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A Amazônia legal, que engloba nove estados, inclusive mais de 60% do território ma-
ranhense, nunca teve seus recursos naturais tão explorados por organizações criminosas, 
ao mesmo tempo em que o mundo nunca cobrou tanto providências contra a devastação 
ambientais na região mais cobiçada do mundo.
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Aumenta número de 
pessoas sem religião 

00H04 ................ 4.9M

06H58 ................ 1.6M

13H08 ................ 4.7M

19H08 ................ 1.8M

O evento tem início às 10h, na 
Feirinha São Luís, tenda-palco 

na praça João Lisboa, em frente à 
agencia da Caixa Econômica
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Considerações biopsicológicas sobre a compulsão
RUY PALHANO   - Psiquiatra
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Transporte 
público 
coletivo: 

Compromisso 
de quem? 

DANIEL MATOS  
Jornalista

ENEM : 
Dicas de como 

controlar a ansiedade 
antes da prova

PGE MARANHÃO: 
52 anos em 

defesa de todos os 
maranhenses

RODRIGO MAIA 
Procurador Geral do Estado do Maranhão Pre-
sidente do Colégio Nacional de Procuradores-

Gerais dos Estados e do Distrito Federal

 
Na rua TTE. 

Mário Carpentier
CARLOS GASPAR 

Presidente da AML

Nos últimos anos a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo cresceu consideravelmente, muito por causa das disputas por títulos nacionais. 
E o Rubro-Negro segue embalado em uma ótima sequência de resultados contra os alviverdes, sendo o último deles uma vitória por 3 a 1, den-

tro do Allianz Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão 2021. Agoras as equipes se enfrentam neste sábado, dia 27 de novembro, pela final da 
Copa Libertadores da América, em Montevidéu, no Estádio Centenário, no Uruguai. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília). 
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"Vai condenar todo mundo à miséria e a miséria leva à morte também. Não adianta se
apavorar. O lockdown não foi uma medida apropriada", disse o presidente

Pix Sa que

Pix Tro co

Li mi te

Ta ri fas

PANDEMIA

Brasil não aguenta novo
lockdown, diz Bolsonaro

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
dis se ho je (26) que o Bra sil e 
o mun do não aguen tam um 
no vo lock down, ao co men- 

tar so bre a pos si bi li da de da che ga da 
de uma no va va ri an te da co vid-19, co- 
mo es tá sen do co gi ta da com a ce pa 
sur gi da na Áfri ca do Sul e que tem se 
es pa lha do por ou tros paí ses. Ele par- 
ti ci pou, nes ta sex ta-fei ra (26), das co- 
me mo ra ções do 76° Ani ver sá rio da 
Bri ga da de In fan ta ria Pá ra-que dis ta, 
no Rio de Ja nei ro.

“Tu do po de acon te cer. Uma no va 
va ri an te, um no vo ví rus. Te mos que 
nos pre pa rar. O Bra sil, o mun do, não 
aguen ta um no vo lock down. Vai con- 
de nar to do mun do à mi sé ria e a mi sé- 
ria le va à mor te tam bém. Não adi an ta 
se apa vo rar. En ca rar a re a li da de. 
O lock down não foi uma me di da 
apro pri a da. Em con sequên cia da po- 
lí ti ca do ‘fi que em ca sa e a eco no mia a 
gen te vê de pois’, a gen te es tá ven do 
ago ra. Pro ble mas es ta mos ten do”, 
dis se Bol so na ro.

So bre a pos si bi li da de de fe char 
fron tei ras, o pre si den te dis se que não 
to ma rá ne nhu ma me di da ir ra ci o nal. 
Tam bém dis se que não tem in ge rên- 
cia so bre a re a li za ção de fes tas de car- 
na val, que são afei tas aos ní veis es ta- 
du ais e mu ni ci pais de go ver no.

“Eu vou to mar me di das ra ci o nais. 
Car na val, por exem plo, eu não vou 
pro car na val. A de ci são ca be a go ver- 
na do res e pre fei tos. Eu não te nho co- 
man do no com ba te à pan de mia. A de- 
ci são foi da da, pe lo STF, a go ver na do- 
res e pre fei tos. Eu fiz a mi nha par te no

BOLSONARO NO 76° ANIVERSÁRIO DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO PARTICIPA DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DO 76º ANIVERSÁRIO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA, NO
RIO DE JANEIRO

ano pas sa do e con ti nuo fa zen do. Re- 
cur sos, ma te ri al, pes so al, ques tões 
emer gen ci ais, co mo oxi gê nio lá em 
Ma naus”, dis se.

Se gun do ele, o Bra sil é um dos paí- 
ses que me lhor es tá sain do na eco no- 
mia na ques tão da pan de mia. “Nós fi- 
ze mos a nos sa par te. Se o meu go ver- 
no não ti ver al ter na ti vas, to do mun do 
vai so frer, sem ex ce ção. Não vai ter ri- 
co, po bre, clas se so ci al. Te mos cer te za 
que dá pa ra re sol ver es ses pro ble mas. 
Elei ções são em ou tu bro do ano que 
vem. Até lá, é ar re ga çar as man gas, 
tra ba lhar. Tem 210 mi lhões de pes so- 
as no Bra sil que, em gran de par te, de- 

pen dem das po lí ti cas ado ta das pe lo 
go ver no”, res sal tou.

So bre a apro va ção do pro je to de lei 
que li mi ta o pa ga men to dos pre ca tó- 
ri os –  dí vi das pú bli cas com or dem ju-
di ci al de pa ga men to -, a mai o ria com 
mui tos anos de atra so, Bol so na ro fri- 
sou que não pre ju di ca rá os mais po- 
bres. “Dí vi das de até R$ 600 mil, nós 
va mos pa gar. Ne nhum po bre, que há 
20, 30, 40 anos tem di nhei ro pa ra re- 
ce ber, vai fi car sem re ce ber. Ago ra, 
quem tem pa ra re ce ber mais de R$ 
600 mil, e só Deus sa be co mo apa re ce 
es se pre ca tó rio, nós va mos par ce lar 
is so daí”, dis se.

ECONOMIA

Banco Central regulamenta Pix Saque e Pix Troco

AS MODALIDADES ESTARÃO DISPONÍVEIS A PARTIR DA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (29).  OS DOIS NOVOS SERVIÇOS SÃO OPCIONAIS

O Ban co Cen tral (BC) al te rou o re- 
gu la men to do Pix, sis te ma de pa ga- 
men tos ins tan tâ ne os, pa ra in cluir as
mo da li da des de sa que e de tro co. A re- 
so lu ção foi pu bli ca da ho je (26)
no Diá rio Ofi ci al da União.

As mo da li da des es ta rão dis po ní- 
veis a par tir da pró xi ma se gun da-fei ra
(29). Se gun do o BC, a ofer ta dos dois
no vos pro du tos aos usuá ri os da fer ra- 
men ta é op ci o nal, ca ben do a de ci são
fi nal aos es ta be le ci men tos co mer ci- 
ais, às em pre sas pro pri e tá ri as de re- 
des de au to a ten di men to e às ins ti tui- 
ções fi nan cei ras.

O Pix Sa que per mi ti rá que os cli en- 
tes de qual quer ins ti tui ção par ti ci- 
pan te do sis te ma re a li zem sa que em
um dos pon tos que ofer tar o ser vi ço.

Es ta be le ci men tos co mer ci ais, re- 
des de cai xas ele trô ni cos com par ti- 
lha dos e par ti ci pan tes do Pix, por
meio de seus ser vi ços de au to a ten di- 
men to pró pri os, po de rão ofer tar o
ser vi ço. Pa ra ter aces so aos re cur sos
em es pé cie, o cli en te fa rá um Pix pa ra
o agen te de sa que, em di nâ mi ca si mi- 
lar à de um Pix nor mal, a par tir da lei- 
tu ra de um QR Co de ou a par tir do
apli ca ti vo do pres ta dor do ser vi ço.

No Pix Tro co, a di nâ mi ca é pra ti ca- 

men te idên ti ca. A di fe ren ça é que o
sa que de re cur sos em es pé cie po de
ser fei to du ran te o pa ga men to de uma
com pra ao es ta be le ci men to. Nes se
ca so, o Pix é fei to pe lo va lor to tal, ou
se ja, da com pra mais o sa que. No ex- 
tra to do cli en te apa re ce rá o va lor cor- 
res pon den te ao sa que e à com pra.

O li mi te má xi mo das tran sa ções do
Pix Sa que e do Pix Tro co se rá de R$
500,00 du ran te o dia, e de R$ 100,00 no
pe río do no tur no (das 20h às 6h). De
acor do com o BC, ha ve rá, no en tan to,
li ber da de pa ra que os ofer tan tes dos
no vos pro du tos do Pix tra ba lhem com
li mi tes in fe ri o res a es ses va lo res ca so
con si de rem mais ade qua do aos seus
fins.

De acor do com o BC, não ha ve rá
co bran ça de ta ri fas pa ra cli en tes pes- 
so as na tu rais (pes so as fí si cas e mi cro- 
em pre en de do res in di vi du ais) por
par te da ins ti tui ção de ten to ra da con- 
ta de de pó si tos ou da con ta de pa ga- 
men to pré-pa ga pa ra a re a li za ção do
Pix Sa que ou do Pix Tro co pa ra até oi to
tran sa ções men sais. A par tir da no na
tran sa ção re a li za da, as ins ti tui ções fi- 
nan cei ras ou de pa ga men tos de ten to- 
ras da con ta do usuá rio pa ga dor po- 
dem co brar uma ta ri fa pe la tran sa ção.

Se gun do o BC, o va lor da ta ri fa co-
bra da é de li vre es ta be le ci men to pe la
ins ti tui ção e de ve ser in for ma do ao
usuá rio pa ga dor an tes da eta pa de
con fir ma ção da tran sa ção. “Os usuá-
ri os nun ca po de rão ser co bra dos di re- 
ta men te pe los agen tes de sa que”, des-
ta cou o BC.

O BC ex pli ca ain da que os qua tro
sa ques tra di ci o nais gra tui tos re a li za-
dos pe lo usuá rio fo ra do âm bi to do Pix
Sa que e Pix Tro co po dem ser des con- 
ta dos da fran quia de gra tui da des (oi to
por mês). Ou se ja, se o usuá rio re a li zar
um sa que da sua con ta, sem ser por
meio do Pix Sa que ou Pix Tro co, es se
sa que po de rá ser con ta bi li za do e sua
fran quia de gra tui da des po de rá ser re-
du zi da de oi to pa ra se te, a cri té rio da
ins ti tui ção.

Pa ra o co mér cio que dis po ni bi li zar
o ser vi ço, as ope ra ções do Pix Sa que e
do Pix Tro co re pre sen ta rão o re ce bi-
men to de uma ta ri fa que po de va ri ar
de R$ 0,25 a R$ 0,95 por tran sa ção, a
de pen der da ne go ci a ção com a sua
ins ti tui ção de re la ci o na men to.

“A ofer ta do ser vi ço di mi nui rá os
cus tos dos es ta be le ci men tos com ges-
tão de nu me rá rio, co mo aque les re la- 
ci o na dos à se gu ran ça e aos de pó si tos,
além de pos si bi li tar que os es ta be le ci- 
men tos ga nhem mais vi si bi li da de pa- 
ra seus pro du tos e ser vi ços (‘efei to vi- 
tri ne’)”, diz o BC.

ORÇAMENTO SECRETO

Congresso vai descumprir
ordem sobre emendas 

NOMES DE QUEM INDICOU VERBAS NÃO FORAM DIVULGADOS

O Con gres so Na ci o nal re di giu um ato con jun to em
que Câ ma ra e Se na do dei xam cla ro que vão des cum- 
prir a de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
que or de nou o Le gis la ti vo a con fe rir trans pa rên cia às
emen das de re la tor dos anos de 2020 e 2021. 

Se gun do o tex to, os no mes dos de pu ta dos e se na do- 
res que in di ca ram ver bas atra vés des sas emen das até o
mo men to não se rão di vul ga dos. Des sa for ma, se rão tor- 
na das pú bli cas ape nas as so li ci ta ções fei tas da qui em
di an te.

Há três se ma nas, a mi nis tra Ro sa We ber, do STF, sus- 
pen deu a exe cu ção das emen das de re la tor e de ter mi- 
nou ao Exe cu ti vo e Le gis la ti vo des sem am pla pu bli ci da- 
de so bre a dis tri bui ção des sas ver bas. 

No des pa cho, a ma gis tra da afir ma que a fal ta de
trans pa rên cia em re la ção a es sas emen das di fi cul ta a
fis ca li za ção dos re cur sos pú bli cos. O des pa cho de Ro sa
foi con fir ma do pe lo ple ná rio da Cor te por 8 vo tos a 2, no
úl ti mo dia 10.

No ato con jun to do Con gres so, que de ve ser pu bli ca- 
do nes ta sex ta-fei ra (26/11), as du as Ca sas ar gu men tam
que há “im pos si bi li da de fá ti ca de se es ta be le cer re tro a- 
ti va men te um pro ce di men to pa ra re gis tro das de man- 
das re ce bi das pe lo re la tor-ge ral com su ges tão de alo ca- 
ção de re cur sos por par te de par la men ta res, pre fei tos,
go ver na do res, Mi nis tros de Es ta do, as so ci a ções, ci da- 
dãos, for mu la das no dia a dia do exer cí cio di nâ mi co do
man da to”.

COVID-19

Anvisa analisará uso de
remédio contra a covid

O PRAZO DE AVALIAÇÃO DO  MEDICAMENTO É DE ATÉ 30 DIAS

O mol nu pi ra vir, me di ca men to pa ra com ba te à co vid-
19, te ve o seu pe di do de uso emer gen ci al apre sen ta do,
nes ta sex ta-fei ra (26), à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa) pe la em pre sa Merck Sharp & Doh me.

De acor do com a em pre sa, “es tu dos de mons tram que
o me di ca men to, quan do ad mi nis tra do no iní cio da in- 
fec ção, tem a ca pa ci da de de re du zir ca sos de hos pi ta li- 
za ção e mor tes”, da dos que se rão re vi sa dos pe la An vi sa.

“As pri mei ras 24 ho ras de aná li se se rão uti li za das pa ra
fa zer uma tri a gem do pro ces so e ve ri fi car se os do cu- 
men tos ne ces sá ri os es tão dis po ní veis. Se hou ver in for- 
ma ção im por tan te fal tan do, a An vi sa po de so li ci tar ao
la bo ra tó rio”, in for mou a agên cia.

A An vi sa lem brou que o pra zo de ava li a ção do uso
emer gen ci al e tem po rá rio de me di ca men to é de até 30
di as. “A aná li se não con si de ra o tem po do pro ces so
em sta tus de exi gên cia téc ni ca, que é quan do o la bo ra- 
tó rio pre ci sa res pon der ques tões téc ni cas fei tas pe la
agên cia den tro do pro ces so”.

No dia 19 de no vem bro, a An vi sa e o la bo ra tó rio já ha- 
vi am re a li za do a reu nião de pré-sub mis são do pro du to,
que ocor reu an tes do en vio for mal do pe di do à An vi sa
pe la em pre sa.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro

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


oimparcial.com.br POLÍTICA Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 3

Com o intuito de ser presidente da Câmara Municipal de São Luís, Aldir Jr revela de que
forma pretende construir seu projeto, e outros assuntos relacionados a sua gestão

SUCESSÃO NA CÂMARA 

Em busca da presidência
da Câmara de Vereadores
SAMARTONY MARTINS

O
ve re a dor Al dir Jr (PL) re ve- 
lou em en tre vis ta a O Im- 
par ci al, o que lhe mo ti vou a 
con cor rer a pre si dên cia da 

Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís na pró- 
xi ma le gis la tu ra. A elei ção es tá pre vis- 
ta pa ra acon te cer em abril de 2022, e 
de ve mo vi men tar os bas ti do res po lí ti- 
co en tre os par la men ta res do exe cu ti- 
vo mu ni ci pal.

Al dir Jr afir mou que es ta foi uma 
de ci são que  não par tiu de uma von ta- 
de in di vi du al. E que to dos co lo ca ram 
seu no me à dis po si ção, par ti ci pa ram 
de uma cons tru ção, de um diá lo go, de 
mui to em pe nho e de di ca ção pa ra 
cons truir uma cha pa com pe ti ti va. 
“Quan do eu co lo quei o meu no me à 
dis po si ção, foi de pois de pen sar mui- 
to, de es cu tar bas tan te a ex pe ri ên cia 
do Chi co Car va lho (PROS), do As tro 
de Ogum (PC doB), que fo ram ex-pre- 
si den te da Câ ma ra, o Fran cis co Cha- 
gui nhas que tem qua tro man da tos, e 
tu do is so foi se cons truin do unin do a 
ju ven tu de e a ex pe ri ên cia. Nun ca es te 
tão pre sen te na mi nha ca be ça aque le 
di ta do po pu lar: “aque le da li já sa be o 
ca mi nho das pe dras”. E na da mais 
im por tan te nes te mo men to do que 
di a lo gar, es cu tar e ti rar su as con clu- 
sões sa ben do que a mi nha opi nião 
nun ca vai ser per fei ta. Mui to pe lo 
con trá rio vai ser cons truí da”, ex pli cou 
Al dir Jú ni or.

O par la men tar ex pli cou que foi o 
úl ti mo can di da to a co lo car o no me a 
dis po si ção da dis pu ta. Até em tão eu 
ti nha um so nho, mas eu que ria cons-

EM ENTREVISTA A O IMPARCIAL ALDIR JR REVELOU SEUS PLANOS PARA CÃMARA

truir e não im por meu no me. “Sou 
can di da to e eu acre di to no po der da 
cons tru ção, no po der do diá lo go co- 
mo fer ra men ta de ven cer qual quer 
de sa fio. No úl ti mo mês de agos to, nós 
ti ve mos a opor tu ni da de de cons truir 
uma pré-cam pa nha mais só li da. Nós 
ti ve mos ade sões im por tan tes pa ra a 
his tó ria da Câ ma ra. Ti ve mos um bom 
diá lo go com os fun ci o ná ri os. Co lo ca- 
mos as nos sas pau tas em ques ti o na- 
men to e con se gui mos pas sar por es se 
cri vo. Ho je a nos sa cam pa nha é mui to 
pro po si ti va. E es ta mos ex tre ma men te 

pre o cu pa dos com a si tu a ção da Câ- 
ma ra no que diz res pei to ao âm bi to do 
po vo. A gen te faz per gun ta de cu nho 
in ter no co mo: ‘Vo cê co nhe ce on de fi- 
ca a Câ ma ra de São Luís?”. E eles dão 
uma ne ga ti va. Vo cê faz uma sim ples 
per gun ta: “Os ve re a do res fa zem a di- 
fe ren ça na sua vi da?”. E eles res pon- 
dem: “Não. Eu acho que não!”. En tão 
is so me mo ti vou a tra zer ao nos so pla- 
no de go ver no na Câ ma ra, es se res ga- 
te. Prin ci pal men te da im por tân cia 
des se diá lo go com o po vo”, res sal tou 
Al dir Jr.

Estrutura da Câmara, Bolsonaro do PL e outros temas

ALDIR JR  AFIRMOU QUE  A POSSIBILIDADE DO DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOSINHO APOIAR O CANDIDATO DO  GOVERNO É ZERO

A ques tão da es tru tu ra fí si ca da Câ- 
ma ra de Ve re a do res de São Luís é ou- 
tra ban dei ra que o par la men tar tem
le van ta do e co lo ca do em de ba te, pois
em sua vi são a mes ma já não aten de
tan to os par la men ta res, fun ci o ná ri os
quan to a po pu la ção que acom pa nha
as ses sões, au di ên ci as pú bli cas e to do
o fun ci o na men to da Ca sa le gis la ti va.
“No mo men to a ga le ria da Câ ma ra
não su por ta a pre sen ça de dois as ses- 
so res de ca da ve re a dor. Se a gen te co- 
lo car dois as ses so res de ca da ve re a dor
na ga le ria, in fe liz men te a gen te vai ter
a opor tu ni da de de dei xar  50 sen ta- 
dos, pois só tem 50 ca dei ras pa ra uma
ca pi tal que tem 1 mi lhão e 100 mil ha- 
bi tan tes. Ou se ja, a Ca sa do Po vo só
tem 50 ca dei ras pa ra o po vo. São
ques tões que não são de vai da de. Mas
de tra zer o po vo pa ra den tro das dis- 
cus sões”, ava li ou o par la men tar.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Al dir Jr
re ve lou ain da que as si nou a fa vor a
so li ci ta ção da aber tu ra CPI do Trans- 
por te Pú bli co, afir man do que a mes- 
ma é ex tre ma men te ne ces sá ria e es- 
cla re ce do ra nes se mo men to. “Não es- 
ta mos aqui pa ra apon tar er ra dos,
prin ci pal men te  pa ra di zer que al- 
guém tem cul pa. E acho que a gen te
tem que in ves ti gar. E é is so que a gen- 
te se pro põe. Me sin to ex tre ma men te

fe liz que a aber tu ra des sa CPI nes te
mo men to que a gen te pas sa den tro da
ci da de nes ta ins ta bi li da de do trans- 
por te pú bli co e on de não te mos aces- 
so aos cus tos apre sen ta dos pe lo SET
(Sin di ca do dos Em pre sá ri os do Trans- 
por tes). Sa be mos que o com bus tí vel,
lu bri fi can tes, pneus au men ta ram no
Bra sil. Ho je a mai or pre o cu pa ção do
usuá rio é po der usu fruir de um trans- 
por te de qua li da de”, afir man do que a
CPI vai tra zer es cla re ci men tos so bre o
se tor.

