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Confira atrações 
deste fim de semana 

nos arraiais

Prefeitura de São José de Ribamar 
concede aumento de mais de 40% 

aos Agentes de Saúde 

VALORIZAÇÃOFESTAS "JULINAS"

PÁGINA 12

PÁGINA 9

AMEAÇAS DE INTERDIÇÃO

Justiça Federal 
vai multar quem 

bloquear a BR-226

“Trata-se de pedido da União formulado no plantão judiciário da noite de quinta-feira, 21 de julho de 2022. Noticia a requerente que há grupo de indígenas, 
liderados pelos caciques Luciano e Amorim, pretendendo interditar a BR-226 nas proximidades da Reserva Indígena Canabrava", , diz trecho da decisão.

PÁGINA 6

Tema mundial 
BASTIDORES

Num momento de tensão pré-elei-

toral jamais vista na história contem-

porânea da democracia brasileira 

pós-Constituição de 88, o procurador-

-geral da República, Augusto Aras, pa-

rece distante do que se passa na ca-

pital da República. Esperou três dias 

para se manifestar diante do fato polí-

tico mais grave nos dias atuais. A pos-

tura do presidente Jair Bolsonaro em 

desqualificar o sistema eleitoral, a urna 

eletrônica; atacar ministros do TSE e 

do STF, para 40 embaixadores estran-

geiros. A fala repercutiu no mundo. 

SARNEY RETORNA A O IMPARCIAL
"Ninguém se perde no caminho da volta"

"Tenho plano para promover geração 
de empregos para os maranhenses"

"Aprovem o Plano Diretor"
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E N T R E V I S TA 
 Simplício Araújo

EDILSON BALDEZ DAS NEVES
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Após conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente brasileiro
disse que não atenderá ao pedido de união de sanções contra o país russo

Per fil

GUERRA NA UCRÂNIA

Bolsonaro não adere
a sanções à Rússia

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
(PL) re a ûr mou, nes ta sex ta-
fei ra (22/7), que o Bra sil não 
vai ade rir a san ções con tra a 

Rús sia. O che fe do Exe cu ti vo re la tou 
tre chos da con ver sa com o pre si den te 
da Ucrâ nia, Volodymyr Zelensky, 
ocor ri do no úl ti mo dia 18, e dis se que 
não aten de rá ao pe di do de união de 
san ções con tra o país rus so. Bol so na- 
ro dis se ter man ti do na con ver sa a 
<po si ção de es ta dis ta= e que o Bra sil 
con ti nua em po si ção de <equi lí brio=.

A li ga ção de Zelesnky ocor reu em 
meio a ne go ci a ção do Bra sil com a 
Rús sia de com pra de fer ti li zan tes e 
uma ten ta ti va de acor do pa ra a im- 
por ta ção de di e sel. <Ele de sa ba fou 
mui ta coi sa e eu não re tru quei. Man ti- 
ve a po si ção de es ta dis ta. (…) Nós não 
va mos ade rir a es sas san ções econô- 
mi cas, con ti nu a mos em equi lí brio. Se 
eu não ti ves se man ti do a po si ção de 
equi lí brio vo cês acham que nós te ría- 
mos fer ti li zan tes no Bra sil? Co mo es- 
ta ria nos sa se gu ran ça ali men tar e de 
mais de 1 bi lhão de pes so as no mun- 
do?=, ques ti o nou.

Ain da so bre a com pra de di e sel do 
ex te ri or, Bol so na ro dis se que es tá 
bus can do o <mais ba ra to=. <É uma no- 
va po lí ti ca que a gen te es tá im ple- 
men tan do. Não é fá cil vo cê me xer 
num qua dro num lobby tão po de ro so 
co mo o do com bus tí vel no mun do to- 
do=.

Ques ti o na do so bre o an da men to 
das ne go ci a ções com Vla di mir Pu tin 
so bre o in su mo, Bol so na ro des ta cou 
que o re la ci o na men to com o lí der rus- 
so é <ex cep ci o nal=. <Se ti ver tu do de- 
sem ba ra ça do, o mais rá pi do pos sí vel.

<O MEU RELACIONAMENTO COM O GOVERNO RUSSO NÃO É BOM NÃO, É EXCEPCIONAL=

O meu re la ci o na men to com o go ver- 
no rus so não é bom não, é ex cep ci o- 
nal. En tão não te mos pro ble mas, se 
de pen der do go ver no rus so, em tra tar 
des se as sun to=.

Bol so na ro dis se tam bém que a 
con ver sa com Zelensky foi <re ser va- 
da= e que o pre si den te ucra ni a no ado- 
tou <um tom bas tan te emo ci o nal=, 
mas que ele de ve ria bus car a Or ga ni- 
za ção do Tra ta do do Atlân ti co Nor te 
(OTAN) pa ra co lo car um pon to û nal 
no con üi to.

<Eu me re ser vo em di zer o con teú- 
do des sa con ver sa, mas eu dis se pa ra 
ele: 8Eu tô pron to9, co mo já vi nha fa- 
zen do. A gen te la men ta as vi das per- 
di das e a gen te sa be que es se con üi to 
o mun do to do so fre. Até a co lo ca ção 
de um pon to û nal ne le, te nho cer te za 
que o pre ço do pe tró leo bar ril brent 
cai e to dos são be ne û ci a dos O que eu 
es tou fa zen do não é o que ele quer e a 
Otan é o lo cal ade qua do pa ra bus car 
so lu ci o nar es se con üi to aí=.

Per gun ta do so bre o pe di do de 
Zelensky em re la ção a san ções, Bol so- 
na ro re ba teu não exis tir co bran ças 

en tre che fes de Es ta do. <O Bra sil é in-
de pen den te, eles tam bém são in de-
pen den tes. Eu con ver sei no pas sa do 
com o chan ce ler da Tur quia, já ti ve 
ou tra con ver sa com Pu tin há 20 di as, 
con ver sei com o Bi den so bre es se as- 
sun to tam bém. A gen te não dei xa de 
es tar in tei ra do do que es tá acon te- 
cen do e vo cê ago ra tem que se co lo car 
no lu gar do Zelensky e do Pu tin pa ra 
ver qual a me lhor saí da. Se eu pu des se 
re sol ver já ti nha re sol vi do=.

No dia 18, após te le fo ne ma com 
Bol so na ro, Zelensky aûr mou por 
meio das re des so ci ais que in for mou 
ao bra si lei ro so bre a si tu a ção da guer- 
ra no país do les te Eu ro peu, que pe diu 
uma po si ção mais as ser ti va con tra a 
Rús sia e que dis cu ti ram a im por tân- 
cia de re to mar as ex por ta ções de 
grãos. Um dia de pois, em en tre vis ta à 
TV Glo bo, o pre si den te ucra ni a no cri-
ti cou a po si ção de neu tra li da de de 
Bol so na ro di an te da guer ra. <Eu não 
apoio a po si ção de le de neu tra li da de. 
Eu não acre di to que al guém pos sa se 
man ter neu tro quan do há uma guer ra 
no mun do=, dis se na da ta.

COM RELAÇÃO A 2018

Número de eleitores no exterior aumenta quase 40%

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE)
in for mou, em le van ta men to, que
hou ve um au men to ex pres si vo no
elei to ra do bra si lei ro no ex te ri or nos
úl ti mos qua tro anos.

Em 2022, se rão 697.078

elei to res fo ra do país. Os

da dos são do Ca das tro

Elei to ral di vul ga do no

úl ti mo dia 15. O nú me ro

é 39,21% a mais que em

2018, quan do ha via

pou co mais de 500 mil

elei to res ap tos.

Elei to res no ex te ri or po dem vo tar
ape nas pa ra pre si den te e vi ce-pre si- 
den te. Nes te ano, o pri mei ro tur no es- 
tá mar ca do pa ra 2 de ou tu bro e, even- 
tu al se gun do tur no, mar ca do pa ra o
dia 30 do mes mo mês.

A mai or par te do elei to ra do no ex- 
te ri or es te ano é com pos ta por ho- 
mens — o equi va len te a 59%. Quan to
ao grau de ins tru ção, cer ca de 42% dos
elei to res (292.741) no ex te ri or têm
cur so su pe ri or com ple to.

Se gun do as es ta tís ti cas,

em re la ção à fai xa

etá ria, 100.481 elei to res

ap tos a vo tar fo ra do

Bra sil pos su em en tre 40

a 44 anos (14,41%) e

97.631 en tre 35 a 39

anos (14,01%).

A ele va ção ex pres si va no nú me ro
ge ral de jo vens ap tos a vo tar es te ano
tam bém es tá re üe ti da no ex te ri or. São
1.144 elei to res com 17 anos. Em 2018
eram 328 e, em 2014, eram ape nas 234
jo vens com vo to fa cul ta ti vo.

Os da dos de 2022 mos tram, ain da,
691 elei to res ap tos a vo tar com 16
anos fo ra do Bra sil. Em 2018, fo ram
re gis tra dos 53 e, em 2014, 48 jo vens
nes sa fai xa etá ria.

O cres ci men to do elei to ra do jo-
vem é fru to prin ci pal men te das ações
pro mo vi das pe la Jus ti ça Elei to ral du-
ran te a Se ma na do Jo vem Elei tor.

 No Bra sil, o vo to é fa cul ta ti vo pa ra
os jo vens de 16 e 17 anos, pa ra as pes- 
so as aci ma dos 70 anos e pa ra os anal- 
fa be tos.

Atu a li za ções

CON TAS PÚ BLI CAS

Mi nis té rio da Eco no mia
de ter mi na blo queio
adi ci o nal de R$ 6,7 bi
no Or ça men to

Um dia após anun ci ar no vo re cor de na ar re ca da ção
de tri bu tos fe de rais, o Mi nis té rio da Eco no mia in for- 
mou, nes ta sex ta-fei ra (22/7), que a ne ces si da de de um
cor te adi ci o nal no or ça men to des te ano é de R$ 6,739 bi- 
lhões pa ra efei to do cum pri men to da re gra do te to de
gas tos, con for me da dos do Re la tó rio de Ava li a ção de Re- 
cei tas e Des pe sas do ter cei ro bi mes tre des te ano.

Es se mon tan te é o re sul ta do da

di fe ren ça do to tal de R$ 12,74

bi lhões de ne ces si da de de blo queio

acu mu la do no ano, sen do que R$

5,997 bi lhões são cor tes

re ma nes cen tes do re la tó rio do

se gun do bi mes tre. 

An tes, a ne ces si da de de blo queio to tal no se gun do bi- 
mes tre era de R$ 9,96 bi lhões e es se mon tan te au men- 
tou R$ 2,77 bi lhões no ter cei ro re la tó rio bi mes tral. 

<A di fe ren ça foi uti li za da pa ra re com po si ção de des- 
pe sas obri ga tó ri as. Por tan to, a ne ces si da de de blo queio
adi ci o nal e de re com po si ção é de R$ 6,739 bi lhões=,  in- 
for mou o co mu ni ca do da as ses so ria da pas ta.

Con for me da dos da pas ta, os nú me ros in cor po ram as
des pe sas ex tras com a der ru ba da de ve to à Lei Pau lo
Gus ta vo (LCP 195/22), cu jo im pac to ûs cal é de R$ 3,86
bi lhões; e apro va ção do pi so sa la ri al dos agen tes co mu- 
ni tá ri os de saú de, pre vis to na Emen da Cons ti tu ci o nal
(EC) nº 120/2022, cu jo im pac to é de R$ 2,24 bi lhões.

O de ta lha men to do blo queio se rá di vul ga do na pró xi- 
ma se ma na, quan do ocor rer a pu bli ca ção do de cre to de
pro gra ma ção, in for mou a as ses so ria. A pas ta mar cou
pa ra a pró xi ma se gun da-fei ra (25) uma en tre vis ta co le ti- 
va com téc ni cos pa ra ex pli car aos jor na lis tas o re la tó rio
e o no vo cor te no Or ça men to.

Mais ce do, o pre si den te Jair Bol so na ro (PL) ha via co- 
men ta do que o cor te se ria mai or, de R$ 8 bi lhões.

As no vas pro je ções le vam em con si de ra ção a re vi são
dos pa râ me tros do Mi nis té rio da Eco no mia, ele vou de
1,5%  pa ra  2% a pre vi são de cres ci men to do Pro du to In- 
ter no Bru to (PIB) des te ano e ain da es ti ma al ta de 7,2%
no Ín di ce de Pre ços ao Con su mi dor Am plo (IP CA) de
2022.

Com is so, a ex pec ta ti va de re cei ta pri má ria des te ano
au men tou em R$ 59,014 bi lhões na com pa ra ção com o
bo le tim an te ri or, pa ra R$ 2,226 tri lhões. A pre vi são da
re cei ta lí qui da, após as trans fe rên ci as aos en tes fe de ra- 
ti vos, te ve au men to de R$ 51,955 bi lhões, pa ra 1,774 tri- 
lhão na mes ma ba se de com pa ra ção.

A es ti ma ti va do to tal de des pe sa

pri má ria au men tou em R$ 45,819

bi lhões, pa ra R$ 1,834 tri lhão. Des se

to tal, os gas tos obri ga tó ri os, de R$

1,679 tri lhão, te ve au men to de R$

46,746 bi lhões. 

Já a des pe sa dis cri ci o ná ria do Po der Exe cu ti vo te ve
que da de R$ 927 mi lhões, pa ra R$ 154,246 bi lhões.

A pre vi são de de û cit pri má rio do go ver no cen tral di- 
mi nuiu em R$ 6,136 bi lhões, pa ra R$ 59,354 bi lhões, o
equi va len te a 0,6% do PIB. O da do es tá abai xo da me ta
ûs cal pa ra as con tas do go ver no cen tral, que per mi te um
rom bo de até R$ 170,5 bi lhões. Es sa es ti ma ti va, se gun do
a pas ta já in cor po ra os gas tos adi ci o nais de R$ 41,2 bi- 
lhões pre vis tos na EC 123/202 e os R$ 16,51 bi lhões pre- 
vis tos na re du ção de PIS-Co ûns e Ci de so bre ga so li na e
eta nol.

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em entrevista ao jornal O Imparcial, pré-candidato ao governo do estado fala com
otimismo de suas estratégias e prioridades para chegar ao poder

ENTREVISTA 

Simplício tem planos para
geração de empregos

(O Im par ci al) – Fal tan do pou co
mais de dois me ses pa ra a elei ção, as
pes qui sas in di cam uma po la ri za ção
e uma ter cei ra via bem de fi ni das. O
se nhor ain da acre di ta que po de che- 
gar ao go ver no?

