hen ri que Fer rei ra, do Ins ti tu to de
Es tu dos Avan ça dos da USP – Ri bei rão Pre to, re a li zou es- 
tu dos en vol ven do os mu ni cí pi os de mé dio por te (100
mil a 500 mil ha bi tan tes) do es ta do do Ma ra nhão, in- 
cluin do São Luís, vi san do con tri buir na ques tão da
apren di za gem e na re du ção da de si gual da de. Es ses es- 
tu dos mos tra ram co mo os oi tos mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses (Açai lân dia, Ba ca bal, Ca xi as, Co dó, Im pe ra triz, Pa ço
de Lu mi ar, São Jo sé do Ri ba mar e Ti mon) es tão si tu a dos
no avan ço da apren di za gem es co lar, con si de ran do in di- 
ca do res edu ca ci o nais de 2017 e 2019.

De um mo do ge ral, to dos avan ça ram com ên fa se pa ra
o mu ni cí pio de Ti mon, sen do que São Jo sé de Ri ba mar é
aque le de me lhor de sem pe nho, mas ain da mui to dis- 
tan te da ci da de de Te re si na – do vi zi nho Pi auí, uma re fe- 
rên cia en tre as ca pi tais bra si lei ras. Acre di ta mos que a
cons tru ção de uma re de co la bo ra ti va en vol ven do es ses
mu ni cí pi os pa ra a tro ca de ex pe ri ên ci as exi to sas po de
ser um ca mi nho im por tan te pa ra o en fren ta men to da
apren di za gem es co lar e da re du ção da de si gual da de,
com im pac to di re to nos pe que nos mu ni cí pi os, pois, se- 
gu ra men te, sem co la bo ra ção o ca mi nho se rá mui to
mais de sa fi a dor.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro
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EDEN JR.
Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre
em Eco no mia e Eco no mis ta (eden-
jr@hot mail.com.br)

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

Es tag fla ção?

A me lho ra da pan de mia da Co vid-19 é
cla ra – fe liz men te. Nas úl ti mas se ma nas a
pro va da efi cá cia da va ci na ção é inequí vo ca,
dei xan do ao es cru tí nio po pu lar e das au to ri- 
da des, aque les que ma no bra ram e ma no- 
bram con tra o imu ni zan te e as me di das de
con ten ção da do en ça. O es ta do de São Pau- 
lo, um dos atin gi dos com mai or se ve ri da de
pe la cha ga, até em ra zão do ta ma nho de sua
po pu la ção, não re gis trou ne nhu ma mor te
na se gun da-fei ra (8). A mé dia mó vel de óbi- 
tos da se ma na pas sa da fi cou em 254, cain do
25% em re la ção ao ín di ce de du as se ma nas
atrás, bem co mo a de ca sos, que de cli nou
9%. Con tu do, la men ta vel men te, já se per de- 
ram mais de 610 mil vi das. Den tre os di ver- 
sos im pac tos so ci ais e econô mi cos ge ra dos
pe la che ga da do co ro na ví rus – re sul ta do
tam bém de co mo so ci e da des e go ver nos re- 
a gi ram a ele – um dos re cen te men te dis cu ti- 
dos é a pos si bi li da de de ocor rên cia de es tag- 
fla ção. Fenô me no pou co co mum, o ter mo
es tag fla ção, que com bi na em um mes mo
pe río do es tag na ção ou re tro ces so na ati vi- 
da de econô mi ca com au men to da in fla ção,
tem du as ori gens na li te ra tu ra econô mi ca. A
pri mei ra re me te à dé ca da de 1970, quan do o
mun do vi veu dois cho ques de pe tró leo, em
que um pe que no gru po de na ções pro du to- 
ras do com bus tí vel re du ziu ar ti fi ci al men te a
ofer ta, com o in tui to de va lo ri zar o óleo e ob- 
ter lu cros ex tra or di ná ri os com a sua co mer- 
ci a li za ção. O re sul ta do foi a su bi da dos pre- 
ços e a que da no de sem pe nho econô mi co,
es pe ci al men te nos Es ta dos Uni dos, que so- 
freu com o de sem pre go. Po rém, an tes mes- 
mo dos anos 70, o po lí ti co bri tâ ni co Iain Ma- 
cle od, na dé ca da de 1960, uti li zou a ex pres- 
são, que foi ca rac te ri za da co mo “o pi or dos
dois mun dos: não só in fla ção de um la do ou

es tag na ção do ou tro, mas am bas jun tas”.
Tec ni ca men te, po rém, há de se no tar que a
in fla ção po de ter cau sas dis tin tas. Con tu do,
a mais cor ri quei ra ad vém do aque ci men to
da eco no mia, que in ten si fi ca o con su mo e
le va ao en ca re ci men to dos pro du tos. To da- 
via, na es tag fla ção, é di fe ren te. Co mo a eco- 
no mia es tá pa ra li sa da, a es pi ral in fla ci o ná ria
é im pul si o na da pe la one ra ção de al guns in- 
su mos. No ca so es pe ci al do Bra sil da atu a li- 
da de, dois itens, que têm al to po der de de to- 
nar su ces si vos au men tos de pre ços, vêm se
des ta can do co mo os vi lões da in fla ção: os
com bus tí veis – no ta da men te a ga so li na – e a
ener gia elé tri ca. Nos úl ti mos 12 me ses a ga- 
so li na su biu 42% e a ener gia 37%. Em re la ção
aos com bus tí veis a es ca la da de pre ços é um
even to mun di al, da da à ele va ção da co ta ção
in ter na ci o nal do bar ril de pe tró leo, pe la re- 
to ma da econô mi ca após a su pe ra ção da fa se
agu da da pan de mia. No ca so da ener gia elé- 
tri ca, a si tu a ção do Bra sil é pe cu li ar, em vir- 
tu de da cri se hí dri ca, que le va ao uso de fon- 
tes mais ca ras de ge ra ção de ener gia, co mo
as ter mo e lé tri cas, e ao aci o na men to de ban- 
dei ras ta ri fá ri as que ma jo ram o pre ço do
bem.

Na úl ti ma se gun da-fei ra (8), a di vul ga ção
pe lo Ban co Cen tral do Bo le tim Fo cus, que
con gre ga as pre vi sões de de ze nas ins ti tui- 
ções fi nan cei ras, re for çou a pos si bli da de de
es tag fla ção no país. Is so pois pe la 31ª se ma- 
na con se cu ti va as pro je ções pa ra a in fla ção
su bi ram, fi can do em 9,33% pa ra es te ano e
em 4,63% pa ra o pró xi mo. O Fo cus trou xe
ain da prog nós ti cos de cli nan tes pa ra o de- 
sem pe nho econô mi co, e pre viu que a eco- 
no mia vá cres cer 4,93% em 2021 e 1% em
2022. A in for ma ção da da, na quar ta-fei ra
(10), pe lo IB GE so bre a in fla ção ofi ci al de ou- 
tu bro, me di da pe lo Ín di ce Na ci o nal de Pre- 
ços ao Con su mi dor Am plo (IP CA), adi ci o- 
nou “le nha na fo guei ra”. O IP CA de ou tu bro
fi cou em 1,25%, sen do es se o pi or re sul ta do
pa ra es se mês des de 2002. Em 12 me ses a in- 

fla ção ba teu em 10,67% – mes mo pa ta mar
do ano de 2015, ain da no go ver no Dil ma
Rous seff.

Nem de lon ge há um con sen so en tre os
eco no mis tas de que o Bra sil atra ves sa ou po-
de rá che gar à es tag fla ção, que atin ge a so ci e- 
da de prin ci pal men te em du as fren tes. A pri- 
mei ra pe lo de sem pre go, con sequên cia da
es tag na ção econô mi ca, que al can ça atu al- 
men te a co los sal mar ca de 13,7 mi lhões de
bra si lei ros sem ocu pa ção e sem ren da. A se- 
gun da pe la per da de po der de com pra, pois
com a in fla ção em al ta, uma par ce la ca da

vez mai or da re mu ne ra ção das pes so as é
gas ta pa ra com prar os mes mos pro du tos
que eram ad qui ri dos no mês an te ri or, so- 
bran do pou co pa ra ou tras des pe sas.

A saí da pa ra es se ce ná rio não es tá pró xi-
ma, pois a prin ci pal ar ma uti li za da pe lo go- 
ver no – via Ban co Cen tral – pa ra con ter a in- 
fla ção vem sen do a su bi da da ta xa bá si ca de
ju ros, a Se lic, que es tá em 7,75% ao ano.
Além de es sa me di da pro vo car de sa que ci- 
men to da eco no mia, pe lo en ca re ci men to
dos em prés ti mos, pa re ce não ser a mais efi-
caz pa ra do mar a in fla ção, cau sa da es sen ci- 
al men te pe la ele va ção de in su mos – ener gia
e com bus tí veis – e não pe lo cres ci men to da
de man da. Ma no bras fis cais, tão cri ti ca das
pe la atu al ges tão do Mi nis té rio da Eco no-
mia, quan do se da vam no pe río do pe tis ta,
co mo a PEC dos Pre ca tó ri os apro va da na Câ- 
ma ra – que adia o pa ga men to de dí vi das, ful- 
mi na o te to de gas tos e cria uma ar ti fi ci al fol-
ga or ça men tá ria – ori gi nam no vas ins ta bi li- 
da de, re tro a li men tam in cer te zas, pro du zem
pers pec ti vas de con tra ção econô mi ca e des- 
con tro le in fla ci o ná rio.

Efe ti va men te, mes mo sem a es tag fla ção,
es te é um con tex to mui to in tri ca do e de pou- 
cas pos si bi li da des de su pe ra ção até o fi nal
de 2022, o que re sul ta rá em con sequên ci as
não só econô mi cas e so ci ais, co mo po lí ti cas
e elei to rais.

Drogas e dependência química,  desafios permanecem!

No cur so na tu ral da de pen dên cia
quí mi ca (ál co ol e ou tras dro gas), exis- 
tem di fe ren tes sin to mas que, de con for- 
mi da de com a evo lu ção da do en ça, se
des ta cam uns so bre os ou tros. Um de les
é a com pul são, vul gar men te cha ma da
de “fis su ra”, tra du zi da co mo um “de se jo
aden te, ir re freá vel, in con tro lá vel” pa ra
con su mi-las, é um dos mais im por tan- 
tes sin to mas na clí ni ca da de pen dên cia
e que po de ser vir de mar ca dor pa ra ori- 
en tar o di ag nós ti co e tra ta men to des ses
pa ci en tes.

 
Es se sin to ma in ter fe re, di re ta men te

na clí ni ca das de pen dên ci as, bem co mo
nas su ces si vas re caí das que se ob ser va
no pro ces so de tra ta men to e re cu pe ra- 
ção des ses en fer mos. Fis su ra e com pul- 
são, são dois ter mos já lar ga men te co- 
nhe ci dos pe lo pú bli co, gra ças às cen te- 
nas de ar ti gos já pu bli ca dos a seu res- 
pei to. Ape sar de co nhe ci dos, sa be-se
que es te fenô me no, não es tá ain da ple- 
na men te co nhe ci do na to ta li da de, na fi- 
si o pa to lo gia das de pen dên ci as.

Fis su ra, é um ter mo po pu lar em nos- 
so idi o ma. En tre os in gle ses é co nhe ci da
co mo “cra ving”, que na da mais é do que
um de se jo ar den te, in con tro lá vel, ir re- 
freá vel de con su mir dro ga da qual a pes- 
soa de pen da. Em prin cí pio, só se po de
fa lar de fis su ra em quem é de pen den te,
se ja de dro gas ou de pen den tes de ou- 
tras coi sas ou si tu a ções.

 
É um sin to ma que po de es tar pre sen- 

te em ou tros trans tor nos psi quiá tri cos,
por tan to, não é ex clu si vo dos de pen- 
den tes de dro gas. O al coó la tra, apre sen- 
ta es se sin to ma sem pre que não be be ou
re duz a do se da quan ti da de de ál co ol in- 
ge ri do, ha bi tu al men te. O ta ba gis ta, sen- 
te o mes mo; o de pen den te de co caí na e
de ou tras subs tân ci as tam bém sen ti rá
fis su ra e as sim por di an te. Do pon to de
vis ta mé di co e clí ni co a fis su ra apre sen- 
ta as se guin tes ca rac te rís ti cas:

 
1 – Es tá pre sen te na sín dro me de de- 

pen dên cia;
2 – Sur ge quan do o con su mo da dro- 

ga é in ter rom pi do;
3 – A ân sia (com pul são) de con su mir

é qua se sem pre su pe ri or ao seu con tro- 
le;

4 – Fa vo re ce sem pre a re caí da;
5 – A ob ten ção da dro ga ces sa os sin- 

to mas;

6 – É clas si fi ca da co mo le ve, mo de ra- 
da ou gra ve.

7– Sua in ten si da de es tá as so ci a da à
in ten si da de da de pen dên cia;

8 – É in vo lun tá ria, evo lu ti va e en vol ve
me ca nis mos neu ro bi op si cos so ci al

9 – Há dro gas que ali vi am os sin to- 
mas do “cra ving”;

10 – In ter fe re na de ci são de se tra tar;
 
Es tes 10 itens aci ma, que em ge ral se

apre sen tam em blo co, de mons tram,
cla ra men te, a gra vi da de des te pro ble ma
e sa be-se que to dos são im por tan tes em
sua ca rac te ri za ção, a di fi cul da de de
ade rir a um tra ta men to e as re caí das são
in dis cu ti vel men te as mais im por tan tes
con sequên ci as do “cra ving”, jus ta men- 
te por in ter fe rir no di re ta men te na re cu- 
pe ra ção des ses en fer mos.

Do pon to de vis ta da neu ro bi o lo gia
do “cra ving”, já te mos acu mu la do um
vas to co nhe ci men to so bre co mo ele
sur ge e so bre os me ca nis mos bi o ló gi cos
a ele en vol vi dos. O fa to é que tu do se
pas sa em de ter mi na das áre as do cé re- 
bro, in ter me di a das por re a ções neu- 
roquí mi cas re le van tes, en vol ven do os
neu ro trans mis so res ce re brais: do pa mi- 
na, se ro to ni na, ace til co li na e ou tros.

 
Es tu dos de neu roi ma gem uti li zan do

téc ni cas co mo a To mo gra fia por Emis- 
são de Pó si trons (PET) têm per mi ti do a
iden ti fi ca ção de tais anor ma li da des
neu ro fun ci o nais cri an do con di ções fa- 
vo rá veis pa ra que, em um fu tu ro pró xi- 
mo, se pos sa ma ne jar me lhor com es te
sin to ma. Além do mais, gra ças aos re- 
cen tes avan ços nos co nhe ci men tos ori- 
gi ná ri os da res so nân cia mag né ti ca
(RM) fun ci o nal, já se po de vis lum brar as
áre as afe ta das pe la com pul são, fa to que
cer ta men te fa vo re ce rá uma mai or com- 
pre en são da sua fi si o pa to lo gia.

Do pon to de vis ta do tra ta men to e re- 
a bi li ta ção das de pen dên ci as quí mi cas,
os úl ti mos 25 anos fo ram mui tos im por- 
tan tes, so bre tu do no con tro le clí ni co e
far ma co ló gi co des sas do en ças. Nes sa
área, es pe ci fi ca men te, os avan ços fo- 
ram ex pres si vos, so bre tu do, com o sur- 
gi men to de dro gas de no mi na das de an- 
ti-com pul si vas, an ti fis su ra ou an ti cra- 
ving, as quais im pe dem ou re du zem
dras ti ca men te a bus ca in ces san te e in- 
con tro lá vel pe lo ál co ol ou por ou tras
dro gas, im pe din do o mal-es tar fí si co,
psi co ló gi co e emo ci o nal, oca si o na do
pe la fal ta da dro ga. Os me di ca men tos
in di ca dos pa ra es se con tro le clí ni co são
con si de ra dos atu al men te co mo fun da- 

men tais pa ra o ma ne jo ade qua do dos
de pen den tes de dro gas.

 
En tre os trans tor nos que mais se be-

ne fi ci a ram com o tra ta men to me di ca- 
men tos fo ram o al co o lis mo e o ta ba gis-
mo. Ou tras dro gas que es tão sen do usa-
das pa ra o tra ta men to de de pen den tes
de co caí na, ma co nha êx ta se, e ou tras
de pen dên ci as-não far ma co ló gi cas (bu- 
li mia, mi to ma nia, jo go com pul si vo,
etc.) es tão sen do tes ta das e de ve rão ser
lan ça das em bre ve pa ra o uso clí ni co.

Ou tros avan ços sig ni fi ca ti vos es tão
ocor ren do na área de te ra pia ocu pa ci o- 
nal e in ter ven ções psi co te rá pi cas, atra- 
vés de téc ni cas avan ça das no tra ta men- 
to e re a bi li ta ção des tes en fer mos, as
quais pos si bi li ta rão di re ta men te mai or
ade são aos tra ta men tos pro pos tos, im- 
pe din do os al tos ín di ces de re caí das que
ocor re fre quen te men te nes sa po pu la- 
ção.