Co mo pre si den te mu ni ci pal do
Par ti do Li be ral, Al dir Jr, tam bém fa lou
so bre a pos sí vel fi li a ção do pre si den te
Jair Bol so na ro no PL na le gen da e os
im pac tos que a mes ma po de so frer
com a sua che ga da. “Nós úl ti mos 15
di as fui ques ti o na do so bre es sa con- 
jun tu ra de Bol so na ro no PL ou não. Eu
te nho uma op nião par ti cu lar. Eu acho
que se o Bol so na ro es co lheu o PL é
por que ele viu qua li da de den tro do
gru po. O PL é um par ti do mui to fi el e
seus fi li a dos são mui to fiéis. Nos so
pre si den te es ta du al que é o de pu ta do
fe de ral Jo si mar de Ma ra nhão si nho ele
tem 19 anos de fi li a dos, ou se ja, 19
anos cons truí da den tro da le gen da.
No que diz res pei to ao es ta do acre di to
que é uma ques tão in di vi du al de ca da
re gião. A gen te sa be que gran de par te

das re giões do Ma ra nhão a apro va ção
de Bol so na ro não su pe ra a re jei ção.
Mas is so são pon tos de vis ta do in te ri- 
or do es ta do. Na ca pi tal o ce ná rio é
ou tro. O que eu ve jo em pes qui sas de
con su mo in ter no o Bol so na ro tem
40% das in ten ções de vo to em São
Luís. Tem 60% do po vo que não vo ta
no Bol so na ro no con fron to in ter no, e
es ta é per gun ta que só os nú me ros
vão com pro var”, dis se Al dir Jr afir- 
man do que o que ele pre za co mo par-
la men tar na cons tru ção de uma no va
ci da de, de um no vo es ta do do país, é
que a po lí ti ca te nha uma re no va ção
sem fa lar de ida de, mas sim de idei as
que po dem ser tra ba lha das de for ma
di fe ren te.

O par la men tar afir mou ain da que
nas elei ções pa ra o go ver no do es ta do
em 2022, es tá des car ta do o apoio do
de pu ta do fe de ral Jo si mar de Ma ra- 
nhão si nho apoi ar qual quer can di da to
da ba se do go ver no do es ta do. “É im- 
pos sí vel ho je o Jo si mar apoi ar um
can di da to da ba se do go ver na dor Flá- 
vio Di no. Is so não vai acon te cer. A
chan ce é ze ro ab so lu to! Jo si mar é can-
di da to ao go ver no do es ta do”, afir- 
mou Adir Ju ni or.  A en tre vis ta na in te- 
gra com Al dir Jr po de ser vis ta nas re-
des so ci ais de O Im par ci al e no ca nal
ofi ci al do jor nal no Youtube,
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De sa fio fi nal (1)

De sa fio fi nal (2)

De sa fio fi nal (3)

De sa fio fi nal (4)

‘Não fa re mos co li ga ções com par ti dos de
es quer da’

Or ga ni za ção

Olhan do à fren te

A in va são dou ra da
A Amazô nia le gal, que en glo ba no ve es ta dos, in clu si ve mais de

60% do ter ri tó rio ma ra nhen se, nun ca te ve seus re cur sos na tu rais
tão ex plo ra dos por or ga ni za ções cri mi no sas, ao mes mo tem po
em que o mun do nun ca co brou tan to pro vi dên ci as con tra a de- 
vas ta ção am bi en tais na re gião mais co bi ça da do mun do. Ago ra,
exa ta men te após cú pu las do Cli ma da ONU e a COP26, a flo res ta
amazô ni ca apre sen ta o mai or es pa ço de vas ta do nes te sé cu lo, por
des ma ta do res – gri lei ros, pe cu a ris tas, pi ca re tas, ma dei rei ros e ga- 
rim pei ros, tu do agin do clan des ti na men te e uni dos, di an te da to- 
le rân cia e ino pe rân cia dos ór gãos am bi en tais.

Mais de que re pen te, cen te nas os ga rim pei ros sur gi ram qua se
co mo fan tas mas, or ga ni za dos em mais de 300 bal sas, no lei to do
Rio Ma dei ra, fa zen do, or ga ni za da men te, a ex plo ra ção do ou ro no
lei to do rio. É uma in va são ame a ça do ra tan to con tra um dos prin- 
ci pais ri os da Amazô nia, quan to pa ra as for ças do go ver no fe de ral.
Eles, por re des so ci ais, se di zem pron tos pa ra o con fron to. E es tão
mes mo. Afi nal, eles não che ga ram lá co mo uma nu vem de ga fa- 
nho tos, mas sim de pois de lon go tra ba lho de in ves ti men tos em
tec no lo gia e equi pa men tos pa ra dra gar o fun do do Rio Ma dei ra e
re ti rar o ou tro do cas ca lho, tu do am pla men te di vul ga do pe la in- 
ter net, de for ma as sus ta do ra. Só a flo res ta da amazô ni ca, que tem
nos ri os a sua fon te de pre ser va ção, re pre sen ta um ter ço das co- 
ber tu ras ver des tro pi cais do mun do. Por tan to, de sem pe nha pa pel
im pres cin dí vel à ma nu ten ção de ser vi ços eco ló gi cos, tais co mo,
ga ran tir a qua li da de do so lo, dos es to ques de água do ce e da pro- 
te ção da bi o di ver si da de. Uma ri que za co los sal que o go ver no bra- 
si lei ro faz vis tas gros sas ou até tra ba lha di re ta men te pa ra fa ci li tar
ações co mo a da ga rim pa gem. Tor na o bi o ma ame a ça do ago ra e
no fu tu ro. Se não fos sem as mí di as, que o go ver no não gos ta nem
de ou vir fa lar, a si tu a ção se ria ain da mais agra va da, com tan tos
cri mi no sos de vas tan do rio, na ca ra das au to ri da des. Uma lás ti ma.
E con de ná vel ir res pon sa bi li da de.

As cen te nas de bal sas en fi lei ra das com su as dra gas de ga rim- 
pa gem fo ram “fla gra das” no Rio Ma dei ra, pró xi mo à co mu ni da de
in dí ge na Ro sá rio, no mu ni cí pio de Au ta zes (AM). Elas es can ca- 
ram ao mun do, o des pre zo do go ver no bra si lei ro pe la Amazô nia,
re gião que, há uma se ma na, o pre si den te Jair Bol so na ro dis se no
Ori en te Mé dio, que se en con tra do mes mo jei to de 1.500, quan do
a es qua dra de Pe dro Ál va ro Ca bral des co briu o Bra sil. É o mes mo
go ver no que pro me teu, em com pro mis so fir ma do pe lo mi nis tro
do Meio Am bi en te, Jo a quim Lei te, na COP26, ze rar o des ma ta- 
men to da Amazô nia até 2030. Quer di zer que em 15 di as, os che- 
fões da ga rim pa gem no Ma dei ra con se gui ram or ga ni zar se em
uma mo nu men tal es tru tu ra téc ni ca e tec no ló gi ca, en quan to o go- 
ver no gas ta di nhei ro, es for ço e tec no lo gia pa ra aca bar per mi tin do
ta ma nha in va são or ga ni za da de 300 bal sas, sem nin guém ver. E se
fos se uma in va são ar ma da pa ra ocu par to da a Amazô nia, co mo fi- 
ca ri am os ór gãos de con tro le am bi en tal e se gu ran ça na ci o nal?

O Ma ra nhão to do es tá de olhos ar re ga la dos pa ra a reu nião que
o go ver na dor Flá vio Di no te rá no dia 29 com as li de ran ças dos
par ti dos de sua ba se ali a da. Qual quer que se ja o re sul ta do, o aba lo
no gru po do go ver na dor do PSB é ine vi tá vel.

Os prin ci pais pro ta go nis tas do en con tro são: Flá vio Di no, no
seu mai or de sa fio po lí ti co co mo li de ran ça que der ro tou o sar neís- 
mo nas ur nas; o se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT, que co lo- 
cou sua pré-cam pa nha na rua bem ce do; e o Car los Bran dão.

Flá vio Di no acha que tem o di rei to de de fen der a ma nu ten ção
de seu le ga do dos oi to anos de go ver no. Vai de fen der a can di da tu- 
ra de Car los Bran dão, um vi ce, le al de pon ta a pon ta de seus man- 
da tos. Ele tem qua li da de de ges tão e po lí ti ca pa ra co man dar o Es- 
ta do.

O se na dor We ver ton Ro cha pre fe re que a de ci são de Di no se ja
adi a da pa ra 2022. Com is so ele ga nha ria tem po pa ra for ta le cer sua
po si ção de can di da to, man ter os car gos no go ver no di nis ta e apa- 
re cer nas pes qui sas, bem co lo ca do.

 

 Jair Bol so na ro, de pois de acer tar “os pon tei ros” com o pre si den- 
te do PL, Val de mar Cos ta Ne to, já dan do voz de co man do.

 
Ro se a na Sarney con ti nua sob pres são in ter na do MDB

do Ma ra nhão pa ra dis pu tar o go ver no. O par ti do quer
tê-la à fren te de um pro je to que vi a bi li ze o au men to da

ban ca da es ta du al e fe de ral e ofe re ça pa lan que à can di- 
da ta Si mo ne Te bet ao Pla nal to.

 
Ro se a na não es bo ça ne nhum en tu si as mo, em bo ra apa- 

re ça co mo lí der nas pes qui sas, po rém com um ín di ce
de re jei ção igual men te de sa ni ma dor. Mas ela de ve

mes mo bus car é o man da to de de pu ta da fe de ral, com
chan ce de ga nhar sem es for ço e gas to.

O go ver no Flá vio Di no es tá to can do um dos pro je tos mais re le- 
van tes na pai sa gem ur ba na de Ca xi as. É um cal ça dão, com ro bus- 
to cais à bei ra do Rio Ita pe cu ru, en tre as du as pon tos que li gam os
bair ros Tri zi de la e Pon te ao cen tro da ci da de.

Por trás da CPI dos Trans por tes Pú bli co da Câ ma ra de São Luís
es tá, de for ma ca mu fla da, a dis pu ta da pre si dên cia da que la Ca sa
no pró xi mo ano. O au tor da pro pos ta, ve te ra no Chi co Car va lho
tra ba lha pa ra subs ti tuir Os mar Fi lho, do PDT, no car go.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro
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JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA.
Eco no mis ta

RO DRI GO MAIA
Pro cu ra dor Ge ral do Es ta do do Ma ra -
nhão Pre si den te do Co lé gio Na ci o nal de
Pro cu ra do res-Ge rais dos Es ta dos e do
Dis tri to Fe de ral

 

Desancoragem monetária

Uma em bar ca ção pa ra

per ma ne cer em

se gu ran ça nos por tos

on de faz pa ra das

du ran te o seu tra je to

pa ra em bar car ou

de sem bar car pes so as e

mer ca do ri as pre ci sa

an co rar.

 Em tais cir cuns tân ci as, as ope ra- 
ções po dem ser fei tas sem ris cos de
ha ver des lo ca men to do trans por te, le- 
va do por cor ren tes ma rí ti mas ou flu- 
vi ais, e as sim tu do acon te cer sem in- 
ter cor rên ci as e de acor do com o pre- 
vis to. Mas se a an co ra gem não acon- 
te ce, não se rá sur pre sa ver-se a em- 
bar ca ção des li zan do sem ru mo, le va- 
da pe la cor ren te em di re ção a um pro- 
vá vel e gra ve de sas tre.

A Eco no mia re cor re a ou tros cam- 
pos de co nhe ci men to e até a ou tras
no men cla tu ras pa ra po der se co mu- 
ni car com a so ci e da de e as sim dar sua
con tri bui ção pa ra o pro gres so hu ma- 
no e ma te ri al. Co mo ela tem acen tu a- 

do ca rá ter psi co ló gi co, ne la as ex pec- 
ta ti vas cum prem im por tan te pa pel.

 E os eco no mis tas ado tam a ex pres- 
são AN CO RA GEM, nu ma mi me ti za- 
ção da si tu a ção que se dá na na ve ga- 
ção, pa ra fa lar das ex pec ta ti vas dos
agen tes econô mi cos em re la ção aos
cam pos de po lí ti ca econô mi ca. Pa ra
di ze rem que a eco no mia es tá com sua
es ta bi li da de e con fi an ça jun to ao
mer ca do e so ci e da de ba se a dos na po- 
lí ti ca fis cal, fa lam da ÂN CO RA FIS- 
CAL, o mes mo acon te cen do em re la- 
ção às po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al.
O Pla no Re al te ve co mo sua ân co ra a
po lí ti ca de va lo ri za ção do câm bio,
me di an te a qual se man ti nha a com- 
pe ti ção na eco no mia e os pre ços es tá- 
veis com a im por ta ção de pro du tos si- 
mi la res aos na ci o nais.

Com a re ni ten te pres são dos pre ços
du ran te o ano de 2021 e sen do a po lí- 
ti ca mo ne tá ria, via ma ne jo da ta xa bá- 
si ca de ju ros da Eco no mia, a fer ra- 
men ta de en fren ta men to des sa si tu a- 
ção, co me çou a ou vir-se nos va ri a dos
seg men tos com po nen tes da eco no- 
mia na ci o nal que “há si nais de De san- 
co ra gem das ex pec ta ti vas em re la ção
as me tas até 2025”. Me tas de res pon- 
sa bi li da de do Ban co Cen tral.

 Em tão cur to enun ci a do, o anún cio
de uma sequên cia de gra ves co li sões
na área por tuá ria pro vo ca das por
uma em bar ca ção de san co ra da. Se- 
gun do es pe ci a lis tas do mer ca do “o
Ban co Cen tral es tá per den do o con- 
tro le das ex pec ta ti vas de lon go pra zo
num pro ces so que po de rá ter um cus- 
to im por tan te em ter mos de al ta na

ta xa bá si ca de ju ros e de per da de
cres ci men to da eco no mia” (do PIB).
Is to é: ta xas de ju ros mui to mais al tas
que se ri am em ou tras cir cuns tân ci as
e cres ci men to do PIB abai xo das pos- 
si bi li da des re ais.

De fa to. O tra ba lho da Po lí ti ca Mo- 
ne tá ria tem co mo ob je ti vo pra ti ca- 
men te úni co a es ta bi li da de dos pre- 
ços atra vés do ma ne jo da ta xa de ju ros
SE LIC. Con tu do, o com por ta men to
dos pre ços e con se quen te men te das
ta xas de ju ros é in flu en ci a do pe la Po- 
lí ti ca Fis cal prin ci pal men te. Nes se
sen ti do, o ca rá ter da Po lí ti ca Mo ne tá- 
ria é mais re a ti vo. Na me di da em que,
co mo efei to da emer gên cia da Pan de- 
mia de Co vid 19, mas não só, o Mi nis- 
té rio da Eco no mia foi ero din do a cre- 
di bi li da de da Po lí ti ca Fis cal, as “co-
bran ças” vol ta ram-se pa ra o BC.

 E con sis tem pre ci sa men te no se- 
guin te: da do o des con tro le fis cal e po- 
lí ti co do go ver no e as in cer te zas elei- 
to rais, é pre ci so mais “aper to mo ne tá-
rio” que o de mons tra do até es te mo-
men to. É por is so tu do, que as ex pec- 
ta ti vas es tão de san co ra das em re la ção
as me tas de até 2025. E o ce ná rio mais
pro vá vel, nes sa si tu a ção, é a de in fla-
ção e ju ros aci ma das res pec ti vas me- 
tas, com PIB e em pre go em bai xa,
agra van do mais a si tu a ção es tru tu ral
do país.

Por tan to, é ne ces sá ria a mais rá pi-
da vol ta da ân co ra mo ne tá ria, com
ba se tan to em mai or agres si vi da de do
BC em re la ção aos ju ros, quan to e
prin ci pal men te na reins ta la ção de
um ce ná rio de cre di bi li da de fis cal ora
mui to aba la do

PGE MARANHÃO

52 anos em defesa de todos os maranhenses

A pan de mia da CO VID-19 – que
ain da per sis te e ins pi ra cui da dos tan- 
to no Bra sil quan to no res tan te do
mun do – re pre sen tou, sem dú vi da,
um dos mai o res de sa fi os en fren ta dos
pe la hu ma ni da de no lon go ar co da
sua his tó ria, es pe ci al men te pa ra os
go ver nos sub na ci o nais, res pon sá veis
pe la pro te ção da vi da e da saú de de
seus ci da dãos em con di ções ex tre ma- 
men te ad ver sas, acen tu a das for te- 
men te pe la au sên cia de co or de na ção
da cri se sa ni tá ria pe lo go ver no fe de ral
e ain da por uma ina cei tá vel con fli tu o- 
si da de na re la ção com os go ver nan tes
nos es ta dos, o que de fla grou nu me ro- 
sos li tí gi os sub me ti dos à aná li se do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que de
mo do bas tan te as ser ti vo re a fir mou
atra vés de di ver sos pre ce den tes fir- 
ma dos nes se pe río do a im por tân cia
do pac to fe de ra ti vo pa ra a de fe sa dos
di rei tos fun da men tais e do Es ta do
De mo crá ti co de Di rei to.

Nes se sen ti do, o Es ta do do Ma ra- 
nhão, por meio de sua Pro cu ra do ria
Ge ral, ga nhou pro je ção na ci o nal- 
men te em ra zão de uma sé rie de de ci- 

sões ob ti das na que la Cor te que be ne- 
fi ci a ram a po pu la ção ma ra nhen se em
di fe ren tes te mas re la ci o na dos ao
com ba te da pan de mia, co mo por
exem plo a que ga ran tiu o fi nan ci a- 
men to de lei tos de UTI pe lo SUS di an- 
te da sus pen são de re pas se pe lo mi- 
nis té rio da saú de; a que as se gu rou a
aqui si ção di re ta de va ci nas con tra o
co ro na ví rus di an te da inér cia do go- 
ver no fe de ral e, ain da, aque la que res- 
guar dou a aqui si ção res pi ra do res pe lo
sis te ma es ta du al de saú de di an te da
ame a ça de con fis co pe lo go ver no fe- 
de ral, pa ra ci tar ape nas al guns ca sos
em ble má ti cos des sa atu a ção.

Tais de ci sões pro fe ri das no âm bi to
da mais al ta Cor te de Jus ti ça do país
cons ti tu em ma ni fes ta ções elo quen- 
tes a evo car a re le vân cia so ci al do pa- 
pel de sem pe nha do pe lo ser vi ço pú- 
bli co na so ci e da de e da im por tân cia
da atu a ção dos seus ser vi do res na
con so li da ção do pac to ci vi li za tó rio
tra ça do pe la Cons ti tui ção de 1988, cu- 
jo re co nhe ci men to se tor na ain da
mais ne ces sá rio no atu al con tex to na- 
ci o nal em que se dis cu tem pro pos tas
que, sob o pre tex to da mo der ni za ção
do Es ta do, cons ti tu em na ver da de
me di das de fra gi li za ção do mo de lo de
Es ta do de bem-es tar so ci al pre sen te
na Car ta Mag na, o qual tem nos ser vi- 
ços pú bli cos um ins tru men to fun da- 
men tal de pro te ção da co le ti vi da de e

de re du ção das de si gual da des.

Es pe ci al men te no ca so da Pro cu ra- 
do ria Ge ral do Es ta do do Ma ra nhão, a
con cre ti za ção des sas re le van tes fun-
ções só se tor nou pos sí vel com a ga- 
ran tia de uma ins ti tui ção for te e in de- 
pen den te, ob je ti vos for te men te abra- 
ça dos pe lo Go ver no do Ma ra nhão a
par tir de 2015 mes mo di an te de to das
as di fi cul da des en fren ta das na atu al
qua dra vi vi da em nos so país, me di an-
te o apor te sig ni fi ca ti vo de re cur sos fi-
nan cei ros e hu ma nos im pres cin dí veis
pa ra a ma te ri a li za ção dos avan ços
ins ti tu ci o nais res pon sá veis pe lo cum-
pri men tos da sua mis são cons ti tu ci o- 
nal, com es pe ci al des ta que pa ra a re a-
li za ção em 2016 de con cur so pa ra in- 
gres so na car rei ra de pro cu ra dor do
Es ta do de pois de um hi a to de mais de
tre ze anos.

É gra ças a es sa con ju ga ção de es- 
for ços que a Pro cu ra do ria Ge ral do
Es ta do do Ma ra nhão che ga aos seus
52 anos de exis tên cia no pró xi mo dia
28 de no vem bro na ple ni tu de do seu
vi gor ins ti tu ci o nal e da sua ca pa ci da- 
de em fa zer fa ce aos de sa fi os ca da vez
mais com ple xos en fren ta dos pe la so- 
ci e da de con tem po râ nea sob os in flu- 
xos da 4ª re vo lu ção in dus tri al, da ta na
qual a co me mo ra ção é dos mais de se- 
te mi lhões de ma ra nhen ses.

DA NI EL MA TOS
Jor na lis ta

Trans por te pú bli co
co le ti vo:
Com pro mis so de
quem?

A atu al ins ta bi li da de no Sis te ma de Trans por te de Pas sa gei ros
de São Luís tem du as raí zes, ou, du as ver ten tes: de um la do os tra- 
ba lha do res, que rei vin di cam re a jus te e sa lá ri os pa gos em dia, en- 
tre ou tros be ne fí ci os; e, do ou tro, em pre sá ri os amar gan do dí vi das
em fun ção dos al tos in ves ti men tos ‘obri ga tó ri os’ fei tos na fro ta,
ta ri fas de trans por te con ge la das há mais de dois anos, e au men to
ab sur do no pre ço dos com bus tí veis, em es pe ci al do Di e sel, nes te
ano de 2021.

São du as fa ces da mes ma mo e da que, nes te mo men to cru ci al,
ne ces si tam da sen si bi li da de e do po der de quem a ma ne ja, da- 
que le que, le gal men te, é o de ten tor dos ser vi ços pú bli cos de
trans por te, es sen ci ais, pres ta dos à so ci e da de – nes te ca so, à co- 
mu ni da de lu do vi cen se. Per ce ber os ru mos de to da es sa si tu a ção
de ve ser uma pre o cu pa ção, já que es ta mos fa lan do de um pro ble- 
ma que atin ge to da a po pu la ção, ou, pe lo me nos, 70% de la di re ta- 
men te.

Em vá ri as ci da des do Bra sil e do mun do, o po der pú bli co vem
as su min do a con ta de par te dos in ves ti men tos em trans por te pú- 
bli co, se ja por meio de sub sí di os às em pre sas que ope ram (por
con ces são) o sis te ma de trans por te, ou, di re ta men te, com obras
na in fra es tru tu ra e na aqui si ção de veí cu los e sis te mas mo der nos
de con tro le do trá fe go. Afi nal, o des ti no de al guns im pos tos pa gos
pe lo ci da dão co mum de ve, mes mo, ser es te.