Co mo vo cê diz, fal tam dois me ses,
nin guém vo ta an tes do dia da elei ção,
nem re gis tro de can di da tu ra exis te
ain da, de nin guém. A po pu la ção, ati- 
pi ca men te, não en trou no jo go dos
que acham que na da mu dou após a
pan de mia. To das as pes qui sas re gis- 
tra das, de to dos os ins ti tu tos, mos- 
tram que mais de se ten ta por cen to da
po pu la ção ain da não de ci diu em
quem vo tar, es sa po la ri za ção e es sa
ter cei ra via que vo cê ci ta são ape nas
nar ra ti vas de quem acha que o po vo
cai rá mais uma vez nes sas ve lhas ar ti- 
ma nhas. Eu te nho cer te za que es ta rei
no se gun do tur no, pois nes sa elei ção
te mos 5 can di da tos que po dem che- 
gar a vin te por cen to em mé dia ca da
um, por tan to, eu con fio nos mais de
se ten ta por cen to dos ma ra nhen ses
quem não de pen dem de pre fei tu ra ou
go ver no do es ta do e que rem um Ma- 
ra nhão com mais em pre gos e cres ci- 
men to econô mi co. 

  (Sim plí cio Araú jo) – Que in di ca ti- 
vos o se nhor tem de que is to é pos sí- 

vel?
Te mos a elei ção do Ze ma em Mi nas

Ge rais, que no meio de uma po la ri za- 
ção ver da dei ra lá ar ran cou com três
por cen to nas pes qui sas em 2018 e
ven ceu. O ex go ver na dor do Rio de Ja- 
nei ro, o Juiz Wit zel tam bém ti nha 2
por cen to e o atu al go ver na dor do
Ama zo nas, Wil son Li ma ti nha um por
cen to e ga nhou tam bém. Em São Luis
ti ve mos o ca so do ago ra pre fei to Edu- 
ar do Brai de que dor miu com três por
cen to sex ta-fei ra do de ba te e acor dou
do min go no se gun do tur no com Ed- 
val do Jr. A elei ção ma jo ri tá ria não é
mo vi da por di nhei ro ou pe la clas se
po lí ti ca, a pro va dis so foi a elei ção de
Fla vio Di no em 2014 e a de Bol so na ro
em 2018. Am bos ven ce ram con tra
pra ti ca men te to da a for ça da po lí ti ca.

Quais su as es tra té gi as pa ra is to
acon te cer?

Mos trar o que eu fiz na ge ra ção de
em pre gos e du ran te a pan de mia,
mos trar o quan to es se atu al mo de lo
de po lí ti ca que que rem reim plan tar
no Ma ra nhão, com es sa mai o ria da
clas se po lí ti ca, ja mais vai con se guir ti- 
rar o Ma ra nhão da po bre za e dos bai- 
xos ín di ces. Eu te nho um pla no pa ra
de sen vol ver a pro du ção, pro mo ver
ge ra ção de em pre gos e co lo car a ri- 
que za do Ma ra nhão pa ra ge rar ri que- 
za pa ra os ma ra nhen ses, eu acho que
é is so que o ma ra nhen se quer, uma
opor tu ni da de pa ra es cre ver sua pró- 
pria his tó ria, aju dar su as fa mí li as e o
es ta do a dar uma gran de vi ra da de pá- 
gi na.

Além do So li da ri e da de, que ou tros
par ti dos o apoi am?

Ze ma, Wit zell, Wil son e o pró prio

Brai de che ga ram aos re sul ta dos que
ci tei com ape nas um par ti do. Ho je em
to do o mun do, não se vo ta mais em
gru pos gi gan tes cos que one ram e de- 
fen dem in te res ses pró pri os em de tri- 
men to dos an sei os da po pu la ção. An-
dar só é sem pre me lhor que mal
acom pa nha do. Se eu que ro mu dar a
po lí ti ca do Ma ra nhão, im plan tan do
po lí ti cas pú bli cas de ge ra ção de em-
pre gos e cres ci men to econô mi co, pre-
ci so do apoio do po vo, as sim te rei to- 
tal li ber da de pa ra de fen der for te men- 
te es se no vo ca mi nho.

O se nhor foi se cre tá rio de es ta do
por qua se se te e é um dos mai o res
crí ti cos do go ver na dor Car los Bran-
dão. Por quê?

Não che guei ao go ver no atra vés de
um acor do, tam pou co per ma ne ci es-
ses anos to dos sem ter re sul ta dos que
me des sem sus ten ta ção. Nun ca fui se-
cre tá rio do atu al go ver na dor, fui se-
cre tá rio do Go ver na dor Fla vio Di no,
go ver no que aju dei de fen den do so zi- 
nho na câ ma ra dos de pu ta dos e sen- 
do le al, fi el e aci ma de tu do, bus can do
re sul ta dos du ran te os anos que fi quei
na Seinc. Não ve jo mi nhas pon tu a- 
ções co mo crí ti cas, ve jo co mo opi- 
niões. Por exem plo, na pan de mia vi
Flá vio Di no cor re ta men te fe char mais
da me ta de do go ver no e de sig nar to- 
dos os re cur sos pa ra sal var vi das no
Ma ra nhão, ho je ve jo com tris te za que
o go ver na dor ao in vés de di mi nuir o
go ver no pa ra ga ran tir aju da à po pu la- 
ção num mo men to de ca res tia e di fi- 
cul da des, au men ta a má qui na e pro- 
te la a re du ção de ICMS, di fi cul tan do
enor me men te a vi da do po vo. Eu re pi-
to, é mi nha hu mil de opi nião.

<Minha ideologia é gerar empregos e crescimento=
Bran dão não é a con ti nui da de de

Flá vio Di no?

Aju dei Jack son La go e Flá vio Di no
che ga rem ao po der pa ra oxi ge nar a
po lí ti ca do Ma ra nhão, sou com ple ta- 
men te con tra qual quer um que quei ra
ocu par es pa ço as sim. Eu che guei até
aqui, co mo mi lhões de ma ra nhen ses,
com mui ta lu ta e mui ta di fi cul da de,
eu acho que as pes so as de vem ocu par
es pa ço por ca pa ci da de, não por <con- 
ti nui da de= ou por que es tão sen ta dos
em ca dei ras ou usan do re cur sos do
po vo, co mo os que usam o or ça men to
se cre to ou se ali am a quem usa des se
es cân da lo na ci o nal di vul ga do pe la
im pren sa na ci o nal.

O se nhor acha va que se ria es co lhi- 
do por Flá vio Di no pa ra su ce dê-lo?

Nun ca achei, te nho mui ta em pa tia
com às pes so as e sem pre bus co me
co lo car no lu gar dos ou tros pra ten tar
en ten der o seu la do. Eu sem pre sou be
que se Fla vio Di no não es co lhes se
Bran dão a má qui na do es ta do po de ria
es tar con tra ele nes se mo men to, ou
se ja, nun ca hou ve <es co lha= o úni co
ca mi nho pa ra ele era es se e es se ca mi- 
nho po de ser bom pra al guns, mas na
mi nha opi nião, Não é bom pro Ma ra- 
nhão.

 O se nhor o apoia pa ra se na dor?

Não ve jo nin guém me lhor no ce ná- 
rio po lí ti co atu al men te, mui tos vão
jul gar Flá vio, eu tam bém jul go, vo to
por que vi o com pro mis so de le du ran- 
te os dois pi o res mo men tos que o Ma- 
ra nhão já pas sou, a cri se econô mi ca e
a pan de mia. Mes mo com es sas di fi- 
cul da des ele trou xe o es ta do até aqui e
fo mos o es ta do com o me lhor de sem- 
pe nho na pan de mia.

Do que o se nhor mais se or gu lha
de re a li za ções co mo se cre tá rio?

Da gran de ben ção de Deus em ter
me da do tan tos ami gos que con fi a- 
ram em meu tra ba lho e me aju da ram

a mon tar 4 hos pi tais de cam pa nha,
re a li zar uma ope ra ção de guer ra pa ra
ga ran tir res pi ra do res e oxi gê nio pa ra
os ma ra nhen ses em do a ções que so- 
ma ram mais de 160 mi lhões de re ais
es ti ma dos e tam bém do gran de nú- 
me ro de em pre gos ge ra dos no meu
pe río do, co lo can do o Ma ra nhão sem- 
pre en tre os es ta dos que mais em pre- 
gou que de mi tiu, se gun do da dos do
Ca ged do go ver no fe de ral.

Com ba se na sua ex pe ri ên cia na
Seinc, o que acha pri o ri tá rio pa ra o
Ma ra nhão no cam po econô mi co?

O Ma ra nhão tem uma gran de opor- 
tu ni da de pe la fren te, to dos os es ta dos
bra si lei ros so fre ram a mes ma coi sa
nos úl ti mos anos, con se gui mos che- 
gar aqui com boa no ta de cré di to, ain- 
da que com vá ri os pro ble mas. Di go
sem pre que es ta mos nu ma re ta de lar- 
ga da e ao con trá rio de es ta dos mai o- 
res, que te rão mais di fi cul da des, aqui
se ti ver mos um pla no re al, sem es sas
lou cu ras de obras e pro je tos mi ra bo- 
lan tes que se ven dem em cam pa nhas
po lí ti cas, po de re mos apro vei tar os re- 
cur sos na tu rais, ge o grá fi cos e a for ça
do nos so po vo pa ra ini ci ar um gran de
pla no pa ra o Ma ra nhão nos pró xi mos
20, 30 anos, pro ces so pa re ci do com o
que acon te ceu no Ce a rá, Ma to Gros- 
so, Goiás e San ta Ca ta ri na. É ho ra de
se guir em fren te, mas de fa zer mui to
mais!

 Seu par ti do tem li nha tra ba lhis ta
e o se nhor é mais iden ti fi ca do com o
ca pi tal. O se nhor é can di da to dos
em pre sá ri os?

Sou o can di da to do em pre go, do
cres ci men to econô mi co, pois se o
Ma ra nhão não cres cer te re mos am- 
pli a ção da po bre za, os po de res pú bli- 
cos, pre fei tu ras e go ver no es ta du al
não tem mais a ca pa ci da de de ge rar
ri que za e nem em pre gos. Se au men- 
tar mos a ati vi da de econô mi ca, re sol- 
ve re mos a mai or par te dos pro ble mas
do es ta do. Eu te nho cer te za que pe la
mão da mai o ria da clas se po lí ti ca não

ire mos mais a lu gar ne nhum, en tão
pre ci sa mos co lo car o es ta do e as pre- 
fei tu ras a ser vi ço da ini ci a ti va pri va da,
só com o cres ci men to e pro ta go nis mo
da ini ci a ti va pri va da, des de o tra ba-
lha dor ru ral aos gran des em pre en di- 
men tos, po de re mos ofer tar em pre go
e ren da, es tru tu ran do ca dei as pro du- 
ti vas e ar ran jos pro du ti vos, re ver ten- 
do a re a li da de atu al de ser mos um es-
ta do sem pro du ção e de pen den te de
pro du tos pro du zi dos em ou tros es ta-
dos.

O se nhor se de fi ne de es quer da?

Mi nha ide o lo gia é ge rar em pre gos e
cres ci men to, acho que pri mei ro pre- 
ci sa mos ti rar o Ma ra nhão da po bre za,
dos bai xos in di ca do res pra de pois en- 
trar mos nes se de ba te ide o ló gi co, nin- 
guém con se gue ser es quer da ou di rei- 
ta de estô ma go va zio e sem pers pec ti- 
va, sem ru mo na vi da, no Ma ra nhão
mais da me ta de da po pu la ção não
con se gue edu ca ção, saú de, mo ra dia e
em pre gos nem ima gi nar um fu tu ro
pa ra si ou pa ra seus fi lhos. Pre ci sa mos
vol tar os nos sos olha res pa ra nos so
po vo e tor nar es se es ta do ca paz de
pro ver ri que za pa ra to dos, não ape nas
pa ra par te da clas se po lí ti ca.

Seu can di da to a pre si den te é de
es quer da?

Es se de ba te de es quer da e di rei ta
aqui no Ma ra nhão es tá ser vin do pa ra
es con der ban di da gem atrás de can di- 
da to à pre si dên cia. Eu que ro que o
Ma ra nhão co nhe ça a mi nha his tó ria,
que é igual a de mais de no ven ta e oi to
por cen to dos ma ra nhen ses, os meus
re sul ta dos e ca so en ten da que me re- 
ço, me aju de a ini ci ar es sa trans for- 
ma ção que o nos so es ta do tan to cla- 
ma, que re mos um es ta do com mais
ges tão e me nos po lí ti ca, com me nos
ar ti ma nhas e len ga-len ga, com mais
re sul ta dos, de vol ven do a to dos a au to
es ti ma de ter mos nas ci do e es tar mos
con tri buin do pa ra o cres ci men to da
nos sa ter ra. Eu que ro um Ma ra nhão
com mais em pre gos e opor tu ni da des.
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Pi sa da no freio (1) 

Pi sa da no freio (2) 

Bran dão agra de ce Ro se a na 

<His tó ria não per doa trai ção=

Te ma mun di al

Num mo men to de ten são pré-elei to ral ja mais vis ta
na his tó ria con tem po râ nea da de mo cra cia bra si lei ra
pós-Cons ti tui ção de 88, o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli- 
ca, Au gus to Aras, pa re ce dis tan te do que se pas sa na ca- 
pi tal da Re pú bli ca. Es pe rou três di as pa ra se ma ni fes tar
di an te do fa to po lí ti co mais gra ve nos di as atu ais. A pos- 
tu ra do pre si den te Jair Bol so na ro em des qua li fi car o sis- 
te ma elei to ral, a ur na ele trô ni ca; ata car mi nis tros do
TSE e do STF, pa ra 40 em bai xa do res es tran gei ros. A fa la
re per cu tiu no mun do. E foi de pron to re pro va da, dos Es- 
ta dos Uni dos à In gla ter ra, além do pre si den te do Con- 
gres so Ro dri go Pa che co, de inú me ras en ti da des de clas- 
se e ins ti tui ções bra si lei ras. Na po si ção atra sa da, Aras
di fun diu ví deo re pe ti do quin ta-fei ra (21) em seu ca nal
no Youtube, Ele de fen deu a li su ra do sis te ma elei to ral
bra si lei ro e rei te rou a con fi an ça nas ur nas ele trô ni cas. A
PGR dis se: <Di an te dos úl ti mos acon te ci men tos no país,
o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, Au gus to Aras, re cor da
a ne ces si da de de dis tan ci a men to, in de pen dên cia e har- 
mo nia en tre os Po de res, e que as ins ti tui ções exis tem
pa ra in ter me di ar e con ci li ar os sa gra dos in te res ses do
po vo, re du zin do a com ple xi da de das re la ções en tre go- 
ver nan tes e go ver na dos=. Não fa la na ur na ele trô ni ca
nem to ca no no me do pre si den te Jair Bol so na ro.