É la men tá vel, que não se pos sa fa lar o
mes mo, quan to á me di das de pre ven- 
ção ao uso de ál co ol e ou tras dro gas em
nos so es ta do em nos so país. Is to é, no
âm bi to de po lí ti cas pú bli cas es sa área é
a que me nos as au to ri da des dão ên fa se.
O po der pú bli co tem um dé bi to so ci al
enor me com a po pu la ção bra si lei ra
nes sa área, dan do a im pres são que os
mes mos não se pre o cu pam com a si tu a- 
ção que es tá aí mui to me nos com as po- 
pu la ções fu tu ras.

 
As pro pos tas de pre ven ção são ine fi- 

ci en tes, mal aca ba das e aci ma de tu do
mal de li ne a das me to do lo gi ca men te, fa-
tos que com pro me tem sua efe ti va apli- 
ca ção. Per ce be-se que há um de sin te- 
res se ins ti tu ci o nal mui to gran de nes se
sen ti do ape sar de fa la rem, abun dan te- 
men te, so bre o as sun to. De ve ría mos ter
po lí ti cas pre ven ti vas mais abran gen tes,
con sis ten tes e con se quen tes pa ra fa zer
fa ce à tão com pli ca do pro ble ma, con si- 
de ra do por to dos co mo um dos mais
im por tan tes pro ble mas de saú de do
mun do.

 
Por tan to, já pas sa mos até da ho ra, de

ar re gi men tar mos for ças na área pú bli- 
ca, so ci al e em mui tas ou tras áre as da vi- 
da as so ci a ti va, pa ra ela bo rar mos po lí ti- 
cas pú bli cas mais con sis ten tes, efe ti vas
e du ra dou ras e dar mos um sal to gran di- 
o sos a par tir de nos sas con tri bui ções
co mo se res hu ma nos e co mo ci da dãos,
no en fre ta men to des ses pro ble mas
quan to ao uso de ál co ol, ta ba co e ou tras
dro gas e so bre o trá fi co de dro gas.

DO RI AN RI KER TE LES DE ME NE ZES
Ad vo ga do, Ban cá rio Apo sen ta do do BB, Ex-De pu ta do Es ta -
du al e Ex-In ter ven tor de Im pe ra triz

Dor gi val Pi nhei ro de
Sou za – meio sé cu lo
de seu pas sa men to

“O ho mem não é fei to pa ra a der ro ta. Um ho mem po- 
de ser des truí do mas não der ro ta do.” (Her nest
Hemingway).

 
Há fa tos que mar cam, in de le vel men te, nos sas vi das.

Um des ses, que as sim con si de ra mos, pe lo ab sur do de
seu des fe cho, foi o cru el e co var de as sas si na to de Dor gi- 
val Pi nhei ro de Sou sa, em12 de no vem bro de 1971, há
meio sé cu lo, por tan to.

Vi ce-Pre fei to, in dus tri al, ti nha com ple ta do 32 anos
três di as an tes e ha via co me mo ra do es ta da ta em sua
chá ca ra com gran de de sen vol tu ra, abra ça do por imen sa
par ce la da po pu la ção, da da a sua po pu la ri da de, re co- 
nhe ci da, tam bém, por sua lar ga pro di ga li da de, re par tin- 
do um pou co de seus ha ve res com os des pos suí dos,
pois, aos sá ba dos, fi las se for ma vam à por ta de seu es cri- 
tó rio, si tu a do na Ave ni da Ge tú lio Var gas e a to dos bus ca- 
va aten der.

Pi aui en se de Can to do Bu ri ti, ra di cou-se em Im pe ra- 
triz, pros pe rou em lar ga me di da, des pon tan do co mo
uma li de ran ça au tên ti ca que, sem dú vi das, in flu en ci a ria
de ci si va men te a vi da re gi o nal nos anos fu tu ros.

Com sua mor te pre co ce, per de mos to dos. To da via,
quem mais so freu foi sua fa mí lia e fi lhos que fi ca ram ór- 
fãos de seu man te ne dor, ar ran ca do do con ví vio do més- 
ti co de for ma tão bru tal.

O so lo de Im pe ra triz, de sa for tu na da men te, tem si do
im preg na do pe lo san gue de mui tos már ti res. Nem re li- 
gi o so foi res pei ta do, o que até na épo ca de Lam pião era
evi ta do, pois o Pa dre Jo si mo Mo ra es Ta va res tom bou em
ple no dia, no cen tro da ci da de, ví ti ma de pis to lei ros
con tra ta dos por gri lei ros im pe ni ten tes.

Ou tro lí der, o Pre fei to Re na to Cor tez Mo rei ra, no iní- 
cio do dia 06 de ou tu bro de 1993 foi as sas si na do sem
que lhes per mi tis sem es bo çar ne nhu ma de fe sa. Ali, no
re cin to do Mer ca do Bom Je sus, on de es sa cru el da de foi
per pe tra da, uma pla ca eter ni za es se lú gu bre e ma ca bro
even to, com os di ze res:

“Nes te lo cal tom bou, por de fen der o seu po vo, às
06:30 ví ti ma da vi o lên cia do cri me or ga ni za do, vil e co- 
var de, o pre fei to de Im pe ra triz: Re na to Cor tez Mo rei ra,
fi lho da ter ra de Im pe ra triz.”

Igre jas de vá ri as de no mi na ções se des ta cam no pa no- 
ra ma ur ba no de Im pe ra triz, de mons tran do que a po pu- 
la ção de vo ta re co nhe ci men to ao Deus Cri a dor e ao de- 
cá lo go san to que, em um de seus pre cei tos, con de na,
com o ter mo im pe ra ti vo “Não ma ta rás”, em bo ra os as- 
sas si na tos, pa re ce, tor na ram-se acon te ci men tos ba nais
na ex pe ri ên cia lo cal.

Por que os ho mens con ti nu am ma tan do seus se me- 
lhan tes? Há al go mais re pug nan te do que ti rar a vi da,
rou bar o fu tu ro das pes so as e das fa mí li as? Ora, se até
De pu ta do Fe de ral já foi mor to à ba la, no ca so o De pu ta- 
do Da vi Al ves Sil va – que era ho mem mui to po de ro so –,
quem po de rá es tar imu ne à ação de le té ria e omi no sa
des sa gen te de sal ma da?

Em to das as so ci e da des sem pre exis ti ram aque les in- 
to le ran tes e pre po ten tes que ti ram a vi da de seus de sa fe- 
tos. Sa be mos, tam bém, que des de o iní cio da his tó ria bí- 
bli ca Caim ma tou seu ir mão Abel, por pu ra in ve ja, mo ti- 
vo mais do que fú til. Ha ve rá, as sim, so lu ção aos con fli- 
tos hu ma nos? Al guém po de rá di zer que fal ta o te mor de
Deus no co ra ção dos ho mens. Com cer te za!

Vi vía mos em Im pe ra triz há seis anos quan do se deu a
mor te de Dor gi val Pi nhei ro de Sou sa e sem pre lem bra- 
mos des se si nis tro acon te ci men to que cau sou imen sa
co mo ção na ci da de.

To da via, ape sar da ação cor re ta e opor tu na das au to- 
ri da des lo cais, for ças ocul tas ope ra ram e o cri mi no so foi
sol to e se eva diu co mo um azou gue. Até ho je é des co- 
nhe ci do o no me do man dan te des sa bar bá rie.

Des ta ca mos a im por tân cia de le pa ra o for ta le ci men- 
to da As so ci a ção Co mer ci al e In dus tri al de Im pe ra triz,
da qual foi pre si den te. Ci ta mos, tam bém, sua par ti ci pa- 
ção efe ti va no Rotary Clu be e na Lo ja Maçô ni ca Fir me za
e Hu ma ni da de Im pe ra tri zen se. Ou tra re a li za ção com a
qual ele con tri buiu gran de men te e que ge rou imen so
be ne fí cio so ci al foi a fun da ção da Te lim sa, do tan do a ci- 
da de de sis te ma de te le fo nia lo cal.

Já re la ta mos, em ou tra opor tu ni da de, que, no co me- 
ço de uma noi te, fo mos com Dor gi val à an ti ga Ro do brás,
on de o vi ce-pre si den te da Re pú bli ca, Al mi ran te Au gus- 
to Ra de ma ker es ta va per noi tan do.

Le va mos a ele uma flâ mu la do Rotary Clu be de Im pe- 
ra triz, do qual eu era pre si den te, e o Dor gi val o sau dou
as sim: “Ex ce lên cia, te mos al go em co mum: Vos sa Ex ce- 
lên cia é Vi ce-Pre si den te da Re pú bli ca e eu sou Vi ce-pre- 
fei to.” O Al mi ran te, um ho mem de es ta tu ra ele va da, sor- 
riu com cor di a li da de e agra de ceu nos sa vi si ta.

As sim era Dor gi val. Es pon tâ neo, par ti ci pa ti vo, de ten- 
tor de uma per so na li da de di nâ mi ca e mui to in te res sa do
em con tri buir pa ra o de sen vol vi men to de Im pe ra triz.
Ele é ho me na ge a do na im por tan te Ave ni da que le va seu
no me e em co lé gio mu ni ci pal. Cer ta men te se ti ves se vi- 
vi do mais tem po te ria cons truí do uma só li da bi o gra fia,
com fei tos que te ri am si do re al ça dos com os for tes tra- 
ços de sua li de ran ça.

Re gis tra mos, aqui, a sau da de des se gran de com pa- 
nhei ro que tão ce do par tiu. Des truí ram sua vi da, cin- 
quen ta anos se pas sa ram, mas seu va lor fi cou re gis tra do
nos anais da His tó ria de Im pe ra triz, ci da de a que de di- 
cou sua vi da pa ra mar car o seu tem po.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de São
Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do vi -
cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

Cajari, alegra-te

O Mu ni cí pio de Ca ja ri vi ve um mis- 
to de ale gria e tris te za. A pri mei ra em
ra zão da pas sa gem de mais um ani- 
ver sá rio no dia 15/11, al can çan do
seus 73 anos de eman ci pa ção. Por ou- 
tro, ain da cho ra a re cen te per da de
sua ges to ra mu ni ci pal que, em pou co
tem po, mui to re a li zou pe la Ci da de.

 
Não é se gre do que de lá eu vim em

bus ca de me lho res opor tu ni da des de
vi da, após a mor te de meu pai. Na que- 
la noi te fria éra mos eu, uma ir mã  e a
mãe, al gu mas ga li nhas, um pu nha do
de fa ri nha e al gu mas pou cas rou pas.

 
Quan do apor tei na Ram pa Cam pos

Me lo fe chei os olhos e dis se que se ria
um até bre ve e as sim é até os di as atu- 
ais. Ca ja ri sem pre es te ve na mi nha es- 
sên cia, na mi nha al ma, na mi nha vi- 
da.

 
Não per co uma só opor tu ni da de de

fa zer a vi a gem de vol ta, pi sar na que le
que é meu chão e sen tir que mi nha al- 
ma es tá em paz na que la que é a mi- 
nha ter ra. Fa lan do de ges tão, co mo foi
bom ver meu Ca ja ri flo res cer nos úl ti- 
mos no ve me ses.

 
No ve me ses e vin te e dois di as, pa ra

ser mais exa to. Tem po es se que mos- 
trou ser pos sí vel fa zer um tra ba lho sé- 
rio, co mo tem si do fei to pe la mai o ria

dos ges to res mu ni ci pais em ca da rin- 
cão des te Es ta do.

 
Quem pô de des fru tar dos avan ços

re cen tes, das me lho ri as vi sí veis em
di ver sas áre as, sa be que exis te mo ti- 
vos pa ra co me mo rar e ter es pe ran ças.
Nos úl ti mos me ses, quem an da va “ca- 
bis bai xo” le van tou a ca be ça, quem ti- 
nha o sem blan te tris te vol tou a sor rir.

 
Aque la que já não es tá en tre nós

de vol veu o sor ri so e a es pe ran ça ao
po vo de Ca ja ri, en co ra jan do ci da dãos
e ci da dãs da que le pe da ço do Ma ra- 
nhão e fa zen do-os acre di tar que o
ama nhã há de ser me lhor. É pos sí vel.

 
Pos si bi li da de que trans for mou um

pe que no por to em pu jan te e pro mis- 
so ra Ci da de, com ter ras fér teis, la gos e
ri os de be le za exu be ran te, que ga ran- 
tem o ali men to de um po vo for te e tra- 
ba lha dor.

 
Meu co ra ção trans bor da por meus

olhos, mas co mo di zia a for te Ma ria
Fe lix “um po vo for te e tra ba lha dor
não bai xa a guar da, pre ci sa ar re ga çar
as man gas e se guir”. Não é ho ra pa ra
cho rar, Ca ja ri. Fa lo-te co mo bom fi lho
des ta ter ra e viú vo da que la que te
abra çou, le van do vo cê no pei to e dei- 
xan do uma mar ca in de lé vel de seu
amor por teu chão.

 
Que os mis té ri os que es ta ter ra ain- 

da car re ga, pos sa teu po vo des ven dar
e des co brir a pró pria for ça que car re- 
gam den tro de si. Po vo de tan tas vol- 
tas por ci ma, que mes mo di an te do lu- 
to re cen te en con tra for ças pa ra di zer-

te: pa ra béns, Ca ja ri.
 
Que seus cam pos con ti nu em a es- 

ver de ar es pe ran ça por es te pe da ço do
Ma ra nhão, pois há mo ti vos pa ra co- 
me mo rar. É pos sí vel man ter o Mu ni- 
cí pio no ru mo do pro gres so, da pre- 
ser va ção do seu pe cu li ar ecos sis te ma
e do cui da do com a sua gen te.

 
Exis te um di zer que fa la do “mal

acos tu ma do”, que re me te a al guém
que se acos tu mou com al go e que
ago ra não con se gue mais fi car sem.
Sou bes se ela que o pou co tem po que
pas sou dei xou em Ca ja ri, eu di ria, um
po vo bem acos tu ma do.

 
Acos tu ma do a par ti ci par, a co brar,

a acre di tar que é pos sí vel uma Ca ja ri
me lhor. Acre di tar que ca da um po de
dar sua con tri bui ção no pro gres so do
Mu ni cí pio. Acre di tar que não há ba ta- 
lha per di da que nos fa rá abai xar a ca- 
be ça.

 
O po vo de Ca ja ri é an tes de tu do

um for te. Sua es sên cia es tá em mais
de um sé cu lo de lu ta e tra ba lho pa ra
fin car raí zes às mar gens do Rio Ma ra- 
cu.

 
É ho ra da que le que te ama te abra- 

çar, Ca ja ri. En vol ver-te nos bra ços da
al ma e te sen tir com o co ra ção. Teu
pas sa do de en can tos per mi tiu ao teu
po vo um pre sen te de es pe ran ça e um
fu tu ro de re a li za ções. Er ga-te, Ca ja ri.
Fe li ci te mos com mais um ano e si ga- 
mos avan te ru mo ao pro gres so.

TU DO NO TEM PO DE DEUS.

Praça de Santaninha em São Luís 

Ano de 1945, al guns me ses do iní- 
cio, o na ve gar da em bar ca ção qua se
che gan do ao seu des ti no. E eu, uma
cri an ça de bons ou vi dos, tra zi do pe lo
des ti no, tor ta de ja ca ré ser vi da com
re quin te ao co man dan te e aos pas sa- 
gei ros adul tos. Sem pre ao sa bor do
ba lan ço das águas, acom pa nhan do a
dan ça das on das da Baía de São Mar- 
cos, a lan cha fi ca ra ao lar go. Lon ge de
me re cor dar se era a Es tre la As treia ou
Es tre la do Mar. Ba ti às por tas de São
Luís sob a pro te ção ce les te, com os as- 
tros der ra man do sua luz so bre os ca- 
mi nhos que eu ha ve ria de ven cer pa ra
efe tu ar as tra ves si as que me aguar da- 
vam.

Em par te, re pi to a nos sa con ver sa
da se ma na pas sa da. O au to mó vel
avan ça va em ve lo ci da de que me sur- 
pre en dia, e eu olha va pa ra trás, co mo
se ain da qui ses se ver a ce na do de- 
sem bar que na Ram pa do Pa lá cio.
Mul ti dão de pas sa gei ros dei xan do os
pe que nos bo tes, ma las pe sa das, co fos
con ten do ga li nhas, pa tos e ou tras
aves si mi la res. Por fim, os ca trai ei ros,
to dos ves ti dos em su as far das de tra- 
ba lho, en car re ga dos de trans por tar as
ba ga gens dos que apor ta vam em São
Luís.

Con ti nua na mi nha men te o no me
do ca trai ei ro que lo go to mou con ta
das ma las e dos sa cos de rou pas, con- 
ten do nos sos ob je tos e ves ti men tas de
uso pes so al, que ha vi am des ci do da
lan cha. Guar dou es sas ba ga gens, que
eram mui tas, em um lu gar se gu ro, co- 
men tou meu pai. Aos pou cos, en tão,
co lo can do so bre a ca be ça a quan ti da- 
de e o pe so que su por tas se, ia fa zer a
en tre ga na ca sa on de dor mi ría mos
aque la noi te. Não fi quei pre o cu pa do
com a pres te za do ser vi ço, até mes mo

por que não ti nha ida de pa ra me in- 
qui e tar ou fi car apre en si vo com es sas
coi sas. De pois, pe lo que fui per ce ben- 
do com o tem po, pa pai con fi a va mui- 
to no Sr. Al fre do, o ca trai ei ro nº 17, seu
co nhe ci do de uns bons anos.