Ne ces sá rio é, por tan to, na ca pi tal ma ra nhen se, a aber tu ra, o
mais rá pi do pos sí vel, de um diá lo go sé rio e am plo so bre to das es- 
sas nu an ces que di zem res pei to ao trans por te pú bli co co le ti vo, e
que são vi tais pa ra a ma nu ten ção da vi da em so ci e da de: tra ba lho,
es tu do, la zer, e ou tras ne ces si da des, de quem não tem veí cu lo
pró prio pa ra lo co mo ção, e de pen de dos ôni bus que cir cu lam pe la
ci da de.
Bom é lem brar que, não mui to lon ge, na ca pi tal vi zi nha do Ma ra- 
nhão, a de mo ra em bus car es se diá lo go e en ten di men to em prol
da po pu la ção, cau sou uma das mai o res cri ses que um sis te ma de
trans por te pú bli co po de ex pe ri men tar. A coi sa fi cou tão sé ria em
Te re si na (PI), que após inú me ras pa ra li sa ções (ini ci a das em mar- 
ço de 2020), e uma CPI que du rou 105 di as, a po pu la ção ain da
amar ga o far do de pa gar por uma das ta ri fas de ôni bus mais ca ras
en tre as ca pi tais do Nor te e do Nor des te – R$ 5,05.
E o pro ble ma por lá es tá lon ge de ter um des fe cho. Des de as pri- 
mei ras gre ves e pa ra li sa ções em 2020, ‘o mu ni cí pio não con ta com
qual quer ôni bus cir cu lan do pe las ru as de for ma re gu lar, e o ser vi- 
ço de trans por te co le ti vo é fei to por vans e mi cro-ôni bus sem fis- 
ca li za ção. A al ter na ti va de trans por te ope ra sem con di ções de hi- 
gi e ne e fo ge de qual quer re co men da ção da da pe la Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) pa ra evi tar a pro li fe ra ção do co ro na ví- 
rus.’

In for ma ções ofi ci ais do Sin di ca to das Em pre sas de Trans por te
Ur ba no de Te re si na (Se tut) mos tram que a quan ti da de de gra tui- 
da des apli ca das pe lo mu ni cí pio é um dos prin ci pais fa to res que
cau sam o de se qui lí brio de con tas. O re la tó rio, am pla men te di vul- 
ga do na im pren sa, mos trou que 44% dos usuá ri os de trans por te
pú bli co te re si nen ses são isen tos de ta ri fas, o que faz com que a ci- 
da de dei xe de ar re ca dar R$ 3 mi lhões por mês.

A si tu a ção não é di fe ren te na ca pi tal ma ra nhen se, cu jos ín di- 
ces de gra tui da de bei ram os 40%; o acú mu lo de al tas no pre ço dos
com bus tí veis é um dos mai o res da his tó ria do Bra sil, em al guns
ca sos com mé dia acu mu la da de 60% de re a jus te en tre maio do
ano pas sa do e ou tu bro des te ano; e, mes mo fren te a uma cri se ge- 
ra da pe la pan de mia de Co vid-19, não há apor te de re cur sos (da
União, Es ta do ou Mu ni cí pio) pa ra mi ni mi zar to das es sas per das.

E a ques tão, aqui, não se tra ta de aca bar com a gra tui da de que,
nos seus mais di ver sos ca sos, foi ad qui ri da den tro de pro ces sos
le gi ti ma dos/le gais. O que é pre men te, pa ra o Sis te ma de Trans- 
por te Co le ti vo de Pas sa gei ros de São Luís – que con ta atu al men te
com cer ca de 50% de sua fro ta cli ma ti za da e um sis te ma in te gra do
de trans por te que be ne fi cia es pe ci al men te as ca ma das ru rais e
pe ri fé ri cas da ci da de -, é ter to dos os en vol vi dos do mes mo la do:
tra ba lha do res, em pre sá ri os e po der pú bli co na bus ca de so lu ções
que co lo quem, li te ral men te, a po pu la ção no va men te em ‘tri lhos’
es tá veis e se gu ros.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro

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

5G e o Futuro da Sociedade Brasileira

O dia 4 de no vem bro de 2021 en trou pa ra
a His tó ria co mo a da ta em que o Bra sil en- 
trou de fi ni ti va men te no 5G. Mui to mais que
co ne xão di gi tal, te re mos a in te gra ção to tal
en tre pes so as, coi sas e pes so as e en tre as coi- 
sas. A IoT (In ter net da Coi sas), veí cu los autô- 
no mos e uma in fi ni da de de pos si bi li da des
im pul si o na rão o Bra sil e po de re mos ala van- 
car nos sa in dús tria e não só re ver ter o pro- 
ces so de de sin dus tri a li za ção no Bra sil, co mo
tam bém ala van car e im pul si o nar nos sa in- 
dús tria.

O lei lão ofe re ceu qua tro fai xas de
frequên cia: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e
26GHz, lo go te re mos tan to a ope ra ção em
700MHz, que pos si bi li ta mai or co ber tu ra,
mas res tri ções em ter mos de ca pa ci da de de- 
vi do à li mi ta ção de ban da, co mo te re mos a
ope ra ção em 26GHz. As sim, te re mos o lei lão
tan to em sub gi ga quan to em on das mi li mé- 
tri cas, pois em bo ra a ri gor co me ce em
30GHz, nes sa fai xa, de vi do à pro xi mi da de,
tem-se con si de ra do co mo on das mi li mé tri- 
cas sua gran de van ta gem e a enor me quan ti- 
da de de ban da dis po ní vel nes sa fai xa e sua
gran de des van ta gem é a pro pa ga ção se dar
em vi si bi li da de ape nas e es tar su jei to a ate- 
nu a ção por chu va.

Tais pro ble mas en vol vem so lu ções do se- 
tor de En ge nha ria pa ra su pe rar es sas di fi cul- 
da des. Sa gra ram-se ven ce do res do Lei lão do
5G na fai xa de 700Hz: a Winity II; na fai xa de
3,5 GHz nos lo tes na ci o nais: Vi vo, Cla ro e
Tim; na fai xa de 3,5 GHz nos lo tes re gi o nais:
Ser com tel, Bri san tet, Con sór cio 5G Sul,
Cloud2U e Al gar Te le com; na fai xa de 2,3
GHz nos lo tes re gi o nais: Cla ro, Bri sa net, Vi- 
vo, Al gar Te le com, Vi vo e TIM; na fai xa de 26
GHz nos lo tes na ci o nais: Cla ro, Vi vo e Tim e
na fai xa de 26 GHz nos lo tes re gi o nais: Cla ro,
Vi vo e Tim.

O mai or en tra ve a uma so ci e da de que se
pre ten de tec no lo gi ca men te de sen vol vi da e
mais se gu ra é a fal ta de in for ma ção, agra va- 
da pe las fa ke news. Di ver sas no ti ci ais fal sas
no ti ci an do que a ra di a ção do 5G fa ria mal à

saú de ou que as re des 5G pro pa ga ri am Co- 
vid-19 já fo ram des men ti das tan to pe la Or- 
ga ni za ção Mun di al de Saú de (OMS) quan to
pe la União In ter na ci o nal de Te le co mu ni ca- 
ções (UIT), a agên cia da Or ga ni za ção das
Na ções Uni das (ONU) que tra ta da Tec no lo- 
gia da In for ma ção e Co mu ni ca ção, res pon- 
sá vel, ain da, pe la pa dro ni za ção e re gu la ção,
har mo ni zan do es pec tro a ní vel mun di al e
ga ran tin do acor do de in ter co ne xão com os
paí ses mem bros. A pre o cu pa ção aqui são
pos sí veis ju di ci a li za ções con tra as ope ra do- 
ras de te le co mu ni ca ções que pro vo quem
atra sos na im plan ta ção do 5G no Bra sil e
tam bém as le gis la ções mu ni ci pais de sa tu a- 
li za das e não ade qua das à Lei nº 13.116, de
20 de abril de 2015, e ao De cre to nº 10.480, de
1º de se tem bro de 2020, bem co mo os pro vá- 
veis atra sos na li be ra ção do li cen ci a men to
ur ba no.

O CREA-MA (Con se lho Re gi o nal de En ge- 
nha ria e Agro no mia do Ma ra nhão), ci en te
da sua mis são de be ne fí cio e pro te ção da so- 
ci e da de nas ati vi da des pro fis si o nais da En- 
ge nha ria, Agro no mia e Ge o ci ên ci as, ins ti- 
tuiu o Gru po de Tra ba lho “Ci da des In te li- 
gen tes”, apro va do por una ni mi da de na De- 
ci são Ple ná ria nº 004-PL/MA, o qual já te ve
reu niões com a SE MIT e SE A TI, e so li ci tou
tam bém às ope ra do ras de te le co mu ni ca- 
ções e pro ve do res re gi o nais que se ma ni fes- 
tas sem so bre os prin ci pais en tra ves re fe ren- 
tes ao com par ti lha men to de in fra es tru tu ra e
a li be ra ção dos li cen ci a men tos ur ba nos. O
GT “Ci da des In te li gen tes/CREA-MA” tra ba- 
lha ati va men te pa ra pro por uma mi nu ta de
le gis la ção com vis tas a ga ran tir não so men te
agi li da de, mas tam bém se gu ran ça à so ci e- 
da de na im plan ta ção do 5G no Es ta do do
Ma ra nhão.

O es pec tro ele tro mag né ti co pa ra uso das
ra di o co mu ni ca ções vai de 9kHz a 300 GHz,
ou se ja, des de VLF até EHF, sen do as sim den- 
tro do es pec tro da ra di a ção não io ni zan te. A
Co mis são In ter na ci o nal de Ra di a ções Não
Io ni zan tes (In ter na ti o nal Non-Io ni zing Ra- 
di a ti on Com mit tee – IC NIRP) pu bli cou vá ri- 
os do cu men tos com cri té ri os de saú de le- 
van do em con ta as pec tos téc ni cos, con ci li- 
an do dis tin tas opi niões de di ver sos es pe ci a- 
lis tas e as sim, em 02 de ju lho de 2002, a ANA- 
TEL (Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca- 
ções) pu bli cou a Re so lu ção nº 303/2002-
ANA TEL, a qual se ba se ou nas Re co men da- 

ções do IC NIRP de fi nin do os li mi tes do ní vel
de ex po si ção à ra di a ção ele tro mag né ti ca.
En tre tan to, em 28 de se tem bro de 2018, a
ANA TEL re vo gou a Re so lu ção nº 303/2002-
ANA TEL e a par tir des sa da ta en trou em vi- 
gor a Re so lu ção nº 700/2018-ANA TEL. Mas
afi nal, a ra di a ção não io ni zan te é ou não é
se gu ra?

A res pos ta a tal per gun ta é sim, pois a ra- 
di a ção não io ni zan te é se gu ra em ra zão de
nes sa fai xa de frequên cia a ener gia não ter
for ça su fi ci en te pa ra io ni zar áto mos ou mo- 
lé cu las e os li mi tes de ex po si ção a cam pos
ele tro mag né ti cos in cre men tam ain da mais
a se gu ran ça, mas pro vo ca efei tos tér mi cos
que na da mais são que o aque ci men to e
incô mo do que usuá ri os per ce bem ao pas sar
mui to tem po em uma li ga ção. Em re la ção
aos tra ba lha do res ex pos tos à Ra di a ção Não-
Io ni zan te, de ve mos to mar os de vi dos cui da- 
dos de pro te ção do efei to tér mi co, ten do em
vis ta os ris cos re la ci o na dos por exem plo ao
fo to en ve lhe ci men to ou ca ta ra ta pe la ex po- 
si ção à ra di a ção ele tro mag né ti ca sem uso
dos de vi dos EPIs, con for me NR 15 Ane xo 7 –
Ra di a ções Não – Io ni zan tes.

A tec no lo gia 5G, co mo quais quer sis te- 
mas ir ra di an tes, pro duz o efei to tér mi co e
tem que cum prir as de ter mi na ções da Re so- 
lu ção nº 700/2018-ANA TE Le emi tir, quan do
for ne ces sá rio, lau do de vi da men te re gis tra- 
do no CREA da ju ris di ção em que se en con- 
tra a ERB (Es ta ção Ra dio ba se). Mas in de-
pen den te men te da ne ces si da de ou não de
lau do pa ra a ati vi da des re fe ren tes à te le co- 
mu ni ca ções, a qual é uma ati vi da de de En- 
ge nha ria (ar ti go 1º alí nea “b” da Lei nº
5.194/1966).

 Tal ati vi da de de ve rá ser exe cu ta da por
En ge nhei ros, pois co mo to da ati vi da de de
en ge nha ria en vol ve ris cos e a me lhor ma nei-
ra de ga ran tir a pro te ção e de fe sa da so ci e da- 
de é que es ta ati vi da de se ja exe cu ta da por
pro fis si o nais da En ge nha ria com a de vi da
com pe tên cia e atri bui ção pro fis si o nal. As- 
sim, o Es ta do Bra si lei ro ga ran te a qua li da de
e se gu ran ça na pres ta ção do ser vi ço de te le-
co mu ni ca ções pe las su as au tar qui as, ca ben-
do à ANA TEL ga ran tir a qua li da de e pre ços
jus tos nos ser vi ços de te le co mu ni ca ções e
ao Sis te ma CON FEA/CREA o con tro le e a fis- 
ca li za ção do exer cí cio pro fis si o nal vi san do
ao be ne fí cio e à pro te ção dos in te res ses da
so ci e da de.

NA RUA TTE. MÁRIO CARPENTIER

An tes de ini ci ar mos ver da dei ra- 
men te nos sa con ver sa, é ne ces sá rio
que se re cor de um pou co da His tó ria
pá tria, pa ra que se ja mais bem com- 
pre en di da es ta ou aque la men ção que
po de rei fa zer, no cur so das mi nhas
pa la vras. Na da de mais ou pre o cu pan- 
te, po rém com cer te za mui tas pes so as
já es que ce ram a res pei to do que se re- 
fe re à fa se da nos sa his tó ria, de no mi- 
na da Pri mei ra Re pú bli ca.

Bem a pro pó si to, re ce be es sa de no- 
mi na ção o pe río do com pre en di do en- 
tre a Pro cla ma ção ocor ri da a 15 de no- 
vem bro de 1889, e a Re vo lu ção de
1930, que cul mi na com a de po si ção
de Washing ton Luís. Tam bém há de se
en con trar, pa ra aten der ao mes mo
sig ni fi ca do, a ex pres são Re pú bli ca Ve- 
lha, mes mo pou co aca ta da pe los his- 
to ri a do res.

Re gis tra-se ter acon te ci do nes sa fa- 
se um mo vi men to po lí ti co e mi li tar,
re a li za do por jo vens ofi ci ais bra si lei- 
ros, em ge ral te nen tes e ca pi tães, in sa- 
tis fei tos com o sis te ma po lí ti co na ci o- 
nal, do mi na do pe las oli gar qui as, com
des ta que pa ra a ru ral, as sen ta da na
eco no mia do ca fé. A es se mo vi men to
os es tu di o sos de no mi nam de “Te nen- 
tis mo”, que se es ten deu de 1922 a
1927, em que uma sé rie de re be liões
acon te ceu. A pri mei ra gran de re vol ta
te nen tis ta deu-se a 5 de ju lho de 1922,
na ci da de do Rio de Ja nei ro e fi cou co- 
nhe ci da co mo Re vol ta do For te de Co- 
pa ca ba na ou Re vol ta dos 18 do For te
de Co pa ca ba na.

Os te nen tes re be la dos em Co pa ca- 
ba na que ri am re cu pe rar a hon ra dos
mi li ta res, ale gan do que eram re pri mi- 
dos pe lo go ver no de Ar tur Ber nar des.
Du ran te es sa re vol ta fi ca ram eles cer- 
ca dos no For te de Co pa ca ba na e, em
cer to mo men to, 18 ofi ci ais, em um ato
de de ses pe ro, den tre eles Má rio Car- 
pen ti er, re sol ve ram mar char pe la Ave- 
ni da Atlân ti ca, na di re ção das tro pas
do go ver no. So men te dois ofi ci ais dos

de zoi to so bre vi ve ram: Si quei ra Cam- 
pos e Edu ar do Go mes.

O epi só dio, mes mo sem ter si do
bem su ce di do, tor nou-se um exem plo
pa ra mi li ta res e ci vis no país, dan do
ori gem a ou tras ma ni fes ta ções do
mes mo gê ne ro, co mo a Co lu na Pres- 
tes, a Re vol ta Pau lis ta e a Co mu na de
Ma naus. Es ta va pre pa ra do o ca mi nho
pa ra a Re vo lu ção de 30.

No se gun do pa rá gra fo an te ri or a
es te, fiz re fe rên cia a Má rio Car pen ti er,
na cer te za de que ser vi ria, co mo de ve
ter ser vi do, pa ra agu çar a cu ri o si da de
do lei tor. Afi nal, quem se ria ele e por- 
que es ta ria nes ta crô ni ca? No fun do
mes mo um te nen te do For te de

Co pa ca ba na, um dos 18 que mor- 
re ram na mar cha pe la Ave ni da Atlân- 
ti ca, no con fron to com as tro pas do
go ver no.

Pois bem, no ano de 1948 che ga va
eu à Rua de San to Antô nio. Meu pai
ad qui ri ra uma ca sa de mo ra da-in tei- 
ra, ao sa bor e de ci são de ma mãe, que
não su por ta va mais vi ver nos cô mo- 
dos aca nha dos de du as pe que nas re- 
si dên ci as na Pra ça de San ta ni nha. Afi- 
nal, ao to do já éra mos oi to ir mãos, em
vés pe ra de no ve, além de uns tan tos
acom pa nhan tes e agre ga dos da fa mí- 
lia. Sem dú vi da, me re cía mos uma ha- 
bi ta ção de me nor des con for to.

Ape sar dos meus pou cos anos de
ida de e de pas sar às pes so as um ar de
in di fe ren ça, pe lo meu tem pe ra men to
cal mo, tu do ob ser va va. E foi em fa ce
des sa per cep ção que fi quei ci en te do
de sem bol so de no ven ta con tos de
réis, fei to pe lo meu pai, na com pra do
imó vel, mes mo ca ren te de re pa ros.
Uma re for ma com ple ta, sob o co man- 
do do Se nhor Lou rei ro, por tu guês de
nas ci men to, com fir ma re gis tra da de
cons tru tor, ter mi nou por trans for mar
a mal tra ta da edi fi ca ção em um am bi- 
en te re no va do, lim po e acon che gan te.

 
Cla ro que, ao dis pên dio ini ci al, ou- 

tros con tos de réis fo ram acres cen ta- 
dos, pa ra aden trar mos na nos sa re- 
cen te ha bi ta ção, de nú me ro 174, com

a fren te pin ta da de ver de e os bei rais
bem sa li en tes, apro pri a dos pa ra pro- 
te ção da chu va miú da. No dia da mu- 
dan ça, no en tan to, ti ve um enor me
es pan to. É que, in do a pé, dos la dos da
Pra ça de San ta ni nha pa ra a Rua de
San to Antô nio, car re gan do uma sa co-
la de uten sí li os do més ti cos, de pa rei-
me, sur pre en den te men te, com uma
pla ca ver me lha, in di ca ti va da de sig- 
na ção da ar té ria, afi xa da pre ci sa men-
te no pon to fron tal e bem al to da
meia-mo ra da on de re si dia o Dr. Nu- 
nes Frei re, es qui na com a Rua de São
João, con ten do os se guin tes di ze res:
“Rua Tte. Má rio Car pen ti er”.

 
Só de pois é que fui com pre en der

tra tar-se de no va ti tu la ção da rua, que
nun ca vin gou, em subs ti tui ção à an- 
te ri or, por que a cul tu ra po pu lar não a
ab sor veu. Além dis so, de mui ta des- 
con fi an ça me en vol veu es se no me
afran ce sa do que, na ig no rân cia de jo- 
vem in cul to, jul guei, à pri mei ra vis ta,
sig ni fi car ho me na gem a al gum vul to
da his tó ria da Fran ça, da da as re fe rên-
ci as his tó ri cas des te país com a fun- 
da ção da ci da de de São Luís.

 
Na an ti ga Rua de San to Antô nio vi vi

uma fa tia da mi nha in fân cia, a ado les- 
cên cia com ple ta e par te da mo ci da de,
on de co nhe ci cri a tu ras in te res san tes
e fiz só li das ami za des. Por is so, de lá
nun ca me des li guei, e con ti nuo re pas- 
san do a fi gu ra do meu ve lho pai, vi- 
ven do sob aque le te to des de 1948, ca-
mi nhan do en tão pa ra 87 pri ma ve ras,
na so li dão de sua viu vez e no ca ri nho
dos seus fi lhos. Fo ram qua tro dé ca das
e meia, uma exis tên cia, na mes ma ca- 
sa, na mes ma rua, per ce ben do e ven- 
do o am bi en te, gra da ti va men te, ir se
mo di fi can do, mas sem per der a es- 
sên cia de sua ori gem, eter ni za da nas
du as la dei ras que lhe com põem a fei-
ção e no im po nen te so bra dão de

três an da res, ou tro ra vi ven da do
Ba rão de São Ben to.

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

Con si de ra ções
bi op si co ló gi cas
so bre a com pul são

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 mir 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 ou tras coi sas. 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, por tan to, 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 mos tram, 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 os me ca nis mos en vol- 
vi dos com o apa re ci men to des se fenô me no. O fa to é que tu do se
pas sa em de ter mi na das áre as e fun ções do cé re bro, in ter me di a- 
das por re a ções neu ro bi o ló gi cas e 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 as quais cri am 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 pre sen tes na de pen dên cia quí mi ca e
ou tras de pen dên ci as não quí mi cas. Além do mais, gra ças aos re- 
cen tes avan ços nos co nhe ci men tos ad vin dos da res so nân cia
mag né ti ca (RMF) 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 cí 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, 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 go ver nan tes 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.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 6 A FRENTE

Uma vida dedica à advocacia 
 

LUIS AUGUSTO GUTERRRES, ADVOGADO E ESCRITOR, SERÁ CONDECORADO PELO TJMA
 

 

O advogado maranhense; escritor 
e membro ativo da Academia Mara-
nhense de Letras Jurídicas (Cadeira No. 
15); Conselheiro Federal (2016/2019) e 
Conselheiro Estadual da OAB-MA em 
vários mandatos; Luis Augusto Guter-
res receberá do Tribunal de Justiça do 
Maranhão a honrosa medalha “Desem-
bargador Antônio Rodrigues Velozzo”.