Já o pre si den te da Re pú bli ca mar cou a se ma na com
aque la reu nião, que ima gi na va ser uma gran de jo ga da,
mas aca bou fa zen do um gol con tra, no mo men to ten so
das con ven ções par ti dá ri as. Sa ben do da re le vân cia po lí- 
ti ca do as sun to, o go ver no dos Es ta dos Uni dos se apres- 
sou em re ba ter Bol so na ro. Em no ta, a em bai xa da afir ma
que <as elei ções bra si lei ras, con du zi das e tes ta das ao
lon go do tem po pe lo sis te ma elei to ral e ins ti tui ções de- 
mo crá ti cas, ser vem co mo mo de lo pa ra as na ções do he- 
mis fé rio e do mun do=. O Rei no Uni do tam bém se ma ni- 
fes tou no mes mo te or. No mes mo dia do en con tro no
Pa lá cio da Al vo ra da, o TSE lis tou uma sé rie de 20 con- 
teú dos pro du zi dos pe la Se cre ta ria de Co mu ni ca ção da
cor te em que des mon ta a nar ra ti va do che fe do Exe cu ti- 
vo. A mai o ria das ale ga ções sem pro vas fei tas por Bol so- 
na ro tem re la ção com as ur nas ele trô ni cas, des de a cam- 
pa nha que o al çou ao Pa lá cio do Pla nal to. Pa ra o mi nis- 
tro Ed son Fa chin, pre si den te do TSE, <é ho ra de dar um
bas ta à de sin for ma ção e ao po pu lis mo au to ri tá rio=. Fi- 
nal men te, o pre si den te do STF, Luiz Fux, rei te rou sua
8con fi an ça to tal na hi gi dez do pro ces so elei to ral e na in- 
te gri da de dos juí zes que com põem o TSE9

 

Pa ra im pe dir eva são des con tro la da ru mo ao pa lan- 
que do pe tis ta Lu la da Sil va, o PDT ho mo lo gou, na con- 
ven ção de 5ª fei ra em que ofi ci a li zou a can di da tu ra
de Ci ro Go mes ao Pla nal to, uma es pé cie de re so lu ção
<an ti-Lu la<.

 

Qual quer pe de tis ta es tá par ti da ri a men te proi bi do de
fa zer pro pa gan da pa ra can di da tos que não te nham si do
apro va dos pe las con ven ções na ci o nal e es ta du ais do
par ti do. A or dem dei xa o se na dor We ver ton Ro cha en- 
can to a do nas três le tras de seu PDT.

 

Em pos ta gem no twit ter, o go ver na dor Car los Bran- 
dão (PSB) agra de ceu o em pe nho da pre si den te re gi o nal
do MDB, Ro se a na Sarney pa ra le var o par ti do a apoiá-lo
na re e lei ção. Tam bém agra de ceu aos eme de bis tas do in- 
te ri or que vi e ram à con ven ção.

 

Da ex-pre si den te Dil ma Rous seff ao ex-pre si den te
Mi chel Te mer, que a subs ti tuiu co mo vi ce-pre si den te,
após o im pe a ch ment de 2016 e que a cha mou de <ho- 
nes tís si ma= e que caiu por pro ble mas po lí ti cos, não po- 
de pe da la das fis cais.

 
 

Mes mo o PSD ten do mar ca do a con ven ção pa ra
o dia 30, o seu pré-can di da to a go ver na dor Edi- 
val do Ho lan da Jr até ho je não de mons trou
pres sa em in di car o com pa nhei ro de cha pa.

Co mo o vi ce é em ble má ti co em qual quer elei ção, Ho- 
lan da não quer cor rer ris co.

 
O par ti do es pa nhol Vox, de ex tre ma di rei ta,

usou € 100 mil de re cur sos pú bli cos do Mi nis- 
té rio da Cul tu ra lo cal pa ra fi nan ci ar o do cu- 
men tá rio <De sen ma sa ran do al Fo ro de São

Pau lo= con tra o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va, se gun do o jor nal El País.

 
Pes qui sa do ins ti tu to Eco no mé tri ca apon ta Ro- 

se a na Sarney na li de ran ça pa ra de pu ta da fe- 
de ral à fren te de Du ar te Jr; e Wel ling ton do
Cur so, se gui da de Ne to Evan ge lis ta, pa ra es ta- 

du al. A pes qui sa foi re a li za da en tre 10 e 13/07, sob
MA-06813/2022.

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta mo rei ra cur si no@gmail.com.

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

Taxa de juros

O fa tor mais de ter mi nan te pa ra o
cres ci men to das eco no mi as dos paí- 
ses é o in ves ti men to. Es te con sis te no
dis pên dio da ren da pe lo se tor pú bli co
e pe lo pri va do em itens que ve nham
au men tar e/ou re por a ca pa ci da de
pro du ti va do sis te ma econô mi co. Ma- 
te ri al men te, eles se con cre ti zam nas
fá bri cas, nas fa zen das, nas es tra das,
por tos, ae ro por tos, shop ping cen ters,
hos pi tais, que vão sen do im plan ta- 
dos, am pli a dos, re for ma dos ao lon go
do tem po e que, me di an te a sua ope- 
ra ção sob a or ga ni za ção e ges tão de
seus pro pri e tá ri os e tra ba lha do res,
ge ram o üu xo de bens e ser vi ços que
vão aten der as mais di ver sas ne ces si- 
da des dos mem bros da so ci e da de.

Du ran te o pro ces so de in ves ti men- 
to, há to da uma <ati va ção= de cir cui tos
econô mi cos, des de a com pra das má- 
qui nas e equi pa men tos, aqui si ção de
in su mos até a ge ra ção de um üu xo de
pa ga men tos de sa lá ri os, alu guéis de
imó veis e dis tri bui ção de lu cros e pa- 
ga men tos de en car gos û nan cei ros no
ca so de os que in ves tem re cor re rem a
ope ra ções de em prés ti mos e û nan ci a- 
men tos.

 É cla ro en tão que, quan to mai o res
fo rem os in ves ti men tos du ran te os ci- 
clos econô mi cos, mai or se rá es te pro- 
ces so de re mu ne ra ções, que per mi ti- 

rão aos seus re ce be do res a aqui si ção
dos bens de que ne ces si tam, as sim
ati van do ou tros se to res da eco no mia,
que ati va rão ou tros e as sim su ces si va- 
men te. A es te pro ces so os eco no mis- 
tas dão o no me de <cír cu lo vir tu o so=.

Do pon to de vis ta pri va do, o prin ci- 
pal mó vel do in ves ti dor em apli car re- 
cur sos em al gu ma ati vi da de é a pers- 
pec ti va de lu cro por ele vis lum bra da
na apli ca ção de seus re cur sos ne la.  Ao
fa zer es sa <con ta=, o in ves ti dor le va
em con si de ra ção se ele po de ria ga- 
nhar mais fa zen do o in ves ti men to em
ou tra ati vi da de que não aque la ou
mes mo des ti nan do es tes re cur sos pa- 
ra al gum ti po de pou pan ça, na ex pec- 
ta ti va de mai or ga nho fu tu ro no mer- 
ca do û nan cei ro, no lu gar de des ti ná-
lo a al gu ma ati vi da de pro du ti va no
pre sen te.

Os in ves ti men tos são <ba li za dos=
na eco no mia pe las ta xas de ju ros, is to
é a re mu ne ra ção es pe ra da pe lo uso do
ca pi tal. Tal co mo acon te ce com as de- 
mais mer ca do ri as, ha ve rá uma re la- 
ção in ver sa en tre o pre ço do ca pi tal e a
sua pro cu ra.

 Quan to mais ele va das es tas fo rem,
me nor se rá a sua de man da e vi ce-ver- 
sa. Já os pou pa do res, es ta rão mais dis- 
pos tos a adi a rem seu con su mo, quan- 
to mais ele va das es ti ve rem as ta xas de
ju ros. Já quan to me no res fo rem os in- 
ves ti men tos, me nor se rá a ta xa de

cres ci men to da eco no mia, pro vo can- 
do um pro ces so in ver so ao do cír cu lo
vir tu o so. Nes te ca so, a pro du ção en tra
em es tag na ção, o üu xo de re mu ne ra- 
ções vai min guan do e as re la ções en-
tre os se to res da eco no mia per dem di- 
nâ mi ca e a es tag na ção do pri mei ro ci-
clo vai se am pli an do, con û gu ran do
ago ra um <cír cu lo vi ci o so=, ca rac te ri- 
za do por que da da pro du ção de bens
e ser vi ços e de re mu ne ra ções aos fa to-
res pro du ti vos.

Eis a ra zão da pre o cu pa ção que to- 
mou con ta da eco no mia bra si lei ra
nes ta se ma na, ao sa ber-se que as ta-
xas de ju ros que o go ver no es tá pa- 
gan do por seus tí tu los de dí vi da cha- 
ga ram ao mais al to pa ta mar des de de
2016, às vés pe ras da que da de Dil ma
da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Pa ra tí- 
tu los com 10 anos de pra zo as ta xas
es tão em 13,21% a.a., en quan to as pa- 
ra tí tu los de 40 anos che ga ram a 6,17%
a.a. Des de es sa épo ca, o país pas sou
por uma se ve ra re ces são que che gou
até o ano de 2019, quan do se es bo çou
uma le ve re a ção, lo go der ru ba da pe la
pan de mia de Co vid 19. 

Sen do as sim, é pre o cu pan te o ce-
ná rio pa ra os pró xi mos anos, so bre tu-
do de pois da apro va ção da cha ma da
PEC das bon da des elei to rais, ao cus to
de R$41,2 bi lhões, já que, <no û nal da
li nha=, pro vo ca rá no vas ele va ções dos
ju ros, sig ni û can do me nos in ves ti- 
men tos e mais dí vi da pú bli ca.

Ex plo de os ca sos de do en ças men tais na po pu la ção

Cir cu lou na Fo lha es tá se ma na
uma man che te exal tan do a 2ª pan de- 
mia9 na saú de men tal, com mul ti dão
de de pri mi dos e an si o sos, em nos so
país. Pa ra mim pes so al men te não via
mui ta no vi da de, con si de ran do que há
tem pos des de 2021, ve nho cha man do
a aten ção do po der pú bli co e a so ci e- 
da de em ge ral, so bre es ta pos si bi li da- 
de de cres ci men to de ca sos de do en- 
ças men tais no cur so des sa pan de- 
mia.

O con su mo de ál co ol e de ou tras
dro gas, epi só di os de de pres são, an si- 
e da de e sui cí di os e de mui tos ou tros
pro ble mas men tais, so bem sem pa rar,
se gun do Da ta sus, e mui tos des ses
pro ble mas ma tam mais que aci den te
de mo to, na con tra mão do res to do
mun do.

Diz ain da a re por ta gem, que o to tal
de óbi tos no país por le sões au to pro- 
vo ca das do brou de cer ca de 7.000 pa- 
ra 14 mil nos úl ti mos 20 anos, se gun- 
do o Da ta sus, sem con si de rar a sub- 
no ti û ca ção. Is so equi va le a mais de
um óbi to por ho ra, su pe ran do as mor- 
tes em aci den tes de mo to ou por HIV. 

Pa ra agra var ain da mais es ses pro- 
ble mas a OMS des ta ca que à po bre za,
à de si gual da de, à ex po si ção a si tu a- 
ções de vi o lên cia e à ine û ci ên cia de
pla nos de pre ven ção, co la bo ram, so- 
bre ma nei ra, pa ra pi o ra des sa si tu a ção
to da, es pe ci al men te na Amé ri ca La ti- 
na.

So bre o sui cí dio, pro pri a men te di- 
to, su as cau sas são múl ti plas e por se
tra tar de um fenô me no mul ti fa to ri al,
di û cil men te um úni co fa tor ex pli ca ria
a to ta li da de da con du ta au to des tru ti- 
va. O que po de ocor rer, co mo ocor re
em mui tas si tu a ções do pon to de vis ta
mé di co e psi co ló gi co, é uma si tu a ção
ou ou tra, ser pre do mi nan te em re la- 
ção aos de mais fa to res cau sais e es te
fa tor po de apa re cer co mo des ta que
na cau sa li da de do com por ta men to
sui ci da. Por tan to, quan do o as sun to é
cau sas dos sui cí di os, des ta ca re mos
fa to res en dó ge nos (li ga dos ao su jei to)
e fa to res exó ge nos, li ga dos ao mun do
ex ter no à pes soa.

Nes te uni ver so ex ter no, mui tos fa- 
to res po dem co la bo ra ra em dis tin tas
pro por ções pa ra o co me ti men to do
sui cí dio. Fa to res psi cos so ci ais, cul tu- 
rais, e cir cuns tân ci as exer cem mo ti- 
va ções re le van tes na prá ti ca au to des- 
tru ti va. As sim co mo fa to res ge né ti cos,
fa mi li a res e psi co pa to ló gi cos, (do en- 
ças men tais), etc., são fa to res pre dis- 
po nen tes que po dem se des ta car no

âm bi to des ses com por ta men tos. A re- 
por ta gem da Fo lha, ci ta ain da o exem- 
plo de uma Sra. Que diz: <Tu do é em
for ma de ten tar sair da vi da que a gen- 
te le va=, aûr ma Ana Pau la da Sil va, 39.
Ela con ta que tem epi só di os de au to- 
mu ti la ção e que ten tou ti rar a pró pria
vi da cin co ve zes re lem bran do uma in- 
fân cia de au sên ci as: <Às ve zes, a gen te
só ti nha o al mo ço ou a jan ta=.