A noi te ia avan çan do ao en con tro
da ma dru ga da, quan do dei por subs- 
ti tuí do o ines que cí vel, po rém pou co
con fiá vel ba lan ço da lan cha, pe la se- 
gu ran ça da es pa ço sa re si dên cia, à Rua
da Paz, on de fo mos to dos dor mir. Na- 
da per ce bi do que es ta va acon te cen do
co mi go. Pas sa ra a ha bi tar um mun do
des co nhe ci do, e me sen ti ator do a do
com o ce ná rio que me en vol via. Os
cô mo dos da ca sa eram bem di fe ren- 
tes da que les do so bra dão de cor ama- 
re la, on de eu nas ci, na ci da de de Vi a- 
na. Com a ida de que ti nha, não pos- 
suía dis cer ni men to ne ces sá rio pa ra
es ta be le cer com pa ra ções, mas sem- 
pre fi ca va sur pre so e cu ri o so com al go
que an tes nun ca ha via vis to.

Cus tei mui to a pe gar no so no e che- 
guei a su por que ja mais dor mi ria.
Noi te in tei ra em um quar to da que le,
or ga ni za do, lu xu o so, pi so bri lhan do,
qua dros nas pa re des, na da igual ao
meu, do so bra do on de nas ci, e que
àque la al tu ra já me fa zia sau do so.

Co me ça va ali mes mo a se ma ni fes- 
tar em mim um sen ti men to nos tál gi- 
co, tal vez ape nas pe la fal ta de lam pa- 
ri na abas te ci da de que ro se ne, o mor- 
rão ace so, a luz os ci lan do e a fu ma ça a
se es pa lhar pe lo quar to, até en con trar
uma saí da e se per der pe los ares.

Dei ta do na re de bran ca a olhar pa ra
o te to, en quan to o so no não che ga va,
en chi-me de in ter ro ga ções, mas lo go
me aco mo dei ao ver al guns dos meus
ir mãos já de olhos fe cha dos, ven ci dos
pe lo can sa ço da vi a gem até a che ga da
àque la ca sa da Rua da Paz. Não mais
me dei con ta do que acon te ceu e ho je,
ao re pas sar es sa ce na pe lo meu pen- 

sa men to, não con si go me lem brar on- 
de pa pai e ma mãe dor mi ram na que la
noi te.

Ló gi co que na da sa bia e tam pou co
ima gi na va o que es ta va mes mo acon- 
te cen do. Dor mi o so no da cri an ça ino-
cen te e che guei a so nhar com a vi a-
gem de lan cha. Acor da do bem ce do,
pen sei no re tor no pa ra Vi a na. So nho e
re a li da de se mis tu ran do no so no agi- 
ta do que ti ve ra. Com cer te za, pen sa va
eu, pa pai já de ve ria es tar pro vi den ci- 
an do o re gres so. Veio a sau da de do
quin tal, as va cas dan do lei te, o chei ro
do tem po no meu ol fa to.

Pra ça de San ta ni nha nr. 11. Pe lo fa- 
le ci men to de mi nha avó, em sol tei ra
Ra ki ma Ara gão Pe rei ra da Sil va, ca sa- 
da com meu avô Del fim Ne ves Pi nhei-
ro, pas sou a se cha mar Ra ki ma Sil va
Pi nhei ro. Es sa ca sa, de meia-mo ra da,
fi ca ra pa ra mi nha mãe, as sim co mo a
de nr. 5, es qui na com a Rua de San ta-
ni nha, pa ra mi nha tia Ro si ca.

Des sa ma nei ra, no dia se guin te,
alo ja dos to dos na que la pe que nís si ma
re si dên cia de sa la, quar to, va ran da,
co zi nha e ba nhei ro no quin tal, além
de um sub so lo um tan to aban do na do,
fi cou de fi ni da a nos sa per ma nên cia
nes ta São Luís. Pa pai, ma mãe e se te fi- 
lhos, além de du as au xi li a res tra zi das
de Vi a na.

Pou co tem po de pois a ca sa de nr. 5
fi cou dis po ní vel, pois o se nhor Hei tor
Gu ter res e D. Ju ju mu da ram-se pa ra a
Rua da Cruz. Com is so, a mi nha tia
Ro si ca, pro pri e tá ria do imó vel, ce- 
deu-o a meu pai, que ter mi nou por
com prá-lo. As du as ca sas jun tas, nrs. 5
e 11, ge mi na das, ter mi na ram por se
tor nar uma só, em ra zão de uma por ta
in ter na, aber ta pa ra fa zer a co mu ni- 
ca ção dos mo ra do res. E as sim fi cou
de fi ni da a nos sa per ma nên cia nes ta
ci da de de São Luís.

ED MIL SON SAN CHES
Mem bro da Aca de mia Ca xi en se de Le tras

An to nio Au gus to
Ri bei ro Bran dão,
ca xi en se, 87 anos

Eco no mis ta, ele sa be a di fe ren ça: pre ço, dá-se a coi- 
sas; va lor, a pes so as. Ele é de va lor.

No ano de 1934 o Bra sil ga nha va uma no va Cons ti tui- 
ção e Ge tú lio Var gas ga nha va um no vo man da to à fren te
do País. O ano de 1934 tam bém foi pró di go em dar ao
mun do gen te de mui to no me e re no me, fu tu ros reis,
pre si den tes, ad vo ga dos, po lí ti cos, es cri to res, es ti lis tas,
ar tis tas, eco no mis tas…

O sol da que le 1934, que se tor nou noi te eter na pa ra
gi gan tes da Li te ra tu ra Bra si lei ra que nem o ca xi en se Co- 
e lho Net to e o hum ber tu en se Hum ber to Cam pos, ilu mi- 
nou os pri mei ros mo men tos de vi da de gen te co mo
fran ce sa Bri git te Bar dot e a gaú cha — de raí zes ma ra- 
nhen ses-ca xi en ses — Gló ria Me ne zes, o ita li a no Gi or gio
Ar ma ni, a pa rai ba na Luí za Erun di na, o ame ri ca no Carl
Sa gan…

Na que le ano, há 87 anos, nas ci am eco no mis tas de
gran de ta len to, en tre eles o pau lis ta e pau lis ta no Luiz
Car los Bres ser-Pe rei ra (que foi mi nis tro da Fa zen da, mi- 
nis tro da Ad mi nis tra ção e Re for ma do Es ta do e mi nis tro
da Ci ên cia e tec no lo gia do Bra sil), e o ca xi en se Antô nio
Au gus to Ri bei ro Bran dão, que, nes te 2021, con ta seus 67
anos de for ma ção em Eco no mia com o or gu lho sa dio e
hu mil de de ter com par ti lha do seu mai or pa trimô nio —
o sa ber — com gen tes das vá ri as re giões do Bra sil e, pa ra
além do Atlân ti co, men tes ávi das e aten tas do Ve lho
Mun do, a Eu ro pa. Que o di gam aque les que ou vi ram o
con ter râ neo Antô nio Bran dão na qua se bi cen te ná ria
Uni ver si té Lu mière Lyon (Fran ça) e na Fa cul da de de
Eco no mia da Uni ver si da de de Coim bra, que nes te 2021
com ple tou 731 anos. Ins ti tui ções cen te ná ri as que se re- 
no vam a ca da ins tan te pe lo Co nhe ci men to.

É es se ca xi en se, au tor de vá ri os li vros e in con tá veis
tex tos, de les ver ti dos pa ra ou tros idi o mas, é es se con ter- 
râ neo de fa la pau sa da e man sa que com ple ta nes te 8 de
no vem bro 87 anos. Mui tos dos que jun to com ele abri- 
ram os olhos em 1934 não es tão mais nes te pla no. Pa ra a
gló ria e gra ça da Fa mí lia Ri bei ro Bran dão, Antô nio Au- 
gus to man tém-se sau dá vel, lú ci do e pro du ti vo, e fa zen- 
do de sa fi os — co mo um no vo li vro, bi o grá fi co, acer ca
dos ras tros de ta len to e tra ba lho, fa mí lia e fei tos, re a li za- 
ções e in com ple tu des que o in te gram co mo ho mem ín- 
te gro.

Pro fes sor, au tor, pa les tran te in ter na ci o nal, ci da dão
vi a ja do pe lo mun do, cer ta men te há mui to pa ra ele con- 
tar e mui to pa ra se sa ber das coi sas que viu e fez e das
cau sas que ini ci ou e de fen deu. Mais que um li vro, 87
anos são, no mí ni mo, uma en ci clo pé dia in tei ra…

A vi da de uma pes soa é, an tes, du ran te e de pois, a so- 
ma de pre ci o sos ins tan tes de vi da de mui tas pes so as. A
his tó ria de al guém é re sul ta do da in te ra ção com a his tó- 
ria de mui tos ou tros al guéns. Pa ra fi car em um só exem- 
plo, Antô nio Au gus to Ri bei ro Bran dão lem bra do avô
ma ter no, que lhe deu um dos so bre no mes e se gun do
pre no me e que com ple tou 81 anos de fa le ci men to em
agos to de 2021. O ne to Antô nio ain da con vi veu cer ca de
seis anos com o co man dan te Au gus to do Es pí ri to San to
Ri bei ro, que di ri gia o bar co Ita pe cu ru, a va por, e trans- 
por ta va pes so as e ba ga gens, mer ca do ri as e so nhos na li- 
nha que ia de Be lém, no Pa rá, a Re ci fe, em Per nam bu co,
com es ca la na ca pi tal ma ra nhen se, São Luís.

Des te mi do, in tré pi do, o ve lho co man dan te Au gus to
co le ci o nou his tó ri as e aju dou a fa zer uma de las à fren te
de seu bar co: ele abri gou um go ver na dor ma ra nhen se e
sua co mi ti va, ex pul sos do Pa lá cio dos Leões, a se de do
go ver no, pe las en tão for ças re vo lu ci o ná ri as.

A es se ca le ja do co man dan te que ti nha no no me Es pí- 
ri to San to se uniu um ser tam bém ce les ti al: Ma ria Lau ra
da Sil va Ri bei ro. Dª Na dir ca sou-se com Antô nio Bran- 
dão e da fe liz união nas ceu Antô nio Au gus to Bran dão, o
pri mo gê ni to, que ve ria nas ce rem mais no ve ir mãos:
Fre de ri co Jo sé, Ro sa Ma ria, Ma ria Lau ra (fa le ci da), Jo sé
de Ri ba mar, Ân ge la Ma ria, João de Deus, Ce ni ra Ma ria,
Antô nio Bran dão Fi lho e Luiz Gon za ga (fa le ci do).

Por sua vez, Antô nio Au gus to Ri bei ro Bran dão co nhe- 
ceu Con cei ção de Ma ria So a res Bran dão, fi lha de tra di ci- 
o nal fa mí lia ca xi en se. Ti ve ram qua tro fi lhos: Mar cos Au- 
gus to, Már cio de Je sus, Mô ni ca Re gi na e Antô nio Bran- 
dão Ne to. A fa mí lia se am pli ou com a che ga da de cin co
ne tos (Ci ro Au gus to, Ca mi la Ma ria, Hu go, In grid e Da vi),
mas viu par tir Dª Con cei ção há oi to anos, em 13 de fe ve- 
rei ro de 2013. Sem pre pi o nei ras e in ti mo ra tas, as mães
pre fe rem ir à fren te, pois se, na Ter ra, rom pe ram o pró- 
prio ven tre pa ra dar à luz os fi lhos, que rem che gar à
Eter ni da de pa ra pre pa ra rem o ca mi nho dos Céus aos
que fi ca ram.

 
 

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro
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A ação do Governo do Maranhão, executada pela Secretaria de Estado da Agricultura
Familiar (SAF), integra o programa Comida na Mesa

Flávio Dino entrega
patrulhas agrícolas

O
go ver na dor Flá vio Di no en- 
tre gou pa tru lhas agrí co las 
pa ra be ne fi ci ar co mu ni da- 
des ru rais pro du to ras do 

Ma ra nhão em even to, nes ta sex ta-fei- 
ra (12), às 9h, no Pa lá cio dos Leões. A 
ação do Go ver no do Ma ra nhão, exe- 
cu ta da pe la Se cre ta ria de Es ta do da 
Agri cul tu ra Fa mi li ar (SAF), in te gra o 
pro gra ma Co mi da na Me sa. As pa tru- 
lhas ser vi rão ao tra ba lho de cen te nas 
de fa mí li as agrí co las, ga ran tin do mais 
agi li da de na pro du ção.

O se cre tá rio da SAF, Ro dri go La go, 
pon tu ou o mo men to co mo sig ni fi ca- 
ti vo pa ra a pro du ção agrí co la ru ral e 
pa ra a as sis tên cia às fa mí li as mais vul- 
ne rá veis. “Um dia im por tan te ho je, de 
mui tas en tre gas do pro gra ma Co mi da 
na Me sa, com os ali men tos e en tre ga 
des tes equi pa men tos agrí co las pa ra 
os tra ba lha do res fa mi li a res. Com is so, 
o Go ver no es ti mu la a pro du ção fa mi- 
li ar e ain da ga ran te o ali men to pa ra o 
po vo do Ma ra nhão”, des ta cou o ges- 
tor.

A pa tru lha me ca ni za da – tra tor – 
vai pro por ci o nar mais pra ti ci da de ao 
pro du tor ru ral e é im por tan te, ain da, 
na exe cu ção de me lho ri as nas pro pri- 
e da des ru rais, re du zin do o tem po de 
tra ba lho. Re pre sen tan tes de vá ri os 
mu ni cí pi os es ti ve ram no Pa lá cio pa ra 
re ce ber o equi pa men to.

“Mais uma pa tru lha me ca ni za da 
que es ta mos re ce ben do ho je, pa ra 
pro mo ver a pro du ção da agri cul tu ra 
fa mi li ar. Com is to, in cen ti van do, va lo- 
ri zan do e apoi an do mais ain da es se 
gran de seg men to que tem cres ci do 
bas tan te no Ma ra nhão e, es pe ci al- 
men te, na nos sa ci da de. Fa lo em no-

A PATRULHA MECANIZADA VAI PROPORCIONAR MAIS PRATICIDADE AOS PRODUTORES

me dos tra ba lha do res que têm fei to 
uma gran de ação den tro do nos so 
mu ni cí pio por meio de su as pro du- 
ções. Só te mos a agra de cer ao go ver- 
na dor por to da a sus ten ta bi li da de que 
ele tem nos da do pa ra au xi li ar a pro- 
du ção fa mi li ar do nos so mu ni cí pio”, 
res sal tou a pre fei ta de Pre si den te 
Sarney, Va lé ria Cas tro.

O pre fei to de Pe ri Mi rim, He li e zer 
So a res, agra de ceu pe lo equi pa men to 
e des ta cou o di fe ren ci al que se rá pa ra 
a ati vi da de agrí co la no mu ni cí pio. “É 
mui to im por tan te es se apoio que o 
go ver na dor Flá vio Di no tem da do aos 
mu ni cí pi os. Nes se mo men to, es ta- 
mos aqui pa ra re ce ber uma pa tru lha 
me ca ni za da, que irá me lho rar a ati vi- 
da de dos tra ba lha do res ru rais. Pa ra o 

nos so mu ni cí pio e pa ra nos sa co mu-
ni da de, as ações do Go ver no sem pre 
têm si do im por tan tes e de gran de va- 
lia”, fri sou.

O pre si den te da As so ci a ção dos 
Qui lom bo las e não Qui lom bo las de 
São Luís Gon za ga, Clé ber Ma cha do, 
en fa ti zou que o equi pa men to é a re a- 
li za ção de um so nho. “É um dia de ale- 
gria pa ra nós, pro du to res ru rais, que 
es tá va mos so nhan do com es te dia, e 
ho je es ta mos aqui re ce ben do es se tra- 
tor. Ele vai aju dar mui to a cul ti var o 
ar roz, o fei jão e a de sen vol ver a nos sa 
pro du ção. Is so é mui to im por tan te 
pa ra nos sas co mu ni da des. Agra de ce- 
mos ao Go ver no, que sem pre tem tra- 
ba lha do pa ra aju dar o pro du tor”, dis- 
se.

Uso de más ca ras em lo cais aber tos

– Ci da des com mais de 70% da po pu la ção com 2 do ses
ou do se úni ca: más ca ra op ci o nal

Re a li za ção de reu niões e even tos pú bli cos e pri va dos:

Ou tras nor mas

Va ci na ção

Dú vi das e in for ma ções

Ti re su as dú vi das so bre
as no vas me di das 

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou na quin ta-fei ra
(11) a fle xi bi li za ção das me di das sa ni tá ri as con tra o co- 
ro na ví rus, prin ci pal men te em re la ção ao uso das más- 
ca ras. Ve ja abai xo os prin ci pais pon tos anun ci a dos:

– A más ca ra pas sa a ser op ci o nal em to do o Ma ra- 
nhão.