A condecoração vem coroar uma vida 
dedicada à prática da justiça através 
da advocacia. O nome de Luís Augus-
to Guterres foi indicado pelo Des. Jor-
ge Rachid Mubárack Maluf e aprovado 
por unanimidade pela corte do TJMA. 
A entrega da distinção será na próxi-
ma sexta – feira, dia 19 de novembro, 
às 10H na sala das sessões plenárias, na 
sede do TJMA na Praça Pedro II, sob o 
comando do Pres. Des. Lourival Serejo.

 
Para Guterres, essa homenagem é 

motivo de orgulho, mas acima de tudo, 
de muita humildade e responsabilidade:

 
“Agradeço aos nobres desembarga-

dores da corte do TJ que aprovaram meu 
nome com unanimidade e em especial 
ao Des. Jorge Rachid pela indicação. 
Sinto que essa distinção é um reconhe-
cimento a toda uma vida que dediquei 
à arte de advogar, sempre acreditando 
na democratização do Direito, e que a 
Justiça é a base para uma sociedade 
mais digna e mais plena. Seguirei mi-
nha carreira ainda mais motivado ao 
receber essa medalha, que para mim 
é símbolo de retidão e responsabilida-
de”, declara o homenageado.

 
Casado com a também advogada 

Lucy Guterres, ele é pai de Luciana, 
que o presenteou com as lindas netas 
Ludmila e Letícia, do seu casamento 
com o médico e também escritor Le-
andro Osterkamp.

 

Dr. Luís Augusto é sócio do escritório 
Guterres & Gonçalves Advogados Asso-
ciados. Como militante do Direito, já 
foi também Presidente da Associação 
Maranhense dos Advogados Cíveis e 
Criminais / AMAC (1996 – 1999) e Pre-
sidente do Centro de Estudos Jurídicos 
e Sociais / CEJS ( 2003 – 2006).

 
Mas é na literatura que Luís Augusto 

Guterres oxigena a mente e a alma, tanto 
lendo, quanto escrevendo, uma de suas 
grandes paixões, e  que já o levaram a lan-
çar quatro livros, além da produção de di-
versos artigos. 

Leitor voraz e um observador atento da 
sociedade ao seu redor, o advogado gosta de 
registrar em textos, tudo o que acontece de 
mais relevante ao seu redor. E foi assim que, 
escrevendo textos que foram publicados 
em sites jurídicos; Luis Augusto produziu 
de forma fértil uma coletânea de crônicas 
que abordavam temas sociais, políticos e 
contemporâneos, além de reflexões jurídi-
cas sobre a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), entidade da qual foi Conselheiro 
Federal no período de 2016 / 2018. Eis que 
havia material de sobra para produzir seu 
quarto livro intitulado “Conversando so-
bre a Ordem e Outros Assuntos”. A obra, 
lançada em 2019, reuniu reflexões sobre 
flagelo penitenciário; desarmamento  ci-
vil; operação Lava-Jato entre outros fatos 
importantes. Além de textos que escreveu 
em parceria com amigos escritores.

Seus outros três livros anteriores foram 
“As 7 Estações da Vida” (1995), “Manual de 
Defesa do Advogado” (2005) e “Angústia da 
Profissão e Outros Escritos” (2006). Obras 
de poesia, crônicas e reflexões profissionais.

 
Mesmo exercendo há 44 anos a advoca-

cia de forma dedicada; Luís Augusto Gu-
terres ainda conserva a paixão pelo Direi-
to com a mesma intensidade e interesse 
que tinha quando frequentava os bancos 
da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Maranhão. Entre as honrarias 
já recebidas, destacam-se o título de Ofi-
cial da Ordem dos Timbiras (1990) e a me-
dalha de Amigo da Marinha (2016); e em 
breve, mais a honrosa distinção do Tribu-
nal de Justiça.

 
“Só tenho que agradecer muito a Deus 

pela saúde e por estar vivo, e ao apoio da 
minha família para seguir fazendo do Di-
reito minha missão de vida. Cada distin-
ção recebida, como essa do TJ que muito 
me honra, é como um sinal divino mos-
trando que estou no caminho certo” , diz 
o advogado.  

 

 

Com a filha Luciana, o genro Dr. Leandro Osterkamp , a esposa Lucy e as netas Letícia e Ludmila.
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  Com mais de 40 anos dedicados à advocacia, Luís Augusto Guterres é só
 gratidão por cada degrau alcançado em sua carreira no Direito.
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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 25/10/2021 a 22/11/2021, 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

IMPRÓPRIO

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

22/11/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PREGAO ELETRÔNICO - SRP Nº. 001/2022
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para a aquisição futura de medicamentos, material 
hospitalar, material odontológico, material para atendimento ao covid – 19, para suprir a 
demanda da Secretaria municipal de Saúde de Governador Eugênio Barros – MA - SRP, DATA 
DA ABERTURA: 10.12.2021. HORÁRIO: 9horas. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: www.bll.org.br AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente 
ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL 
na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por 
mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, site 
da prefeitura www.governadoreugeniobarros.ma.gov.br  e também com a Pregoeira ou equipe 
de apoio no horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio 
Barros- MA, 26 de novembro de 2021.

AVISO DE REMARCAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Presidente de Licitação, torna público 

para conhecimento de todos que à nova data da realização da sessão de abertura da Licitação na MODA-

LIDADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada 

para reformar o salão de eventos Oziel Mesquita Queiroz conforme projeto básico em atendimento às neces-

sidades do Munícipio de Jenipapo dos Vieiras MA. BASE LEGAL: Lei Federal n. º 8.666/93, Lei nº 123/06 e 

alterações posteriores e as condições do Edital. Anteriormente marcada para às 14h do dia 18 de novembro de 

2021, fica remarcada para as 14 h do dia 03 de dezembro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os 

interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada 

do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimen-

tos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs  no email: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 

99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de 

Carvalho. Presidente da CPL.

Os Editais completos dos leilões, inclusive com a lista discriminada de todos os  lotes, em cumprimento ao decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e 

para mais informações ligue: (11) 3777-0523.

ACESSE E CADASTRE-SE : WWW.VIPLEILOES.COM.BR

CONFIRA NOSSOS LEILÕES ÀS  10:00 HORAS - ONLINE

Vicente Paulo

Leiloeiro Oficial

DEZEMBRO

VEÍCULOS

LEILÕES DE
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2021

02 23 24 28 30 31

ACESSE E CADASTRE-SE : WWW.VIPLEILOES.COM.BR

CONFIRA NOSSOS LEILÕES ÀS  19:00 HORAS - ONLINE

Vicente Paulo

Leiloeiro Oficial

DEZEMBRO
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2021

01 02 08 10 15 28 29

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Cultura 
do município de Poção de Pedras, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para 
registro de preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção 
de proposta mais vantajosa visando o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para 
realização e animação das festividades constantes do calendário cultural do município de Poção de Pedras/
MA. ABERTURA: 15 de dezembro de 2021 às 14:20 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – 
Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas ou no sitio do município www.pocaodepedras.ma.gov.
br. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e/ou Telefone (99) 98534-1094,  
email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras (MA), 25 de novembro de 2021. Vicença Teixeira de Brito. 
Secretária Mun. Cultura

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  
1º Público Leilão: 02/12/2021, às 10:30 hs / 2º Público Leilão: 03/12/2021, às 10:30 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  com escritório na Av. Barão 
Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO 
INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos 
do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o 
seguinte imóvel urbano em lote único: constituído do lote de terreno próprio denominado “F”, da Quadra nº 
4(quatro) do Loteamento denominado “RECREIO DE ARAÇAGY”, situado em Miritiua, antes pertencente ao 
município de Paço do Lumiar/MA, hoje fazendo parte do município de São José de Ribamar/MA, possuindo as 
seguintes dimensões limites e áreas: Frente limitando-se com a Travessa dos Veleiros, e mede 15,00m (quin-
ze metros); Fundo limitando-se com o lote “C” e mede 15,00m (quinze metros); Lateral direita, limitando-se 
com o lote “E” e mede 40,00m (quarenta metros), Lateral esquerda limitando-se com o lote “G’ e mede 40,00m 
(quarenta metros) perfazendo uma área total de 600,00m²(seiscentos metros quadrados).  Av-9 Consta a 
construção residencial composto de: garagem, varanda, sala de estar/jantar, hall de escada, cozinha, lavabo, 
hall, depósito, 2 quartos com WC reversível, escritório com wc reversível e terraço, área de serviço. Pavimento 
superior com sala de tv e varanda gourmet, hall de escada, suíte master com closet e varanda, suíte 02 com 
closet e varanda, suíte 03 com closet e varanda. Em 02 pavimentos com área total de 381,01m². Imóvel objeto 
da Matrícula nº 53040 da Serventia Extrajudicial do 1º Ofício da Comarca da Ilha de São Luis/MA Termo Judi-
ciário de São Jose de Ribamar. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR R$1.453.194,47 (um milhão, quatrocentos e 
cinquenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO 
- VALOR: R$726.597,23 (setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três 
centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com 
despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas 
que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda 
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Ficam os Fiduciantes: MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, filiação: Irismar Fer-
reira do Nascimento e Francisco Nascimento Florêncio, nascido em 25/06/1977, RG 3074753 SSP/PA, CPF 
60891548220 e FRANCISCA LIDIANA FORTALEZA SOUZA FERREIRA, brasileira, filiação: Arcelina Fortale-
za de Souza e Manoel Eloi Souza Neto, gerente administrativa, nascida em 27/03/1977, RG 290570894 SSP/
CE, CPF 62524496368, casados entre si sob o regime de Comunhão Parcial de bens em 04/07/2013, residen-
tes e domiciliados a Avenida Jornalista Miecio Jorge nº10, Apto 201, Edifício Costa Rica, Renascença II, São 
Luis/MA, CEP 65010-000.intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos en-
dereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o 
imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência 
em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoria-
mente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

SINDICATO DOS ESTIVADORES E DOS TRABALHADORES
EM ESTIVA DE MINÉRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO – SETEMEMA

Rua Engenheiro Couto Fernandes, 84 - Centro - CEP: 65010-100 - São Luís-MA
E-mail: setemema.estiva@gmail.com / CNPJ: 06.039.846/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores de Estiva de Minério do Maranhão vem através 
do seu presidente, convocar todos os associados desta entidade de classe em pleno gozo de seus 
direitos sociais e estatutários, para uma Assembleia Extraordinária que será realizada na sede 
do Sindicato dos Estivadores no dia 30 de novembro de 2021, (terça-feira) com 1° convocação às 
8h com o maior número de associados e 2° e última convocação ás 8h30 com qualquer número de 
associados presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Alteração do Estatuto Sindical.

São Luís 26 de novembro de 2021.

Jouberth Costa Mendes
Presidente SETEMEMA

 
 

www.sinduscon-ma.com.br

 

www.sinduscon-ma.com.br

 
São Luís, 26 de novembro de 2021. 
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 FABIO RIBEIRO NAHUZ 

Presidente do Sinduscon-MA 
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
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Pelo presente EDITAL ficam convocados todos os associados em pleno gozo de 
seus direitos sociais para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada na sede deste Sindicato, situada na Casa da 
Indústria Albano Franco, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n°- 4° andar, 
Bequimão, nesta capital, na seguinte data e horário: 1º (primeiro) de dezembro de 
2021, às 08h30min em 1ª (primeira) convocação, e às 09h00min do mesmo dia, 
com qualquer número em 2ª (segunda) convocação, para deliberar a seguinte 
ordem do dia:  
 
a) Avaliar a proposta encaminhada pelo Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção Civil- SINDCONSTRUCIVIL e autorizar a diretoria a aprovar e realizar 
a Convenção Coletiva de Trabalho 2022. 
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Refeições a R$ 1 contribuem com segurança alimentar
De cre to do go ver na dor Flá vio Di no 

re du ziu pa ra R$ 1 o va lor das re fei ções 
na re de de Res tau ran tes Po pu la res do 
Ma ra nhão. A me di da é vá li da pa ra al- 
mo ço e jan tar e vai con tri buir com os 
que mais pre ci sam, ga ran tin do ali- 
men to de nu tri ti vo e de bai xo cus to. O 
no vo pre ço es tá já em vi gor nos 61 res- 
tau ran tes da re de no es ta do. An tes, as 
re fei ções cus ta vam R$ 3 re ais e R$ 2.

O ti tu lar da Se des, Már cio Ho nai- 
ser, des ta cou o au men to do nú me ro 
de res tau ran tes po pu la res na ges tão 
Flá vio Di no – que pas sa ram de seis 
pa ra 61 uni da des. “A pan de mia e a cri- 
se econô mi ca trou xe ram gran des di fi- 
cul da des às pes so as e com sen si bi li- 
da de, o go ver na dor edi tou es te de cre- 
to, ga ran tin do as re fei ções a R$ 1”, fri- 
sou.

A me di da tem co mo ob je ti vo pro te- 
ger fa mí li as ma ra nhen ses que ti ve ram 
per da de ren da com a cri se econô mi- 
ca oca si o na da pe la pan de mia da Co- 
vid-19. As re fei ções po dem ser con su- 
mi das nos pró pri os res tau ran tes ou 
le va das pa ra ca sa. 

O Res tau ran te Po pu lar é um es pa ço 
de de ci da da nia e par ti ci pa ção so ci al,

 O NOVO PREÇO ESTÁ JÁ EM VIGOR NOS 61 RESTAURANTES DA REDE NO ESTADO

on de se ar ti cu lam di fe ren tes se to res 
do go ver no pe la ga ran tia da ali men ta- 
ção aos mais vul ne rá veis. O pú bli co 
pri o ri ta ri a men te aten di do é de pes so- 
as mais vul ne rá veis so ci al men te, em 
si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar e 
nu tri ci o nal.

São ser vi das a mé dia de 1,5 mil re- 
fei ções por dia, em ca da uni da de, sen- 
do al mo ço e jan tar, ago ra pe lo va lor 

de R$ 1, sem pre a par tir das 11h e das 
17 ho ras. Po dem ser ser vi das até du as 
re fei ções por pes soa. Os es pa ços pro-
mo vem ain da, ava li a ção e ori en ta ção 
nu tri ci o nal, pa les tras e ofi ci nas so bre 
edu ca ção ali men tar. A re de tam bém 
im pac ta na agri cul tu ra fa mi li ar com a 
aqui si ção de itens pa ra a pro du ção 
das re fei ções.

Flávio Dino realiza ações em Tufilândia
O go ver na dor Flá vio Di no es te ve no

mu ni cí pio de Tu fi lân dia, nes ta sex ta-
fei ra (26), en tre gan do e anun ci an do
ações da ges tão. A agen da te ve iní cio
com a inau gu ra ção da es co la Vil si mar
Ri car do Al ves, que foi to da re for ma da.
A obra in te gra as ações do pro gra ma
es ta du al Es co la Dig na. A obra é fru to
de atu a ção par cei ra do Go ver no do
Ma ra nhão e da em pre sa Va le, que fi- 
nan ci ou a cons tru ção da uni da de de
en si no. Di no anun ci ou ain da um Res- 
tau ran te Po pu lar e mais de R$ 1 mi-
lhão pa ra as fal tar ru as do mu ni cí pio.

So bre a Am bev: 

Am bev quin tu pli ca rá
ba se de pro du to res de
man di o ca e ca ju na
pla ta for ma Ma ne je Bem

Pa ra dar sequên cia ao tra ba lho que vem sen do re a li- 
za do em par ce ria com a Ma ne je Bem, star tup fo ca da em
as sis tên cia téc ni ca agrí co la, a Am bev quin tu pli ca rá o
ca das tro de pro du to res de man di o ca e ca ju na pla ta for- 
ma, com cer ca de 200 no vos par cei ros.

Com is so, a com pa nhia con so li da a sua atu a ção no
cam po pa ra apoi ar a agri cul tu ra fa mi li ar, le var mais co- 
nhe ci men to e dar mais vi si bi li da de aos pe que nos pro- 
du to res em Es ta dos co mo Goiás, Per nam bu co, Ce a rá,
Pi auí e Ma ra nhão. Al guns des ses pro du to res já são par- 
cei ros da com pa nhia e ou tros ain da po de rão ser acres- 
cen ta dos no atu al ecos sis te ma.

A re la ção en tre a Am bev e a Ma ne je Bem se ini ci ou em
2018, quan do a Ma ne je Bem foi a ven ce do ra da pri mei ra
edi ção do pro gra ma da Ace le ra do ra 100+, in ci a ti va da
Am bev pa ra bus car so lu ções que re sol vam pro ble mas
so ci o am bi en tais.

A star tup cri ou uma fer ra men ta iné di ta que ofe re ce
as sis tên cia téc ni ca aos agri cul to res e os aju da a au men- 
tar sua pro du ti vi da de. Es se pi lo to lo go se in te grou ao
Pro je to Ro ots, que es ti mu la o uso de ma té ria-pri ma lo- 
cal pa ra o de sen vol vi men to de no vas cer ve jas re gi o nais,
e ao Fa zen da San ta Ca ta ri na, que vi sa o im pul si o na- 
men to do lú pu lo no es ta do ca ta ri nen se.

Des de a cri a ção da star tup, o nú me ro de be ne fi ci a dos
cres ceu 250%. To dos os pro je tos em con jun to re for çam
a me ta de sus ten ta bi li da de da Am bev de ter 100% dos
agri cul to res que se re la ci o na ca pa ci ta dos, co nec ta dos e
com es tru tu ra fi nan cei ra até 2025.

Unir as pes so as por um mun do me lhor. Es se é o so- 
nho da Am bev, em pre sa bra si lei ra, com se de em São
Pau lo, e pre sen te em 18 paí ses. No Bra sil, so mos mais de
30 mil pes so as que di vi dem a mes ma pai xão por pro du- 
zir cer ve ja com tec no lo gia de pon ta pa ra ga ran tir mo- 
men tos de ce le bra ção e di ver são. Na Am bev, nos sa cul- 
tu ra dá li ber da de pa ra tes tar no vas idei as e, ca da vez
mais, te mos exer ci ta do a ino va ção. Apos ta mos tam bém
em pro ces sos de co cri a ção, con vi dan do ou tras em pre- 
sas a se jun ta rem a nós em bus ca de um ob je ti vo co- 
mum. Te mos par ce ri as com um ecos sis te ma com mais
de 500 star tups pa ra ge rar opor tu ni da des e ide a li zar me- 
lho ri as na vi da das pes so as. Além dis so, con ta mos com o
hub de tec no lo gia Am bev Te ch pre sen te em ho me of fi ce
e em seis ci da des: Blu me nau (SC), Cam pi nas (SP), Ma- 
rin gá (PR), São Pau lo (SP), Ja gua riú na-SP e So ro ca ba
(SP). E não va mos pa rar por aqui. A Am bev é uma cer ve- 
ja ria ino va do ra e te mos o con su mi dor no cen tro de nos- 
sas de ci sões e ini ci a ti vas. So men te nos úl ti mos cin co
anos, in ves ti mos R$17,5 bi lhões no país e dei xa mos um
le ga do além dos in ves ti men tos com nos sa am pla pla ta- 
for ma de sus ten ta bi li da de so ci o am bi en tal.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro
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Ma ra nhão. A me di da é vá li da pa ra al- 
mo ço e jan tar e vai con tri buir com os 
que mais pre ci sam, ga ran tin do ali- 
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no vo pre ço es tá já em vi gor nos 61 res- 
tau ran tes da re de no es ta do. An tes, as 
re fei ções cus ta vam R$ 3 re ais e R$ 2.

O ti tu lar da Se des, Már cio Ho nai- 
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sou.
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ger fa mí li as ma ra nhen ses que ti ve ram 
per da de ren da com a cri se econô mi- 
ca oca si o na da pe la pan de mia da Co- 
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de de ci da da nia e par ti ci pa ção so ci al,
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on de se ar ti cu lam di fe ren tes se to res 
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ção aos mais vul ne rá veis. O pú bli co 
pri o ri ta ri a men te aten di do é de pes so- 
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aqui si ção de itens pa ra a pro du ção 
das re fei ções.
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O go ver na dor Flá vio Di no es te ve no

mu ni cí pio de Tu fi lân dia, nes ta sex ta-
fei ra (26), en tre gan do e anun ci an do
ações da ges tão. A agen da te ve iní cio
com a inau gu ra ção da es co la Vil si mar
Ri car do Al ves, que foi to da re for ma da.
A obra in te gra as ações do pro gra ma
es ta du al Es co la Dig na. A obra é fru to
de atu a ção par cei ra do Go ver no do
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Am bev quin tu pli ca rá
ba se de pro du to res de
man di o ca e ca ju na
pla ta for ma Ma ne je Bem

Pa ra dar sequên cia ao tra ba lho que vem sen do re a li- 
za do em par ce ria com a Ma ne je Bem, star tup fo ca da em
as sis tên cia téc ni ca agrí co la, a Am bev quin tu pli ca rá o
ca das tro de pro du to res de man di o ca e ca ju na pla ta for- 
ma, com cer ca de 200 no vos par cei ros.

Com is so, a com pa nhia con so li da a sua atu a ção no
cam po pa ra apoi ar a agri cul tu ra fa mi li ar, le var mais co- 
nhe ci men to e dar mais vi si bi li da de aos pe que nos pro- 
du to res em Es ta dos co mo Goiás, Per nam bu co, Ce a rá,
Pi auí e Ma ra nhão. Al guns des ses pro du to res já são par- 
cei ros da com pa nhia e ou tros ain da po de rão ser acres- 
cen ta dos no atu al ecos sis te ma.

A re la ção en tre a Am bev e a Ma ne je Bem se ini ci ou em
2018, quan do a Ma ne je Bem foi a ven ce do ra da pri mei ra
edi ção do pro gra ma da Ace le ra do ra 100+, in ci a ti va da
Am bev pa ra bus car so lu ções que re sol vam pro ble mas
so ci o am bi en tais.

A star tup cri ou uma fer ra men ta iné di ta que ofe re ce
as sis tên cia téc ni ca aos agri cul to res e os aju da a au men- 
tar sua pro du ti vi da de. Es se pi lo to lo go se in te grou ao
Pro je to Ro ots, que es ti mu la o uso de ma té ria-pri ma lo- 
cal pa ra o de sen vol vi men to de no vas cer ve jas re gi o nais,
e ao Fa zen da San ta Ca ta ri na, que vi sa o im pul si o na- 
men to do lú pu lo no es ta do ca ta ri nen se.