Co me çou a tra ba lhar aos 14 e se
pros ti tuiu nas ru as de Ve nân cio de- 
pois que per deu o pai, al coó la tra.
Tam bém se ren deu à co caí na e à be bi- 
da.  Ho je, se sen te me lhor e ten ta re co- 
me çar com as ro das de con ver sa e a
água quen ti nha do chi mar rão de que
gos ta no Caps (Cen tro de Aten ção Psi- 
cos so ci al). Em nos so país, o Rio Gran- 
de do Sul ocu pa sem pre o to po do ran- 
king bra si lei ro, no co me ti men to de
sui cí di os, por mo ti vos que ain da não
es tão ple na men te es cla re ci dos. Há hi- 
pó te ses que apon tam pa ra a cul tu ra
her da da da co lo ni za ção ale mã: <No
Sul, saú de men tal é vis ta co mo bes tei- 
ra, co mo se a pes soa não qui ses se tra- 
ba lhar=, diz co or de na do ra do co mi tê,
An dréia Volk mer.

Ou tros pes qui sa do res apon tam pa- 
ra in to xi ca ções fei tas por agro tó xi cos,
con si de ran do que o Rio Gran de do Sul
é um es ta do for te men te agro pe cu a- 
ris ta e es sas in to xi ca ções (por or ga no- 
fos fo ra dos), con du zi ri am a qua dros
gra ves de de pres sões e is so fun ci o na- 
ria co mo ga ti lho pa ra es ses ín di ces
alar man tes de sui cí dio.

Fa to res psi co pa to ló gi cos co mo as
de pres sões é co mum co e xis ti rem sen- 
ti men tos de an gús tia, de ses pe ran ça,
de sâ ni mo, de sin te res se,  de sa mor, de- 
sam pa ro e de ses pe ro, são en tre ou tros
sen ti men tos, mui to pre sen tes em
com por ta men tos sui ci das. A pró pria
de pres são, do pon to de vis ta epi de mi- 
o ló gi co apa re ce co mo o di ag nós ti co
mais fre quen te pa ra o co me ti men to
de sui cí dio, en tre as mais de 300 do en- 
ças men tais na lis ta das do en ças men- 
tais em Psi qui a tria.

 
Pre ve nir o sui cí dio, en tre ou tras

me di das é, en tão, pre ve nir o so fri- 
men to psi co ló gi co des sas pes so as em
di fe ren tes mo men tos de su as vi das.
Os trans tor nos de an si e da de fo ram os
mais en con tra dos nes sas di ver sas on- 
das da pan de mia do Co vid -19.

Um le van ta men to da OMS em 2017
apon tou o Bra sil co mo o país com o
mai or ín di ce de an si o sos do mun do
(9,3% ou 18 mi lhões de pes so as) e o
ter cei ro mai or em de pres si vos (5,8%
ou 11 mi lhões), mui to pró xi mo dos
EUA e da Aus trá lia (5,9%) —a en ti da- 
de pon de ra que não se po de fa lar em

ran king, por que são es ti ma ti vas.
Ho je, po rém, es ses nú me ros já es-

tão lon ge da re a li da de. Os efei tos do
lu to, do me do e do iso la men to so ci al
pe la Co vid-19, as res tri ções so ci as,
per das de tra ba lho e ou tras pri va ções
so ci ais, cul tu rais e de la zer, fo ram al-
te ra ções sig ni û ca ti vas na vi da das
pes so as  nos úl ti mos dois anos, os
quais in üu en ci a ram nes sa ele va ção
de do en ças men tais na po pu la ção ge- 
ral.

A re por ta gem da Fo lha ci ta ain da a
úl ti ma pes qui sa mais abran gen te, da
Vi tal Stra te gi es e da Uni ver si da de Fe-
de ral de Pe lo tas, a qual mos trou que
os que di zem ter si do di ag nos ti ca dos
com de pres são su bi ram de 9,6% an tes
da pan de mia pa ra 13,5% em 2022.

A As so ci a ção Bra si lei ra de Psi qui a- 
tria ci ta que um quar to da po pu la ção
tem, te ve ou te rá de pres são ao lon go
da vi da. <Es ta mos sain do da pan de- 
mia de co ro na ví rus e en tran do nu ma
pan de mia de saú de men tal=, diz No- 
guei ra. <No au ge da Co vid, nós ía mos
aten der os pa ci en tes em ca sa e eles di-
zi am: 8dou tor, pe lo amor de Deus,
abram os ba res, por que aí pe lo me nos
pa ra mos de be ber quan do eles fe- 
cham9.=

En quan to os ba res fe cha vam, por
re co men da ções sa ni tá ri as o mes mo
acon te cia com ser vi ços de saú de
men tal, o que re pri miu a de man da e
fez os pa ci en tes em cri se au men ta- 
rem. No Caps da Res tin ga, ex tre mo sul
de Por to Ale gre, por exem plo, os 3.000
aten di men tos men sais de de pen den- 
tes quí mi cos vi ra ram 14 mil, in cluin- 
do mais mu lhe res e pes so as de clas se
mé dia. Nes se sen ti do, es tu dos mos-
tram o au men to subs tan ci al do con-
su mo de ál co ol e de ou tras dro gas no
cur so na tu ral da pan de mia.

Além de to dos es ses trans tor nos ci- 
ta dos aci ma e ou tros co mo Sín dro me
de Bur nout, Es qui zo fre nia, sur tos psi- 
có ti cos agu dos, com por ta men to vi o- 
len to, trans tor nos de con du ta em cri-
an ças e ado les cen tes e trans tor nos de
per so na li da de ti po Bor der li ne, são os
mais ci ta dos nas pes qui sas exa mi- 
nan do a ex plo são dos trans tor nos
men tais nes ses mais de dois anos de
pan de mia.

No en tan to, pou co se apro fun dou
na ca pa ci da de do sis te ma pú bli co de
saú de men tal, que vem ten tan do re-
ce ber es sa de man da au men ta do de
ocor rên ci as psi quiá tri cas em nos sa
po pu la ção, é ho ra de re pen sar mos es-
ses mo de los de aten ção pa ra me lhor
aten der es sa de man da es pe ci al des- 
ses en fer mos men tais.

EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do do Ma ra -
nhão-Fi e ma e vi ce-Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI

Apro vem o Pla no
Di re tor

A so ci e da de vem re cla man do da mo ro si da de com
que tra mi ta o Pla no Di re tor de São Luís pa ra ser apro va- 
do. Es se ins tru men to re gu la tó rio do or de na men to ur ba- 
no da ci da de não foi con ce bi do pa ra be ne û ci ar a in dús- 
tria, o co mér cio, o seg men to de pres ta ção de ser vi ços, a
cons tru ção ci vil ou o ra mo imo bi liá rio, iso la da men te.
Na ver da de, ele é um con jun to de leis ne ces sá ri as à uma
ci da de or ga ni za da, ga ran tin do os in te res ses co le ti vos, a
pre ser va ção da na tu re za, a qua li da de de vi da dos mo ra- 
do res e um am bi en te con ûá vel pa ra a ins ta la ção da pa- 
da ria ou far má cia de bair ro e até gran des em pre en di- 
men tos, co mo fá bri ca de ci men to, pa ra que pos sam ala- 
van car o cres ci men to da ci da de e do es ta do.

Por es se mo ti vo é que a le tar gia na tra mi ta ção do PD
di û cul ta a ex pan são so ci o e conô mi ca da ci da de e freia a
atra ção de pro je tos e in ves ti men tos pro du ti vos, em que
o Ma ra nhão é o des ti no econô mi co. Em pa ca a ins ta la- 
ção de no vas em pre sas pe la fal ta de re gras cla ras e ob je- 
ti vas pa ra a re a li za ção dos ne gó ci os. Ape sar de ter cum- 
pri do os trâ mi tes le gais e de ter se gui do to do o ri to es ta- 
be le ci do pa ra pro mo ver o de sen vol vi men to ur ba no da
ci da de, o pro je to es tá em per ra do há mui tos anos, tra- 
zen do pre juí zos à po pu la ção e atra san do o üo res ci men- 
to da ci da de. Ao lon go des ses anos, São Luís per deu
mui tas opor tu ni da des que, se con cre ti za das, po de ri am
ter me lho ra do a qua li da de de vi da e a ren da dos seus ci- 
da dãos. So men te com a apro va ção de û ni ti va des se ins- 
tru men to ju rí di co a ci da de po de rá pla ne jar o seu fu tu ro
e se pre pa rar pa ra a che ga da de in ves ti men tos es tru tu- 
ran tes e mul ti pli ca do res da eco no mia. O pro je to po de rá
cri ar vi da mais dig na aos ha bi tan tes da ca pi tal, ofer tan- 
do mais em pre gos e ren da pa ra os seus mo ra do res.
Além, é cla ro, da ins ta la ção de um par que de ne gó ci os
vi go ro sos, apro vei tan do a lo gís ti ca mul ti mo dal e o for te
com ple xo por tuá rio que tem me lhor pro xi mi da de com
os gran des mer ca dos mun di ais, fa ci li tan do a am pli a ção
da sua li de ran ça no pro ces so econô mi co ge ra do pe los
mu ni cí pi os que fa zem par te des ta pro mis so ra Ilha.

A apro va ção do PD, com re gras cla ras, po de rá tam- 
bém oxi ge nar o mer ca do ao es ta be le cer se gu ran ça ju rí- 
di ca, re du ção da bu ro cra cia, ce le ri da de na con ces são
dos li cen ci a men tos e na aná li se dos pro je tos. São exi- 
gên ci as que, uma vez trans for ma das em re a li da de, fa vo- 
re cem to das as ca dei as pro du ti vas e pre pa ram a boa
con vi vên cia dos se to res ru ral, ur ba no, re si den ci al, cor- 
po ra ti vo, de pre ser va ção na tu ral e de pro te ção às áre as
am bi en tais. São Luís tem for te re pre sen ta ti vi da de na
for ma ção do PIB ma ra nhen se. Par ti ci pa com 37% da
nos sa eco no mia e pos sui 33% dos em pre gos ge ra dos no
Ma ra nhão. Pe la sua for te im por tân cia, os nos sos le gis la- 
do res pre ci sam anuir a re gu la men ta ção ur ba na pa ra
que a nos sa ci da de pos sa ser um ex pres si vo lo cal pa ra
seus mo ra do res e su as fa mí li as, e con cen tre, tam bém,
no vos po los tu rís ti co, de cul tu ra, de tec no lo gia di gi tal e
de ne gó ci os, com ob je ti vos de û ni dos, con so li dan do a
sua po si ção de ci da de atra en te e de opor tu ni da des. A
apro va ção des sa pro pos ta le gal po de rá ter tam bém um
lon go al can ce so ci al pe lo au men to de re cei ta que po de- 
rá ge rar com a ins ta la ção de pro je tos de im pac to, co mo
ci tei an te ri or men te, pro por ci o nan do mui tos ga nhos
pa ra a ci da de. A ins ta la ção do no vo po lo ae ro es pa ci al de
Al cân ta ra, po de rá ter su as ati vi da des di vi di das com São
Luís, pe la sua li de ran ça na hin ter lân dia e, tam bém, pe lo
fa to de as mai o res de man das pa ra a im plan ta ção des se
cen tro de tec no lo gia no con ti nen te aca ba rem sen do
apor ta das em nos sa ci da de. Com a fal ta da atu a li za ção
do Pla no Di re tor, o im pac to ne ga ti vo é mui to gran de.
Pre ci sa mos var rer os en tra ves que blo quei am es se ins- 
tru men to bá si co da po lí ti ca de de sen vol vi men to e de
ex pan são ur ba na de São Luís. Is so se faz ne ces sá rio e é
ur gen te. A vi zi nha ci da de de São Jo sé de Ri ba mar, já
apro vou o seu Pla no Di re tor na Câ ma ra Mu ni ci pal. Ago- 
ra o mu ni cí pio bal neá rio tra ba lha a Lei de Zo ne a men to
do Uso e Ocu pa ção do So lo, pa ra de û nir o uso ur ba nís ti- 
co do seu ter ri tó rio. Nos sa ci da de pre ci sa de vi da, de
uma eco no mia for te e da trans for ma ção das su as gran- 
des di fe ren ças so ci ais. A boa ci da de é aque la que aten de
as ne ces si da des e as con ve ni ên ci as da co mu ni da de.
Não po de mos com pre en der o que es tá acon te cen do.
Até por que to dos têm mui to a per der com es se atra so.

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho

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


OPINIÃO 5

JO SÉ SARNEY
Ex-pre si den te da Re pú bli ca e Es cri tor

SÍL VIO BEM BEM
Dou tor em Ci ên ci as So ci ais-Po lí ti ca
(PUC-SP). Ser vi dor Pú bli co e Pro fes sor
Uni ver si tá rio.

Ninguém se perde no caminho da volta

Mi nha li ga ção com O Im par ci al faz
par te de mi nha bi o gra fia, e tal vez te- 
nha si do ele que me le vou pa ra o des- 
ti no da po lí ti ca. Ti nha de zes seis anos
quan do O Im par ci al, que en tão edi ta- 
va os ma tu ti nos Pa co ti lha/O Glo bo,
fez um con cur so de re por ta gem pa ra
re cru tar re pór te res aos jor nais. Eu me
ins cre vi e man dei um tra ba lho so bre a
Quin ta do Ba rão. Não jul ga va que
aque le tra ba lho iria mu dar a mi nha
vi da.

Pois bem, com sur pre sa vi es tam- 
pa do no Im par ci al o re sul ta do do
con cur so. Li com gran de ale gria que
fo ra o pri mei ro clas si fi ca do e es ta va
sen do cha ma do pa ra com pa re cer à
se de da Em pre sa Pa co ti lha, que edi ta- 
va O Im par ci al, Pa co ti lha e O Glo bo.

No dia se guin te, lá com pa re ci e me
con tra ta ram co mo re pór ter do se tor
po li ci al com a res pon sa bi li da de de es- 
cre ver as ma té ri as pa ra os ma tu ti nos.
Te ria que sair às cin co ho ras da ma- 
nhã, com o fo tó gra fo Azou bel, que se
tor nou meu gran de ami go, a per cor rer
as de le ga ci as de po lí cia pa ra re co lher
o no ti ciá rio cri mi nal.