– Os pre fei tos po dem edi tar nor mas exi gin do o uso da
más ca ra, de acor do com a si tu a ção em ca da ci da de

Uso de más ca ras em lo cais fe cha dos

– Ci da des com me nos de 70%: más ca ra obri ga tó ria
– Ci da des com me nos de 70%: se es ta be le ci men to

exi gir com pro van te das 2 do ses ou do se úni ca pa ra o
aces so, a más ca ra é op ci o nal

– Os pre fei tos po dem edi tar nor mas exi gin do o uso da
más ca ra, de acor do com a si tu a ção em ca da ci da de

– Se guem as re gras edi ta das pe los mu ni cí pi os, que,
di an te da si tu a ção lo cal, vão de ci dir se há con di ções ou
não pa ra a re a li za ção

– A ta xa de con ta mi na ção de ve ser me nor que 1
– É pre ci so ob ser var as re gras so bre o uso de más ca ras
– É pre ci so con si de rar o avan ço da va ci na ção no mu- 

ni cí pio
– É pre ci so le var em con ta a ocu pa ção de lei tos

– Em pre ga dos e ser vi do res pú bli cos com sin to mas
de vem ser afas ta dos por 14 di as

– Lim pe za das mãos e am bi en tes are ja dos
– Sem res tri ção do aces so a es ta be le ci men tos
– Sem obri ga to ri e da de de me di ção de tem pe ra tu ra
– Pre fei tos po dem edi tar re gras mais rí gi das

– Mu ni cí pi os com me nos de 85% das do ses apli ca das
não re ce be rão no vas va ci nas

– Go ver no do Es ta do po de des lo car equi pes pa ra
apoi ar mu ni cí pi os com bai xa va ci na ção

– Ter cei ra do se pa ra pes so as com 50 anos ou mais (ca- 
len dá rio de fi ni do por ca da ci da de)

Fa le com a Ju ça ra, a aten den te vir tu al do Go ver no do
Ma ra nhão

What sApp (98) 9100-6166

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro
oimparcial.com.br GERAL Thayane Maramaldo

E-mail: maramaldothay@gmail.com 7

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

PARA COMUNIDADES RURAIS

Flávio Dino entrega
patrulhas agrícolas

O
go ver na dor Flá vio Di no en- 
tre gou pa tru lhas agrí co las 
pa ra be ne fi ci ar co mu ni da- 
des ru rais pro du to ras do 

Ma ra nhão em even to, nes ta sex ta-fei- 
ra (12), às 9h, no Pa lá cio dos Leões. A 
ação do Go ver no do Ma ra nhão, exe- 
cu ta da pe la Se cre ta ria de Es ta do da 
Agri cul tu ra Fa mi li ar (SAF), in te gra o 
pro gra ma Co mi da na Me sa. As pa tru- 
lhas ser vi rão ao tra ba lho de cen te nas 
de fa mí li as agrí co las, ga ran tin do mais 
agi li da de na pro du ção.

O se cre tá rio da SAF, Ro dri go La go, 
pon tu ou o mo men to co mo sig ni fi ca- 
ti vo pa ra a pro du ção agrí co la ru ral e 
pa ra a as sis tên cia às fa mí li as mais vul- 
ne rá veis. “Um dia im por tan te ho je, de 
mui tas en tre gas do pro gra ma Co mi da 
na Me sa, com os ali men tos e en tre ga 
des tes equi pa men tos agrí co las pa ra 
os tra ba lha do res fa mi li a res. Com is so, 
o Go ver no es ti mu la a pro du ção fa mi- 
li ar e ain da ga ran te o ali men to pa ra o 
po vo do Ma ra nhão”, des ta cou o ges- 
tor.

A pa tru lha me ca ni za da – tra tor – 
vai pro por ci o nar mais pra ti ci da de ao 
pro du tor ru ral e é im por tan te, ain da, 
na exe cu ção de me lho ri as nas pro pri- 
e da des ru rais, re du zin do o tem po de 
tra ba lho. Re pre sen tan tes de vá ri os 
mu ni cí pi os es ti ve ram no Pa lá cio pa ra 
re ce ber o equi pa men to.

“Mais uma pa tru lha me ca ni za da 
que es ta mos re ce ben do ho je, pa ra 
pro mo ver a pro du ção da agri cul tu ra 
fa mi li ar. Com is to, in cen ti van do, va lo- 
ri zan do e apoi an do mais ain da es se 
gran de seg men to que tem cres ci do 
bas tan te no Ma ra nhão e, es pe ci al- 
men te, na nos sa ci da de. Fa lo em no-

A PATRULHA MECANIZADA VAI PROPORCIONAR MAIS PRATICIDADE AOS PRODUTORES

me dos tra ba lha do res que têm fei to 
uma gran de ação den tro do nos so 
mu ni cí pio por meio de su as pro du- 
ções. Só te mos a agra de cer ao go ver- 
na dor por to da a sus ten ta bi li da de que 
ele tem nos da do pa ra au xi li ar a pro- 
du ção fa mi li ar do nos so mu ni cí pio”, 
res sal tou a pre fei ta de Pre si den te 
Sarney, Va lé ria Cas tro.

O pre fei to de Pe ri Mi rim, He li e zer 
So a res, agra de ceu pe lo equi pa men to 
e des ta cou o di fe ren ci al que se rá pa ra 
a ati vi da de agrí co la no mu ni cí pio. “É 
mui to im por tan te es se apoio que o 
go ver na dor Flá vio Di no tem da do aos 
mu ni cí pi os. Nes se mo men to, es ta- 
mos aqui pa ra re ce ber uma pa tru lha 
me ca ni za da, que irá me lho rar a ati vi- 
da de dos tra ba lha do res ru rais. Pa ra o 

nos so mu ni cí pio e pa ra nos sa co mu-
ni da de, as ações do Go ver no sem pre 
têm si do im por tan tes e de gran de va- 
lia”, fri sou.

O pre si den te da As so ci a ção dos 
Qui lom bo las e não Qui lom bo las de 
São Luís Gon za ga, Clé ber Ma cha do, 
en fa ti zou que o equi pa men to é a re a- 
li za ção de um so nho. “É um dia de ale- 
gria pa ra nós, pro du to res ru rais, que 
es tá va mos so nhan do com es te dia, e 
ho je es ta mos aqui re ce ben do es se tra- 
tor. Ele vai aju dar mui to a cul ti var o 
ar roz, o fei jão e a de sen vol ver a nos sa 
pro du ção. Is so é mui to im por tan te 
pa ra nos sas co mu ni da des. Agra de ce- 
mos ao Go ver no, que sem pre tem tra- 
ba lha do pa ra aju dar o pro du tor”, dis- 
se.

Uso de más ca ras em lo cais aber tos

– Ci da des com mais de 70% da po pu la ção com 2 do ses
ou do se úni ca: más ca ra op ci o nal

Re a li za ção de reu niões e even tos pú bli cos e pri va dos:

Ou tras nor mas

Va ci na ção

Dú vi das e in for ma ções

CO RO NA VÍ RUS

Ti re su as dú vi das so bre
as no vas me di das 

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou na quin ta-fei ra
(11) a fle xi bi li za ção das me di das sa ni tá ri as con tra o co- 
ro na ví rus, prin ci pal men te em re la ção ao uso das más- 
ca ras. Ve ja abai xo os prin ci pais pon tos anun ci a dos:

– A más ca ra pas sa a ser op ci o nal em to do o Ma ra- 
nhão.

– Os pre fei tos po dem edi tar nor mas exi gin do o uso da
más ca ra, de acor do com a si tu a ção em ca da ci da de

Uso de más ca ras em lo cais fe cha dos

– Ci da des com me nos de 70%: más ca ra obri ga tó ria
– Ci da des com me nos de 70%: se es ta be le ci men to

exi gir com pro van te das 2 do ses ou do se úni ca pa ra o
aces so, a más ca ra é op ci o nal

– Os pre fei tos po dem edi tar nor mas exi gin do o uso da
más ca ra, de acor do com a si tu a ção em ca da ci da de

– Se guem as re gras edi ta das pe los mu ni cí pi os, que,
di an te da si tu a ção lo cal, vão de ci dir se há con di ções ou
não pa ra a re a li za ção

– A ta xa de con ta mi na ção de ve ser me nor que 1
– É pre ci so ob ser var as re gras so bre o uso de más ca ras
– É pre ci so con si de rar o avan ço da va ci na ção no mu- 

ni cí pio
– É pre ci so le var em con ta a ocu pa ção de lei tos

– Em pre ga dos e ser vi do res pú bli cos com sin to mas
de vem ser afas ta dos por 14 di as

– Lim pe za das mãos e am bi en tes are ja dos
– Sem res tri ção do aces so a es ta be le ci men tos
– Sem obri ga to ri e da de de me di ção de tem pe ra tu ra
– Pre fei tos po dem edi tar re gras mais rí gi das

– Mu ni cí pi os com me nos de 85% das do ses apli ca das
não re ce be rão no vas va ci nas

– Go ver no do Es ta do po de des lo car equi pes pa ra
apoi ar mu ni cí pi os com bai xa va ci na ção

– Ter cei ra do se pa ra pes so as com 50 anos ou mais (ca- 
len dá rio de fi ni do por ca da ci da de)

Fa le com a Ju ça ra, a aten den te vir tu al do Go ver no do
Ma ra nhão

What sApp (98) 9100-6166

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

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

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

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

08/11/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS comunica a realização de Audiência Pública 
no dia 02 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 da Fazenda – SEMFAZ. 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), 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
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PRESIDÊNCIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

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
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021
PROCESSO Nº 163742/2021

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua comissão setorial de licitação, designada 

pela Portaria nº 28/2021 de 25 de junho de 2021, torna público que realizará licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério o MENOR PREÇO GLOBAL, 

que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviço de manutenção 

preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, instalação e desinstalação, sem ônus 

adicional para o contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõe o sistema de 

climatização do prédio da sede da Agência Executiva Metropolitana (AGEM), na forma da Lei 

Federal nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente às disposições do Decreto nº 

3.555/2000 e suas alterações, Lei Estadual nº 10.403/2015 e subsidiariamente o Decreto nº 8.538/2015, 

Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 

8.666/1993. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá às 14h, do dia 01 de dezembro de 2021, 

no auditório da Agência Executiva Metropolitana localizada na Rua dos Guajurus, quadra 21, 

casa nº 04, Calhau, São Luís/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 

Comissão Setorial de Licitação - CSL/AGEM, no endereço citado acima, de segunda à sexta-feira, das 

13h às 18h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a apresentação de pen 

drive, ou impresso ao custo de 01 (uma) resma de papel A4. Também está disponível aos interessados 

no site www.agem.ma.gov.br.

São Luís (MA), 12 de novembro de 2021

Thiago Vanderlei Braga

Presidente da CSL/AGEM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 – AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0162097/2021-AGEM

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

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

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial 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 Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

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

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, 

Bacabal, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar 

licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, sob o regime de Empreitada Global, 

objetivando a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos serviços de implementação de medidas 

técnicas, administrativas, e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos 

irregulares urbanos na sede do município de Bacabal/MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame 

licitatório será realizada no dia 02 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), na sala de reuniões da 

Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser 

consultados gratuitamente e obtidos através do portal da transparência na forma digital através do endereço 

eletrônico https://www.bacabal.ma.gov.br/licitacoes, ou na forma física mediante a entrega no setor de 

licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA. 11 de novembro de 2021. ALAN AMORIM 

NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

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 PRE-
GÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, para registro de preços para aquisição eventual de lixei-
ras, papel toalha, papel higiênico, garrafas térmicas, dispensadores de papel, porta-copos, copos descartá-
veis, 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

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

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
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 

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.  A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, atra-
vés da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará reali-
zar, 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, Ica-
tu – 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 Comis-
são 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 Mu-
nicipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplica-
tulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 11 de novembro de 2021.  Denilson Odilon Fonsêca Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65.727-000

TRIZIDELA DO VALE- MA

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 28/2019, Decreto Municipal nº 015/2019 e pela Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Registro de Preços para prestação dos serviços de elaboração/execução e 
montagem de móveis projetados, de forma parcelada para atender as necessidades do Município de Trizidela 
do Vale/MA. ABERTURA: 24 de novembro de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. 
Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, por e-mail cplpm-
tv@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 03 de novembro de 2021. 
Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP
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SAMARTONY MAR TINS

Uma pro mes sa pa ra to da a vi da

INCENTIVO CULTURAL

Boi Linda Joia de São
João faz brincada virtual

C
om mais de 60 anos de tra di ção, a tur ma boa do
Bum ba meu boi Lin da Joia de São João con ti- 
nua fir me e for te. Fun da do em 1967 na re si dên- 
cia de Seu Ulis ses Men don ça por um gru po de

ami gos, em um pe que no in te ri or cha ma do San ta Ri ta,
no mu ni cí pio de Ma ti nha, a brin ca dei ra de so ta que da
Bai xa da po de ser con si de ra da um sím bo lo de re sis tên- 
cia da cul tu ra ma ra nhen se.

Con tem pla do em 2020 com o pro je to “Ma tan ça do
ga do na Bai xa da Ma ra nhen se”, em edi tal da Se cre ta ria
de Es ta do de Cul tu ra do Ma ra nhão (SEC MA), via Lei Al- 
dir Blanc, re a li za nes te sá ba do (13), uma edi ção vir tu al
do even to que po de ser aces sa da no ca nal do Bum ba
meu Boi Lin da Joia de São João no Youtube.

A pro gra ma ção que con ta rá com a par ti ci pa ção do
Boi Flor de Ma ti nha, Boi União do Po vo e Boi Es tre la de
Ou tro, se gui rá to dos pro to co los da Or ga ni za ção Mun di- 
al de Saú de por con ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus
(Co vid-19). A pro du ção é as si na da pe lo pro du tor cul tu- 
ral Clau dio Can ta nhe de.

O Lin da Joia pos sui 136 com po nen tes, sob a li de ran ça
de Do na Ca pi to li na Melô nio, a pre si den te. Ulis ses Men- 
don ça que ho je es tá com 90 anos, é o pa trão da brin ca- 
dei ra e can ta dor, ao la do de Ma ti as, Ne co e Be lar mi no.
En tre os brin can tes, a car re ga dei ra de san to, Ma ria do
Es pí ri to San to, é um dos des ta ques com o seu João Me- 
ni no. Cai xas de mar ca ção di tam o rit mo do boi. “Co me- 
ça mos mes mo co mo uma brin ca dei ra. Fi ze mos um boi
de man ça ba e to do sá ba do a gen te se reu nia pa ra can tar
e re zar pa ra São João. De pois fi ze mos uma reu nião e de- 
ci di mos fa zer um boi si nho pa ra brin car. Cor ta mos um
pe da ço de pau, co lo ca mos um cô fo e fi ze mos o es pi nha- 
ço no meio da man ça ba e fi cou bom de mais”, re lem- 

brou com emo ção Seu Ui is ses Men don ça o sur gi men to
da brin ca dei ra.

Seu Ulis ses Men don ça re ve lou que no co me ço a brin- 
ca dei ra con tou com a ori en ta ção de um se nhor que já ti- 
nha Vi cên cia com a cul tu ra do bum ba meu boi e foi ele
que ori en tou so bre qual era a fun ção dos per so na gens
co mo: ca zum bá, Ca ti ri na, Pai Fran cis co, va quei ros, ín- 
di os e ou tros que fa zem par te da brin ca dei ra além da
con fec ção das in du men tá ri as. “Nós co me ça mos a fa zer
o boi com lan te jou las, de pois com pa e tês e mi çan gas
nas ves ti men tas do brin can tes. Ai o boi fi cou bo ni to! Boi
pa nhou! Boi pa nhou! Nós fo mos cres cen do lo go e se
reu nin do pa ra fa zer o lom bo do boi que fi cou mui to bo- 
ni to. O ca zum bá que ria co lo car no me do boi de “pre go”.
E eu fa lei que não po dia ser es se no me e ai co lo quei Boi
Lin da Joia de São João e fi cou até ho je Lin da Joia”, con- 
tou o pa trão da brin ca dei ra e can ta dor.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Seu Ui lis ses re ve lou ain- 
da que ao fun dar o boi con tou pa ra a sua mãe que ha via
fei to uma pro mes sa pa ra São João a fim de que lhe aju- 
das se a le var em fren te a brin ca dei ra. “Até ho je es sa brin- 
ca dei ra ain da não se aca bou e pa ra mim é o mai or pra- 
zer é eu can tar boi pa ra São João”, res sal tou Seu Ulis ses.

Emo ci o na do em po der re lem brar to da a tra je tó ria do
Bum ba meu Boi Lin da Joia de São João, Seu Ulis ses
Men don ça pon tu ou que um dos mo men tos mais mar- 
can tes foi quan do a brin ca dei ra fez uma ra ma da pa ra
que o boi nun ca pa ras se de se apre sen tar. “Nun ca dei xa- 
mos de brin car no São João, só pa rou ago ra com es sa
mal va da des sa do en ça que meu boi pa rou. Lem bro que

co me cei a brin car na ida de de 12 anos e fui apren den do
com es se ve lho que nos aju dou. Quan do ele mor reu, ele
me en tre gou a tur ma de le e fi quei do no da brin ca dei ra”,
con tou Seu Ui lis ses.