Des de a cri a ção da star tup, o nú me ro de be ne fi ci a dos
cres ceu 250%. To dos os pro je tos em con jun to re for çam
a me ta de sus ten ta bi li da de da Am bev de ter 100% dos
agri cul to res que se re la ci o na ca pa ci ta dos, co nec ta dos e
com es tru tu ra fi nan cei ra até 2025.

Unir as pes so as por um mun do me lhor. Es se é o so- 
nho da Am bev, em pre sa bra si lei ra, com se de em São
Pau lo, e pre sen te em 18 paí ses. No Bra sil, so mos mais de
30 mil pes so as que di vi dem a mes ma pai xão por pro du- 
zir cer ve ja com tec no lo gia de pon ta pa ra ga ran tir mo- 
men tos de ce le bra ção e di ver são. Na Am bev, nos sa cul- 
tu ra dá li ber da de pa ra tes tar no vas idei as e, ca da vez
mais, te mos exer ci ta do a ino va ção. Apos ta mos tam bém
em pro ces sos de co cri a ção, con vi dan do ou tras em pre- 
sas a se jun ta rem a nós em bus ca de um ob je ti vo co- 
mum. Te mos par ce ri as com um ecos sis te ma com mais
de 500 star tups pa ra ge rar opor tu ni da des e ide a li zar me- 
lho ri as na vi da das pes so as. Além dis so, con ta mos com o
hub de tec no lo gia Am bev Te ch pre sen te em ho me of fi ce
e em seis ci da des: Blu me nau (SC), Cam pi nas (SP), Ma- 
rin gá (PR), São Pau lo (SP), Ja gua riú na-SP e So ro ca ba
(SP). E não va mos pa rar por aqui. A Am bev é uma cer ve- 
ja ria ino va do ra e te mos o con su mi dor no cen tro de nos- 
sas de ci sões e ini ci a ti vas. So men te nos úl ti mos cin co
anos, in ves ti mos R$17,5 bi lhões no país e dei xa mos um
le ga do além dos in ves ti men tos com nos sa am pla pla ta- 
for ma de sus ten ta bi li da de so ci o am bi en tal.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro
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Flávio Dino leva investimentos para Tufilândia
O go ver na dor Flá vio Di no es te ve no 

mu ni cí pio de Tu fi lân dia, nes ta sex ta-
fei ra (26), en tre gan do e anun ci an do 
ações da ges tão. A agen da te ve iní cio 
com a inau gu ra ção da es co la Vil si mar 
Ri car do Al ves, que foi to da re for ma da. 
A obra in te gra as ações do pro gra ma 
es ta du al Es co la Dig na. A obra é fru to 
de atu a ção par cei ra do Go ver no do 
Ma ra nhão e da em pre sa Va le, que fi- 
nan ci ou a cons tru ção da uni da de de 
en si no. Di no anun ci ou ain da um Res- 
tau ran te Po pu lar e mais de R$ 1 mi- 
lhão pa ra as fal tar ru as do mu ni cí pio.

“Es ta mos inau gu ran do uma no va 
es co la, em par ce ria com a pre fei tu ra e 
a em pre sa Va le, ga ran tin do a apren di- 
za gem em uma es tru tu ra ade qua da, 
com cli ma ti za ção. Aten de mos tam- 
bém a ou tras rei vin di ca ções da ges tão 
mu ni ci pal, nas áre as de in fra es tru tu- 
ra, com ações so ci ais, a exem plo do 
com pro mis so da ins ta la ção do Res- 
tau ran te Po pu lar”, pon tu ou o go ver- 
na dor Flá vio Di no, lem bran do ain da 
da Pra ça da Fa mí lia, que es tá em 
obras, e lo go se rá en tre gue.

O se cre tá rio de Es ta do de Edu ca ção 
(Se duc), Fe li pe Ca ma rão, pon tu ou as

CIDADE RECEBEU ESCOLAS E TERÁ MAIS PAVIMENTAÇÃO E RESTAURANTE POPULAR 

obras en tre gues pe lo Go ver no do Es- 
ta do, ao lon go da se ma na. “On tem fo- 
ram se te bi bli o te cas en tre gues pe lo 
go ver no Flá vio Di no. Ho je, três es co- 
las dig nas, sen do uma em Tu fi lân dia, 
uma em Bom Je sus das Sel vas e o IE- 
MA de al to Ale gre do Pin da ré. Dez en- 
tre gas de obras edu ca ci o nais em ape- 
nas uma se ma na. As sim, o go ver no 
Flá vio Di no vai re vo lu ci o nan do o Ma- 
ra nhão, atra vés da edu ca ção”, fri sou.

Na oca sião, o go ver na dor tam bém 
en tre gou 300 ces tas bá si cas, so man do 

du as to ne la das de ali men tos, in te- 
gran do o pro gra ma Co mi da na Me sa, 
da Se cre ta ria de Es ta do da Agri cul tu ra 
Fa mi li ar (SAF). A ci da de tam bém foi 
con tem pla da com a re for ma do pré- 
dio da Câ ma ra Mu ni ci pal, anún cio de 
mais de R$ 1 mi lhão a se rem in ves ti- 
dos em pa vi men ta ção de ru as; as si na-
tu ra de ter mo pa ra pro mo ção da Ma- 
ra to ni nha Ma ker; en tre ga de kits de 
ro bó ti ca e com pu ta do res pa ra es co- 
las, além de kits mu si cais a igre jas.

Flávio Dino leva investimentos para Tufilândia
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agri cul to res que se re la ci o na ca pa ci ta dos, co nec ta dos e
com es tru tu ra fi nan cei ra até 2025.

Unir as pes so as por um mun do me lhor. Es se é o so- 
nho da Am bev, em pre sa bra si lei ra, com se de em São
Pau lo, e pre sen te em 18 paí ses. No Bra sil, so mos mais de
30 mil pes so as que di vi dem a mes ma pai xão por pro du- 
zir cer ve ja com tec no lo gia de pon ta pa ra ga ran tir mo- 
men tos de ce le bra ção e di ver são. Na Am bev, nos sa cul- 
tu ra dá li ber da de pa ra tes tar no vas idei as e, ca da vez
mais, te mos exer ci ta do a ino va ção. Apos ta mos tam bém
em pro ces sos de co cri a ção, con vi dan do ou tras em pre- 
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mum. Te mos par ce ri as com um ecos sis te ma com mais
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(SP). E não va mos pa rar por aqui. A Am bev é uma cer ve- 
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São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro



São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de novembro de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 8



oimparcial.com.br IMPAR Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 9

O evento tem início às 10h, na Feirinha São Luís, tenda-palco na praça João Lisboa, em
frente à agencia da Caixa Econômica

Du na e sua in fluên cia cul tu -
ral

NA FEIRINHA SÃO LUÍS

Bloco da Imprensa celebra
o Dia Nacional do Samba

E
m co me mo ra ção ao Dia Na ci- 
o nal do Sam ba (dia 02 de de- 
zem bro), o Blo co da Im pren sa 
agen dou uma pro gra ma ção 

su per es pe ci al pa ra es te do min go, dia 
28 de no vem bro, na Fei ri nha São Luís, 
ten da-pal co na pra ça João Lis boa, em 
fren te à agen cia da Cai xa Econô mi ca.

O even to é ce do e tem iní cio às 10h, 
com as se guin tes atra ções: Tur ma de 
Sam ba Fu zi lei ros da Fu zar ca, Blo co 
Tra di ci o nal Prín ci pe de Ro ma, Ba te ria 
Fa bu lo sa da Flor do Sam ba, Gru po de 
Sam ba Ma dri le nus, Show de Car na val 
e Sam ba com Ga bri el Melô nio e pa ra 
en ce rar com um gran de Bai le de Car- 
na val, com ani ma ção da Ban da Ma ra 
Rit mos.

Pa ra re a li za ção do even to, o Blo co 
da Im pren sa con ta com o apoio da 
Pre fei tu ra de São Luís, via SE MA PA e 
SE CULT, na pes soa dos se cre tá ri os Li- 
vi o mar Ma ca trão, Mar cos Du a li be e 
An dré Cam pos. E ain da do Go ver no 
do Ma ra nhão, via Se cre ta ria de Es ta do 
da Cul tu ra, via o se cre tá rio An der son 
Lin do so e do de pu ta do es ta du al Ro- 
ber to Cos ta.

Es te é o se gun do even to pro mo vi do 
pe la di re ção do Blo co da Im pren sa. O 
pri mei ro ocor reu no dia 11 de ou tu- 
bro, na Ca sa Bu ti kin, na Praia Gran de, 
que te ve co mo ob je ti vo sau dar o Dia 
Mu ni ci pal do Sam ba, Lei cri a da pe lo 
ve re a dor e co mu ni ca dor Mar ci al Li- 
ma. Nes ta fes ta, te ve o lan ça men to 
ofi ci al do te ma “DI VER SA IDA DE” do 
cor dão da im pren sa pa ra 2022, que foi 
su ge ri do pe lo co or de na dor, de sign e 
jor na lis ta Cé lio Sér gio.

CINEMA

Duna chega à plataforma HBO Max

QUEM NÃO PÔDE CONFERIR O LONGA NOS CINEMAS VAI TER A CHANCE DE ACOMPANHAR A HISTÓRIA NO CONFORTO DA SUA CASA

Um dos mai o res fil mes de 2021 já
es tá dis po ní vel no stre a ming e ser vi- 
ços de ví deo sob de man da. O elo gi a- 
do Du na fi nal men te che gou ao ca tá- 
lo go da HBO Max e nas lo jas di gi tais
da Ap ple e Ama zon. Com is so, quem
não pô de con fe rir a gran di o sa adap ta- 
ção de um dos mai o res clás si cos da
fic ção ci en tí fi ca nos ci ne mas vai ter a
chan ce de acom pa nhar a his tó ria no
con for to da sua ca sa.

O lan ça men to do lon ga no stre a- 
ming faz par te da es tra té gia da War ner
Bros anun ci a da no iní cio da pan de- 
mia de fa zer com que to das as es trei as
de 2021 che guem à pla ta for ma 35 di as
de pois dos ci ne mas. 

As sim, em bo ra a sa ga de Paul Atrei- 
des (Ti mothée Cha la met) ain da es te ja
em mui tos ci ne mas em to do o país,
to dos os as si nan tes já po dem con fe rir
a mes ma his tó ria em su as ca sas, po- 
den do pau sar e vol tar à von ta de pa ra
não per der ne nhum de ta lhe.

Já pa ra os fãs que não que rem de- 
pen der do ser vi ço e pre fe rem ter o fil- 
me em sua co le ção di gi tal, a War ner
trou xe al gu mas no vi da des adi ci o nais.
A ver são pa ra com pra e lo ca ção con- 
tém con teú dos ex clu si vos, ex pan din- 

do a ex pe ri ên cia e mos tran do um
pou co da qui lo que fi cou de fo ra do fil- 
me.

Quem com prar pe la Ap ple TV, por
exem plo, vai re ce ber 6 mi nu tos de um
con teú do iné di to que con tex tu a li za o
pa pel de vá ri os per so na gens den tro
do uni ver so de Du na. São ex pli ca ções
so bre quem é Lady Jes si ca (Re bec ca
Fer gu son), Cha ni (Zendaya), a Re ve- 
ren da Ma dre Mohi am (Char lot te
Ram pling) e a dou to ra Li et Kynes
(Sha ron Dun can-Brews ter). 

Va le des ta car que os pre ços va ri am
de acor do com a pla ta for ma es co lhi- 
da. Na Ap ple TV, a lo ca ção de Du na sai
por R$ 49,90, en quan to a com pra da
ver são di gi tal do lon ga sai por R$
69,90. Já no Pri me Vi deo, há ape nas a
op ção de lo ca ção por R$ 24,90.

A ex pec ta ti va em tor no do lan ça- 
men to da no va ver são de Du na não se
re su me ape nas ao fa to de ser um dos
mai o res block bus ters do ano ou por
ter si do adi a do por cau sa da pan de- 
mia de co vid-19. Mais do que is so, o
lon ga é a no va ten ta ti va de adap tar

uma das obras mais po pu la res e in flu- 
en tes da fic ção ci en tí fi ca. O li vro Du-
na foi es cri to em 1965 por Frank Her- 
bert e in tro du ziu di ver sos ele men tos
que já se tor na ram re gra no gê ne ro. Só
pa ra ter uma ideia, to da a no ção de
uma or dem re li gi o sa es pa ci al com po- 
de res mís ti cos que é a ba se de Star
Wars nas ceu nas pá gi nas da obra.  

E a no va adap ta ção foi mui to bem
acei ta tan to pe lo pú bli co quan to pe la
crí ti ca. Ape sar da ideia de di vi dir o li- 
vro em du as par tes com pro me ta um
pou co do clí max da his tó ria, não há
co mo ne gar que a vi são de Vil le neu ve
pa ra re cri ar o pla ne ta de sér ti co de Ar-
ra kis ou mes mo as di fe ren ças en tre as
ca sas que com põem o im pé rio é al go
que im pres si o na e di fe re mui to da úl- 
ti ma ten ta ti va do ci ne ma de le var o li- 
vro pa ra as te las, em 1984.

Além dos vi su ais im pres si o nan tes,
um dos prin ci pais des ta ques do no- 
vo Du na é o seu elen co de pe so, que
con ta com os já ci ta dos Ti mothée
Cha la met, Re bec ca Fer gu son e
Zandaya, além de Os car Isa ac, Josh
Bro lin, Ja son Mo moa, Ja vi er Bar den,
Stel lan Skarsgård e Da ve Bau tis ta.

PROJETO MUSICAL

“Segunda Dose” chega
a Carolina neste sábado

O PROJETO PERCORREU IMPORTANTES CIDADES DO ESTADO

O Pro je to iti ne ran te SE GUN DA DO SE têm o ob je ti vo
de mos trar sua pro du ção mu si cal iné di ta ge ra da no pe- 
río do de re clu são da pan de mia da co vid-19. SE GUN DA
DO SE é um pro je to de apre sen ta ções mu si cais jun to
com o can tor e com po si tor Mar cos Ma gah, ar tis ta com
quem Aziz Ju ni or têm mui ta afi ni da de es té ti ca e fez par- 
ce ri as no pe río do de iso la men to so ci al.

A se gun da edi ção do pro je to acon te ceu no mês de
no vem bro de 2021 nas ci da des de Ara ri, São Luís, Bar rei- 
ri nhas e Ca ro li na, obri ga to ri a men te em lo cais ao ar li- 
vre, res pei tan do o dis tan ci a men to so ci al. A ca da sá ba do
do mês, o pro je to per cor reu es sas im por tan tes ci da des
do Es ta do, com o ob je ti vo de fo men tar a pro du ção ar tís- 
ti ca mu si cal ma ra nhen se e pro mo ver ações de po lí ti cas
pú bli cas cul tu rais in cen ti va das e com par ti lha das com
to do o po vo do nos so Es ta do.

Nes te sá ba do (27), a par tir das 20h, o even to che ga à
Pra ça Al ci des Car va lho, em Ca ro li na. E um show ex tra
se rá re a li za do em São Luís co mo en cer ra men to do pro- 
je to Se gun da Do se, no dia 16 de De zem bro de 2021.

O no me do pro je to é uma cla ra alu são a im por tân cia
da se gun da do se no pro ces so de imu ni za ção da so ci e- 
da de, tão ne ces sá ria pa ra vi rar mos es sa tris te pá gi na da
his tó ria da hu ma ni da de, sen do es ta a men sa gem prin ci- 
pal du ran te to da a exe cu ção do pro je to. 

A pri mei ra edi ção do pro je to e show mu si cal acon te- 
ceu nas ci da des de São Luís e Al cân ta ra em ju nho e se- 
tem bro des te ano.

ETAPA ESTADUAL

Mostra Sesc de Cinema
acontece até o dia 30

AS PRODUÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS NO YOUTUBE DO SESC MA

Fa zer ci ne ma no Bra sil ain da é um de sa fio, mas o in- 
cen ti vo e in ves ti men to de pro je tos co mo a Mos tra Sesc
de Ci ne ma tem pro pi ci a do o cres ci men to e pro fis si o na- 
li za ção da pro du ção na ci o nal e re gi o nal da sé ti ma ar te.
Na edi ção 2021, Sesc no Ma ra nhão mais uma vez apre- 
sen ta ao pú bli co o ta len to de pro du to res e ato res ma ra- 
nhen ses. Es te ano o even to é to do no for ma to di gi tal e
acon te ce até o dia 30 de no vem bro.

Abrin do por tas a pro du ções que mui tas ve zes não
che gam ao cir cui to co mer ci al de exi bi ção e fo men tan do
o ci ne ma lo cal, es te ano a Eta pa Es ta du al da Mos tra Sesc
de Ci ne ma se le ci o nou 19 fil mes. As pro du ções es tão dis- 
po ní veis ao pú bli co em for ma to de playlist no Youtube
do Sesc Ma ra nhão.

Na pro gra ma ção, além dos fil mes, os aman tes da sé ti- 
ma ar te tam bém po de rão par ti ci par de de ba tes e ofi ci- 
nas gra tui tas mi nis tra das por pro fis si o nais que são re fe- 
rên cia no cam po au di o vi su al ma ra nhen se: Ro se Pa net,
Frans ci co Co lom bo, Ze ma Ri bei ro, Zi na Ni cá cio, De nis
Car los, Mô ni ca Ro dri gues, Be to Ni cá cio e Mi le na Car- 
val lho.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro
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PA TRÍ CIA CU NHA
Fo tos: Ar qui di o ce se

Con fi ra a en tre vis ta com Dom Gil ber to
Pas ta na:

Entrevista // Dom Gilberto Pastana

Preocupação com as
pessoas sem religião
C

om uma agen da ex ten sa e in ten sa de ati vi da des
den tro e fo ra da igre ja, o Ar ce bis po Me tro po li- 
ta no de São Luís, Dom Gil ber to Pas ta na, abriu
um es pa ço pa ra aten der a re por ta gem de O Im- 

par ci al. No me a do dia 2 de ju nho pe lo Pa pa Fran cis co, o
ar ce bis po, na tu ral do Pa rá, já ha via si do bis po da Di o ce- 
se de Im pe ra triz en tre os anos de 2005 e 2016. No re tor- 
no ao Ma ra nhão, ele diz es tar de sen vol ven do um tra ba- 
lho, à fren te da Ar qui di o ce se que com põe 15 mu ni cí pi- 
os, de fa zer o que Pa pa Fran cis co es tá pe din do no Sí no- 
do, de uma igre ja com co mu nhão, par ti ci pa ção e mis- 
são. “Pa ra is so é pre ci so que os or ga nis mos que ge ram
es sa co mu nhão fun ci o nem. Os di ver sos  con se lhos co- 
mu ni tá ri os, pa ro qui ais e ar qui do ce sa nos pre ci sam  fun- 
ci o nar com par ti ci pa ção, trans pa rên cia, com a fi de li da- 
de de seus mem bros. En tão, eu es tou vi si tan do as co mu- 
ni da des,  in sis tin do  nis so, con ver san do que to dos tem
que se sen tir mem bros da Igre ja”, dis se Dom Gil ber to.

O pre pa ra tó rio pa ra o Sí no do 2021-2023 foi re a li za do
em São Luís re cen te men te. Sí no do é uma as sem bleia
pe rió di ca de bis pos de to do o mun do, pre si di da pe lo Pa- 
pa, pa ra tra tar de as sun tos ou pro ble mas con cer nen tes
à Igre ja.

Na nos sa con ver sa, fa la mos so bre a mis são da Igre ja,
os pre pa ra ti vos pa ra as ce le bra ções de fim de ano da
Igre ja Ca tó li ca, so bre fé, so bre a Igre ja du ran te a pan de- 
mia e ain da de co mo ins ti tui ção ca tó li ca es tá cui dan do
de seus fiéis, fa la mos tam bém so bre Cris to fo bia, so bre a
que da de fiéis na Igre ja Ca tó li ca, den tre ou tros as sun tos.

E so bre Cris to fo bia, o te ma che gou a São Luís com o
pro je to de lei 261/21, em trâ mi te na Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís, que cria no ca len dá rio ofi ci al de even tos da
ca pi tal o “Dia de Com ba te à Cris to fo bia”, a ser ce le bra do
anu al men te no dia 3 de abril. De acor do com Ro sa na da
Saú de (Re pu bli ca nos), au to ra da pro pos ta, o ob je ti vo da
pro po si ção é aler tar as pes so as da exis tên cia des se pre- 
con cei to. A Cris to fo bia é a per se gui ção, re jei ção, aver são
ou ri di cu la ri za ção pú bli ca de uma pes soa, em ra zão da
sua fé em Je sus Cris to. So bre is so, o Ar ce bis po tam bém
deu sua opi nião.

So bre a ques tão do ser ca tó li co, Dom Gil ber to dis se o
que o pre o cu pa. Dom Gil ber to Pes ta na cha ma a aten- 
ção, não pa ra o nú me ro de ca tó li cos que es tá de cres cen- 
do, mas pa ra a quan ti da de de pes so as que se diz sem re- 
li gião.

O Bra sil ain da é o país com o mai or nú me ro ab so lu to
de ca tó li cos no mun do, cer ca de 125 mi lhões, em bo ra,
se gun do um es tu do da Fun da ção Ge tú lio Var gas, es s se
nú me ro te nha de caí do. Quan do o pa pa João Pau lo 2º
veio ao Bra sil em 1980, 89% por cen to dos bra si lei ros se
con si de ra vam ca tó li cos. Em 2000, eram 73,89%. Em
2003, eram 73,79%. Mais re cen te men te, uma  pes qui sa
fei ta pe lo Ins ti tu to Da ta fo lha  apon tou que em 2019,
50% dos bra si lei ros são ca tó li cos, 31% evan gé li cos, e
10% não têm re li gião.

A re gião do país que mais con cen tra quem se diz ca tó- 
li co é o Nor des te com 59%, se gui do de Sul (53%),  Nor te
(50%), Cen tro-Oes te (49%) e Su des te 45%. Já a mai o ria
dos evan gé li cos es tá na re gião Nor te (39%).

O Im par ci al – Dom Gil ber to, co mo se rão as ce le bra- 
ções da Igre ja pa ra o Na tal, ten do em vis ta as fle xi bi li- 
za ções das me di das con tra a Co vid-19?