Meu pri mei ro tra ba lho foi me di ri- 
gir até o Ti bi ri pa ra le van tar o se guin te
ca so: uma mu lher en lou que ci da pro- 

vo ca ra uma in va são em ca sas, que- 
bran do coi sas e es pan can do as pes so- 
as, até ser pre sa pe los mo ra do res e
amar ra da en quan to cha ma vam a po- 
lí cia pa ra to mar as pro vi dên ci as.

Quan do che ga mos, a mu lher ain da
es ta va amar ra da e a po lí cia pro vi den- 
ci an do sua re mo ção pa ra a colô nia de
do en tes men tais, Ni na Ro dri gues, no
atu al Mon te Cas te lo, e na que le tem po
Bair ro do Arei al. Azou bel ba teu as fo- 
tos e fui pa ra a re da ção do jor nal pe la
pri mei ra vez es cre ver o tex to da ma té- 
ria.

Na que le tem po o jor nal era qua se
uma car rei ra, que se co me ça va co mo
re pór ter po li ci al. Eu co me cei a dar um
fei tio pes so al às ma té ri as. E uma de las
foi a de um ho mem mor to na ar ma di- 
lha co lo ca da nu ma qui tan da mui tas
ve zes rou ba da. O pro pri e tá rio usou
es se ar ti fi cio da ar ma di lha com uma
es pin gar da no quin tal. O mor to era
um egres so da pe ni ten ciá ria, Jo sé Pe- 
rei ra, co nhe ci do e ti do co mo re cu pe- 
ra do. Fiz uma no ve la: “Jo sé Pe rei ra en- 
tre o bem e o mal”. Re cu pe ra va-se e
vol ta va a rou bar. Foi um su ces so e es- 
ti quei o ca so ao má xi mo. Is to me le- 
vou a sair da edi to ria de Po lí cia pa ra
ser re da tor.

Co me cei a en tro sar-me com os co- 
le gas, co mo Nas ci men to de Mo rais, o
gran de íco ne do jor na lis mo da que la

épo ca. Com o tem po, fiz-me ami go de
Sa bóia, Mié cio Jor ge, João Sil va, Ri ba-
mar Bo géa, do se tor es por ti vo, Ca me- 
li nho, Gal vão, Cos ta e Sil va (po e ta da
AML) e Fer nan do Per di gão, o edi to ri a- 
lis ta.

Ago ra re cor do es tes tem pos com
sau da de. Fiz-me ami go de Cha te au-
bri and e com ele e Sa bóia co me mos,
em su as vi a gens ao Ma ra nhão, a pei-
xa da do Ga go, no Olho d’Água.

Es tou es cre ven do pa ra mui tos jor- 
nais do País, re pro du zin do o ar ti go se-
ma nal que fa ço pa ra o Imi ran te, o por-
tal de no tí ci as do Gru po Mi ran te. Mas
sem o jor nal de pa pel, prin ci pal men te
em mi nha ter ra, on de as lu tas po lí ti- 
cas me cri a ram al gu mas in com pa ti bi- 
li da des, eu sin to uma gran de nos tal- 
gia. Ago ra, com 92 anos, afas ta do da
po lí ti ca par ti dá ria, nos sos jor nais
acei ta ram mi nha co la bo ra ção.

No re tor no a O Im par ci al, lem bro-
me de Jo sé Amé ri co, ao di zer que nin-
guém se per de no ca mi nho da vol ta.

Fe liz em es cre ver de no vo pa ra O
Im par ci al, sem pre ci ta do por mim e,
em ver da de, um jor nal do meu co ra- 
ção. Ain da sou ami go dos re ma nes-
cen tes dos Diá ri os As so ci a dos do meu
tem po. So mos uma fa mí lia. En tre
mor tos e vi vos cir cu lam a lem bran ça,
a sau da de e a ale gria de ver de on de
co me cei, e Deus me per mi tiu vol tar.

VIVA O SUS

A política pública socialista do capitalismo brasileiro

Nun ca se fa lou e se es cre veu tan to
so bre o Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS), se ja al go de bom ou ruim. Cer ta
vez, em uma de su as en tre vis tas na
im pren sa bra si lei ra, o ci en tis ta so ci al,
crí ti co li te rá rio e pro fes sor Antô nio
Can di do (USP) afir ma ra que o SUS se- 
ria uma po lí ti ca so ci a lis ta do ca pi ta- 
lis mo no Bra sil. E con cor do com ele.

 A lu ta pe lo SUS sur giu no Bra sil
com as mo bi li za ções nas dé ca das de
1970 e 1980, ten do co mo con cep ção a
de fe sa do aces so uni ver sal e gra tui to
aos ser vi ços de saú de a to dos e to das –
o que, pa ra mui tos pes qui sa do res, foi
con si de ra do um mar co ci vi li za tó- 
rio. Nes se ar ti go, ve nho as so ci ar-me
aos que se jo ga ram nes sa lu ta da cri a- 
ção do mo vi men to que deu ori gem ao
SUS. 

São mui tos e mui tas lu ta do res/as,
ci to aqui: Hé sio de Al bu quer que Cor- 
dei ro (mé di co; dou tor em Me di ci na
Pre ven ti va da USP, pre si den te da
Abras co/1984 e do
Inamps/MPAS/1985-1988 e rei tor da
UERJ/1992-1995) foi um dos ar ti cu la- 
do res en tre me di ci na e ci ên ci as so ci- 
ais e que de fen dia um sis te ma pú bli co
de saú de me nos ex clu den te e de si- 
gual. E is so co me çou a vi rar re a li da de
no ano de 1985. 

A con cep ção dos ide a li za do res es- 
ta va cen tra da na ges tão uni ver sa li za- 
da do aces so aos ser vi ços de saú de,
com o fim de re du zir as imen sas de si- 
gual da des re gi o nais en tre po pu la ções
ur ba nas e ru rais.

A ins ti tu ci o na li za ção do SUS, com
a pres são do mo vi men to po pu lar, veio
a cul mi nar na Cons ti tui ção de 1988,
em seu ar ti go 196 (a saú de é di rei to de
to dos e de ver do Es ta do, ga ran ti do
me di an te po lí ti cas so ci ais e econô mi- 
cas que vi sem à re du ção do ris co de
do en ça e de ou tros agra vos e ao aces- 
so uni ver sal e igua li tá rio às ações e
ser vi ços pa ra sua pro mo ção, pro te ção
e re cu pe ra ção). 

A Lei 8.080 de 19/09/1990 (co nhe- 
ci da co mo a Lei Or gâ ni ca da Saú de)
con sig nou que o sis te ma de ve se con- 
so li dar no aces so gra tui to e igua li tá rio
aos ser vi ços pa ra a pro mo ção, pro te- 
ção, re cu pe ra ção e re a bi li ta ção dos
in di ví du os, an co ra do em três li nhas
es tru tu ran tes: UNI VER SA LI DA DE
(aces so a to dos, sem dis cri mi na ção),
EQUI DA DE (pri o ri zar os que mais ne- 
ces si tam pa ra al can çar a igual da de) e
IN TE GRA LI DA DE (ou vir o usuá rio,
en ten dê-lo in se ri do em seu con tex to
so ci al).

 Ca be lem brar que o mo vi men to sa- 
ni tá rio te ve uma ex pe ri ên cia e pa pel

sin gu lar no cam po da lu ta de en fren- 
ta men to ao Es ta do au to ri tá rio e em
tor no das po lí ti cas pú bli cas e das su as
im pli ca ções pa ra o re la ci o na men to
Es ta do-so ci e da de, trans for man do o
con teú do da par ti ci pa ção so ci al em
uma lu ta re al, por meio das vá ri as
Con fe rên ci as e Ple ná ri as na ci o nal, es- 
ta du al e mu ni ci pal de saú de.

 O SUS co me çou a ser uma re a li da- 
de a par tir de 1985, com o pro ces so da
re de mo cra ti za ção do país. A 8ª Con fe- 
rên cia Na ci o nal de Saú de, em mar ço
de 1986, foi um dos mo men tos mais
im por tan tes na de fi ni ção do Sis te ma
Úni co de Saú de (SUS), com o de ba te
so bre três te mas prin ci pais: ‘A saú de
co mo de ver do Es ta do e di rei to do ci- 
da dão’, ‘A re for mu la ção do Sis te ma
Na ci o nal de Saú de’ e ‘O fi nan ci a men- 
to se to ri al’. As sim se ga ran tiu a saú de
co mo di rei to do ci da dão e de ver do
Es ta do – um mar co do pro ces sa men- 
to dos di rei tos so ci ais.

O di rei to à saú de, ho je, faz par te
dos di rei tos hu ma nos, mas nem sem- 
pre foi as sim ao lon go da his tó ria. Não
fa zia par te, por exem plo, da De cla ra- 
ção dos Di rei tos do Ho mem e do Ci- 
da dão, mar co his tó ri co dos di rei tos
ci vis na Re vo lu ção Fran ce sa.

 É um di rei to que se es tru tu ra co mo
re co nhe ci men to da so bre vi vên cia in- 
di vi du al e co le ti va, bem co mo di rei to
ao bem-es tar com ple to e com ple xo,
im pli can do as con di ções de vi da ar ti- 
cu la das bi o ló gi ca, cul tu ral, so ci al, psi- 
co ló gi ca e am bi en tal men te, de acor- 
do com de fi ni ção da Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS).

 Es tão de pa ra béns to dos que lu ta- 
ram e pa ri ram es sa con cep ção so ci a- 
lis ta de po lí ti ca pú bli ca. Nes ta con- 
jun tu ra de bar bá rie, e prin ci pal men te
em fun ção de uma das mai o res cri ses
sa ni tá ri as da his tó ria mun di al que foi
a pan de mia do Co ro na ví rus
(COVID19), no Bra sil, o SUS foi co lo- 
ca do “em xe que”. 

Mas foi apro va do; mes mo por uma
par te da so ci e da de que ama pri vi lé gi- 
os e que se acha no di rei to de ter um
bom ser vi ço de saú de, edu ca ção, cul- 
tu ra e se gu ran ça de qua li da de e pú bli- 
co, mas que o des pre za va an te ri or- 
men te. Mas com a qua li da de dos seus
pro fis si o nais e bons ser vi ços pres ta- 
dos, o SUS so bre vi ve.

 Po rém, o SUS tem seu la do ruim,
prin ci pal men te no que tan ge a ges tão,
co mo o ca so do tem po de es pe ra pa ra
uma sim ples con sul ta ele ti va e/ou ci- 
rur gia. E ou tro pro ble ma – es se mais
gra ve – é a apro pri a ção do di nhei ro
pú bli co pe los po lí ti cos la rá pi os, a cor- 
rup ção pu ra.

  Vi de, por exem plo, ma té ria da Re- 
vis ta Pi auí -ju lho 190), que apon tou
mu ni cí pi os do Ma ra nhão fi gu ran do
co mo cen tral do des vio de emen da

par la men tar di re ci o na da pa ra saú de.
E aqui que ro afir mar que (mes mo
com a cor rup ção ain da im pe ran do
com for ça na ges tão das pre fei tu ras de
mui tos mu ni cí pi os po bres, que so-
frem com ges tão ine fi ci en te e pou co
re cur sos) a ges tão da saú de do es ta do
do Ma ra nhão, no pe río do do go ver no
de Flá vio Di no, so bre a li de ran ça do
ex-Se cre tá rio Car los Lu la, deu pro va
in con tes te que quan do a ges tão é res- 
pon sá vel e sen sí vel com a vi da das
pes so as, o SUS po de fa zer mui to e
com qua li da de. 

Vi de o bom de sem pe nho no com- 
ba te à pan de mia da CO VID-19, sen do
o es ta do do Ma ra nhão com a me nor
ta xa de mor ta li da de e com uma es pe- 
ta cu lar am pli a ção da re de de saú de,
pon do em prá ti ca um dos prin cí pi os
do SUS: o da des cen tra li za ção dos ser- 
vi ços de saú de.

A po lí ti ca de ges tão e pla ne ja men to
da saú de ma ra nhen se deu um exem- 
plo pa ra o Bra sil, com pa ra da com es- 
ta do mais ri cos co mo SP e RJ. A lu ta na
de fe sa de uma saú de pú bli ca de qua li- 
da de, as sim co mo da edu ca ção têm
que con ti nu ar. Es ta mos a pou co mais
de dois me ses de uma das elei ções
mais bár ba ras da his tó ria bra si lei ra,
em que o ir res pon sá vel e au to ri tá rio
Bol so na ro ame a ça de gol pe e de não
que rer dei xar a pre si dên cia da Re pú- 
bli ca se for der ro ta do.

 Ele co lo ca sob sus pei ta o sis te ma
elei to ral bra si lei ro e a ur na ele trô ni ca,
con fron tan do de ci sões do STF e o
TSE. Mas a ur na ele trô ni ca é a mes ma
que o ele geu, em 2018, e em ou tras
tan tas elei ções, nos 28 anos de man- 
da to que já ob te ve e tam bém os seus
fi lhos.

 Por tan to, pen se bem quan do for
vo tar. E lem bre-se que o SUS no Bra- 
sil, aten de 75% da po pu la ção e, no
Ma ra nhão, é de 95% o ín di ce de de- 
pen den tes de le, sen do o mai or pla no
de saú de pú bli ca do mun do. 

 Po rém, o des go ver no ne ga ci o nis ta,
de ódio à Ci ên cia e Ci en tis tas quer
com ele aca bar. É pre ci so afir mar que
o SUS ain da não es tá ple no, prin ci pal- 
men te em sua ges tão e aces so. Tem
que avan çar mui to mais. 

Mas não po de mos des co nhe cer
que é ca paz de fa zer mui to pa ra sal var
vi das de mi lhões de bra si lei ros/as da
ba se da pi râ mi de so ci al que não tem
ren da bá si ca de ci da da nia pa ra com-
prar co mi da e, mui to me nos, pa ra pa-
gar por um pla no de saú de. 

Por fim, sem som bra de dú vi das
ain da é pre ci so se avan çar mui to na
ges tão efi ci en te e é efi caz do SUS, com
uma ges tão tri par ti te em que go ver no
fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal de vem
ter sin to nia e de sen vol ver po lí ti ca in- 
te gra da, res pei tan do au to no mia de
ca da en te fe de ra ti vo. VI VA O SUS!

OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Ilha de São Luís. Es cri tor;
Aca dê mi co; Pro fes sor; Pa les tran te. Mem bro das Aca de mi as
Lu do vi cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras Ju rí di cas e
Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar tes e Le tras.

Di to is so, ca be ve ri fi car mos o que sig ni fi ca es sa tal
imu ni da de par la men tar, tão de ba ti da ul ti ma men te. Im- 
por tan te que se di ga que a mes ma não de ve ser con fun- 
di da com pri vi lé gi os, ain da que se en con tre es sa in ter- 
pre ta ção em al guns di ci o ná ri os. Pri vi lé gi os al can çam as
pes so as, em re gra se dá por cos tu mes e tra di ções. A imu- 
ni da de par la men tar res trin ge-se ao car go ocu pa do en- 
quan to agen te po lí ti co em uma so ci e da de que o ele ge ra
pa ra re pre sen tá-la. É, por tan to, uma prer ro ga ti va, que
só o res guar da em ra zão da po si ção de re pre sen ta ção
so ci al que exer ce.

A imu ni da de con fe re ao in ves ti do em car go pú bli co
ele ti vo uma pro te ção na fun ção de re pre sen tan te dos ci- 
da dãos, ser vin do co mo um me ca nis mo de blin da gem
ao Par la men to e, em úl ti mo ca so, a pró pria de mo cra cia.
Ela as se gu ra a in de pen dên cia e au to no mia fun ci o nal
que a fun ção re quer, mas não o co lo ca aci ma do bem ou
do mal, ja mais aci ma da ver da de. Es sas prer ro ga ti vas de
fun ção es tão ins cul pi das na Cons ti tui ção Fe de ral, con- 
for me se ve ri fi ca no ar ti go 53. Já no ca put, o dis po si ti vo
traz a in vi o la bi li da de ci vil e pe nal; de cor ren do daí as de- 
mais imu ni da des: pro ces su al; pri si o nal; pos si bi li da de
de sus ta ção de pro ces so cri mi nal; fo ro es pe ci al; e não
obri ga to ri e da de de tes te mu nhar.

O me ca nis mo não de ve ser com pre en di do co mo um
“li vra men to” pa ra even tu ais des vi os de con du ta. Ape- 
nas es ta be le ce que, na ocor rên cia des tes, ha ve rá um ri to
pro ces su al di fe ren ci a do a ser obe de ci do, vi san do tão so- 
men te a res guar dar a von ta de po pu lar. Ve ja que é tão
im por tan te que  se quer o es ta do de sí tio po de sus tar
seus efei tos. Ape sar da ga ran tia de in vi o la bi li da de em
ra zão de ma ni fes ta ções e opi niões, a imu ni da de en con- 
tra li mi tes. O me ca nis mo pre ci sa ser uti li za do den tro
das ba li zas fun da do ras do Es ta do de mo crá ti co de Di rei- 
to, nun ca fo ra de la.

Não se po de, por tan to in vo car a imu ni da de pa ra, por
exem plo, pra ti car atos que aten tem con tra a or dem es- 
ta be le ci da ou con tra as ins ti tui ções que ga ran tem es se
fun ci o na men to. Nem tão pou co pa ra ofen der a hon ra e
a dig ni da de das pes so as, pro te gi das por prin cí pio cons- 
ti tu ci o nal. Pa ra to da e qual quer imu ni da de, pa ra to da e
qual quer prer ro ga ti va, in clu si ve pa ra a clás si ca “fre e- 
dom of spe e ch” exis tem li mi tes a se rem ob ser va dos.

In te res san te ve ri fi car es sa “re la ti vi za ção” da imu ni- 
da de par la men tar, es pe ci al men te em jul ga dos re cen tes
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), ór gão má xi mo do
Ju di ciá rio e res pon sá vel pe la in ter pre ta ção e guar da dos
pre cei tos cons ti tu ci o nais. A Cor te já li mi tou, por exem- 
plo, que o fo ro so men te al can ça a cri mes co me ti dos na
fun ção par la men tar. Fo ra de la, ca be à 1ª ins tân cia pro- 
ces sar e jul gar.

Tam bém já de ci diu que a ve da ção da pri são al can ça o
ti po pre ven ti va e não aque la de cor ren te do trân si to em
jul ga do. So bre a imu ni da de ma te ri al, de ci diu que so- 
men te se apli ca a opi niões e vo tos pro fe ri dos em fun ção
do man da to. A imu ni da de não res guar da, por tan to, co- 
mo di to aci ma, ofen sas e ata ques à de mo cra cia e ao Es- 
ta do de Di rei to. Nem de ve res guar dar ofen sas à hon ra e
dig ni da de das pes so as, por res tar, em ca so con trá rio,
ofen di da a pró pria de mo cra cia, fa ce aos co man dos
prin ci pi o ló gi cos fun da men tais pos tos na Cons ti tui ção
Fe de ral de 1988.

En ten de-se, pois, que não bas ta es tar na con di ção de
par la men tar e re ves tir-se de uma ar ma du ra. Co mo
apon ta a de on to lo gia, é pre ci so agir em con for mi da de
com os de ve res que o car go re ser va ao ocu pan te. As sim,
sua atu a ção en con tra li mi tes pau ta dos em va lo res éti co-
mo rais, tra du zi dos em nor ma ti vos que fa zem a so ci e da- 
de fun ci o nar. Con for me jul ga do re cen te na Cor te Su pre- 
ma, a Cons ti tui ção não per mi te a pro pa ga ção de idei as
con trá ri as à or dem cons ti tu ci o nal. Tam pou co ma ni fes- 
ta ções que es ti mu lem o rom pi men to do Es ta do de Di- 
rei to, a ex tin ção de cláu su las pé tre as e nem a se pa ra ção
dos po de res.

As sim, co mo to da nor ma evo lui no tem po e es pa ço, a
imu ni da de vai se aco mo dan do aos an sei os so ci ais, à or- 
dem so ci al es ta be le ci da por to dos nós quan do dis cu ti- 
mos, se ja no Par la men to, se ja no bo te quim. Se ja no
cum pri men to de nos sos de ve res fun ci o nais diá ri os, se ja
no mo men to de es co lha dos nos sos re pre sen tan tes nas
ur nas. Pa ra o bem da na ção, a imu ni da de pre va le ce, mas
nas de vi das pro por ções, nun ca ab so lu ta. As sim de ve ser
em to da e qual quer ati vi da de la bo ral. É pos sí vel con so li- 
dar o pro je to de mo crá ti co em cur so, jus to e igua li tá rio
em di re tos e de ve res. Pa ra to das e to dos.

Imu ni da de
par la men tar

Nos úl ti mos anos o ci da dão bra si lei ro tem ou vi do ca- 
da vez mais se fa lar em imu ni da de par la men tar. Di ver- 
sos têm si do os acon te ci men tos que re me tem a es sa dis- 
cus são, que ocu pa des de as ban cas de es tu dos às me sas
de bo te quim. Con vém des ta car, em um pri mei ro pla no,
que to da e qual quer ati vi da de pro fis si o nal guar da cer ta
es sên cia de imu ni da de. Is so to man do pe la com pre en- 
são do sen so co mum. Quem com pre en de de seu ofí cio,
exe cu ta com es me ro sua ati vi da de, tem pro pri e da de pa- 
ra fa lar so bre ele. Há ca sos em que a cul tu ra lhe ou tor ga
po si ção qua se in con tes tá vel. Qua se.

 

 

 

 

 

 

 

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho

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


São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho de 2022

GERAL 6

Prefeitura de São José de Ribamar 
concede aumento de mais de 40% 
aos Agentes de Saúde 

O prefeito de São José de Ribamar, Dr. Julinho, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, 
assinou decreto em reunião com representantes do 
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, fi-
xando aumento de 40% na remuneração da classe, 
incluindo Agentes de Combate às Endemias .

O valor dessas categorias será o equivalente a dois 
salários mínimos, para uma jornada de 40h sema-
nais. Um aumento em mais de 40% em relação ao 
salário anterior.

O projeto foi enviado para a Câmara de Vereado-
res, porém, devido à escolha de 11 vereadores para 
não realização da votação, o projeto foi acatado por 
uma portaria do Governo Federal.

A presidente do Sindicato de Agentes Comuni-
tários de Saúde, Cleanes Oliveira, comenta que os 
profissionais agora se sentem valorizados pela atual 
gestão. A presidente ainda parabenizou o acato da 
luta pelo reajuste e frisou a extrema felicidade por 
essa conquista.

“É com honra e muita responsabilidade que ra-
tifico esse aumento federal, para que possamos es-
timular mais ainda os Agentes de Saúde na conti-
nuação desse trabalho brilhante”, disse Dr. Julinho, 
prefeito de São José de Ribamar.

O valor dessas categorias será o equivalente a dois salários mínimos, para uma jornada de 40h semanais. Um 
aumento em mais de 40% em relação ao salário anterior

HÉLIO ARAÚJO, CPF: 134.274.823-91, 
torna público que requereu da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
– SEMA/MA, a Licença Única Ambiental de 
Regularização - LUAR código 220600026103, 
referente a atividade de bovinocultura no imó-
vel Fazenda Campo Largo, localizado na zona 
rural do município de Tuntum – MA.

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 20/06/2022 a 19/07/2022, 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. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

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

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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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

19/07/2022

Mais de 26 mil professores são 
formados com colaboração 
entre Estado e municípios

Anajatuba: governo inaugura obras nos 168 anos da cidade

EDUCAÇÃO

COMEMORAÇÃO

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc) informam que o trabalho de colaboração entre o Estado 
e municípios maranhenses possibilitou, no primeiro semestre 
de 2022, a qualificação em educação infantil e alfabetização 
de 26.113 professores, 6.945 gestores, e 5.161 coordenadores 
pedagógicos de 216 redes municipais do Maranhão. 

As formações são realizadas pela equipe de formadores da 
Supervisão do Regime de Colaboração (Superc), da Seduc, e 
articuladores pedagógicos regionais e municipais. Os ciclos 
formativos iniciaram em abril deste ano, com o objetivo dis-
cutir e aprofundar a formação continuada de gestores, coor-
denadores e professores que atuam com turmas de Educação 
infantil e Alfabetização da rede pública de todos os municí-
pios maranhenses. 

O secretário chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, esteve 
no município de Anajatuba, nesta sexta-feira (22), garantindo 
uma série de melhorias do Governo do Estado. 

Foi inaugurada Uma Praça da Família, escola infantil e o 
novo prédio da sede da prefeitura, após reforma, além da en-
trega de alimentos. Esses foram os presentes do governo do 
Estado ao município de Anajatuba, que completa 168 anos 
de fundação.

As entregas aconteceram nesta sexta-feira (22), e foram 
conduzidas pelo secretário chefe da Casa Civil, Sebastião Ma-
deira. Na ocasião, Madeira participou ainda de Missa em Ação 
de Graças pela data comemorativa. 

“Estou maravilhado com as ações da prefeitura, com as 
escolas de excelente qualidade, tanto as infantis, quanto as 
do primeiro grau. Obras com apoio do governo, a exemplo da 
Praça da Família, Restaurante Popular, asfalto nas ruas, re-
cuperação de estradas importantes para o município e mais 
ações de pavimentação que irão iniciar. É o casamento de uma 
grande administração municipal que avança com o apoio de 
um grande governo. Quero parabenizar o povo de Anajatuba 
pelos 168 anos e a gestão municipal pelo excepcional trabalho 
que desenvolve no município”, ressaltou Sebastião Madeira.

Uma unidade escolar para atender as crianças da região 

foi entregue totalmente reformada e equipada. Com o novo 
prédio, a Escola Chapeuzinho Vermelho irá ofertar um en-
sino de melhor qualidade às crianças. Também por obra do 
Governo do Estado, foi inaugurada uma unidade da Praça da 
Família no povoado Olho d'Água. A estrutura conta com área 
de brinquedos, de prática de exercícios, bancos e outros itens, 
servindo de espaço para a interação social para a população 
do município.

Na avaliação do secretário de Estado de Indústria e Co-
mércio (Seinc), Cassiano Pereira, é gratificante ver como um 
município consegue garantir tantos benefícios. “Seja com a 
construção das escolas, as reformas que beneficiam tanto os 
jovens, assim como a Praça da Família que também foi cons-
truída e está sendo cuidada. Certamente há muitos benefícios 
para a sociedade e nossa missão aqui é identificar, de fato, 
como podemos ainda contribuir para que Anajatuba possa 
se desenvolver e por parte da nossa secretaria, certamente 
faremos o que estiver ao nosso alcance”, enfatizou.

O prefeito Elder Aragão ressaltou a felicidade em ter seu 
município contemplado com pacote de obras do governo es-
tadual. “É uma parceria forte com o Governo do Estado, que 
acredita em nossa gestão e trabalha com compromisso, cari-
nho e dedicação pelo povo de nossa cidade. Foram inaugu-
radas várias obras e com essa parceria temos conseguido di-
versos benefícios para o povo”, afirmou.

Sebastião Madeira entregou ainda duas toneladas de pes-
cado, reforçando as ações de segurança alimentar do Governo 
e acompanhou o evento de inauguração da sede da prefeitura, 
que recebeu reforma.tão municipal pelo excepcional trabalho 
que desenvolve no município”, ressaltou Sebastião Madeira.

Uma unidade escolar para atender as crianças da região foi 
entregue totalmente reformada e equipada. Com o novo pré-
dio, a Escola Chapeuzinho Vermelho irá ofertar um ensino de 
melhor qualidade às crianças. Também por obra do Governo 
do Estado, foi inaugurada uma unidade da Praça da Família 
no povoado Olho d'Água. 

A estrutura conta com área de brinquedos, de prática de 
exercícios, bancos e outros itens, servindo de espaço para a 
interação social para a população do município.

Na avaliação do secretário de Estado de Indústria e Co-
mércio (Seinc), Cassiano Pereira, é gratificante ver como um 
município consegue garantir tantos benefícios. 

“Seja com a construção das escolas, as reformas que be-
neficiam tanto os jovens, assim como a Praça da Família que 
também foi construída e está sendo cuidada. Certamente há 
muitos benefícios para a sociedade e nossa missão aqui é iden-
tificar, de fato, como podemos ainda contribuir para que Ana-
jatuba possa se desenvolver e por parte da nossa secretaria, 
certamente faremos o que estiver ao nosso alcance”, enfatizou.