Pa ra ele, que há mais de oi to dé ca das, fez do Bum ba
meu boi Lin da Joia de São João a sua fi lo so fia de vi da, o
bum ba meu boi mu dou mui to. “Quan do co me ça mos os
ca zum bás, por exem plo, a far da de les era fei tas com sa- 
co de es to pa e a ca re ta era fei tas com as fo lhas de pal mi- 
to, além dis so, eles se ro la vam no chão. Ho je os ca zum- 
bás são mais bo ni tos do que o boi. A coi sa mu dou. Mu- 
dou mui to. Ho je o boi es tá com um va lor aben ço a do. To- 
do mun do gos ta de bum ba meu boi. Só que mais do que
eu não!”, dis se Seu Ulis ses re ve lan do que nun ca man- 
dou gra var em dis co as to das da brin ca dei ra que tam- 
bém nun ca fez uma vi a gem fo ra do es ta do.

So bre co mo foi pa rar as ati vi da des du ran te a pan de- 
mia em 2020 e 2021, Seu Ulis ses fez ques tão de res sal tar
que São João com o seu mi la gre pro te geu o boi, pois foi
con tem pla do com re cur sos pa ra fa zer apre sen ta ção vir- 
tu al e re a li zar um so nho an ti go da brin ca dei ra que era se
apre sen tar em São Luís. Com re la ção a fu tu ro do Bum ba
meu boi Lin da Joia de São João, Seus Ui lis ses afir mou
que não es pe ra por um fu tu ro e que tu do que ti nha que
brin car já brin cou mes mo do en te e em uma ca dei ra de
ro das e que ho je es pe ra pe la mor te fa zen do que mais
gos ta que é: can tar e brin car bum ba meu boi pa ra São
João.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro
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de Es ta do de Cul tu ra do Ma ra nhão (SEC MA), via Lei Al- 
dir Blanc, re a li za nes te sá ba do (13), uma edi ção vir tu al
do even to que po de ser aces sa da no ca nal do Bum ba
meu Boi Lin da Joia de São João no Youtube.

A pro gra ma ção que con ta rá com a par ti ci pa ção do
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don ça que ho je es tá com 90 anos, é o pa trão da brin ca- 
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de man ça ba e to do sá ba do a gen te se reu nia pa ra can tar
e re zar pa ra São João. De pois fi ze mos uma reu nião e de- 
ci di mos fa zer um boi si nho pa ra brin car. Cor ta mos um
pe da ço de pau, co lo ca mos um cô fo e fi ze mos o es pi nha- 
ço no meio da man ça ba e fi cou bom de mais”, re lem- 

brou com emo ção Seu Ui is ses Men don ça o sur gi men to
da brin ca dei ra.

Seu Ulis ses Men don ça re ve lou que no co me ço a brin- 
ca dei ra con tou com a ori en ta ção de um se nhor que já ti- 
nha Vi cên cia com a cul tu ra do bum ba meu boi e foi ele
que ori en tou so bre qual era a fun ção dos per so na gens
co mo: ca zum bá, Ca ti ri na, Pai Fran cis co, va quei ros, ín- 
di os e ou tros que fa zem par te da brin ca dei ra além da
con fec ção das in du men tá ri as. “Nós co me ça mos a fa zer
o boi com lan te jou las, de pois com pa e tês e mi çan gas
nas ves ti men tas do brin can tes. Ai o boi fi cou bo ni to! Boi
pa nhou! Boi pa nhou! Nós fo mos cres cen do lo go e se
reu nin do pa ra fa zer o lom bo do boi que fi cou mui to bo- 
ni to. O ca zum bá que ria co lo car no me do boi de “pre go”.
E eu fa lei que não po dia ser es se no me e ai co lo quei Boi
Lin da Joia de São João e fi cou até ho je Lin da Joia”, con- 
tou o pa trão da brin ca dei ra e can ta dor.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Seu Ui lis ses re ve lou ain- 
da que ao fun dar o boi con tou pa ra a sua mãe que ha via
fei to uma pro mes sa pa ra São João a fim de que lhe aju- 
das se a le var em fren te a brin ca dei ra. “Até ho je es sa brin- 
ca dei ra ain da não se aca bou e pa ra mim é o mai or pra- 
zer é eu can tar boi pa ra São João”, res sal tou Seu Ulis ses.

Emo ci o na do em po der re lem brar to da a tra je tó ria do
Bum ba meu Boi Lin da Joia de São João, Seu Ulis ses
Men don ça pon tu ou que um dos mo men tos mais mar- 
can tes foi quan do a brin ca dei ra fez uma ra ma da pa ra
que o boi nun ca pa ras se de se apre sen tar. “Nun ca dei xa- 
mos de brin car no São João, só pa rou ago ra com es sa
mal va da des sa do en ça que meu boi pa rou. Lem bro que

co me cei a brin car na ida de de 12 anos e fui apren den do
com es se ve lho que nos aju dou. Quan do ele mor reu, ele
me en tre gou a tur ma de le e fi quei do no da brin ca dei ra”,
con tou Seu Ui lis ses.

Pa ra ele, que há mais de oi to dé ca das, fez do Bum ba
meu boi Lin da Joia de São João a sua fi lo so fia de vi da, o
bum ba meu boi mu dou mui to. “Quan do co me ça mos os
ca zum bás, por exem plo, a far da de les era fei tas com sa- 
co de es to pa e a ca re ta era fei tas com as fo lhas de pal mi- 
to, além dis so, eles se ro la vam no chão. Ho je os ca zum- 
bás são mais bo ni tos do que o boi. A coi sa mu dou. Mu- 
dou mui to. Ho je o boi es tá com um va lor aben ço a do. To- 
do mun do gos ta de bum ba meu boi. Só que mais do que
eu não!”, dis se Seu Ulis ses re ve lan do que nun ca man- 
dou gra var em dis co as to das da brin ca dei ra que tam- 
bém nun ca fez uma vi a gem fo ra do es ta do.

So bre co mo foi pa rar as ati vi da des du ran te a pan de- 
mia em 2020 e 2021, Seu Ulis ses fez ques tão de res sal tar
que São João com o seu mi la gre pro te geu o boi, pois foi
con tem pla do com re cur sos pa ra fa zer apre sen ta ção vir- 
tu al e re a li zar um so nho an ti go da brin ca dei ra que era se
apre sen tar em São Luís. Com re la ção a fu tu ro do Bum ba
meu boi Lin da Joia de São João, Seus Ui lis ses afir mou
que não es pe ra por um fu tu ro e que tu do que ti nha que
brin car já brin cou mes mo do en te e em uma ca dei ra de
ro das e que ho je es pe ra pe la mor te fa zen do que mais
gos ta que é: can tar e brin car bum ba meu boi pa ra São
João.

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

Realização
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PA TRÍ CIA CU NHA

Sai ba mais so bre di a be tes

Sin to mas mais fre quen tes
• Mic ção ex ces si va;
• Se de ex ces si va;
• Au men to do ape ti te;
• Per da de pe so;
• Can sa ço;
• Vi são em ba ça da;
• In fec ções fre quen tes

A DOENÇA

Diabetes; silenciosa,
porém mortal
O

14 de no vem bro é mar ca do
co mo Dia Mun di al do  Di a- 
be tes uma cam pa nha que
vi sa cons ci en ti zar so bre a

do en ça. De acor do com da dos do
Atlas do Di a be tes da Fe de ra ção In ter- 
na ci o nal de Di a be tes (IDF), o Bra sil é
o quin to país em mai or nú me ro de
pa ci en tes com a con di ção no mun do,
com 16,8 mi lhões de adul tos (20 a 79
anos), fi can do atrás ape nas da Chi na,
Ín dia, Es ta dos Uni dos e Pa quis tão. E a
es ti ma ti va é que a in ci dên cia da do- 
en ça che gue a 21,5 mi lhões em 2030,
sen do o di a be tes ti po 2 o mais pre va- 
len te. Com três clas si fi ca ções: di a be- 
tes ti po 1, ti po 2 e ges ta ci o nal, a do en- 
ça, se não for le va da a sé rio po de le var
a com pli ca ções gra ves.

No ti po 1, o pân cre as pro duz in su li- 
na de for ma in su fi ci en te de vi do a des- 

trui ção au toi mu ne de su as cé lu las.
Po de ocor rer em qual quer ida de, mas
é mais co mum em cri an ças, ado les- 
cen tes e adul tos jo vens.

O ti po 2 cor res pon de a 90% dos ca- 
sos da do en ça e ocor re de vi do a fa to- 
res co mo se den ta ris mo, obe si da de e
maus há bi tos ali men ta res.

Já o di a be tes ges ta ci o nal ocor re de- 
vi do à ele va ção dos ín di ces de gli co se
du ran te a ges ta ção, qua dro que, ge ral- 
men te, se nor ma li za após o par to.

O di a be tes ti po 2 é uma do en ça in- 
fla ma tó ria li ga da ao es ti lo de vi da e
que se gue os pas sos da epi de mia de
obe si da de no país.

“A Di a be tes mel li tus é uma do en ça
crô ni ca que es tá re la ci o na da  com a
ge né ti ca e ao es ti lo de vi da ruim co mo
mau há bi to ali men tar e se den ta ris- 
mo. A di a be tes não tem cu ra, mas
apre sen ta con tro le e até re mis são, o
pro ble ma é que mui tas pes so as nem
sa be que tem di a be tes, e não le vam a
sé rio a ques tão do di ag nós ti co pre co- 
ce. É is so é mui to sé rio, por que po de a
di a be tes  ter o de vi do con tro le   e até a
re mis são se o di ag nós ti co for fei to no
iní cio”, dis se a mé di ca Fer nan da So a- 
res Má xi mo, en do cri no lo gis ta do
Hap vi da Saú de.

Pa ra a mé di ca, a me lhor for ma de
pre ve nir o di a be tes é ter uma ali men- 
ta ção equi li bra da, além de li dar com o
fa tor emo ci o nal.

“É im por tan te apren der a ma ne jar
o es tres se, por que ele se re la ci o na
tam bém com o emo ci o nal e pre ci pi ta
o apa re ci men to da mes ma se a pes soa
tem a pre dis po si ção ge né ti ca.  Se mo- 
vi men tar, pra ti can do ati vi da des fí si- 
cas di a ri a men te, tam bém aju da no
con tro le gli cê mi co. Um so no re pa ra- 
dor aju da no equi li bro hor mo nal,
con tro la do a fo me e sa ci e da de, evi- 
tan do as sim exa ge ros que le va ao au- 
men to gli cê mi co”, ori en tou a mé di ca.

A Di a be tes mel li tus é

uma do en ça crô ni ca que

es tá re la ci o na da  com a

ge né ti ca e ao es ti lo de

vi da ruim co mo mau

há bi to ali men tar e

se den ta ris mo. A di a be tes

não tem cu ra, mas

apre sen ta con tro le e até
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que mui tas pes so as nem
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Obesidade é fator de risco para diabetes

De acor do com a mé di ca Fer nan da
So a res Má xi mo, a obe si da de é uma
das prin ci pais cau sas de di a be tes
mel li tus e por is so é im por tan te
acom pa nha men to mé di co e nu tri ci o- 
nal, pa ra  a per da de pe so. “Mes mo
que o pa ci en te não apre sen ta sin to- 
mas ele de ve se pre o cu par com exa- 
mes de ro ti na e di ag nós ti co pre co ce,
pois quan do apa re cem os sin to mas
es se pa ci en te já es tá des com pen sa do 
há anos. Com in ter ven ção no iní cio
po de mos con tro lar com pli ca ções que
são pró pri as da di a be tes”, dis se.

A pan de mia cau sa da pe la Co vid-19
afe tou a to dos, des re grou a vi da de to- 
do mun do e a ques tão de saú de no
mun do in tei ro, tan to em as pe ci tos fí- 
si cos quan to emo ci o nais, o que trou- 
xe uma sé rie de con se quen ci as. Uma
pes qui sa fei ta pe la Di et & He alth Un- 
der Co vid-19, re a li za da com res pon- 
den tes de 30 na ções em to do o mun- 
do, co lo cou as pes so as do Bra sil em
pri mei ro lu gar en tre as que mais acre- 
di tam ter mais en gor da do na pan de- 
mia. 52% de cla ra ram ter au men ta do
de pe so des de o iní cio da dis se mi na- 
ção da Co vid-19 no país.

Na mé dia glo bal, pou co me nos de 1
em ca da 3 en tre vis ta dos (31%) en gor- 
dou du ran te o pe río do.. En tre as pes- 
so as que en gor da ram, con si de ran do
to das as na ções, o au men to de pe so
mé dio foi de 6,1 kg. No Bra sil, fo ram
6,5 kg qui los a mais. Pa ra quem já ti- 
nha uma pre dis po si ção ge né ti ca, is so

po de ter acar re ta do em pro ble mas de
saú de.  “Com a pan de mia mui tos au- 
men ta ram de pe so de vi do al te ra ções 
co mo a  an si e da de, pre o cu pa ção e até
de pres são, hou ve des com pen sa ção
da di a be tes em pa ci en te que já ti- 
nham o di ag nós ti co e al guns ti ve ram
o di ag nós ti co na pan de mia de vi do o
CO VID pre ci pi tar es sas al te ra ções gli- 
cê mi cos. Pa ra ter um de vi do con tro le,
o ide al é fa zer acom pa nha men to com
mé di co en do cri no lo gis ta e com o nu- 
tri ci o nis ta, ter  es ti lo de vi da mais sau- 
dá vel co mo prá ti ca de exer cí ci os e ali- 
men tos nu tri ti vos”, en fa ti zou Fer nan- 
da Má xi mo.

Es se foi o ca so de Ana Pau la Cos ta,
42 anos. Fo ram 5 qui los a mais en tre
os me ses de agos to a de zem bro de
2020. De vi da men te acom pa nha da
por um pro fis si o nal e fa zen do ati vi da- 
de fí si ca re gu lar, ela es tá con se guin do
vol tar à vi da de an tes. “Me afun dei em
ca sa com tan tos pro ble mas. Ti ve per- 
da na fa mí lia, ti ve vá ri os pro ble mas
emo ci o nais que me ti ra ram do ei xo e
que me fi ze ram bus car na co mi da o
que não es ta va con se guin do re sol ver.
Eu já es ta va aci ma do pe so e com os 5
qui los a mais bei rei a obe si da de. Mas
já es tou re to man do a mi nha vi da, en- 
tre er ros e acer tos eu es tou con se- 
guin do” dis se.

A ci da de de São Luís es tá en tre as
ca pi tais com me nor quan ti da de de
obe sos (12,9%), de acor do com da dos
da  Vi gi tel (Vi gi lân cia de Fa to res de
Ris co e Pro te ção pa ra Do en ças Crô ni- 
cas por Inqué ri to Te lefô ni co), pes qui- 
sa re a li za da pe lo Mi nis té rio da Saú de,
em 2020.

Por to Ale gre é a ca pi tal que pos sui a
mai or quan ti da de de pes so as com ex- 
ces so de pe so (55,4%), se gui da por
For ta le za (53,7) e Ma ceió (53,1). Já na
lis ta das ca pi tais que pos su em o me- 
nor ín di ce de pes so as com so bre pe so
es tão São Luís (39,8%), Pal mas
(40,3%), Te re si na (44,5%) e Ara ca ju
(44,5%). São Pau lo apre sen ta 47,9% de
pes so as com ex ces so de pe so. A pro- 
por ção no Rio de Ja nei ro é de 49,6%, e

no Dis tri to Fe de ral é de 49,1%.
Já a ca pi tal com mais obe sos é Ma- 

ca pá (21,4%), se gui da por Por to Ale- 
gre (19,6%), Na tal (18,5%) e For ta le za
(18,4%). As ca pi tais com me nor quan-
ti da de de obe sos são: Pal mas (12,5%),
Te re si na (12,8) e São Luís (12,9%).

O di a be tes é uma do en ça crô ni ca e,
des sa for ma, não há cu ra. Po de ocor-
rer uma nor ma li za ção nos ní veis de
açú car no san gue de vi do ao tra ta-
men to e con tro le ade qua do. Ain da as-
sim, é im por tan te não aban do nar o
tra ta men to, nem o acom pa nha men to
mé di co.

No di a be tes ti po 1, a ge né ti ca é
con si de ra da um im por tan te fa tor de
ris co. Já no ti po 2, pré-di a be tes, hi per- 
ten são, co les te rol ele va do, obe si da de,
do en ça re nal crô ni ca e ová ri os po li- 
cís ti cos são con si de ra dos fa to res de
ris co

Sem o acom pa nha men to e con tro- 
le ade qua do da do en ça, po de ha ver
uma sé rie de com pli ca ções, co mo do- 
en ça re nal, re ti no pa tia, glau co ma, ca- 
ta ra ta, in fec ções na pe le e neu ro pa tia
pe ri fé ri ca, que po de le var à am pu ta-
ção.