Dom Gil ber to Pas ta na – O Na tal nor mal men te é uma
ce le bra ção on de se vi ven cia mui to  na co mu ni da de ecle- 

si al, no ca so, na pa ró quia. Acre di to que es te  ano se rá cer- 
ta men te mui to mais vi ven ci a do da das as cir cuns tân ci as
em que nós es ta mos vi ven do. A pan de mia ain da não pas- 
sou, po rém a por cen ta gem de  pes so as que es tão sen do
va ci na das  con se quen te men te me lho ra a con di ção de
par ti ci pa ção. A gen te acre di ta que se rá um mo men to de
sair mos da igre ja do més ti ca, pa ra  a igre ja pa ro qui al.
Nes te sen ti do, as pa ró qui as pre pa ram os fiéis atra vés das
car ti lhas on de se ce le bram em pri mei ro lu gar o Na tal em
fa mí lia, e de pois na co mu ni da de.

As ce le bra ções vão ocor rer sem res tri ções de fiéis?
Elas vão obe de cer aos de cre tos es ta du ais e mu ni ci pais

que es ta rão em vi gor. 15 mu ni cí pi os fa zem par te da di o- 
ce se, en tão as pa ró qui as de vem se ade quar às leis mu ni- 
ci pais. Eu di ria que Igre ja foi uma  das ins ti tui ções que 
con ser vou, pre ser vou e  aju dou mui to no que tan ge a de- 
fe sa da vi da. On tem mes mo fi ze mos uma ce le bra ção e to- 
dos, sem ex ce ção, es ta vam usan do más ca ra, mes mo com
a fle xi bi li za ção e ne nhum im pe di men to  pa ra usar más- 
ca ra. To dos se guin do as ori en ta ções sa ni tá ri as.

E qual vai ser a pro gra ma ção?
Eu ce le bra rei na Ca te dral (Igre ja da Sé) tan to a mis sa

do Na tal, quan to a do ano no vo, e no dia 1º es ta mos pla- 
ne jan do fa zer um voo de he li cóp te ro aben ço an do as fa- 
mí li as, as pes so as, as ins ti tui ções de saú de, de se gu ran ça,
es pe ci al men te es sas ins ti tui ções que nes se pe río do de
pan de mia se so bres saí ram no tra to da vi da hu ma na.
Jun to com a Pa ró quia São Ma xi mi li a no, após a ce le bra- 
ção, nós em bar ca re mos pa ra com Je sus Sa cra men ta do,
ini ci ar mos o ano de 2022 pe din do a ben ção pa ra to da  ci- 
da de de São Luís.

A pan de mia res sig ni fi cou mui ta coi sa. Com foi o tra- 
ba lho da Igre ja com os fiéis?

Pen so que nós não va mos mais vol tar ao que éra mos,
ou se ja, va mos ter que con ti nu ar com es sas du as ma nei- 
ras de evan ge li zar: a pre sen ci al, mas tam bém a vir tu al.
Eu di ria que to das as pa ró qui as du ran te a pan de mia ti- 
ve ram que se re a dap tar no que tan ge à co mu ni ca ção. A
gran de mai o ria te ve que in clu si ve, in ves tir em equi pa- 
men tos pa ra não per der es se con ta to com os fiéis. En tão,
a Igre ja du ran te a pan de mia foi mui to pre sen te. Foi mui- 
to pre sen te  na vi da dos seus fiéis,  na vi da da que les tam- 
bém que não são fiéis,  mas que es ta vam nas re des não só
por meio das ce le bra ções, mas atra vés de li ves, de as ses so- 
ri as, de reu niões… quer di zer, a evan ge li za ção não pa- 
rou. A ca te que se, as reu niões, as re fel xo es con ti nu a ram
com ho rá ri os es pe cí fi cos, mas con ti nu a ram. Ago ra nós
atin gi mos as mes mas pes so as que nós atin gía mos quan- 
do era pre sen ci al? Nós não te mos es ses da dos. Eu te nho
uma pes qui sa mui to  es pon tâ nea e di ria que aí  de pen de
mui to da qua li da de de nos so li der, do seu ca ris ma, por- 
que nem to dos tem um pou co es se ca ris ma pa ra a co mu- 
ni ca ção no que tan ge os mei os de co mun ci a ção so ci al.
Mas de mo do ge ral fo mos sim, pre sen tes na vi da do po vo.

E por fa lar em al can ce, uma pes qui sa di vul ga da ano
pas sa do mos trou que es tá ha ven do uma que da no nú- 
me ro de pes so as que se de cla ram ca tó li cos? Is so pre o- 
cu pa a Igre ja?

Não há, se vo cê pe gar os cen sos pas sa dos, não há um
cres ci men to das ou tras re li giões, o que há é um cres ci- 
men to, e é is so que nos pre o cu pa, da que les que se de cla- 
ram sem re li gião. Aqui há uma pre o cu pa ção, uma pre o- 
cu pa ção de pes so as que mi gra ram, que ti ve ram um trân- 
si to em di ver sas de no mi na ções. In clu si ve nós es ta mos
ten do mui to re tor no, se há uma saí da de fiéis, mas tam- 
bém ha re tor no de pes so as que fi ze ram um trân si to re li- 
gi o so e de pois vol ta ram pa ra ca sa. En tão o que cres ceu e o
que es tá cres cen do é jus ta men te es ses que se de cla ram
 sem re li gião, is so nos pre o cu pa.

En tão o que cres ceu e o que es tá

cres cen do é jus ta men te es ses que se

de cla ram  sem re li gião, is so nos

pre o cu pa

O se nhor acha que há uma ra zão?
Po de mos nos per gun tar: is so é  pon tu al, é fru to do se- 

cu la ris mo? é fru to ain da de cer tas ide o lo gi as que de cla- 
ram a mor te de Deus, es sa coi sa to da? eu não sa be ria dar
ain da uma res pos ta. Eu di go que aque les que são ca tó li- 
cos cons ci en tes, es ses per ma ne cem.

Mas a Igre ja es tá per den do fiéis?
Nós  não es ta mos per den do qua li da de, es ta mos per- 

den do, se é que é per ca, é quan ti da de, nú me ros. Ve ja por
exem plo, na nos sa Ar qui di o ce se te mos qua se 1 mi lhão e
700 mil pes so as nos 15 mu ni cí pi os que com põem. Di ga- 
mos que 850 mil, eu pen so que te mos mais ca tó li cos, en- 
tre 65% e 70%, mas pe gue mos a por cen ta gem de 50%, são
850 mil. Nós atin gi mos, en quan to dis ci pu la do, par ti ci- 
pa ção, en ga ja men to, pes so as que se co nhe cem pe lo no- 
me, que vi vem a co mu ni da de, 15%. Os ou tros são ba ti za- 
dos, se de cla ram ca tó li cos, mas não tem uma prá ti ca
cris tã, não tem uma vi vên cia na co mu ni da de. Eles vão
na ce le bra ção de vez em quan do, vão tal vez pe la mor te de
um en te que ri do, ou al gum acon te ci men to es pe ci al, co- 
mo Se ma na San ta, mas  não vão à igre ja. Os que es tão re- 
al men te en ga ja dos são 15%. E é o que nós hu ma na men te,
até di ria, te mos es tru tu ra pa ra acom pa nhar, por que o fi- 
el exi ge acom pa nha men to. Ser cris tão  é ser dis cí pu lo
mis si o ná rio de Je sus, e is so sig ni fi ca acom pa nha men to.
Je sus ti nha os gru pos, ti nha a mul ti dão que o se guia, mas
den tro des sa mul ti dão ti nha os que es ta vam mui to mais
pró xi mos de le, que  re ce bi am uma for ma ção mais con- 
tun den te, mais sis te má ti ca, mais per ma nen te. Ti nha os
12 e den tro dos do ze ti nha os 4 que con vi vi am mais com
ele. Es sa  é a di nâ mi ca, me to do lo gia nos sa tam bém. En- 
tão é ne ces sá rio que a gen te cui de so bre tu do das vo ca ções
pa ra po der tam bém cres cer, a gen te não po de fa zer um
pla no  de cres ci men to se a gen te não tem co mo acom pa- 
nhar.

O se nhor tem cum pri do uma agen da ex ten sa, qual
seu pro pó si to en quan to Ar ce bis po?

O meu gran de de se jo é que a gen te vi va aqui lo que o
Pa pa tá pe din do nes se Sí no do, que a gen te cons trua  uma
Igre ja com co mu nhão, par ti ci pa ção e mis são. Pa ra is so,
 é pre ci so que os or ga nis mos que ge ram es sa co mu nhão
fun ci o nem. En tão eu es tou vi si tan do as co mu ni da des  in- 
sis tin do  nis so, con ver san do. To dos tem que se sen tir
mem bros, ves tir a ca mi sa, se iden ti fi car com a co mu ni- 
da de, se iden ti fi car com a sua fé, não fa zer pro se li tis mo.
Que re mos fa zer tes te mu nho, que re mos  di zer a ra zão da
nos sa  fé, a ra zão da nos sa con fi an ça, e is so sem dú vi da
nós va mos acom pa nhar, e acom pa nhar de uma for ma
sis te má ti ca, acom pa nhar me din do re sul ta dos, me din do 
qua li da de e ten do pla no de acom pa nha men to.

Es tá em an da men to um pro je to de lei que cria o Dia
de Com ba te à Cris to fo bia em São Luís? Exis te is so, de- 
ve mos nos pre o cu par?

É di fí cil de res pon der es sa per gun ta, di zer que exis te
cris to fo bia… es xis tem gru pos mais tra di ci o nais, mais re- 
a ci o ná ri os, mas não che ga a es se pon to de per se gui ção. Se
exis te, não co nhe ce mos. A Igre ja Ca tó li ca sem pre pau tou
pe lo ecu me nis mo, pe lo diá lo go, pe lo res pei to, e eu acho
que é a uni ca que eu te nho co nhe ci men to que tem uma
pau ta aber ta de diá lo go com a re li gião, com a so ci e da de,
com as ra ças, com tu do. Por que tam bém o Pa pa tem fa la- 
do mui to so bre is so, in sis ti do e até mais tes te mu nha do do
que fa la do.

Mui to obri ga da por ter fa la do co nos co.
Pa ra nós é uma ale gria  par ti ci par e in flu en ci ar na so- 

ci e da de, por que nos sa gran de mis são não é den tro da
Igre ja, é fo ra, na so ci e da de, é fa zer com que a so ci e da de
abra ce es ses va lo res que não são só cris tãos, mas são hu- 
ma nos, são uni ver sais:  va lo res da ver da de, da fra ter ni- 
da de, da igual da de, da jus ti ça, da com pai xão, da mi ser- 
cór dia…, is so não são pa la vras, is so são ati tu des que nós
de ve mos re a li zar no nos so dia a dia.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro
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A data, dia 27 de novembro, tem como objetivo conscientizar a população sobre a
doença, o tratamento e principalmente, a prevenção

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

27 DE NOVEMBRO: COMBATE AO CÂNCER

30% das mortes
podem ser evitadas

D
ia 27 de no vem bro, é co me- 
mo ra do o Dia Na ci o nal de
Com ba te ao Cân cer. O prin- 
ci pal ob je ti vo des ta da ta é

aler tar a po pu la ção bra si lei ra so bre os
di fe ren tes ti pos de cân cer e as for mas
de tra ta men to, o cân cer é con si de ra- 
do a do en ça que mais ma ta no Bra sil e
no mun do. De acor do com a Or ga ni- 
za ção Mun di al da Saú de (OMS), 30%
das mor tes de cân cer po de ri am ter si- 
do evi ta das, ca so o pa ci en te ti ves se
pro cu ra do di ag nós ti co pre vi a men te
ou com ações pa ra ga ran tir uma vi da
sau dá vel.

“O cân cer de uma for ma ge ral, ele
tem di ver sos fa to res de ris co. Va le des- 
ta car que, quan do a gen te fa la em

cân cer, a gen te es tá fa lan do de um
con jun to de do en ças di fe ren tes, dis- 
tin tas umas das ou tras. En tão, de
acor do com o CIT, ór gão que es se tu- 
mor nas ceu, com o ti po de cé lu la que
tem ali den tro, tem ca rac te rís ti cas es- 
pe cí fi cas e as sim co mo tem ca rac te- 
rís ti cas es pe cí fi cas tem fa to res de ris- 
cos es pe cí fi cos. En tão, tem di ver sas
coi sas que pro pi ci am uma cé lu la a se
tor nar uma cé lu la on co ló gi ca, uma
cé lu la can ce rí ge na.”, ex pli cou a Drª
Isa do ra Cor dei ro, mé di ca on co lo gis ta.

No Bra sil, o Ins ti tu to Na ci o nal de
Cân cer, é o res pon sá vel pe la co or de- 
na ção e de sen vol vi men tos de cam pa- 
nhas, com par ce ria do Mi nis té rio da
Saú de. Se gun do es ta tís ti cas do IN CA,
os ti pos de cân cer que mais afe tam o
bra si lei ro são: cân cer de pe le, cân cer
de prós ta ta, cân cer de ma ma, cân cer
de co lón e re to, cân cer de pul mão e
cân cer de es to ma go. “O cân cer tem
cu ra. Tu do vai de pen der de qual ti po
de cân cer que a gen te es tá fa lan do,
qual o lo cal que es se tu mor es tá com- 
pro me ten do, qual o es ta gi a men to.
En tão, o mais im por tan te é em qual
es tá gio evo lu ti vo da do en ça ela foi di- 
ag nos ti ca da pa ra que a gen te pos sa
tra tar de uma for ma que le ve à cu ra. A
va ci na ção con tra o HPV é uma for ma
de evi tar o cân cer, uma di e ta equi li- 
bra da, fa zer ati vi da de fí si ca re gu lar- 
men te, re du zir os ris cos de obe si da de,
ces sar o ta ba gis mo. En tão, co mo a
gen te co nhe ce es sas cau sas, a gen te
con se gue, a par tir do mo men to que a
gen te ex clui es sas cau sas da nos sa vi- 
da, a gen te con se gue ter uma pre ven- 
ção mais ade qua da do cân cer”, ex pli- 
cou a Drª Isa do ra Cor dei ro, mé di ca

on co lo gis ta do Hap vi da Saú de so bre
as chan ces de o cân cer ter cu ra e as
for mas de tra ta men to.

O cân cer de uma for ma

ge ral, ele tem di ver sos

fa to res de ris co. Va le

des ta car que, quan do a

gen te fa la em cân cer, a

gen te es tá fa lan do de um

con jun to de do en ças

di fe ren tes, dis tin tas

umas das ou tras

Saiba onde tratar o câncer no Maranhão

No Ma ra nhão, os lo cais que aten- 
dem pes so as com cân cer são: em Ca- 
xi as, Hos pi tal Re gi o nal de Ca xi as Dr.
Eve ral do Fer rei ra Ara gão; em Im pe ra- 
triz, Hos pi tal São Ra fae e em São Luís,
Ins ti tu to Ma ra nhen se de On co lo gia
Al de no ra Be lo e o Hos pi tal Ge ral
Tarquí nio Lo pes Fi lho.

Lu ta con tra o cân cer de ma ma
Cri a do pe lo Mi nis té rio da Saú de, a

da ta tem co mo ob je ti vo cons ci en ti zar
a po pu la ção so bre a do en ça, o tra ta- 
men to e prin ci pal men te, a pre ven ção.
Con for me da dos do Ins ti tu to Na ci o- 
nal de Cân cer (IN CA), es se ti po de
cân cer é mais in ci den te em mu lhe res.
No Ma ra nhão tem uma ta xa es ti ma da
de 9,55 ca sos pa ra ca da 100 mil mu- 
lhe res, a Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES) in for ma que, até o mo men to,
478 pes so as fo ram di ag nos ti ca das
com cân cer de ma ma em 2021. No
ano pas sa do, o Ma ra nhão no ti fi cou
1.221 ca sos. A em pre sá ria Edi va nia
Mou ra, de 48 anos, (fo to) que re cen- 
te men te te ve cân cer de ma ma, re la ta

que no pri mei ro mo men to após o
des co bri men to que es ta va com a do- 
en ça, tu do pa re ceu bem es tra nho, a
imu ni da de caiu mui to e o cor po não
re a gia. Um dos amu le tos pa ra que ela
sou bes se que iria se re cu pe rar foi a
sua fé.

“A mi nha ir mã des co briu que es ta- 

va com cân cer de ma ma e re sol vi fa zer
exa mes e ti nha um cis to, que vi rou um
nó du lo. No mo men to pa re ce ser tu do
es tra nho, mas en ca rei com mui ta fir- 
me za e fé. O tra ta men to foi tran qui lo e
eu acre di tei mui to que ia ter mi nha
cu ra pe la mi nha fé. Con ti nu ei tra ba- 
lhan do e se guir mi nha vi da nor mal.
Cla ro que al gu mas res tri ções, a imu- 
ni da de cai mui to en tão não po dia pe- 
gar uma gri pe e que as ve zes o cor po
não re a gia. Fo ram di ver sas qui mi o te- 
ra pi as e de pois a ci rur gia. O tra ta men- 
to é di fí cil, mas vo cê pre ci sa só en ten- 
der e fa zer di rei to que tu do dar cer to.
O pro ces so de re cu pe ra ção é um pou- 
co do lo ri do”, dis se Edi va nia Mou ra.

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de in- 
for ma que nos úl ti mos três anos tem
tra ba lha do na dis tri bui ção de mé di- 
cos es pe ci a lis tas e apa re lhos de ma- 
mo gra fia em nos sas uni da des de saú-
de pe lo Ma ra nhão, bem co mo am pli-
a ção do ser vi ço de on co lo gia pa ra iní- 
cio ime di a to do tra ta men to dos pa ci- 
en tes.

PA TRÍ CIA CU NHA

Cheia de Gra ça

DE VO ÇÃO

De vo tos e re li gi o sos
ho me na gei am Nos sa
Sra. das Gra ças

A Igre ja ce le bra nes te sá ba do, 27, Nos sa Se nho ra das
Gra ças, uma de vo ção que  sur ge na Fran ça em 1830, a
par tir do mo men to em que Nos sa Se nho ra apa re ce a
uma no vi ça, Ca ta ri na de La bou ré, e se apre sen ta co mo
Se nho ra das Gra ças. A tú ni ca e o véu na cor bran ca que
apa re cem na ima gem de Nos sa se nho ra das Gra ças sim- 
bo li zam a pu re za da Vir gem Ma ria. Ela é “Cheia de Gra- 
ça”, se gun do as pa la vras do An jo Ga bri el (Lu cas 1, 28).

Em to do o es ta do, fiéis, de vo tos, co mu ni da des, pa ró- 
qui as e igre jas ce le bram Nos sa Se nho ra en cer ran do o
fes te jo que co me çou no iní cio da se ma na.

Na Co mu ni da de Nos sa Se nho ra das Gra ças, no Can ti- 
nho do Céu, in te gran te da Pa ró quia San ta Pau li na, o en- 
cer ra men to do fes te jo no dia 27 (ini ci a do dia 24) com o
te ma “Ma ria, Mãe da uni da de e ge ne ro si da de”,  te rá pro- 
cis são a par tir das 17h, acom pa nha da da mis sa, cu jo ato
pe ni ten ci al e o gló ria acon te ce rão du ran te o tra je to. O
lo cal de saí da da pro cis são se rá em fren te da Pro jec tu al
En ge nha ria, na Rua São Ju das Ta deu, n° 8, no Can ti nho
do Céu. Na Co mu ni da de Nos sa Se nho ra das Gra ças
(Rua 15, Pla nal to Vi nhais II), o fes te jo, cu jo te ma é “Com
Ma ria, vi va mos a co mu nhão e ca ri da de”, en cer ra com a
Ado ra ção ao San tís si mo Sa cra men to, às 18h, em se gui- 
da a San ta Mis sa, às 19h.

Na Pa ró quia N. Sra. Mãe da Di vi na Pro vi dên cia (rua
Ca pri cór nio, no Re can to dos Síg nos), a Co mu ni da de das
Gra ças ini ci ou fes te jo dia 24  com o te ma “Com Ma ria,
cres ce mos na co mu nhão  e na ca ri da de”. No en cer ra- 
men to, dia 27, a pro gra ma ção ini ci a rá  às  16h30 com
ter ço,  la dai nha e mis sa so le ne.

Fi el da re fe ri da pa ró quia e de vo ta de Nos sa Se nho ra,
Ma ria das Gra ças Oli vei ra tem es se no me da do pe lo pai,
Val de mar, que tam bém era de vo to de Nos sa Se nho ra
das Gra ças. “As sim co mo ele, sou de vo ta de Ma ria, de
Nos sa Se nho ra e de vo a ela to das as gra ças al can ça das
pa ra mim e mi nha fa mí lia. Ma ria é nos sa in ter ces so ra e
com ela so mos mais for tes”, dis se ela.

A Igre ja  N. Sra. das Gra ças (For qui lha), co me mo ra em
2021 72 anos de ca mi nha da. “Nos so fes te jo traz co mo
te ma “Com Ma ria e Jo sé, ca mi nha mos jun tos em mis- 
são. Sa be mos que du ran te to da es sa ca mi nha da, sur gi- 
ram di fi cul da des, prin ci pal men te em de cor rên cia da
Co vid-19, as quais fo ram ven ci das com a co la bo ra ção de
pes so as ge ne ro sas, com os gru pos, pas to rais e mo vi- 
men tos de nos sa co mu ni da de. Ce le bre mos com o co ra- 
ção e a men te aber tos às mu dan ças e con ver são”, dis se o
Con se lho da Co mu ni da de.

A pro gra ma ção do dia 27 co me ça às 7h10, com Ter ço;
8h,  te rá ca fé par ti lha do;  às 12h, Mis sa Fes ti va; às 18h,
car re a ta pe las ru as do bair ro e às 19h, mis sa so le ne.

Em sua pri mei ra apa ri ção, Nos sa Se nho ra das Gra ças
apa re ceu pa ra San ta Ca ta ri na car re gan do um si nal do
céu: uma me da lha, na qual cons ta va seu re tra to. Es se
ob je to fi cou co nhe ci do co mo me da lha mi la gro sa, uma
vez que aju dou mui tos cris tãos a al can çar su as gra ças
de ter mi na das. A jo vem foi acor da da por uma for te luz e
uma voz agra dá vel pe din do que ela fi zes se o pos sí vel
pa ra aju dar o país e o mun do por con ta dos mo men tos
di fí ceis que lo go vi ri am. Em sua se gun da ma ni fes ta ção,
no dia 27 de no vem bro, Nos sa Se nho ra das Gra ças so li- 
ci ta que as me da lhas se jam uti li za das ao pes co ço. As- 
sim, abun dan tes be ne fí ci os po de ri am ser re a li za dos ao
re dor do mun do.