O prefeito Elder Aragão ressaltou a felicidade em ter seu 
município contemplado com pacote de obras do governo es-
tadual. “É uma parceria forte com o Governo do Estado, que 
acredita em nossa gestão e trabalha com compromisso, cari-
nho e dedicação pelo povo de nossa cidade. Foram inaugu-
radas várias obras e com essa parceria temos conseguido di-
versos benefícios para o povo”, afirmou.

Sebastião Madeira entregou ainda duas toneladas de pes-
cado, reforçando as ações de segurança alimentar do Governo 
e acompanhou o evento de inauguração da sede da prefeitu-
ra, que recebeu reforma.

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº  35.751-1, diante da obrigação legal contida  
no  inciso II, parágrafo  único, art. 13, da  Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem  como  ainda, em face  das  tentativas  
sem  sucesso  de  notificação pessoal, vem, por meio do presente  Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados  para que, no  
prazo  máximo  de  10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a  situação  de  seu plano de saúde, garantindo, assim, a  
manutenção  dos  serviços  contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede  da empresa,  situada  na  Avenida Getúlio Vargas, 
2063 - Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65025-000, de segunda  a  sexta, horário  comercial. A não regularização da situação 
contratual no prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A HUMANA 
aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.

CONTRATO:MAD00053383 CPF:002278103;CONTRATO:MAD00063292 
CPF:615813923;CONTRATO:MA00060519 CPF:073636203; CONTRATO:H52905 
CPF:005438033;CONTRATO:H57202 CPF:748783523;CONTRATO:MA00049382 
CPF:024815483;CONTRATO:MA00051443 CPF:042483013;CONTRATO:MA00053905 
CPF:610061483;CONTRATO:MA00059639 CPF:016170643;CONTRATO:RN00022296 
CPF:935194273; CONTRATO:H61420 CPF:609506723;CONTRATO:H79273 
CPF:841953123;CONTRATO:MA00050343 CPF:013630643;CONTRATO:MA00050768 
CPF:765714243; CONTRATO:H65417 CPF:027384793;CONTRATO:MA00057863 
CPF:739459513;CONTRATO:MA00058460 CPF:060412703; CONTRATO:434113 
CNPJ:086065480001;CONTRATO:MAPJ000673 CNPJ:382324600001;CONTRATO:434420 
CNPJ:288254300001;CONTRATO:433490 CNPJ:247364910001;CONTRATO:MAPJ000713 
CNPJ:277855530001;CONTRATO:MAPJD000007 CNPJ:291599860001;CONTRATO:MAPJ000592 
CNPJ:121097610001;CONTRATO:MAPJ000346 CNPJ:014999110001;CONTRATO:433164 
CNPJ:004427710001;CONTRATO:434265 CNPJ:379267880001;CONTRATO:MAPJ000306 
CNPJ:141393880001;CONTRATO:434026 CNPJ:366265100001;CONTRATO:434297 
CNPJ:301851540001;CONTRATO:434454 CNPJ:182364530001;CONTRATO:MAPJ000062 
CNPJ:325353430001;CONTRATO:433221 CNPJ:270284020002;CONTRATO:MAPJ000261 
CNPJ:298429160001;CONTRATO:434548 CNPJ:334583290001;CONTRATO:433611 
CNPJ:154136430001;CONTRATO:MAPJ000364 CNPJ:335774220001;CONTRATO:433578 
CNPJ:178216560001;CONTRATO:433201 CNPJ:177540690001;CONTRATO:433960 
CNPJ:130477050001;CONTRATO:434238 CNPJ:087814760001;CONTRATO:433886 
CNPJ:082634810001;CONTRATO:433118 CNPJ:265054840001;CONTRATO:433700 
CNPJ:010173890001;CONTRATO:434164 CNPJ:409706390001;CONTRATO:MAPJ000532 
CNPJ:170762350001;CONTRATO:432852 CNPJ:105115840001;CONTRATO:433146 
CNPJ:342081500001;CONTRATO:MAPJ000110 CNPJ:330398930001;CONTRATO:MAPJ000574 
CNPJ:380491030001;CONTRATO:MAPJ000677 CNPJ:299335810001;CONTRATO:434333 
CNPJ:290808150001;CONTRATO:434007 CNPJ:406969150001;CONTRATO:434365 
CNPJ:244110030001;CONTRATO:MAPJ000609 CNPJ:225928210001;CONTRATO:433626 
CNPJ:337900740001;CONTRATO:434369 CNPJ:238494320001;CONTRATO:434569 
CNPJ:219390740001;CONTRATO:434083 CNPJ:095413950001;CONTRATO:434306 
CNPJ:187270700001;CONTRATO:434309 CNPJ:189214690001;CONTRATO:MAPJ000585 
CNPJ:375124120001;CONTRATO:433742 CNPJ:367172040001;CONTRATO:434095 
CNPJ:216802210001;CONTRATO:MAPJ000381 CNPJ:243936840001;CONTRATO:433807 
CNPJ:189784640001;CONTRATO:434618 CNPJ:236278910001;CONTRATO:433763 
CNPJ:140848850001;CONTRATO:434459 CNPJ:112423050001;CONTRATO:432940 
CNPJ:359435100001;CONTRATO:MAPJ000710 CNPJ:071595440001;CONTRATO:MAPJ000639 
CNPJ:263766140001;
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1. Li ga du ra com mel

• Mel
• Li ga du ras es te ri li za das

2. Ca ta plas ma de chá ca lên du la

• 1 a 2 co lhe res de chá de üo res de ca lên du la
• 150 ml de água fer ven te

3. Com pres sas de ca mo mi la

• 20 a 30 g de üo res fres cas ou se cas de ca mo mi la
• 500 ml de água fer ven te

4. Gel de ba bo sa

• 2 fo lhas de ba bo sa

5. Ca ta plas ma de aveia

• 1 mão cheia de pa lha û na de aveia
• 1 li tro de água

6. Com pres sa de amor-per fei to

• 4 co lhe res (de so pa) de üo res fres cas ou se cas de amor-
per fei to
• 2 xí ca ras de água fer ven te

7. Em plas tro de mi le fó lio

• 1 co lher (de chá) de ex tra to lí qui do de mi le fó lio
• 125 ml de água mor na

8. Com pres sa de con frei

• 10 g de fo lhas de con frei
• 500 ml de água

9. Mis tu ra de óle os es sen ci ais

• 1 go ta de óleo es sen ci al de ca lên du la
• 1 go ta de óleo es sen ci al de la van da
• 1 go ta de óleo es sen ci al de ros ma ni nho
• 1 go ta de óleo es sen ci al de ca mo mi la
• 30 ml de óleo mi ne ral, amên doa ou co co

Plantas que curam

Cicatrizantes naturais
e como preparar

A
l guns ci ca tri zan tes na tu rais, co mo a li ga du ra de
mel, o ca ta plas ma de chá de ca lên du la ou as
com pres sas de ca mo mi la, pos su em subs tân ci- 
as com pro pri e da des an ti-in üa ma tó ri as, cal- 

man tes e/ou hi dra tan tes, que aju dam a di mi nuir a in üa- 
ção e es ti mu lam a re ge ne ra ção da pe le, ace le ran do a ci- 
ca tri za ção.

Es ses ci ca tri zan tes na tu rais po dem ser usa dos em fe- 
ri das, pi ca das de in se to, ec ze mas, pso ría se ou quei ma- 
du ras, por exem plo. No en tan to, não de vem ser usa dos
em fe ri das aber tas, que es te jam san gran do ou que pos- 
su am pus, pois nes tes ca sos a fe ri da de ve ser tra ta da por
um en fer mei ro, que po de rá fa zer a lim pe za cor re ta e o
cu ra ti vo ne ces sá rio. Sai ba co mo fa zer um cu ra ti vo em
fe ri das aber tas.

Os ci ca tri zan tes na tu rais de vem ser usa dos após la var
e se car a pe le e, em bo ra não sir vam pa ra subs ti tuir o tra- 
ta men to mé di co, são uma óti ma op ção pa ra ace le rar a
ci ca tri za ção da pe le, com ple men tan do o tra ta men to re- 
co men da do pe lo mé di co.

O mel é uma óti ma op ção pa ra ci ca tri zar fe ri das, co- 
mo úl ce ras nos pés de di a bé ti cos, fe ri das crô ni cas ou
quei ma du ras, por que con tém um an ti bió ti co na tu ral
que com ba te in fec ções na pe le.

Além dis so, o mel tem pro pri e da des hi dra tan tes que
aju dam na re ge ne ra ção dos te ci dos, re du zin do o tem po
de ci ca tri za ção. Es sa li ga du ra não de ve ser usa da por
pes so as que têm aler gia ao pó len, mel ou pró po lis. Ve ja
ou tros be ne fí ci os do mel.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
Lim par a fe ri da e de se gui da co brir com uma û na ca- 

ma da de mel e co lo car uma li ga du ra por ci ma e de pois
vol tar a apli car mel. De ve-se mu dar a li ga du ra cer ca de
du as ve zes por dia.

A ca lên du la, co nhe ci da ci en ti û ca men te co mo Ca len- 
du la of û ci na lis, pos sui pro pri e da des an ti-in üa ma tó ri as
e cal man tes, sen do uma óti ma op ção de ci ca tri zan te na- 
tu ral quan do usa da na for ma de ca ta plas ma, pre pa ra do
a par tir do chá da plan ta, pois aju da a re du zir a in üa ma- 
ção da pe le cau sa da por fe ri das crô ni cas, quei ma du ras
ou úl ce ras, ace le ran do a ci ca tri za ção.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
Co lo car as üo res de ca lên du la na água fer ven te e dei- 

xar re pou sar por 5 mi nu tos. Es pe rar amor nar, co ar e
mo lhar uma com pres sa lim pa e se ca na in fu são de ca- 
lên du la, co mo uma ga ze ou al go dão, por exem plo. Apli- 
car a com pres sa na área da pe le afe ta da, 3 ve zes ao dia,
dei xan do agir por 30 mi nu tos.

A ca mo mi la é uma óti ma op ção de ci ca tri zan te na tu- 
ral, pois além de pos suir ação an ti-in üa ma tó ria, tam- 
bém tem subs tân ci as com pro pri e da des an ti a lér gi cas e
cal man tes, co mo o azu le no, o bi sa bo lol e o far ne se no.
Es tas subs tân ci as acal mam a pe le, re du zem a in üa ma- 
ção e ali vi am a co cei ra e a ver me lhi dão da pe le, em si tu- 
a ções de bro to e ja, in üa ma ções no sa bu go da unha ou
fe ri das crô ni cas, por exem plo.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
Adi ci o nar as üo res fres cas ou se cas de ca mo mi la na

água fer ven te e dei xar em re pou so por 15 mi nu tos. Em

se gui da, co ar, mo lhar a ga ze, o al go dão ou o pa no lim po
e apli car na área da pe le afe ta da pe lo me nos du as ve zes
por dia, dei xan do agir por 5 mi nu tos.

A ba bo sa é uma plan ta me di ci nal que aju da a acal mar
a pe le por que tem pro pri e da des an ti-in üa ma tó ri as, an- 
ti o xi dan tes e ci ca tri zan tes, aju dan do a ci ca tri zar fe ri das
e hi dra tar a pe le.

Ao pre pa rar es te ci ca tri zan te na tu ral, é im por tan te
não usar a cas ca da fo lha da ba bo sa, que tem efei tos tó- 
xi cos, mas ape nas o gel trans pa ren te que tem den tro da
fo lha.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
La var as fo lhas de ba bo sa, cor tar ao meio e re ti rar o

gel de den tro da fo lha, co lo can do den tro de um re ci pi- 
en te lim po e se co. Em se gui da, ume de cer uma to a lha
lim pa ou uma ga ze com o gel e pas sar nas re giões da pe le
afe ta da cer ca de 3 ve zes ao dia. Ve ja ou tros be ne fí ci os da
ba bo sa.

O ca ta plas ma de aveia pos sui áci do si lí ci co com ação
ci ca tri zan te, além de pro pri e da des an ti o xi dan tes, an ti-
in üa ma tó ri as e cal man tes, que con tri bu em pa ra uma
me lhor ci ca tri za ção da pe le, po den do ser usa do nos ca- 
sos de ur ti cá ria, pso ría se, úl ce ras, fe ri das ou bo lhas na
pe le, por exem plo.

Além dis so, a aveia é ri ca em ami do, com ação hi dra- 
tan te, que aju da a me lho rar ain da mais a ci ca tri za ção da
pe le.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
Adi ci o nar a pa lha de aveia e a água em um re ci pi en te

e fer ver por cer ca de 20 mi nu tos. Co ar e es pe rar amor- 
nar. Em se gui da, mo lhar uma ga ze ou um pa no lim po e
se co na in fu são de aveia, e apli car so bre a re gião afe ta da
da pe le, dei xan do agir por 10 a 20 mi nu tos. Após es se
tem po, en xa guar a pe le com água cor ren te, e se car com
uma to a lha lim pa, se ca e su a ve.

O ca ta plas ma de aveia não de ve ser usa do em fe ri das
aber tas ou que es te jam san gran do.

O amor per fei to, co nhe ci do ci en ti û ca men te co mo Vi- 
o la tri co lor, pos sui pro pri e da des an ti-in üa ma tó ri as,
anal gé si cas e an ti a lér gi cas, sen do, por is so, uma óti ma
op ção de re mé dio ca sei ro pa ra apli car so bre a pe le, de
for ma a es ti mu lar a ci ca tri za ção de fe ri das, aler gi as na
pe le, pso ría se ou ec ze ma.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
Adi ci o nar as üo res de amor-per fei to na água fer ven te

e dei xar re pou sar por cer ca de 15 mi nu tos. Es pe rar
amor nar, co ar, mo lhar uma ga ze com a in fu são de amor
per fei to e pas sar na re gião da pe le afe ta da 2 ve zes ao dia,
por até 3 se ma nas.

O em plas tro de mi le fó lio, fei to com a plan ta me di ci- 
nal Achil lea mil le fo lium, é ri co em üa vo nói des e áci do
sa li cí li co com ação an ti-in üa ma tó ria e an ti bac te ri a na,
além de ter pro pri e da des que me lho ram a cir cu la ção
san guí nea e a re ge ne ra ção da pe le, aju dan do a ace le rar a
ci ca tri za ção de cor tes, fe ri das, pi ca das de in se to ou va ri- 
zes.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
Di luir uma co lher de chá de ex tra to de mi le fó lio em

125 mL de água mor na e de pois em be ber uma ga ze es té- 
ril, com pres sa ou um pa no lim po e se co, nes se em plas- 
tro e apli car na re gião da pe le afe ta da.