• Dia 13, às 16h – Ato show no Par que do Ran ge dor, e
plan tio de mu das de ár vo res em ho me na gem às vi ti mas
de fe mi ni ci dio;
• Dia 14, às às 10h – Pan fle ta gem na Fei ri nha  São Luís
• De 16 a 20  – Pa les tras em es co las, co mu ni da des, uni -
ver si da des
• Dia 21, às 6h30 –  Cor ri da na Ave ni da Li to râ nea. (P.C)

V SE MA NA ES TA DU AL

Com ba te  ao
fe mi ni cí dio  no es ta do

“Pe lo di rei to de exis tir” é o te ma es co lhi do pa ra a V Se- 
ma na Es ta du al de Com ba te ao Fe mi ni cí dio que co me ça
nes te sá ba do, 13 e vai até o dia 21 de no vem bro, pro mo- 
vi da pe la Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, Pro je to So mos To- 
dos Ma ri a nas e Po lí cia Ci vil, com ati vi da des, co mo: ato
show, dis tri bui ção de ma te ri ais in for ma ti vos e pa les tras.

O Ma ra nhão re gis tra cer ca de 35 ca sos de fe mi ní ci dio,
con for me da dos da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca.
Mas to dos os di as os no ti ciá ri os es tam pam re por ta gens
so bre vi o lên cia con tra a mu lher, ten ta ti vas de as sas si na- 
to, es tu pros,  as sé dio, im por tu na ção, abu so, agres são.  A
cam pa nha tem co mo ob je ti vo cha mar a  aten ção da so- 
ci e da de so bre a re la ção ho mem e mu lher, pa ra que ela
não se ja es pa ço de opres são, vi o lên cia e do mí nio, mas
de afe to e diá lo go. O Bra sil é o quin to país em nú me ros
de fe mi ni cí di os. “O dia 13 de no vem bro, dia do fe mi ni cí- 
dio da Ma ri a na Cos ta foi de cla ra do Dia Es ta du al de
Com ba te ao Fe mi ni cí dio. En tão to dos os anos fa ze mos a
Se ma na de Com ba te ao Fe mi ni cí dio,  mo men to em que 
mo bi li a mos a so ci e da de em ge ral pa ra que a gen te pos sa
de for ma ir ma na da di zer não a es sa vi o len cia que  in fe- 
liz men te tem nos ma ta do to dos os di as”, dis se Su san Lu- 
ce na, di re to ra da Ca sa da Mu lher Bra si lei ra.

A pro gra ma ção co me ça dia 13, às 16h, com um ato
show no Par que do Ran ge dor, e plan tio de mu das de ár- 
vo res em ho me na gem às vi ti mas de fe mi ni ci dio. No dia
14, às 10h, ha ve rá pan fle ta gem na Fei ri nha  São Luís; de
16 a 20 ha ve rá pa les tras em es co las, co mu ni da des, uni- 
ver si da des; e no dia 21, às 6h30, o even to se rá en cer ra do
com uma  Cor ri da na Ave ni da Li to râ nea. “Nós acom pa- 
nha mos a quan ti da de de mu lhe res que con ti nu am sen- 
do as sas si na das es pe ci al men te na si tu a ção e con tex to
de vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar, en tão é ne ces sá rio
que bus que mos re for çar cam pa nhas co mo es sa pa ra
que a so ci de a de te nha con cep ção que não bas ta o Es ta- 
do se en vol ver, se mo bi li zar, e fa zer in ter ven ções,  é ne- 
ces sá rio que to do mun do se en vol va in di vi du al men te.
Es pe ra mos a con tri bui ção e a par ti ci pa ção de to dos e
to das”, dis se a de le ga da.

Atu an do no com ba te a vi o lên cia de gê ne ro a Ca sa da
Mu lher Bra si lei ra dis põe da re de de pro te ção às ví ti mas
de vi o lên cia que abran ge a vi o lên cia fí si ca, psi co ló gi ca,
pa tri mo ni al, do més ti ca, en fim, to do um am pa ro pa ra
que a mu lher ví ti ma de vi o lên cia se ja aco lhi da.

Fe mi ni cí dio é o as sas si na to de uma mu lher co me ti do
de vi do ao fa to de ela ser mu lher ou em de cor rên cia da
vi o lên cia do més ti ca. Foi in se ri do no Có di go Pe nal co mo
uma qua li fi ca ção do cri me de ho mi cí dio em 2015 e é
con si de ra do cri me he di on do. No Bra sil, qua se 15% dos
ho mi cí di os de mu lhe res co me ti dos em 2020, em que os
au to res eram par cei ros ou ex-par cei ros das ví ti mas, não
fo ram re gis tra dos de vi da men te co mo fe mi ni cí dio.

Cri mes cho cam
Um dos ca sos re cen tes que cho cou a po pu la ção em

São Luís  foi o as sas si na to de  Gil di le ne Bo te lho Bra ga, de
31 anos, em se tem bro, na Vi la Ba can ga em São Luís, 
mor ta a fa ca das na fren te dos fi lhos. O prin ci pal sus pei- 
to de co me ter o cri me é o ex-com pa nhei ro da ví ti ma.

A ví ti ma ain da che gou a ser en ca mi nha da ao hos pi tal,
mas não re sis tiu. Após co me ter o cri me, o sus pei to ain- 
da ten tou fu gir, mas foi pre so em fla gran te na BR-135 na
saí da de São Luís. O ho mem foi en ca mi nha do à Su pe- 
rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP)
pa ra o cum pri men to das me di das le gais.

Em ou tu bro pas sa do, um ho mem foi pre so tem po ra- 
ri a men te pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão sus pei to de ter
pra ti ca do o cri me de fe mi ni cí dio con tra uma se nho ra
ido sa, no úl ti mo dia 9 de ou tu bro, no Po vo a do Ma ta Fo- 
me, zo na ru ral de Ba ca bal. A in ves ti ga ção e pri são fo ram
co or de na das pe la De le ga cia Es pe ci al da Mu lher de Ba- 
ca bal. Se gun do a de le ga cia es pe ci a li za da, após o co me- 
ti men to do cri me, o au tor fu giu do lo cal e pas sou a vi ver
es con di do no ma to, na zo na ru ral da ci da de. A pri são
ocor reu após os in ves ti ga do res re ce be rem a in for ma ção
de que o sus pei to es ta va es con di do em um po vo a do.

Após os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos ca bí veis
pres ta dos na de le ga cia, o pre so foi con du zi do à uni da de
pri si o nal de Ba ca bal, on de per ma ne ce rá à dis po si ção da
Jus ti ça. Se vo cê pre sen ci ar/vi ven ci ar al gu ma si tu a ção
de vi o lên cia con tra mu lher dis que 180 e fa le com a Cen- 
tral de Aten di men to à Mu lher em Si tu a ção de Vi o lên cia;
se pre ci sar de au xí lio ime di a to bas ta dis car 190(Po lí cia
Mi li tar); ou tra op ção em ca sos de emer gên cia é o apli ca- 
ti vo Sal ve Ma ria Ma ra nhão(dis po ní vel na Play Sto re). A
sua de nún cia po de aju dar a rom per um ci clo de vi o lên- 
cia!

Pro gra ma ção da Se ma na

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

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

His tó ria

So bre o even to

CAMPANHA

Quem vai adotar uma
cartinha do Papai Noel?

Uma das cam pa nhas de so li da ri e- 
da de mais ad mi ra das do Bra sil, o Pa- 
pai No el dos Cor rei os 2021, já es tá dis- 
po ni bi li zan do car ti nhas pa ra que pa- 
dri nhos e ma dri nhas pos sam ado tá-
las. Em São Luís foi lan ça da ofi ci al- 
men te no úl ti mo dia 11 e vai até o dia
12 de de zem bro com pon to de pon tos
de ado ção si tu a dos nas agên ci as de
Cor rei os da Pra ça João Lis boa, Dal
Pla za Cen ter (Cohab) e Shop ping do
Au to mó vel (Ave ni da dos Ho lan de ses).
Pa ra cum prir com to dos os pro to co los
de se gu ran ça, a cam pa nha se rá hí bri- 
da (fí si ca e di gi tal): as ado ções de car- 
tas po de rão ser fei tas tam bém, por
meio on li ne, no en de re ço
https://blog no el.cor rei os.com.br/

Mi lha res de car ti nhas emo ci o nan- 
tes es cri tas por alu nos ma tri cu la dos
na re de pú bli ca de en si no até o 5º ano,
ou ain da, por cri an ças em si tu a ção de

vul ne ra bi li da de so ci al, com até 10
anos de ida de, es ta rão dis po ni bi li za- 
das no blog da cam pa nha e nos  pon- 
tos de ado ção.  Es tu dan tes da Cre che
Es co la Ma ria de Je sus Car va lho se rão
con tem pla dos na cam pa nha des te
ano. A cam pa nha tam bém se rá re a li- 
za da em mais 11 ci da des do in te ri or
do es ta do. Es sa é a mai or cam pa nha
na ta li na do país, que há mais de 32
anos aju da a fa zer o Na tal de mi lha res
de cri an ças mais fe liz.

Os pe di dos das cri an ças são dos
mais va ri a dos: bo las, bo ne cas, cal ça- 
dos e até ma te ri ais es co la res. A ca da
fim de ano, a es ta tal co lo ca to da a sua
ex per ti se em lo gís ti ca e a for ça de seus
em pre ga dos pa ra aten der às ex pec ta- 
ti vas des ses me ni nos e me ni nas, con- 
cre ti zar bon da des e co nec tar co ra- 
ções. Além de es ti mu lar as cri an ças a
es cre ve rem car tas, a cam pa nha Pa pai

No el dos Cor rei os pro pa ga tam bém os
va lo res na ta li nos, co mo so li da ri e da de
e es pe ran ça.

Há mais de 30 anos, os em pre ga dos
dos Cor rei os, co mo vi dos com as car ti- 
nhas em le tri nhas re cém-apren di das
ou trans for ma das em de se nhos co lo- 
ri dos que che ga vam até a em pre sa,
de ci di ram ti rar es ses so nhos do pa pel.
Nas cia aí uma das cam pa nhas de so li- 
da ri e da de mais que ri das do país: o
Pa pai No el dos Cor rei os.

A ação ga nhou for ça, se es pa lhou e
ho je une a em pre sa e a po pu la ção em
uma gran de cor ren te de amor e ge ne- 
ro si da de. Além das car ti nhas das cri- 
an ças da so ci e da de, des de 2010, os
alu nos de es co las pú bli cas são con vi- 
da dos a tam bém ex pres sa rem seus
de se jos ao Pa pai No el.

EMPREENDEDORISMO

Biscoito de babaçu é sucesso no Maranhão
Nes te fim de se ma na, acon te ce a

Ma ra to na Em bra pa de Em pre en de- 
do ris mo, a ser re a li za da du ran te a 14ª
edi ção Se ma na Glo bal de Em pre en- 
de do ris mo com ati vi da des to tal men- 
te gra tui tas, on-li ne e pa ra to das as re- 
giões do Bra sil e in se ri da em abril des- 
te ano pe lo Go ver no Fe de ral no ca len- 
dá rio na ci o nal pa ra es ti mu lar o em- 
pre en de do ris mo ru ral. O pú bli co-al- 
vo são ho mens e mu lhe res do cam po,
pe que nas agroin dús tri as, co o pe ra ti- 
vas, as so ci a ções, star tups em pro ces- 
so de es tru tu ra ção e ou tros em pre en- 
di men tos in te res sa dos em ino var ou
am pli ar seus ne gó ci os. O even to te rá
trans mis são pe lo ca nal da Em bra pa
no YouTube pe lo link Ma ra to na Em- 
bra pa – Pa les tra “Co mo o bis coi to saiu
do ba ba çu al e che gou à po lí ti ca pú bli- 
ca.” – YouTube, com a par ti ci pa ção de
14 Cen tros de Pes qui sa, en tre eles a
Em bra pa Co cais (São Luís-MA).

A Uni da de da Em bra pa no Ma ra- 
nhão vai par ti ci par com a pa les tra
“Co mo o bis coi to saiu do ba ba çu al e
che gou à po lí ti ca pú bli ca”, mi nis tra da
pe la pes qui sa do ra e che fe de trans fe- 

rên cia de tec no lo gia, Gui lher mi na
Cayres. Se gun do ela, “a apre sen ta ção
vai con tar a his tó ria de pro je to de pes- 
qui sa que nas ceu de uma cu ri o si da de
em apro xi mar área s do co nhe ci men- 
to téc ni co e do co nhe ci men to tra di ci- 
o nal (ci en tis tas, chefs de co zi nha e
que bra dei ras de co co) pa ra ‘ape nas’
me lho rar a for mu la ção de ali men tos
pro du zi dos em uma agroin dús tria fa- 
mi li ar qui lom bo la, co me çan do com
bis coi to à ba se de ba ba çu”. No de cor- 
rer do pro je to, vá ri os par cei ros fo ram
se agre gan do à ex pe ri ên cia, que se
tor nou a re fe rên cia pa ra cri ar a po lí ti- 
ca de ino va ção so ci al do Es ta do do
Ma ra nhão. A pa les tra vai con tar com a
par ti ci pa ção da pre si den te do Clu be
de Mães Lar de Ma ria, Ro sel ma Li car.

Par ti ci pam des sa ini ci a ti va 20 Uni- 
da des Des cen tra li za das e di ver sos
par cei ros, que abor da rão te mas co mo
bo as prá ti cas na pro du ção de do ces,
ge lei as, quei jos, pro ces sa men to mí ni- 
mo e agre ga ção de va lor pa ra a man- 
di o ca, opor tu ni da des de ge ra ção de
ren da pa ra a agri cul tu ra fa mi li ar, pro- 
du ção or gâ ni ca, ne gó ci os co mu ni tá- 
ri os, aces so a mer ca dos com pe ti ti vos
por meio da cer ti fi ca ção, opor tu ni da- 
des ofe re ci das pe lo agro pa ra as star- 
tups, ace le ra ção de star tups ba se a da
em tec no lo gi as di gi tais pa ra a agro pe- 
cuá ria, quan do mu dar o ru mo dos ne- 
gó ci os, além do lan ça men to de cur sos
a dis tân cia (EAD) que fa zem par te da
vi tri ne e-Cam po pa ra trans fe rên cia de
tec no lo gia e in clu são pro du ti va.

Os ei xos de atu a ção das ati vi da des
pro mo vi das pe la Ma ra to na Em bra pa
de Em pre en de do ris mo na SGE são:
am pli a ção e cri a ção de no vos ne gó ci- 
os, ino va ção, po lí ti cas pú bli cas, sus- 
ten ta bi li da de e trans for ma ção di gi tal.
A Se ma na Glo bal de Em pre en de do- 
ris mo (SGE) é um mo vi men to que
mo bi li za di ver sas ins ti tui ções no País
em tor no do fo men to à cul tu ra em- 

pre en de do ra, co mo uni ver si da des,
em pre sas pú bli cas e pri va das, or ga ni- 
za ções do Ter cei ro Se tor e o Se brae,
quan do acon te cem di ver sas ati vi da- 
des co mo pa les tras, se mi ná ri os, de- 
ba tes, cur sos e ou tras ati vi da des com
di fe ren tes pú bli cos e te má ti cas, mas
sem pre fo can do o em pre en de do ris-
mo.

A apre sen ta ção vai

con tar a his tó ria de

pro je to de pes qui sa que
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tra di ci o nal

NO VEM BRO AZUL

Sem me do do to que
e que bran do o ta bu! 

Pa ra mui tos ho mens po de ser um ver da dei ro de sa fio
fa zer o exa me do to que re tal, que é uma in ves ti ga ção
pre co ce do cân cer de prós ta ta, o se gun do mais co mum
en tre os ho mens (atrás ape nas do cân cer de pe le não-
me la no ma). Es te mês é de di ca do à cam pa nha “No vem- 
bro Azul”, que tem co mo ob je ti vo sen si bi li zar e cons ci- 
en ti zar so bre a im por tân cia da pre ven ção ao cân cer de
prós ta ta.

O “No vem bro Azul” tam bém bus ca cri ar en tre o pú- 
bli co mas cu li no um há bi to de aten ção com a saú de de
for ma cons tan te, du ran te to do o ano, e não ape nas du- 
ran te a cam pa nha. His to ri ca men te, eles vão me nos aos
con sul tó ri os, o que faz com que mui tas en fer mi da des só
se jam di ag nos ti ca das em es tá gio avan ça do, di fi cul tan- 
do o tra ta men to e po den do le var a um mai or nú me ro de
óbi tos. É o que ocor re com o cân cer de prós ta ta. A do en- 
ça não cos tu ma mos trar si nais até que es te ja em es tá gio
bas tan te avan ça do.

A psi có lo ga e co or de na do ra do cur so de Psi co lo gia da
Fa cul da de Pi tá go ras, Fer nan da Zei dan, ex pli ca so bre es- 
sa re sis tên cia de al guns ho mens não pro cu ra rem o ser- 
vi ço de saú de. “O ho mem ain da é vis to em mui tas cul tu- 
ras co mo um ser que pre ci sa de mons trar for ça e co ra- 
gem e, por is so, é pre ci so de sen vol ver um tra ba lho de
edu ca ção em ter mos psi co ló gi cos, com uma abor da- 
gem te ra pêu ti ca, mos tran do que são hu ma nos e, por- 
tan to, es tão su jei tos a do en ças tam bém”, pon tua.