Des de o iní cio da Igre ja, Ma ria sem pre foi vis ta co mo
“por ta do ra das gra ças”. Po rém, o tí tu lo “Nos sa Se nho ra
das Gra ças” sur giu às 17h30s do dia 27 de no vem bro de
1830, na Rua Du Bac, 140, em Pa ris, Fran ça. Nes te lo cal e
da ta es pe ci fi ca dos, Ca ta ri na La bou ré, en tão no vi ça da
Con gre ga ção de São Vi cen te de Pau lo, foi até à ca pe la
im pe li da pa ra re zar. Es tan do em ora ção, te ve uma vi são
da Vir gem Ma ria, que se re ve lou a ela co mo Nos sa Se- 
nho ra das Gra ças.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro
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A prova contará com exames de Ciências da Natureza e Matemática, que é considerada
por muitos a etapa mais difícil do maior exame de acesso ao ensino superior do país

• Pa râ me tro de dis cri mi na ção: po der
de dis cri mi na ção que ca da ques tão
pos sui pa ra di fe ren ci ar os par ti ci pan -

tes que do mi nam dos par ti ci pan tes
que não do mi nam a ha bi li da de ava li -
a da na que la ques tão.
• Pa râ me tro de di fi cul da de: as so ci a -
do à di fi cul da de da ha bi li da de ava li a -
da na ques tão, quan to mai or seu va -
lor, mais di fí cil é a ques tão. Ele é ex -
pres so na mes ma es ca la da pro fi ci ên -
cia. Em uma pro va de qua li da de, de -
ve mos ter ques tões de di fe ren tes ní -
veis de di fi cul da de pa ra ava li ar ade -
qua da men te os par ti ci pan tes em to -
dos os ní veis de co nhe ci men to.
• Pa râ me tro de acer to ca su al: em pro -
vas de múl ti pla es co lha, um par ti ci -
pan te que não do mi na a ha bi li da de
ava li a da em uma de ter mi na da ques -
tão da pro va po de res pon der cor re ta -
men te a um item de vi do ao acer to ca -
su al. As sim, es se pa râ me tro re pre sen -
ta a pro ba bi li da de de um par ti ci pan te
acer tar a ques tão não do mi nan do a
ha bi li da de exi gi da.

ENEM 2021

Como controlar a
ansiedade no 2ª dia

N
es te do min go (28), se rá o
se gun do e úl ti mo dia de
pro vas do Exa me Na ci o nal
do En si no Mé dio (Enem). A

pro va con ta rá com os exa mes de Ci- 
ên ci as da Na tu re za e Ma te má ti ca, que
é con si de ra da por mui tos a eta pa
mais di fí cil do mai or exa me de aces so
ao en si no su pe ri or do país.

O neu ro ci en tis ta, PhD e bió lo go,
Fa bi a no de Abreu, ex pli ca que es tar
em um es ta do de an si e da de mui to
acen tu a do po de pre ju di car o pro ces- 
so de me mo ri za ção e, con se quen te- 
men te, pro vo car um de sem pe nho in- 
fe ri or na pro va. “Tra ba lhar o cé re bro
sem pres são é des li gar a cha ve que
acen de a an si e da de e es ta, por sua
vez, quan do acen tu a da, con fun de a
men te já que o cé re bro es tá mais in te- 

res sa do em re sol vê-la”, de ta lha. Por
is so, o es pe ci a lis ta cri ou uma sé rie de
di cas pa ra que os can di da tos pos sam
con tro lar a sen sa ção de an si e da de e
re a li zar o exa me na me lhor con di ção
emo ci o nal pos sí vel. 

“Es tu dar bas tan te pa ra re a li zar as
pro vas do Exa me Na ci o nal do En si no
Mé dio po de não ser o úni co fa tor re le- 
van te pa ra um bom de sem pe nho.
Men te e cor po pre ci sam es tar sau dá- 
veis pa ra que vo cê se apre sen te aos
por tões do Enem na sua me lhor for- 
ma”, afir ma.

Fa bi a no acre di ta que or ga ni za ção é
fun da men tal pa ra a ma nu ten ção de
uma men te sau dá vel. Por is so, ele re- 
co men da que o es tu dan te or ga ni ze o
quar to e os ma te ri ais, pois, ao fa zê-lo,
es ta rá, tam bém, or ga ni zan do o cé re- 

bro. “So mos se mân ti cos, por is so, ter
as coi sas em or dem é co mo dei xar o
cé re bro tam bém pron to pa ra or ga ni-
zar seus pen sa men tos”.

Uma ou tra es tra té gia é evi tar en trar
nas re des so ci ais. Pois, de acor do com
o es pe ci a lis ta, es tu dos com pro vam
que elas po dem au men tar a an si e da- 
de. 

“Is so po de atra pa lhar o pro ces so de
me mo ri za ção de ma nei ra drás ti ca,
oca si o nan do os te mi dos ‘bran cos’”.

Por fim, não é re co men da do es tu- 
dar em ex ces so no dia da pro va. “Es tu- 
dar pró xi mo a pro va só vai cau sar
mais an si e da de. As si nap ses re for ça- 
das são vul ne rá veis e vo cê po de pre ju- 
di car os efei tos da apren di za gem com
mais es tí mu lo”, ex pli ca o neu ro ci en-
tis ta.

EXAME NACIONAL

Entenda como é feita a correção do Enem
O Exa me Na ci o nal do En si no Mé- 

dio (Enem) co me çou a ser apli ca do no
dia 21 pa ra es tu dan tes de to do o país.
Ele te rá sequên cia nes te do min go
(28). Ape nas de pois do fim da apli ca- 
ção o Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e
Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei- 
ra (Inep) irá di vul gar o ga ba ri to ofi ci al
e os Ca der nos de Ques tões. A pre vi são
é que a di vul ga ção ocor ra no dia 1º de
de zem bro.

O Enem uti li za um sis te ma de cor- 
re ção cha ma do te o ria de res pos ta ao
item (TRI), co nhe ci do co mo um mé- 
to do an ti chu te. Mes mo com o ga ba ri- 
to em mãos, não é pos sí vel sa ber a
pon tu a ção fi nal do exa me. Ex pli ca- 
ções de ta lha das do cál cu lo da no ta do
Enem es tão dis po ní veis no Guia do
Par ti ci pan te do Enem 2021.

Na pro va ob je ti va do Enem, a no ta
não é cal cu la da le van do-se em con ta
so men te o nú me ro de ques tões cor re- 
tas, mas tam bém a co e rên cia das res- 
pos tas do par ti ci pan te ao con jun to
das ques tões que for mam a pro va. A
TRI es ti ma a di fi cul da de das ques tões
e ava lia o co nhe ci men to dos par ti ci- 
pan tes. As sim, es tu dan tes com o mes- 
mo nú me ro de acer tos da pro va po de- 
rão ter no tas di fe ren tes.

Pro vas
No úl ti mo do min go (21), os es tu dan- 
tes fi ze ram as pro vas de lin gua gens,

ci ên ci as hu ma nas e re da ção. No pró- 
xi mo do min go, eles re sol ve rão, em
cin co ho ras, as ques tões de ci ên ci as
da na tu re za e de ma te má ti ca. Com ex- 
ce ção da re da ção, to das são pro vas
ob je ti vas, de múl ti pla es co lha. Ca da
uma com 45 ques tões.

Na ho ra da cor re ção, a TRI vai le var
em con si de ra ção a co e rên cia da pro- 
va, ou se ja, é es pe ra do que um es tu- 
dan te que acer te ques tões mui to di fí- 
ceis, acer te tam bém as mui to fá ceis.
Se is so não acon te cer, o sis te ma po de
en ten der que ele chu tou a ques tão e,
por is so, ele pon tu a rá me nos nes sa
ques tão do que can di da tos que te- 
nham man ti do cer ta co e rên cia es pe- 
ra da.

Mo de lo ma te má ti co 
As ques tões do Enem são es co lhi das a
par tir do Ban co Na ci o nal de Itens
(BNI), acer vo de ques tões que é fre- 
quen te men te abas te ci do com no vas
ques tões. Ca da ques tão é tes ta da an- 
te ci pa da men te com um gru po de es- 
tu dan tes e clas si fi ca da de acor do com
a di fi cul da de. Por cau sa dis so, é pos sí- 
vel com por vá ri as pro vas do Enem,
com te mas di fe ren tes, mas com o
mes mo ní vel de di fi cul da de.

Se gun do o Inep, o mo de lo ma te- 
má ti co da TRI usa do no Enem con si- 
de ra três pa râ me tros: 

Ou tra ca rac te rís ti ca da TRI é não ter
um li mi te in fe ri or ou su pe ri or pa drão
en tre as áre as de co nhe ci men to. Is so
sig ni fi ca que as pro fi ci ên ci as dos par- 
ti ci pan tes não va ri am en tre ze ro e mil.
Os va lo res má xi mos e mí ni mos de ca- 
da pro va de pen de rão das ca rac te rís ti- 
cas dos itens se le ci o na dos. No Enem,
so men te a pro va de re da ção tem um
va lor má xi mo (mi)l, já que o pro ces so
de cor re ção é di fe ren te.

Enem 2021
O Enem reú ne mais de três mi lhões de
es tu dan tes em to do o país, tan to na
ver são im pres sa quan to na ver são di- 
gi tal. O exa me se le ci o na es tu dan tes
pa ra va gas do en si no su pe ri or pú bli- 
co, pe lo Sis te ma de Se le ção Uni fi ca da
(Si su), pa ra bol sas em ins ti tui ções pri- 
va das, pe lo Pro gra ma Uni ver si da de
pa ra To dos (ProU ni), e ser ve de pa râ- 
me tro pa ra o Fun do de Fi nan ci a men- 
to Es tu dan til (Fi es). Os re sul ta dos
tam bém po dem ser usa dos pa ra in- 
gres sar em ins ti tui ções de en si no por- 
tu gue sas que têm con vê nio com o
Inep.

• Evi te fa lar ao te le fo ne en quan to di ri ge. Se ne ces sá rio,
en con tre um lo cal se gu ro pa ra sair da es tra da. Des li gar o
ce lu lar ou co lo cá-lo no mo do si len ci o so an tes de en trar
no veí cu lo é um meio de evi tar que ele o dis traia.
• Fa mi li a ri ze-se com os re cur sos do veí cu lo, prin ci pal -
men te se for alu ga do, que po dem ser di fe ren tes do seu. 
– Fa ça um ajus te pré vio do rá dio, ban co e re tro vi so res, e
da tem pe ra tu ra.
• Guar de itens que po dem se mo ver en quan to o veí cu lo
es ti ver em mo vi men to. Evi te fu mar, co mer e be ber en -
quan to di ri ge.  – Pa ra li dar com as cri an ças com se gu -
ran ça, saia do trân si to e pa re o veí cu lo.
• Fa ça sua ro ti na de cui da dos pes so ais em ca sa, não no
car ro. Bar be ar-se ou fa zer a ma qui a gem irá ti rar as su as
mãos do vo lan te e seus olhos da es tra da. – Pe ça a um
pas sa gei ro pa ra te au xi li ar em ati vi da des que pos sam te
dis trair, co mo no ma nu seio do GPS, por exem plo.

Mais uma mor te na BR-
135, em São Luís. A SOS
VI DA cla ma ao DNIT por
me di da de se gu ran ça
nas BRs no Ma ra nhão

No iní cio da tar de do dia 24.11.21 ocor reu mais uma
mor te no trân si to no km 7,6 da BR-135, no po vo a do Ma- 
ra ca nã, em São Luís/MA. No aci den te mor reu um ido so
de 66 anos e mais du as pes so as fi ca ram fe ri das. É um fa- 
to la men tá vel que dei xa rá fa mí li as di la pi da das em so fri- 
men to pa ra o res to da vi da. Nes se lo cal do aci den te é
mui to pre vi sí vel que aci den tes ocor ram e nes te sen ti do
a SOS VI DA cla ma ao DNIT que ur gen te men te im plan te
me di das de se gu ran ça no re fe ri do lo cal, as sim co mo em
tan tos ou tros da BR-135 e de ou tras BRs no ter ri tó rio
ma ra nhen se on de são ex tre ma men te pre vi sí veis a ocor- 
rên cia de aci den tes.

SOS Vi da e par cei ros cla ma ram pe la paz no trân si to
na Li to râ nea

A SOS Vi da e par cei ros re a li za ram no dia 21.11.21(ter- 
cei ro do min go de no vem bro) uma gran de ma ni fes ta ção
pe lo  Dia Mun di al Em Me mó ria das Ví ti mas de Aci den- 
tes De Trân si to, das 7h30 às 10h30, na Av. Li to râ nea, em
São Luís.
Na par te ini ci al da pro gra ma ção, hou ve uma so le ni da de
que co me çou com exe cu ção do hi no na ci o nal exe cu ta- 
do pe la ban da mu si cal do 24º Ba ta lhão de In fan ta ria da
Sel va (24º BIS) e o has te a men to da ban dei ra bra si lei ra,
se gui do de um pro nun ci a men to do pre si den te da SOS
VI DA, Lou ri val Cu nha e de um mo men to de ora ções
com o Diá co no Ro gé rio e o Pas tor Ari. Em se gui da hou ve
sol tu ra de ba lões ver me lhos e a exi bi ção de cru zes sim- 
bo li zan do os mor tos no trân si to no mun do in tei ro.

De pois te ve uma car re a ta, mo to ci a ta e pas se a ta num
tra je to de 3 Km sain do da Praia de São Mar cos ao la do da
pra ça das es tá tu as dos pes ca do res até ao la do da pra ça
de ali men ta ção no Ca lhau.
Dis tra ções no trân si to são uma das prin ci pais cau sas
da epi de mia de aci den tes
A se gu ra do ra Zu ri ch ma pe ou cau sas de dis tra ções no
trân si to e traz di cas pa ra evi tar que eles con ti nu em
acon te cen do. Con fi ra abai xo:

Fon te: ces vi bra sil.com.br
Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Art. 71. O ór gão ou en ti da de com cir cuns cri ção so bre

a via man te rá, obri ga to ri a men te, as fai xas e pas sa gens
de pe des tres em bo as con di ções de vi si bi li da de, hi gi e ne,
se gu ran ça e si na li za ção.

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.

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)
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Es tá dio Cen te ná rio – o pal co da fi nal

Ti ra-tei ma:7º ma ta-ma ta da his tó ria

• 80 fi nais do Fla men go
• 51 ven ci das pe lo Fla men go
• 29 per di das pe lo Fla men go

• 51 fi nais do Pal mei ras
• 29 ven ci das pe lo Pal mei ras
• 22 per di das pe lo Pal mei ras

Libertadores: Tudo pela glória eterna

Saiba tudo sobre
Palmeias x Flamengo

Nos úl ti mos anos a ri va li da de en tre Pal mei ras e Fla- 
men go cres ceu con si de ra vel men te, mui to por cau sa das
dis pu tas por tí tu los na ci o nais. E o Ru bro-Ne gro se gue
em ba la do em uma óti ma sequên cia de re sul ta dos con- 
tra os al vi ver des, sen do o úl ti mo de les uma vi tó ria por 3
a 1, den tro do Al li anz Par que, pe la 20ª ro da da do Bra si- 
lei rão 2021. Ago ras as equi pes se en fren tam nes te sá ba- 
do, dia 27 de no vem bro, pe la fi nal da Co pa Li ber ta do res
da Amé ri ca, em Mon te vi déu, no Es tá dio Cen te ná rio, no
Uru guai. A par ti da es tá mar ca da pa ra as 17h (ho rá rio de
Bra sí lia).

O his tó ri co, de fa to, tem si do mui to fa vo rá vel aos fla- 
men guis tas nos úl ti mos anos. Em 2019, por exem plo, o
Fla men go trei na do por Jor ge Je sus ven ceu com au to ri- 
da de nos du e los pe lo Bra si lei rão e a res pos ta ime di a ta
do la do al vi ver de foi a de mis são de Luiz Fe li pe Sco la ri,
no pri mei ro tur no, e de pois de Ma no Me ne zes, no se- 
gun do. No ano pas sa do, o en con tro tam bém me xeu
com mui tas emo ções. Is so por que o Ru bro-Ne gro pe- 
diu, em meio a um sur to de Co vid-19 em jo ga do res e
mem bros da co mis são téc ni ca , pa ra que o du e lo vá li do
pe la 12ª ro da da do Cam pe o na to Bra si lei ro fos se adi a do.
Va le des ta car que o Fla men go es te ve na fren te que in sis- 
tiu pa ra o re tor no do fu te bol em meio à pan de mia do
no vo co ro na ví rus e, in clu si ve, é o mai or de fen sor da vol- 
ta de tor ce do res aos es tá di os.

O Pal mei ras se co lo cou con tra o adi a men to da par ti- 
da , cu ja re a li za ção ain da es te ve em dú vi da até uma de- 
ci são do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho (TST) de fi nir, a
dez mi nu tos do ho rá rio do jo go, a re a li za ção da par ti da
que ter mi nou em pa ta da em 1 a 1 .

O du e lo do se gun do tur no do Bra si lei rão de 2020, re a- 
li za do em 2021, não te ve gran des po lê mi cas, mas foi um
con fron to di re to na par te de ci ma da ta be la en tre dois ti- 
mes que ain da dis pu ta vam o tí tu lo na ci o nal. Em Bra sí- 
lia, os ca ri o cas ven ce ram os pau lis tas por 2 a 0 . Já em
2021, o pri mei ro con fron to acon te ceu na fi nal da Su per- 
co pa do Bra sil , quan do o Fla ven ceu o ri val nos pê nal tis
(6 a 5), após em pa te em 2 a 2, no Ma né Gar rin cha, em
abril . E nos dois en con tros pe lo Bra si lei rão 2021 deu Fla.

Con fi ra abai xo o re tros pec to dos jo gos en tre Pal mei- 
ras e Fla men go den tro dos gra ma dos.

Quem ven ceu mais na his tó ria?
Até ho je, as du as equi pes já se en fren ta ram 119 ve zes,
com 46 vi tó ri as do Ver dão con tra 42 do Men gão, além de
32 em pa tes – ape sar da vi tó ria na Su per co pa do Bra sil
ter acon te ci do nos pê nal tis, nas es ta tís ti cas ela en tra co- 
mo em pa te pe lo tem po re gu la men tar. O Pal mei ras já
ba lan çou as re des 196 ve zes con tra 178 do Fla men go.

Quem ga nhou mais pe lo Bra si lei rão?
Le van do em con ta ape nas os du e los pe lo Cam pe o na to
Bra si lei ro, es tá tu do igual: 21 vi tó ri as pa les tri nas, 19 em- 
pa tes e 21 vi tó ri as do Fla men go, com 80 gols mar ca dos
pe lo Pal mei ras e 86 pe los ru bro-ne gros.

Quem ga nhou mais no Ma ra ca nã?
Le van do em con ta ape nas os du e los no Ma ra ca nã, o Fla- 
men go le va van ta gem so bre o Pal mei ras. São 22 vi tó ri as
ru bro-ne gras con tra 13 al vi ver des, além de oi to em pa- 
tes. O Men gão tam bém ba lan çou mais as re des: 80 a 62.

Quem le va van ta gem no Al li anz Par que?
O Al li anz Par que re ce beu seis ve zes o du e lo. O Pal mei ras
ven ceu uma vez, o Fla men go le vou a me lhor nos úl ti- 
mos en con tros e ou tros três du e los ter mi na ram em pa- 
ta dos. Além dis so, são no ve gols mar ca dos e 11 so fri dos
pe lo ti me do no da ca sa.

No an ti go Pa les tra Itá lia, acon te ce ram 20 con fron tos.
O Pal mei ras ven ceu 11, em pa tou qua tro e per deu ape- 
nas cin co. Além dis so, fo ram 36 gols mar ca dos e 24 so fri- 
dos.

A fi nal da Li ber ta do res em 2021 es tá mar ca da pa ra o
dia 27 de no vem bro. Fal tan do me nos de dois me ses, os
pre pa ra ti vos se guem pa ra a re ta fi nal com o in tui to de
re ce ber a mai or de ci são do fu te bol sul-ame ri ca no. O
Pal mei ras já es tá clas si fi ca do pa ra dis pu tar a de ci são,
aguar dan do en quan to es pe ra o ad ver sá rio. Mas qual es- 
tá dio vai re ce ber a fi nal da Li ber ta do res em 2021? Co- 
nhe ça o Cen te ná rio, es co lhi do pe la Con me bol.

Co nhe ça o Es tá dio Cen te ná rio
O Es tá dio Cen te ná rio em Mon te vi déu, no Uru guai, foi o
es co lhi do pa ra re ce ber a fi nal da Li ber ta do res e Sul-
Ame ri ca na em 2021. Coin ci den te men te, o es pa ço com- 
ple tou 90 anos, e ago ra, na da me lhor do que re ce ber a
dis pu ta da mai or com pe ti ção de fu te bol da Amé ri ca do
Sul, um dos con ti nen tes mais tra di ci o nais do es por te no

mun do. O Cen te ná rio foi inau gu ra do em 18 de ju lho de
1930, ide a li za do pe lo ar qui te to Ju an An to nio Scas so, o
mes mo ano da pri mei ra edi ção da Co pa do Mun do no
Uru guai. Des sa ma nei ra, o es tá dio re ce beu as dis pu tas
do Mun di al e, ain da por ci ma, viu a se le ção de sua na ção
le van tar a pri mei ra ta ça da com pe ti ção em ca sa. Em
1983 um Mo nu men to His tó ri co do Fu te bol Mun di al.

Ho je, tor nou-se o es pa ço com mais fi nais da Con me- 
bol re a li za das na his tó ria, com 21 fi nais con ta bi li zan do
a de 2021 e 409 Pe la Li ber ta do res fo ram se te, sen do a oi- 
ta va es te ano en tre Pal mei ras e Fla men go ou Bar ce lo na
do Equa dor.

Es tá dio Cen te ná rio re ce beu Co pa do Mun do
Em 1930, a FI FA re a li zou a sua pri mei ra Co pa do Mun do
na his tó ria. Jo ga da no Uru guai, o Cen te ná rio foi o gran- 
de es co lhi do pa ra re ce ber con fron tos des de a fa se ini ci al
até a gran de fi nal pa ra que o mun do co nhe ces se as sim a
me lhor se le ção de fu te bol.