O ho mem ain da é vis to em mui tas

cul tu ras co mo um ser que pre ci sa

de mons trar for ça e co ra gem e, por

is so, é pre ci so de sen vol ver um

tra ba lho de edu ca ção em ter mos

psi co ló gi cos

A es pe ci a lis ta res sal ta que a mai o ria dos ho mens ain- 
da re sis te a fa zer exa mes pre ven ti vos e a bus car o di ag- 
nós ti co pre co ce por que as so cia o cui da do com a saú de a
uma de mons tra ção de fra que za. Da dos com pro vam a
re sis tên cia dos ho mens a pro cu ra rem um ser vi ço de
saú de.  Se gun do o Pro gra ma Na ci o nal de Saú de, do Go- 
ver no Fe de ral, a pro por ção de mu lhe res (82,3%) que fo- 
ram a uma con sul ta em 2019 foi su pe ri or à dos ho mens
(69,4%). “É pre ci so aca bar com qual quer ti po de pre con- 
cei to ou es tig ma de he roís mo que pre ju di que a saú de
mas cu li na. Pa ra is so, é ne ces sá rio que ha ja mai or aces so
à cam pa nhas de cons ci en ti za ção e in for ma ções so bre a
do en ça e tro ca de ex pe ri ên ci as en tre ami gos e fa mi li a- 
res, de for ma a in cen ti var o cui da do com a saú de”, ori- 
en ta.

É pre ci so aca bar com qual quer ti po

de pre con cei to ou es tig ma de

he roís mo que pre ju di que a saú de

mas cu li na. Pa ra is so, é ne ces sá rio

que ha ja mai or aces so à cam pa nhas

de cons ci en ti za ção

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro
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13 cidades maranhenses estão com percentual acima de 70% da população maior de
12 anos com esquema vacinal completo contra a covid-19

Ban cos

Fun ci o na lis mo pú bli co

Su per mer ca dos

SAIBA QUAIS!

Em 13 cidades o uso de
máscaras é desobrigado

C
om o de cre to do go ver na dor 
do Ma ra nhão, on de fle xi bi li- 
za o uso de más ca ras no es ta- 
do, 13 ci da des ma ra nhen ses 

es tão com per cen tu al aci ma de 70% 
da po pu la ção mai or de 12 anos com 
es que ma va ci nal com ple to con tra a 
co vid-19, por tan to on de não é mais 
obri ga tó rio o uso de más ca ras em lo- 
cais aber tos e fe cha dos.

A pu bli ca ção do go ver na dor do es- 
ta do, Flá vio Di no, veio um dia após ele 
de cre tar a fle xi bi li za ção das me di das 
sa ni tá ri as con tra o co ro na ví rus, prin- 
ci pal men te em re la ção ao uso das 
más ca ras (de cre to 37.176-10).

So bre as más ca ras
• O uso de más ca ras em lo cais aber- 

tos pas sa a ser op ci o nal em to do o 
Ma ra nhão. Os pre fei tos po dem edi tar 
nor mas exi gin do o uso da más ca ra, de 
acor do com a si tu a ção em ca da ci da- 
de.
• O uso de más ca ras em lo cais fe cha- 
dos em ci da des com mais de 70% da 
po pu la ção com 2 do ses ou do se úni ca 
é op ci o nal. Em ci da des com me nos de 
70% a  más ca ra é obri ga tó ria. Em ci- 
da des com me nos de 70%, se es ta be- 
le ci men to exi gir com pro van te das 2 
do ses ou do se úni ca pa ra o aces so, a 
más ca ra é op ci o nal. Os pre fei tos po- 
dem edi tar nor mas exi gin do o uso da 
más ca ra, de acor do com a si tu a ção 
em ca da ci da de.

A FLEXIBILIZAÇÃO DE MÁSCARAS COMEÇOU A VALER APÓS ANÚNCIO DO GOVERNADOR

Afon so Cu nha, Al cân ta ra, Ba cu ri- 
tu ba, Ca xi as, Ce dral, Gui ma rães, Jun- 
co do Ma ra nhão, Mi rin zal, No va Co li- 
nas, San to An to nio dos Lo pes, São 
Luís, São João dos Pa tos e Su cu pi ra do 
Ri a chão são as ci da des com es se per- 
fil, com po pu la ção aci ma de 12 anos 
com as du as do ses de va ci nas apli ca- 
das e  re gis tra das.

O mu ni cí pio de Afon so Cu nha é 
que tem o mai or per cen tu al de va ci- 
na ção com ple to, com 93%. A ca pi tal 
ma ra nhen se es tá com 84,5%, e No va 
Co li nas tem 70,2%.

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Veja o que abre e o que fecha no feriado

Na se gun da-fei ra (15) é co me mo ra- 
do o Dia Na ci o nal da Pro cla ma ção da
Re pú bli ca, ser vi ços de vem ter al te ra- 
ção no ho rá rio de fun ci o na men to na
ca pi tal.

Con fi ra as mu dan ças no fe ri a do:
Fun ci o na rão em ex pe di en te nor- 

mal, das 10h às 22h, Shop ping da Ilha,
São Luís Shop ping, Rio Anil Shop ping,
Pá tio Nor te Shop ping e Tro pi cal
Shop ping.

Ser vi ços de ur gên ci as e emer gên ci- 
as das uni da des de Pron to – Aten di- 
men to (UPA), do Hos pi tal Mu ni ci pal
Djal ma Mar ques (So cor rão I) e Dr.
Cle men ti no Mou ra (So cor rão II), uni- 
da des mis tas con ti nu am aten den do a
po pu la ção nor mal men te.

Se gun do a Fe de ra ção Bra si lei ra de
Ban cos (Fe bra ban), não ha ve rá ex pe- 
di en te ban cá rio na se gun da-fei ra
(15), Dia da Pro cla ma ção da Re pú bli- 

ca. Ain da as sim, áre as de au to a ten di- 
men to fi ca rão dis po ní veis pa ra os cli- 
en tes, as sim co mo ca nais di gi tais e re- 
mo tos de aten di men to, co mo in ter net
e mo bi le ban king. Con tas de con su- 
mo (água, ener gia, te le fo ne, etc.) e
car nês po dem ser pa gas, sem acrés ci- 
mo, na ter ça-fei ra (16).

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Ur ba nis- 
mo e Ha bi ta ção (Se murh) man te rá,
no fe ri a do, equi pes da Blitz Ur ba na
que atu a rão em re gi me de plan tão pa- 
ra aten der ocor rên ci as re la ci o na das
ao co mér cio in for mal, pos tu ra e apre- 
en são de ani mais. Já a Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Trân si to e Trans por tes
(SMTT), in for ma que a fro ta de ôni- 
bus que cir cu la rá no fe ri a do do dia 15
de no vem bro se rá a mes ma pre vis ta
pa ra os do min gos.

O ór gão in for ma que so li ci ta ções
de pe rí cia po dem ser fei tas por meio

dos te le fo nes 98607-9807 e 3214-
1149. A ou vi do ria po de ser aci o na da
pe los nú me ros 156 ou 99161-5632.

A Se cre ta ria de Es ta do da Ges tão,
Pa trimô nio e As sis tên cia dos Ser vi do-
re (Se gep) in for ma que, o De cre to n
36.417, de 18 de de zem bro de 2020,
es ta be le ce o ca len dá rio de fe ri a dos e
de pon tos fa cul ta ti vos a ser ob ser va do
pe los ór gãos e en ti da des da Ad mi nis- 
tra ção Pú bli ca Es ta du al no exer cí cio
de 2021. 

Nes te sen ti do, du ran te o fe ri a do da
Pro cla ma ção da Re pú bli ca, dia 15, se- 
rão man ti dos os ser vi ços es sen ci ais,
es pe ci al men te aque les que, por for ça
de nor mas pró pri as, não po dem so- 
frer so lu ção de con ti nui da de.

O Gru po Ma teus in for mou que o
ho rá rio de fun ci o na men to em to da
re de de ve ser nor mal du ran te a se gun-
da-fei ra (15).

Di fi cul da des

Fa ses da vi da es co lar

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

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

Even to da SOS Vi da e
par cei ros cla ma rá pe la
paz no trân si to e te rá
bên ção dos veí cu los

A SOS VI DA e vá ri os par cei ros ce le bra ção pe lo dé ci- 
mo pri mei ro ano con se cu ti vo (des de 2011) o  Dia Mun- 
di al em me mó ria das ví ti mas de aci den tes de trân si to
(em in glês, WDR-World Day Re mem bran ce), que ocor- 
re rá dia 21.11.21(do min go) das 7h30 às 10h30, na Av. Li- 
to râ nea, em São Luís. Es te dia foi ins ti tuí do pe la ONU
(Or ga ni za ção das Na ções Uni das) em 1995 em ra zão da
vi o lên cia no trân si to ser uma pan de mia no mun do in- 
tei ro, que ma ta mais do que as guer ras.
A pro gra ma ção do even to cons ta: exe cu ção do hi no na- 
ci o nal e has te a men to da ban dei ra bra si lei ra, ora ções
ini ci ais fei ta por um pa dre e um pas tor; sol tu ra de ba lões
bran cos, sim bo lo gia dos mor tos no trân si to com ex po si- 
ção de cru zes; bên ção dos veí cu los, car re a ta, mo to ci a ta,
ex po si ção de car ros ava ri a dos, ex po si ção de mui tas fai- 
xas re la ti vas a vi o lên cia no trân si to etc.
A ma ni fes ta ção co me ça ao la do da pra ça das es tá tu as
dos pes ca do res na praia de São Mar cos e de pois se des- 
lo ca até a pra ça de ali men ta ção no Ca lhau. A or ga ni za- 
ção do even to con vi da vo cê lei tor a par ti ci par des te mo- 
vi men to em fa vor da vi da.
A im por tân cia e os de sa fi os de tra ba lhar a edu ca ção
pa ra o trân si to na re de de en si no 
Abor dar edu ca ção pa ra o trân si to no pla ne ja men to pe- 
da gó gi co do en si no é uma ação pre vis ta no Có di go de
Trân si to Bra si lei ro (CTB), que de ter mi na, no Art. 76 do
ca pí tu lo VI, a dis cus são da te má ti ca na pré-es co la, en si- 
no fun da men tal, mé dio e su pe ri or. En tre ou tros tó pi cos,
o tex to es ta be le ce a ado ção de um cur rí cu lo in ter dis ci- 
pli nar com con teú do pro gra má ti co so bre se gu ran ça de
trân si to e a ca pa ci ta ção de edu ca do res. O Por tal do
Trân si to con ver sou com a pe da go ga mes tre em Edu ca- 
ção e es pe ci a lis ta em psi co lo gia do trân si to, Be a triz Ro- 
cha Arau jo, pa ra en ten der co mo abor dar o te ma den tro
de sa la de au la e qual o atu al ce ná rio e ex pec ta ti vas em
re la ção à in clu são des sas dis cus sões nas es co las bra si- 
lei ras.

Se gun do a es pe ci a lis ta, uma das prin ci pais ca rên ci as
na abor da gem é a fal ta de es ta bi li da de na ro ti na pe da- 
gó gi ca. “Ele [o trân si to] é tra ba lha do es po ra di ca men te e
não de uma for ma con tí nua e nem sis te ma ti za da. Is so
de ve ria ocor rer por meio de pla ne ja men to e ações co or- 
de na das en tre os ór gãos e en ti da des do Sis te ma Na ci o- 
nal de Trân si to e de Edu ca ção da União, dos Es ta dos e do
dis tri to fe de ral, bem co mo dos mu ni cí pi os”, apon ta a
edu ca do ra. Ain da se gun do ela, a pró pria le gis la ção de
trân si to, ape sar de men ci o nar a edu ca ção pa ra o trân si- 
to, não ex pli ci ta co mo is so de ve ser co lo ca do em prá ti ca.

“Tem a pre vi são de se tra ba lhar o trân si to na re de de
en si no, po rém is so não es tá es pe ci fi ca do de que for ma vai
acon te cer”. 

E es se ce ná rio aca ba in flu en ci an do em di ver sos fa to- 
res, co mo a pró pria fal ta de ca pa ci ta ção dos edu ca do res
den tro da sa la de au la. “O pro fes sor tem mui to co nhe ci- 
men to. Eu não sei, po rém, se ele es tá pre pa ra do pa ra is- 
so, até por que a for ma ção de le, não en vol ve es sas ques- 
tões. Exis te um gran de ca mi nho pa ra acon te ça es sa im- 
ple men ta ção, a for ma co mo ho je es tá sen do tra ta do nas
es co las é ide al? Acre di to que não, mas no mo men to é o
que te mos”, diz.

A pe da go ga tam bém afir ma que é ne ces sá rio adap tar
a abor da gem de acor do com al guns as pec tos pre sen tes
e es pe cí fi cos de ca da tur ma.

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

Art. 305. Afas tar-se o con du tor do veí cu lo do lo cal do
aci den te, pa ra fu gir à res pon sa bi li da de pe nal ou ci vil
que lhe pos sa ser atri buí da:      (Vi de ADC 35)

Pe nas – de ten ção, de seis me ses a um ano, ou mul ta.
Mor tos no trân si to no Ma ra nhão
De ja nei ro a ou tu bro de 2021 já mor re ram no trân si to

no Ma ra nhão 889 pes so as das quais 428 mo to ci clis tas. É
uma tra gé dia.

Fon te: Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
Fa ça a sua par te pe lo Trân si to Se gu ro: se ja obe di en- 

te às Leis do Trân si to.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro
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Alguns clubes já comemoram a permanência na Série B, no entanto,
matematicamente, ainda pode haver alterações nesta reta final da Série B 

Bo ta fo go ou Co ri ti ba?

Bri ga pe lo aces so

Tí tu lo 2021

SÉRIE B

Sampaio ainda corre
risco de rebaixamento
MANOEL MARTINS
Especial para O Imparcial

C
on cluí da a 35ª ro de a da da 
Sé rie B do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro, os nú me ros mos tram 
quem tem mais chan ces de 

su bir e aque les que ain da cor rem ris- 
co de cair pa ra a Sé rie C em 2022. Al- 
guns já co me mo ram a per ma nên cia 
na Se gun do na, po rém, ma te ma ti ca- 
men te, ain da po de ha ver mu dan ças 
de po si ções na re ta fi nal. A tor ci da do 
Sam paio Cor rêa fes te ja a clas si fi ca ção 
e a per ma nên cia na Sé rie B des de a vi- 
tó ria (3 a 0) so bre o Vi la No va-GO, na 
noi te da ul ti ma quin ta-fei ra, no Es tá- 
dio Cas te lão, por que as chan ces do 
clu be ain da ser re bai xa do são re mo- 
tís si mas. O cer to é que, na par te de 
bai xo da ta be la de clas si fi ca ção, Cru- 
zei ro e Sam paio que ven ce ram seus 
jo gos con tra Brus que e Vi la No va, res- 
pec ti va men te, não po dem di zer que 
es tão to tal men te li vre do re bai xa men- 
to, ma te ma ti ca men te, por que o Lon- 
dri na (17º co lo ca do) tem 38 pon tos e 
no ve a dis pu tar. Além dis so, há ou tras 
equi pes que ain da es tão na bri ga pa ra 
não cair e de pen de dos pró xi mos re- 
sul ta dos. O con fron to di re to vai pe sar 
mui to de fi nir quem sai da Se gun do 
na.

Se o ti me do Pa ra ná, ven cer seus úl- 
ti mos jo gos, e Sam paio e Cru zei ro, 
per de rem du as e em pa tan do o jo go 
en tre eles na ro da da 37, em São Luís, 
to dos che ga rão a 47 pon tos. O Lon dri- 
na che ga ria na fren te do Cru zei ro pe lo 
nú me ro de vi tó ri as, is to é, o ti me pa- 
ra na en se fi ca ria com 12 triun fos, mes- 
mo nú me ro do Sam paio, e o Cru zei ro

Ou tros con cor ren tes

Con fron tos di re tos

O SAMPAIO VEM DE VITÓRIA COM PLACAR ELÁSTICO SOBRE O VILA NOVA NO CASTELÃO.

ape nas 10. Ho je, o sal do de gols do 
Lon dri na é “me nos 13” e o do Sam- 
paio, um gol po si ti vo.

O Vi tó ria, que é o 18º co lo ca do com 
37 pon tos e no ve a dis pu tar, po de che- 
gar à pon tu a ção de Sam paio e Cru zei- 
ro que es tão com 46 e um jo go en tre 
eles, mas não é pro ble ma pa ra o Sam- 
paio. O ti me bo li vi a no tem 12 vi tó ri as 
na com pe ti ção e o Vi tó ria ape nas se te. 
Ven cen do to das, o ti me bai a no iria a 
10, mes mo nú me ro do Cru zei ro.

Ain da exis te Ope rá rio com 45 pon- 
tos, Vi la No va com 44, e Pon te Pre ta 
43. Brus que e Clu be do Re mo com 41 
pon tos, com três jo gos res tan tes pa ra 
dis pu tar, po den do fi car aci ma ou 
abai xo dos 47 pon tos, no mí ni mo, que 
po de rão che gar Sam paio, Cru zei ro e 
Lon dri na. É bom lem brar que o Lon- 
dri na tem ain da dois con fron tos com 

seus con cor ren tes di re tos: Pon te Pre- 
ta, em ca sa, e Vi la No va em Goi â nia. O 
seu jo go fi nal é com o Vas co, em Lon- 
dri na.