Tre zes se le ções fo ram di vi di da em qua tro gru pos com
qua tro e três se le ções on de Ar gen ti na, Uru guai, Iu gos lá- 
via e Es ta dos Uni dos avan ça ram até as se mi fi nais. Por
fim, Uru guai e Ar gen ti na dis pu ta ram no Cen te ná rio a
gran de fi nal e, por 4 a 2, os an fi triões le van ta ram a pri- 
mei ra ta ça da his tó ria da FI FA.

Cen te ná rio pas sa por re for ma pa ra a fi nal
De pois de anun ci a do co mo o gran de pal co pa ra a fi nal
da Li ber ta do res em 2021, uma gran de re for ma foi ini ci a- 
da pe los en tor nos do Es tá dio Cen te ná rio. As obras, se- 
gun do a pró pria Con me bol, in clu em no va ilu mi na ção
LED, re mo de la ção das ar qui ban ca das pa ra es pec ta do- 
res, ca bi nes de trans mis são, cai xas, ba nhei ros e ves tiá ri- 
os até o gra ma do do cam po pa ra dei xar a are na nas me- 
lho res con di ções.

Além dis so, se gun do a Con me bol, um no vo sis te ma
de ir ri ga ção e dre na gem pre ci sou ser ins ta la do pa ra me- 
lho rar o ren di men to dos gra ma dos.

Co mo os dois che ga ram na fi nal da Li ber ta do res?
O Pal mei ras já es tá clas si fi ca do pa ra a fi nal da Li ber ta- 
do res na tem po ra da 2021. Nas se mi fi nais, o elen co al vi- 
ver de ven ceu o Atlé ti co-MG após fi car no em pa te pe lo
jo go de vol ta no Es tá dio do Mi nei rão, em Be lo Ho ri zon- 
te, ao ga nhar van ta gem com o gol fo ra de ca sa.

En quan to is so, o Fla men go ven ceu o Bar ce lo na de
Guayaquil e, as sim, ga ran tiu a clas si fi ca ção pa ra en fren- 
tar o al vi ver de no Uru guai no dia 27 de no vem bro.

Pro ta go nis tas de uma dis pu ta par ti cu lar por tí tu los
nas úl ti mas tem po ra das, Fla men go e Pal mei ras se en- 
fren tam no es tá dio Cen te ná rio, nnes te sá ba do, pa ra um
ver da dei ro ti ra-tei ma his tó ri co en tre as du as equi pes.
Até aqui, fo ram seis du e los en tre ca ri o cas e pau lis tas,
com três triun fos pa ra ca da.

O Pal mei ras le vou a me lhor na fi nal da Ta ça dos Cam- 
peões Es ta du ais Rio-São Pau lo 1942, nas quar tas da Co- 
pa do Bra sil de 1999 e nas se mis da Co pa dos Cam peões
de 2000. Já o Fla men go ba teu o Ver dão na se mi fi nal da
Co pa do Bra sil de 1997, na fi nal da Co pa Mer co sul de
1999 e na de ci são da Su per co pa do Bra sil de 2021.

No to tal, fo ram 10 jo gos nes tes seis con fron tos ma ta-
ma ta en tre as equi pes. São cin co vi tó ri as do Fla men go,
três do Pal mei ras e dois em pa tes. Ca da ti me mar cou 18
gols, o que re for ça o equi lí brio dos du e los na his tó ria.

De ci sões: Fla men go na fren te
Em Mon te vi déu, Fla men go e Pal mei ras fa rão a 4ª fi nal
ofi ci al da his tó ria. Até o mo men to, são dois tí tu los ru- 
bro-ne gros e um tro féu na ga le ria pal mei ren se.

O du e lo mais re cen te, pe la Su per co pa do Bra sil des te
ano, te ve emo ção até o fim, com o tí tu lo de ci di do nos
pê nal tis. O Fla men go le vou o ca ne co pa ra o Rio de Ja nei- 
ro após sair atrás, vi rar o jo go, so frer o em pa te e de fi nir a
pa ra da com vi tó ria por 6 a 5 nas pe na li da des.

Nos 90 mi nu tos, um jo go dis pu ta do, com bo as chan- 
ces pa ra as du as equi pes. Rapha el Vei ga mar cou os dois
gols do Ver dão na par ti da. Pe lo Ru bro-Ne gro, Ga bi gol e
Ar ras ca e ta ano ta ram. Nas pe na li da des, o Pal mei ras che- 
gou a abrir 3 a 1, mas viu Di e go Al ves bri lhar e sal var o
Fla men go. Ro dri go Caio foi o au tor da ba ti da de ci si va
que ga ran tiu o tí tu lo ao Fla men go.

Ou tra de ci são com emo ção até o fim e re che a do de
gols foi a fi nal da Mer co sul de 1999. Fo ram 13 gols em
ape nas dois jo gos. Co men ta ris tas da Glo bo atu al men te,
Caio (Fla men go) e Pau lo Nu nes (Pal mei ras) fo ram os ar- 
ti lhei ros das fi nais com três e dois gols, res pec ti va men te.

O tí tu lo ru bro-ne gro te ve gos to de re van che após a
eli mi na ção pa ra o mes mo Pal mei ras nas quar tas da Co- 
pa do Bra sil da que le ano. O Pal mei ras de Mar cos, Jú ni or
Bai a no, Cé sar Sa ma pio, Alex, Zi nho, Pau lo Nu nes e As- 
pril la vi nha em ba la do após con quis tar a Li ber ta do res
do pri mei ro se mes tre. Já o Fla men go ti nha gran des no- 
mes co mo Ju an, Athir son, Le an dro Ávi la, Caio e Rei nal- 
do. No 1º jo go da de ci são, o Fla men go su pe rou o Pal mei- 
ras, por 4 a 3, após fi car du as ve zes atrás do pla car. Sob o
co man do do téc ni co Car li nhos e a es tre la de Caio, que
en trou na se gun da eta pa, os ca ri o cas saí ram vi to ri o sos

na par ti da de ida no Ma ra ca nã.
Na par ti da de vol ta, o téc ni co Luiz Fe li pe Sco la ri es ca- 

lou um ti me mais ofen si vo em bus ca de re ver ter o re sul- 
ta do. O ti me até saiu na fren te do pla car com o la te ral Ar- 
ce, mas o Fla men go con se guiu se gu rar o ím pe to do Ver- 
dão e, em ou tro jo go com mui tos gols, em pa tou o jo go
em 3 a 3. O tí tu lo in ter rom peu o je jum de 18 anos sem tí- 
tu los in ter na ci o nais do clu be. O úl ti mo ha via si do o
Mun di al de 1981. O úni co tí tu lo do Pal mei ras so bre o
Fla men go, em du e lo ma ta-ma ta ofi ci al, foi há 78 anos. A
con quis ta foi pe la Ta ça dos Cam peões Es ta du ais de
1942. O tor neio era uma com pe ti ção, que por ve zes era
con si de ra da ofi ci al e por ou tras amis to sa, e que con- 
fron ta va os cam peões es ta du ais do Rio de Ja nei ro e de
São Pau lo. Os re gis tros his tó ri cos apon tam que o Pal- 
mei ras ven ceu o Fla men go por 3 a 0 no lon gín quo 3 de
mar ço de 1943. O ex-ata can te Pei xe mar cou du as ve zes
além do pal mei ren se Li ma.

Ou tros en con tros em ma ta-ma ta
Além das três de ci sões, Fla men go e Pal mei ras já de ci di- 
ram va ga na pró xi ma fa se em ou tras três opor tu ni da des
co mo ci ta do an te ri or men te no tex to: se mi fi nal da Co pa
do Bra sil de 1997, quar tas da Co pa do Bra sil de 1999 e
nas se mis da Co pa dos Cam peões de 2000.

Des tes tor nei os, o úni co com tí tu lo de um dos dois foi
a Co pa do Cam peões de 2000. Dis pu ta do no Nor des te, o
Pal mei ras foi cam peão so bre o Sport, mas te ve o tes te de
fo go con tra o Fla men go na fa se an te ri or. Os pau lis tas fo- 
ram su pe ra dos pe los ca ri o cas no jo go de ida da se mi fi- 
nal por 2 a 1, com gols de Pet ko vic e Rei nal do pa ra o Fla- 
men go, e Tad dei pa ra o Pal mei ras.

Na par ti da de vol ta, o meio-cam pis ta Tad dei vol tou a
mar car pe lo Pal mei ras e le vou a de ci são pa ra a dis pu ta
de pê nal tis. Na úl ti ma co bran ça, o ar ti lhei ro Rei nal do
viu o go lei ro Sér gio de fen der seu pê nal ti pa ra le var o Ver- 
dão às fi nais. A vi tó ria por 5 a 4 foi a pri mei ra dis pu ta de
pê nal tis en tre as equi pes.

Fi nais de Fla men go e Pal mei ras na his tó ria
Dois gran des da his tó ria do fu te bol bra si lei ro e sul-ame- 
ri ca no, Fla men go e Pal mei ras es tão acos tu ma dos a dis- 
pu tar fi nais em su as his tó ri as. In cluin do fi nais de tur no
na con ta, o clu be ca ri o ca fa rá sua 81ª fi nal ofi ci al da his- 
tó ria. Já o clu be pau lis ta te rá sua 52ª de ci são pe la fren te.

Em tor nei os in ter na ci o nais, o Fla men go já dis pu tou
12 de ci sões, com se te tí tu los e cin co vi ces. Já o Pal mei ras
tem o re tros pec to mais ne ga ti vo nas fi nais de tor nei os
in ter na ci o nais, com qua tro tro féus e oi to vi ces.
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Toda a simpatia e carinho de Zeca Baleiro para com o público, eternizados nessa foto

Show popular da Festa da 
Música no Maranhão 2021

Es tão de pa ra béns os pro du to res da Fes ta da Mú si ca no Ma ra nhão / FMM 2021, Ema nu el Je sus e El len So- 
a res, as sim co mo os pa tro ci na do res Equa to ri al Ma ra nhão e Go ver no do Es ta do; que por meio da Lei Es ta du- 
al de In cen ti vo à Cul tu ra, vi a bi li za ram um gran de pro je to cul tu ral com ofi ci nas ar tís ti cas, de ba te com mú si- 
cos, Prê mio Pa pe te 2021 e show po pu lar, com am pla pro gra ma ção re a li za da de 16 a 19 de no vem bro. O even- 

to de en cer ra men to foi um show po pu lar na Con cha Acús ti ca Reynaldo Faray na La goa; com apre sen ta ção
de mú si cos co mo Ri bi nha de Ma ra ca nã e Flá via Bit ten court; Ro sa Reis; Jo si as So bri nho; Ti a go Ma ci; Ad non
So a res; Pa o lo Ravley; Adri a na Bo sai po; Ema nu el Je sus, Ban da Raiz Tri bal, o ven ce dor do Grammy La ti no de
Me lhor ál bum Ze ca Ba lei ro e Pau li nho Ako ma bu, que com a for ça dos rit mos afros co lo cou o pú bli co pa ra

dan çar e ce le brar. O show foi gra tui to e aber to ao pú bli co, com ar re ca da ção de ali men tos não pe re cí veis, que
se rão do a dos pa ra a en ti da de so ci al Lar de Jo sé.

A patrocinadora Equatorial Maranhão fez ações para o público da Festa da Música no Maranhão/ Ilka Soares conferindo o
show/ Maria Hilda, grande fã da música maranhense

O cantor Paolo Ravley com a produtora Ellen Soares/ Danielle Vieira, Emanuel Jesus e Adriana Vieira/O casal Dionei Pereira
e Vanda Freire 

Os pais e a filha da cantora Flávia Bittencourt: José Pinto e
Conceição com a neta Julia

Os músicos da Banda Raiz Tribal com as cantoras Adriana
Boisapo e Rosa Reis, que cantaram e encantaram no show.

Os empresários Vinicíus Gobel, da VSG Condomínios e Guto Germano, da Pontual
Garantidora estão na linha de frente da organização do evento

Werther Bandeira, que está em clima natalino na Villa do Vinho Bistrô, com muitas
opções de cestas, bebidas, chocolates, biscoitos finos e presentes de Natal para
pronta entrega ou encomendas.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro
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O casal  Ly e Etevaldo emocionado assiste atento a uma linda performance romântica do cantor Fernando de Carvalho.

O sim de Ly e Etevaldo Junior 
na  Villa do Vinho Bistrô

O ví deo map per Ete val do Tra ja no Jr. é um dos pro fis si o nais mais re qui si ta dos da ci da de quan do o as sun to
é pro je ção de ví deo ma pe a da. E por con ta des se tra ba lho ele es tá em pra ti ca men te to dos os gran des even tos

da ci da de, prin ci pal men te em ca sa men tos e ani ver sá ri os. Mas des sa vez a pro je ção que ele pre pa rou foi
mais que es pe ci al, pois foi a vez de Ete val do Jr. di zer o es pe ra do sim pa ra a ama da, a mi nei ra Eli a ne Oli vei ra,

ou sim ples men te Ly Tra ja no co mo é co nhe ci da. E cla ro, ví de os com ima gens de les eram exi bi dos ao lon go da
ce rimô nia, re for çan do o elo de amor e cum pli ci da de en tre o apai xo na do ca sal, que foi aben ço a do pe los pas- 

to res evan gé li cos Ro dri go e Adail ton da Igre ja Ba tis ta Es pe ran ça e Vi da. Os noi vos es co lhe ram a acon che- 
gan te e char mo sa Vil la do Vi nho Bis trô pa ra re a li zar uma ce rimô nia ele gan te e ín ti ma, reu nin do fa mi li a res e
ami gos mais pró xi mos. De Mi nas Ge rais e dos Es ta dos Uni dos vi e ram pa ren tes da noi va, e to dos os con vi da- 
dos fo ram bri da dos com mú si ca da me lhor qua li da de, in ter pre ta da pe los can to res Ales san dro Ba tis ta, Fer- 
nan do de Car va lho e Sa rah Mei re les (Ex -The Voi ce 2013) que in te gra o Trio Nos sos Nós, for ma do tam bém

pe lo pi a nis ta João Da mas ce no e pe la vi o lo nis ta Rayssa Ver de. Após o jan tar os con vi da dos cur ti ram o me lhor
do pop e rock dan çan te com show da Ban da Ver ti go.

Ly e Etevaldo Jr. com a irmã dela Célia Campos, que mora nos Estados Unidos, e, em seguida ,os noivos com  Alessandro
Batista que cantou nas bodas e, por fim, Werther Bandeira da Villa do Vinho Bistrô entre os noivos  

A sócia e  diretora de Marketing da Potiguar, Camila Brasil, que está às voltas com a
mega campanha Black Week Potiguar, que vai até o próximo dia 30 em todas as
lojas Potiguar de São Luís e Imperatriz; e também no site.  

Prosseguem as promoções
da Black Friday no

comércio de São Luís
Um exem plo é a Black We ek Po ti guar que acon te ce em to das as lo jas do

Gru po, em São Luís e Im pe ra triz e tam bém pe lo si te www.apo ti- 
guar.com.br. São mais de 300 pro du tos com pre ços pro mo ci o nais nun ca
vis tos. Até a pró xi ma ter ça-fei ra (30) a cam pa nha ofe re ce 40 ofer tas de di- 
fe ren tes pro du tos, há ca da dia. Va le mui to a pe na se pro gra mar pa ra eco- 
no mi zar na com pra de pre sen tes de na tal, uten sí li os pa ra a ca sa, ma te ri- 
ais pa ra cons truir ou re for mar. E va le lem brar que ain da tem o Ani ver sá- 
rio Pre mi a do Po ti guar, vá li do tam bém pa ra to das as com pras da Black

We ek ( mas so men te nas lo jas fí si cas). Até o dia 18.12 a ca da R$ 350,00 em
com pras nas lo jas Po ti guar, o cli en te ga nha um cu pom pa ra con cor rer ao

sor teio de 2 car ros 0Km, 6 mo tos 0Km e 10 Smart TV´s.

 Betto Pereira entre os alunos e professoras da escola pública “Ribeiro do Amaral”
que, ao final da visita, ganharam uma tela pintada pelo artista, para a sede da
escola em São José de Ribamar

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro
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NOBRE DA SEMANA: FABIANO CAZECA 
– MULTIMARCAS CONSÓRCIOS.

DECOLOU! AEROPORTO DE BARREIRINHAS – MA É INAUGURADO 

É FESTA! ANIVERSÁRIO DE WALÉRIA REIS 

MÉDICOS RENOMADOS SE 
REÚNEM EM SÃO PAULO

O XXI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que aconteceu de 11 a 13 
de novembro em São Paulo, reuniu os principais nomes da medicina do planeta, entre eles, 
o renomado médico, Dr. Aparecido Valadão, que conquistou fama mundial e se destaca nes-
sa especialidade, em todo o Brasil.

Dr. Aparecido Valadão, que comanda uma conceituada equipe médica em sua clínica 
localizada no Prédio do HRO – Anexo ao Hospital São Domingos – São Luis e SOGASTRO, 
acompanhou os cursos, debates e esteve em contato, com as mais modernas técnicas e pro-
cedimentos ligados ao aparelho digestivo, obesidade e destacou: “Nossa equipe está sempre 
buscando se atualizar das novidades e oferecer os melhores e mais modernos tratamentos 
para os nossos pacientes”. Vem novidades boas por aí.  Instagram: @dr_valadao

 NA SEQUÊNCIA DA DIREITA PARA A ESQUERDA: DR. IGOR MARREIROS - RN, DR. APARECIDO VALADÃO 
– MA, DR. PAULO NASSIF – PR, DR. EUDES GODOY – RN E O DR. ADAILTON PINHEIRO – AL.

Com quase 300 representações abertas em todos os 
estados brasileiros e no Distrito Federal, a Multimarcas 
Administradora de Consórcios LTDA, se consolida, en-
tre as maiores do país no segmento e é comandada pelo 
empresário Fabiano Cazeca.

Atualmente, a Multimarcas Consórcios conta com mais 
de 5 mil colaboradores e se destaca, pela atuação em im-
portantes projetos sociais, que beneficiam milhares de 
famílias, com ações beneficentes em asilos, hospitais e 
uma escola de música, que tira crianças das ruas, além 
de apoio ao esporte e atividades culturais.

Fabiano Lopes Pereira, ou Fabiano Cazeca, como é 
mais conhecido, está no mercado há 43 anos e dispõe de 
um mix de negócios, que vai desde empresas de comu-
nicação à construtora e loja de materiais de construção. 
Sua atuação no sistema consorcial, já realizou o sonho 
da compra da casa própria, motos e carros, de milhares 
de consorciados em todo o Brasil.

Nascido na Fazenda das Palmeiras, em Itapecerica-
MG e filho de pequeno produtor rural, Fabiano Cazeca 
viveu na roça, até os 14 anos e sempre teve vocação para 
ajudar as pessoas. Quando se formou em Direito, deci-
diu empreender, gerar empregos e implantar projetos 
de responsabilidade social. Surge então, a Multimarcas.

Por todo esse empreendedorismo, o empresário 
será reconhecido pelo brilhantismo de sua trajetória 
de sucesso, através do Prêmio Nobre 2021 e virá re-
ceber o Troféu pelo seu destacado trabalho, na mais 
importante cerimônia de homenagens do Maranhão, 
que acontecerá dia 08 de dezembro no Espaço Resi-
dencial – São Luis. Muito mais conquistas.

FAZER O BEM A MILHARES DE PESSOAS É O SAL-
DO MAIS POSITIVO DO GRUPO MULTIMARCAS, QUE 
APOIA IMPORTANTES AÇÕES SOCIAIS, CULTURAIS E 
HUMANITÁRIAS.

NO COMANDO DA MULTIMARCAS CONSÓRCIOS, FA-
BIANO CAZECA SE DESTACA, ENTRE OS MAIORES DO 
PAÍS NO SEGMENTO.

Um encontro intimista, com 
um seleto grupo de amigos e fa-
miliares. Assim, foi comemora-
do o aniversário de Waléria Reis, 
que completou 22 anos, numa 
noite regada de boa música, mui-
tas delícias e repleta de alegria.

Pensada pela aniversariante 
e organizada pelos pais, Ednei 
Viégas e Lindalva Lima, a festa 
teve a decoração assinada pela 
talentosa, Vanessa Carvalho e 
serviço de Buffet da jovem em-
presária, Sara Rosseti.

O momento é muito especial, 
além de comemorar o aniver-
sário da filha e o lançamento 
da nova coleção de Óculos Se-

eWell para o Natal, Ednei e Lin-
dalva estão felizes pelo sucesso 
da sua Rede de Óticas Veja, que 
em 2022 completará 30 anos no 
mercado óptico no Maranhão 
e Amazonas. Muito mais con-
quistas e felicidade plena a to-
dos. Fotos: Herbert Alves.

 A ANIVERSARIANTE, CURTIU 
CADA MOMENTO DA FESTA INTI-
MISTA, AO LADO DE AMIGOS, FA-
MILIARES E COM MUITA ANIMA-
ÇÃO.

WALERIA ENTRE OS PAIS, EDNEI 
VIEGAS E LINDALVA LIMA, ERA SÓ 
ALEGRIA. VALEU MUITO E TODOS 
AMARAM A COMEMORAÇÃO.

Entre os principais destinos turístico 
do Brasil, o Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses recebeu uma importante 
obra, para o desenvolvimento na região. 
Trata-se do Aeroporto Regional de Barrei-
rinhas, que foi inaugurado na sexta-feira 
(19) e contou com a presença do governa-
dor Flávio Dino, autoridades, lideranças e 
o prefeito do município, Amilcar Rocha. A 

expectativa é de melhoria na economia dos 
municípios da região, principalmente das 
atividades ligadas ao turismo no estado.

Na ocasião, Flávio Dino anunciou, que 
será entregue, em breve, o novo portal de 
Barreirinhas, que irá valorizar a entrada 
da cidade. No local funcionará um Cen-
tro de Atendimento ao Turista (CAT), um 
centro com várias lojas de artesanato e a 

Superintendência de Turismo dos Lençóis 
Maranhenses, órgãos ligados à Secretaria 
de Estado do Turismo. Parabéns pela en-
trega dessa importante obra.

O NOVO AEROPORTO DE BARREIRINHAS 
DEVE IMPULSIONAR A CADEIA PRODUTIVA 
DO TURISMO, NA REGIÃO DOS LENÇÓIS MA-
RANHENSES.