Na ro da da 36 te re mos ape nas um 
jo go en tre os pos tu lan tes ao aces so: 
Gua ra ni x Avaí, em Cam pi nas. Na ro- 
da da se guin te , o Co ri ti ba en fren ta o 
CSA, em Cu ri ti ba, e o Gua ra ni jo ga em 
Cam pi nas di an te do Goiás. Na úl ti ma 
ro da da, te re mos ape nas um jo go en- 
tre os clu bes da par te de ci ma da ta be-
la,  com o jo go  Bo ta fo go x Gua ra ni, no 
Rio. O Goiás jo ga em ca sa con tra o 
Brus que. O Avaí re ce be o Sam paio e o 
Co ri ti ba vai a Cam pi nas en fren tar a 
Pon te Pre ta. O CRB jo ga em Pon ta 
Gros sa con tra o Ope rá rio, e o CSA fe- 
cha sua par ti ci pa ção com o lan ter na 
da com pe ti ção, em Ma ceió, Bra sil de 
Pe lo tas.

Quem subir não ultrapassará os 70 pontos

Des de a 30ª ro da da os nú me ros
mos tram que, pro va vel men te, os qua- 
tro clu bes que te rão aces so a sé rie A
2022 não che ga rão à mar ca de mais de
70 pon tos, co mo acon te ceu nos dois
úl ti mos anos. Em 2020 ti ve mos o pri- 
mei ro e 2º co lo ca dos so man do 73
pon tos, Ju ven tu de e Cui a bá mar ca- 
ram 61. Em 2019, o Bra gan ti no foi o
pri mei ro com 75 pon tos, Sport 58; Co- 
ri ti ba 66 e o Atlé ti co de Goiás com 62.

Fi na li za da a 35ª ro da da da sé rie B
2021 con ti nu am os se te clu bes lu tan- 
do pe lo aces so a sé rie A de 2022. O tí- 
tu lo de cam peão de ve rá fi car com um
dos dois pri mei ros co lo ca dos: Bo ta fo- 
go, que es tá na pri mei ra co lo ca ção
com 63 pon tos, e Co ri ti ba, que es te ve
na li de ran ça até à ro da da 33, tem 61
pon tos. Fe chan do o G4, Avaí e Goiás
com 58 pon tos. A no vi da de da ro da da
foi o re tor no do Goiás ao G4, já que

ne nhum pos tu lan te ao aces so ven ceu
na ro da da de nú me ro 35: Bo ta fo go,
Avaí e Csa em pa ta ram e Co ri ti ba per- 
deu pa ra o Goiás.

CRB com 57, Gua ra ni 56 e CSA com
55 pon tos con ti nu am na lu ta pa ra en- 
trar no G 4 da com pe ti ção e ga ran tir
va ga na di vi são de eli te em 2022. A ro- 
da da de nú me ro 36 apon ta ape nas
um jo go en tre os clu bes que es tão na
par te de ci ma da ta be la Gua ra ni x
Avaí. O Bo ta fo go jo ga, em ca sa con tra
o Ope rá rio, as sim co mo o Co ri ti ba,
que en fren ta, o úni co clu be já re bai xa- 
do, Bra sil de Pe lo tas. O Goiás en fren ta,
em Be lém, o Clu be do Re mo, que es- 
treia Edu ar do Bap tis ta co mo téc ni co
na es pe ran ça de es ca par do re bai xa- 
men to.

En tre os con cor ren tes ao tí tu lo de

cam peão da sé rie B da pre sen te tem- 
po ra da, te mos qua tro clu bes que já le- 
van ta ram o tí tu lo. Co ri ti ba em 2007 e
2010. Vas co em 2009. Goiás 2012 e Bo- 
ta fo go 2015.  Já es ti ve ram na Sé rie B,
em tem po ra das an te ri o res,  Pal mei- 
ras, Co rinthi ans; Amé ri ca e Atlé ti co-
MG; Cha pe co en se, Atlé ti co de Goiás e
For ta le za. Por tu gue sa-SP e Join vil le já
fo ram cam peões da B e nun ca mais
par ti ci pa ram da com pe ti ção.

Já ti ve mos o pri mei ro re bai xa do
com uma pon tu a ção de até 47 pon tos,
ape sar dos nú me ros in di ca rem que a
pon tu a ção ide al pa ra se man ter na sé- 
rie B é de 45 pon tos. Di zem al guns
ma te má ti cos, que es te ano po de mos
ter o sal va men to até com 44 pon tos.
Ca so is so acon te ça, Sam paio, Cru zei-
ro, Ope rá rio e até Vi la No va já es ta rão
na sé rie B de 2022. É aguar dar as pró-
xi mas ro da das des ta dis pu ta dís si ma
Sé rie B de 2021, que ain da po de apre- 
sen tar sur pre sas até che gar ao fim.

Se gun da ro da da

Gru pos

1ª ro da da // Sá ba do (13.11) – Are na Olynto
1
• 15h15 – Ino var x Vi a na
• 16h15 – Atlé ti co Cohab x RAF 07/Tri ve la
• 17h15 – Tu te la x CT Sports
• 18h15 – Cru zei ro x Es pi as

1ª ro da da // Sá ba do (13.11) – Are na Olynto
2
• 15h15 – AFA x IJC
• 16h15 – Au ro ra x Pro je to Bom de Bo la
• 17h15 – Bru tos/Mag nó lia x AFC
• 18h15 – Mo to Club x Ro ma

2ª ro da da // Se gun da-fei ra (15.11) – Are na
Olynto 1
• 15h15 – Tu te la x Pro je to Bom de Bo la
• 16h15 – Es pi as x Ino var
• 17h15 – Cru zei ro x Vi a na
• 18h15 – CT Sports x Au ro ra

2ª ro da da // Se gun da-fei ra (15.11) – Are na
Olynto 2
• 15h15 – Ro ma x Bru tos/Mag nó lia
• 16h15 – AFA x RAF 07/Tri ve la
• 17h15 – Mo to Club x AFC
• 18h15 – IJC x Atlé ti co Cohab

FUT7

8 jo gos abrem a
Co pa Lu do vi cen se
Fe mi ni no

A par tir des te sá ba do (13), a bo la co me ça a ro lar pe la
pri mei ra edi ção da Co pa Lu do vi cen se de Fu te bol 7 Fe- 
mi ni no.  Ao to do, oi to jo gos mo vi men ta rão a ro da da de
aber tu ra, que te rá iní cio às 15h15, na Are na Olynto, no
Olho d’Água. Em sua pri mei ra edi ção, a Co pa Lu do vi- 
cen se con ta rá com 16 equi pes, que fo ram dis tri buí das
em qua tro gru pos. To dos os ti mes es trei am nes te sá ba do
com jo gos que pro me tem for tes emo ções em dis pu tas
bas tan te equi li bra das. Os du e los en tre os ti mes do Ino- 
var e do Vi a na e do AFA e do IJC abrem o tor neio a par tir
das 15h15. As par ti das ocor re rão, si mul ta ne a men te, nos
dois cam pos da Are na Olynto. Na sequên cia, às 16h15,
tem Atlé ti co Cohab x RAF 07/Tri ve la e Au ro ra x Pro je to
Bom de Bo la. Ou tros qua tro jo gos com ple tam a pri mei- 
ra ro da da no sá ba do. São eles: Tu te la x CT Sports, Bru- 
tos/Mag nó lia x AFC, Cru zei ro x Es pi as e Mo to Club x Ro- 
ma. “A Co pa Lu do vi cen se de Fu te bol 7 Fe mi ni no é uma
gran de opor tu ni da de pa ra for ta le cer mos a prá ti ca da
mo da li da de en tre as mu lhe res. Sig ni fi ca mui to pa ra a
mo da li da de um tor neio co mo es se que, lo go em sua pri- 
mei ra edi ção, vai reu nir 16 ti mes. Te mos cer te za de que
se rá uma be la com pe ti ção. Só te mos a agra de cer ao go- 
ver no do Es ta do e à In dús tria de Água Agua fi na por acre- 
di ta rem no fu te bol 7 fe mi ni no”, ex pli cou Wal de mir Ro- 
sa, di re tor-téc ni co da com pe ti ção.

Sig ni fi ca mui to pa ra a mo da li da de

um tor neio co mo es se que, lo go em

sua pri mei ra edi ção

Co mo for ma de fo men tar a mo da li da de no Es ta do,
to das as 16 equi pes par ti ci pan tes re ce be ram kits es por- 
ti vos con ten do equi pa gem com ple ta com ca mi sas, cal- 
ções e meiões e bol sas es por ti vas, que se rão uti li za dos
du ran te to da a com pe ti ção. Além dis so, o ti me cam peão
vai ga ran tir va ga pa ra re pre sen tar o Ma ra nhão em uma
com pe ti ção na ci o nal no pró xi mo ano.

Apro vei tan do o fe ri a do da Pro cla ma ção da Re pú bli- 
ca, na se gun da-fei ra (15), a or ga ni za ção da Co pa Lu do- 
vi cen se de Fu te bol 7 Fe mi ni no de fi niu a ta be la da se- 
gun da ro da da do tor neio que no va men te se rá re a li za da
na Are na Olynto, a par tir das 15h15. As par ti das são as
se guin tes: Tu te la x Pro je to Bom de Bo la, Ro ma x Bru- 
tos/Mag nó lia, Es pi as x Ino var, AFA x RAF 07/Tri ve la,
Cru zei ro x Vi a na, Mo to Club x AFC, CT Sports x Au ro ra e
IJC x Atlé ti co Cohab.

Na se ma na pas sa da, foi re a li za do o con gres so téc ni co
da com pe ti ção, que de fi niu os gru pos do tor neio. Com o
sor teio, as cha ves fi ca ram da se guin te ma nei ra: Tu te la,
Au ro ra, Pro je to Bom de Bo la e CT Sports es tão no A; já
Cru zei ro, Ino var, Vi a na e Es pi as com põem o B; o Gru po
C con ta com Mo to Club, Bru tos/Mag nó lia, AFC e Ro ma;
e, o D, é for ma do por AFA, Atlé ti co Cohab, RAF 07/Tri ve- 
la e IJC. Nas re des so ci ais ofi ci ais do tor neio no Ins ta- 
gram e no Fa ce bo ok (@copaludovicensedefut7fem) es- 
tão dis po ní veis to dos os de ta lhes da com pe ti ção.

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

Pa ra co me mo rar os 5 anos da lo ja Tul le e apre sen tar ten dên ci as da mo da fe mi ni na pa ra as fes tas de Na tal
e Ré veil lon 2022, a em pre sá ria Ana Pau la Ra bê lo reu niu um gru po de ami gas na úl ti ma ter ça-fei ra (9) pa ra

uma “con fra” re ga da a ani ma dos re en con tros, mú si ca de qua li da de, drinks, qui tu tes e, cla ro, bons pa pos. O
even to acon te ceu na se de da lo ja, no Cen tro Co mer ci al Fe co mér cio, na Av dos Ho lan de ses, nu ma tar de que
se es ten deu pe la noi te, ao som da DJ Va nes sa Ser ra e buf fet da ta len to sa Cé lia Ros set ti. Mas o pon to al to foi a

apre sen ta ção em pri mei ra mão de al guns mo de li tos da mar ca Le Sa lis pa ra a lo ja Tul le, com pe ças de uma
co le ção ins pi ra da nas fes tas e con fra ter ni za ções de fim de ano, pre do mi nan do co res co mo o tra di ci o nal ver- 
me lho, ver de e bran co. De ta lhe: a mar ca ce a ren se, cri a da em 2011 pe las só ci as e ami gas De bo rah Ban dei ra e
Ti ci a na Ma cha do, nas ceu jus ta men te pa ra ves tir a mu lher em to das as oca siões do dia, com mui ta per so na li- 
da de. E, se gun do nos con ta Ana Pau la, ape nas 6 lo jis tas no Bra sil fo ram agra ci a dos com es sa ex clu si vi da de.

Pa ra béns.

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)

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

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 ce na cul tu ral ma ra nhen se vi ven ci a rá uma gran de re to ma da com a
am pla pro gra ma ção da Fes ta da Mú si ca no Ma ra nhão – FMM & Prê mio
Pa pe te 2021; um pro je to su per es pe ci al da In te rart Pro du ção Cri a ti va,

leia-se Ema nu el Je sus e El len So a res. O even to acon te ce de 16 a 19 des te
mês, e con ta com pa tro cí nio da Equa to ri al Ma ra nhão e Go ver no do Es ta- 
do do Ma ra nhão atra vés da Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra. Na pro- 

gra ma ção cons tam Ofi ci nas cul tu rais, pro gra ma Nos so Som no YouTube;
de ba tes en tre ar tis tas, e os gran des des ta ques que são o Prê mio Pa pe te

2021 com mais de 30 ar tis tas e pro je tos pre mi a dos; e um show aber to ao
pú bli co que acon te ce na sex ta – fei ra (19.11) às 20H na Con cha Acús ti ca
Reynaldo Faray na La goa. O can tor e com po si tor Ze ca Ba lei ro é um dos

ho me na ge a dos do Prê mio Pa pe te; e tam bém atra ção es pe ci al do show da
FMM 2021. A edi ção 2021 da FMM mar ca a be le za, a for ça e aci ma de tu- 
do, a re sis tên cia da clas se ar tís ti ca, que pre ci sou ser mais que re si li en te

nes sa pan de mia. A pro gra ma ção com ple ta da Fes ta da Mú si ca no Ma ra- 
nhão & Prê mio Pa pe te 2021 es tá dis po ní vel no si te: www.fes ta da mu si ca- 

ma.com.br; e nas re des so ci ais: @fes ta da mu si ca ma.

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

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

O grupo Argumento também na lista dos homenageados do Prêmio Papete 2021

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

Nosso papel tá on,
tá impresso,  todo dia
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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

A mú si ca que fa la ao co ra ção foi a for ma es co lhi da pe la di re to ria do Gru po Mer cú rio, ad mi nis tra do ra do
Hos pi tal dos Ser vi do res Es ta du ais / HSE, pa ra pres tar uma be la A téc ni ca de en fer ma gem do HSE Le tí cia

Alen car sol tou a lin da voz e emo ci o nou a to dos ao in ter pre tar uma can ção de au to ria do mé di co in ten si vis ta
Dr. Ami na da be Sou sa; que fa la va so bre a re la ção mé di co – pa ci en te e Deus. O ta len to so can tor Fer nan do de
Car va lho fe chou a pro gra ma ção, com poc ket show de mú si cas co mo Ave Ma ria, Halleluya e Vi ver de Go zan- 

gui nha que con ta gi ou a pla teia. Ele é tam bém ser vi dor es ta du al e foi pa ci en te do HSLZ no úl ti mo mês de
agos to, quan do foi in ter na do pa ra fa zer uma ci rur gia de re ti ra da de pe dras nos rins e foi só elo gi os ao aten di- 
men to re ce bi do. A so le ni da de co man da da pe lo di re tor ge ral do HSE Plí nio Tuz zo lo con tou com as pre sen ças
do Con se lhei ro do Gru po Mer cú rio e Dir. do La bo ra tó rio Lac mar Vi ní cius Braid; da Sec. Es ta du al Flá via Ale- 
xan dri na (SE GEP) e do pre si den te do Sin di ca to dos Ser vi do res Pú bli cos Es ta du ais Clei nal do Cas tro Lo pes,

en tre ou tros con vi da dos.

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

Rebeca Cutrim, responsável pelo cerimonial impecável do
evento

A psicóloga do HSE / HSLZ Chrystiane Vasconcelos 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.

 Os médicos Yúri Marroquim, Aminadabe Sousa e Sílvia
Mochel, diretor Médica do HSLZ / HSE Cleinaldo Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores

Estaduais com a esposa e a placa que recebeu do HSE

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

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

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

Nosso papel tá on, tá impresso,  todo dia
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CASA IMPERIAL: DIFERENTE, IRREVERENTE E CONTAGIANTE 

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, espe-
cializadas em seguros pessoais e patrimoniais, auto-
móveis, 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 títu-
lo 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, apresentan-
do as melhores soluções em seguros, através da qua-
lidade na prestação dos serviços e tem como missão, 
oferecer atendimento de excelência, que garantam 
mais tranquilidade e qualidade de vida aos clientes.

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

O ATUANTE E EMPREENDEDOR, MARCO SILVA SE DESTACA NO COMANDO DO GRUPO 
TERRA VIVA, QUE ATUA NOS ESTADOS DO MARANHÃO E PARÁ.

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

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 Restauran-
te Feijão de Corda – Rua São Bernardo - Olho D’agua.

Com um charme todo especial e requinte na deco-
ração, 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 confor-
tável, gazebos, varanda decorada com artigos “retrô”, 
espaços privativos, salões para festas, reuniões e até 
eventos maiores.

A ideia dos empresários Francisco Neto e Rosânge-
la 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 to-
dos 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.