A com pres sa de con frei, pre pa ra da com a plan ta me- 
di ci nal Symphytum of û ci na le, é ri ca em alan toí na, mu- 
ci la gem e ta ni nos, que têm ação ci ca tri zan te, an ti-in üa- 
ma tó ria, ads trin gen te e hi dra tan te, aju dan do a re ge ne- 
rar a pe le e ace le ran do a ci ca tri za ção. Po de ser usa da em
fe ri das, der ma ti tes, es pi nhas, pso ría se ou ec ze mas, por
exem plo.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
Co lo car os in gre di en tes em uma pa ne la e fer ver por 5

mi nu tos. A se guir, tam par e dei xar amor nar. Quan do es- 
ti ver mor no, ûl trar e mo lhar uma ga ze es té ril nes ta in fu- 
são e apli car a com pres sa na pe le, dei xan do agir por 30
mi nu tos.

Exis tem al guns óle os es sen ci ais que pos su em pro pri- 
e da des que aju dam na ci ca tri za ção da pe le. É o ca so dos
óle os de ca lên du la, la van da, ros ma ni nho e ca mo mi la,
que pos su em ação ci ca tri zan te, an ti-in üa ma tó ria e
anal gé si ca, di mi nuin do a in üa ma ção e aju dan do na re- 
ge ne ra ção dos te ci dos.

Pa ra usar a mis tu ra de óle os es sen ci ais so bre a pe le, é
ne ces sá rio mis tu rá-los com ou tro óleo ve ge tal car re a- 
dor, co mo óleo de co co ou óleo de amên do as do ce, por
exem plo, pa ra per mi tir que os óle os es sen ci ais se jam
me lhor ab sor vi dos pe la pe le e não cau sem ir ri ta ção.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro
Jun tar to dos os in gre di en tes e mis tu rar bem até que

û que uni for me. La var a re gião da pe le a ser tra ta da com
água e sa bo ne te neu tro, em se gui da se car com uma to a- 
lha lim pa e se ca. Apli car uma pe que na quan ti da de da
mis tu ra de óle os so bre a pe le mas sa ge an do su a ve men- 
te,.

A mis tu ra de óle os es sen ci ais de ve ser guar da da em
um re ci pi en te de vi dro, pre fe ren ci al men te es cu ro, fe- 
cha do, lim po e se co, e ar ma ze na da den tro de um ar má- 
rio lon ge do ca lor e da umi da de.

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Presidente do Grupo Empresarial Multimarcas, Fabiano Cazeca, será agraciado com o
Prêmio Nobre 2022, que acontece dia 22 de julho, em São Luis

GRUPO MULTIMARCAS

Fabiano Cazeca recebe
homenagem no MA

O
em pre sá rio Fa bi a no Ca ze- 
ca, pre si den te do Gru po 
Em pre sa ri al Mul ti mar cas, 
que con ta com cer ca de 10 

em pre sas, den tre a Mul ti mar cas Con- 
sór ci os e fa zen das, re ce be rá pe la ca te- 
go ria Em pre sá rio Des ta que, o Tro féu 
No bre 2022.

A Mul ti mar cas Con sór ci os tem 
mais de 300 lo jas em to dos os es ta dos 
bra si lei ros e no Dis tri to Fe de ral. No 
Ma ra nhão, pos sui 24 lo jas e ge ra cen- 
te nas de em pre gos.

A Mul ti mar cas Con sór ci os é Pa tro- 
ci na do ra Ofi ci al de gran des clu bes do 
fu te bol bra si lei ro co mo: Atlé ti co, Mi- 
nei ro, Cru zei ro, Vas co da Ga ma, Es- 
por te de Re ci fe, Avai e Payssandu. A 
em pre sa é a pri mei ra no Ran king em 
Mi nas Ge rais, a dé ci ma  quar ta no 
Bra sil e ope ra com to dos  os pro du tos 
e ser vi ços con sor ciá veis. Com is so, re- 
a li za os so nhos de mi lha res de con su- 
mi do res bra si lei ros, ao vi a bi li zar o 
aces so à ca sa pró pria, veí cu los em ge- 
ral, ele tro e le trô ni cos, má qui nas e

EMPRESÁRIO FABIANO CAZECA É PRESIDENTE DO GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS

equi pa men tos agrí co las, mo to ci cle- 
tas, ci rur gi as re pa ra do ras e si li co nes.

Dr. Fa bi a no Lo pes Fer rei ra, o Fa bi a- 
no Ca ze ca, co mo é mais co nhe ci do é 
um ho mem da ci da de e do cam po, ad- 
vo ga do com es pe ci a li za ção em Di rei- 
to Pro ces su al Ci vil, pos sui vá ri as 
obras pu bli ca das: Au tor do Li vro 
<Con sór cio e Di rei to – Te o ria e Prá ti- 
ca=. Ide a li za dor e Co au tor do Li vro a 
Ex ce lên cia do Con sór cio – A Le gis la- 
ção em Be ne fí cio do Sis te ma. Au tor de 
di ver sos ar ti gos ju rí di cos e ge rais. Edi- 
tor e re da tor do Jor nal ABAC, Re gi o nal 
Su des te II, Edi tor e Re da tor do Jor nal 
Mul tin for me.

Fa bi a no Ca ze ca é um ho mem mul- 
ti mí dia: tem car rei ra ex pres si va na te- 

le vi são, sen do ator da Es co li nha na TV 
e Apre sen ta dor do Pro gra ma Mun do 
dos Ne gó ci os, am bos na TV Band  Mi- 
nas, além de ju ra do do Pro gra ma 
Flash Mi nas e Apre sen ta dor do Pro- 
gra ma Es por ti vo Ban ca da da Vár zea,  
da TV Al te ro sa (SBT), es tan do atu al-
men te afas ta do por ser pré-can di da to 
a De pu ta do Fe de ral.

Jor na lis ta  afi li a do na ABJ, Fa bi a no 
tam bém é Ges tor Em pre sa ri al e Pa les- 
tran te so bre di ver sos te mas, co lu nis ta 
do Jor nal Edi ção do Bra sil, Mem bro 
do Con se lho de No tá veis da AM CE 
(As so ci a ção Mi nei ra de Cro nis tas Es-
por ti vos) e co men ta ris ta es por ti vo da 
Rá dio Ita, 98,7, em Ita pe ce ri ca, sua ci-
da de na tal.

TODA A ENERGIA DO SÃO JOÃO.

Arraial da Equatorial Maranhão 2022

MADALENA NOBRE E NEDILSON MACHADO ENTRE JACELENA DOURADO DA COMUNICAÇÃO DA EQUATORIAL MA

FOTO: DANIELLE VIEIRA.

Com o te ma <Vi ver a Tra di ção em
Ca da Can to=, o Ar rai al da Equa to ri al
Ma ra nhão con tou com a pre sen ça de
gran des gru pos cul tu rais ma ra nhen- 
ses, co la bo ra do res do Gru po Equa to- 
ri al, Im pren sa e con vi da dos.

A pro gra ma ção da tra di ci o nal fes- 
tan ça ju ni na da Equa to ri al, foi di ver- 

si fi ca da, bo ni ta e agra dá vel, com a
ani ma ção dos Bois de Ni na Ro dri- 
gues, San ta Fé, Axi xá, Bar ri ca, Ca cu riá
de Do na Te té e o For ró Chá de Ca tu a- 
ba.

O even to con tou com es pa ços ins- 
ta gra má veis, tou ro me câ ni co, es pa ço
360 pa ra ví de os, cir cui to da so li da ri e- 

da de em apoio ao Lar de Jo sé, pra ça
de ali men ta ção e área kids com mui- 
tos brin que dos. 

Foi tu do mui to lin do. Pa ra béns ao
ti me de co la bo ra do res do Gru po
Equa to ri al.

16ª EDIÇÃO

         Tudo Pronto! 
Prêmio Nobre 2022

MADALENA NOBRE COM  TROFÉU QUE GANHA A 16ª ESTRELA

A con ta gem re gres si va pa ra a ce rimô nia de ho me na- 
gens mais im por tan te do Ma ra nhão já co me çou.

A edi ção 2022 irá reu nir nos lu xu o sos sa lões do Es pa- 
ço Re si den ci al – São Luis, os prin ci pais em pre sá ri os,
pro fis si o nais e ges to res, que atra vés de seu em pre en de- 
do ris mo e ges tão, se des ta cam no ce ná rio na ci o nal e in- 
ter na ci o nal, em su as áre as e ne gó ci os.

A so le ni da de so men te pa ra con vi da dos, te rá iní cio as
21h do dia 22 de ju lho e exi ge ter no es cu ro com gra va ta
es cu ra, pa ra ho mens e ele gan tes ves ti dos lon gos, pa ra as
no bres con vi da das.

Ma da le na No bre apro vei ta rá a noi te, pa ra apre sen tar
al gu mas no vi da des, en tre elas, a edi ção 03 da Re vis ta
No bre, que tra rá a co ber tu ra com ple ta e to dos de ta lhes
da edi ção 2021 e es tá sen do pro du zi da, pe la Grá fi ca e
Edi to ra Lu ce na. A pro du ção do Pro gra ma No bre, que
co me mo ra 18 anos de cri a ção, ga ran te que vai sur pre en- 
der os no bres con vi da dos. O tro féu man tém o mes mo
pa drão e ga nha mais uma es tre la.

O car dá pio, as si na do pe la equi pe do Re si den ci al Re- 
cep ções, con ta rá com en tra das e jan tar, que vai agra dar
to dos gos tos. A Amo Vi nho, as si na a car ta dos vi nhos e
pro sec cos se le ci o na dos es pe ci al men te pa ra a pre mi a- 
ção. Se rá ver da dei ra men te, um mix de lu xo, re co nhe ci- 
men to e su ces so. O aces so ao lo cal, se rá iden ti fi ca do
atra vés de uma se le ta lis ta de con vi da dos, na re cep ção.

O Pro gra ma No bre é as sis ti do se ma nal men te por
mais de 8 mi lhões de te les pec ta do res, atra vés da RE- 
DETV São Luís, TV Di fu so ra de San ta Inês e em re de na- 
ci o nal e em mais de 80 paí ses, pe la Ama zon sat.

Um Pro gra ma No bre Es pe ci al com 01 ho ra de du ra- 
ção tra rá to dos os de ta lhes da pres ti gi a da fes ta.

COOPVALE COHAFUMA

Novo Posto de
Atendimento Sicoob.

DIRETORES E COLABORADORES SICOOB COOPVALE

Em pre sá ri os, pes so as fí si cas e ju rí di cas ga nha ram
mais uma op ção pa ra in ves ti men tos, li nhas de cré di to,
en tre ou tras ati vi da des fi nan cei ras.

Foi inau gu ra do, na quar ta-fei ra(06), um pos to de
aten di men to Si co ob Co op Va le, no Ga li leu Cen ter –
Coha fu ma, ao la do do Mul ti cen ter Se brae, em fren te à
Ce a sa

O as so ci a do, quan do es co lhe a Si co ob Co op Va le, se
tor na só cio da em pre sa, di fe ren te dos de mais ban cos,
que tor nam-se cor ren tis tas. Is so im pli ca, em par ti ci par
do lu cro da em pre sa, além de ou tros be ne fí ci os.

<Tra zer a Si co ob Co op Va le pa ra São Luís, nos dei xa
mui to fe li zes. To dos os ma ra nhen ses, po dem co nhe cer,
o que tor na nos sa em pre sa, di fe ren te das ou tras=, des ta- 
cou Ân ge lo Ga la to li, pre si den te da Si co ob Co op Va le.

A no va uni da de do gru po, con ta com pro fis si o nais ca- 
pa ci ta dos e pos sui di ver sas li nhas e pro du tos, con cor- 
ren do com to do e qual quer ban co, po rém com mais
van ta gens aos cli en tes.

As ati vi da des já fo ram ini ci a das e o pos to de aten di- 
men to fun ci o na em ho rá rio co mer ci al.

São Luís, sábado e domingo, 16 e 17 de julho
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Conheça alguns homenageados(as) da 16ª edição, da cerimônia de homenagens mais
importante do Maranhão. Evento aconteceu na noite desta sexta-feira

NOBRES DO ANO

Homenageados do
Prêmio Nobre 2022

A
so le ni da de de en tre ga do 
mais co bi ça do tro féu do Ma- 
ra nhão, o Prê mio No bre, 
acon te ceu na noi te des ta sex- 

ta-fei ra (22) e to dos os de ta lhes do 
even to, se rá exi bi do nes ta co lu na, no 
pró xi mo fi nal de se ma na, atra vés da 
TV e Jor nal O Im par ci al. Co nhe ça, al- 
guns dos ho me na ge a dos da 16ª edi- 
ção. A pre mi a ção, já faz par te do ca- 
len dá rio de even tos do es ta do e se 
con so li da, en tre os mais pres ti gi a dos 
e de mai or cre di bi li da de do país. Além 
de per so na li da des lo cais, o Prê mio 
No bre re co nhe ceu o tra ba lho de em- 
pre sá ri os de ou tros es ta dos e até de 
ma ra nhen ses, que atu am em Por tu- 
gal.

DR. VA LA DÃO RE CE BEU PRÊ MIO

VÁRIOS OUTDOORS ESPALHADOS PELA CIDADE, ANUNCIAVAM O EVENTO

O GRU PO RE SI DEN CI AL, RE CE BEU MAIS UM PRÊ MIO NO BRE, PE LO DES TA QUE 
NO SEG MEN TO DE BUF FET

ALL PINK EXCLUSIVE

Aniversário do estilista Cláudio Carvalho

TUDO PINK. MADALENA NOBRE E O ANIVERSARIANTE, O DESIGNER DE SAPATOS MAIS FAMOSO DO MARANHÃO, CLÁUDIO CARVALHO

O ani ver sá rio do de sig ner de sa pa- 
tos mais fa mo so do Ma ra nhão, Cláu- 
dio Car va lho foi co me mo ra do com a
ani ma da fes ta te má ti ca, All Pink Ex- 
clu si ve, e reu niu um se le to gru po de
ami gos, do em pre sá rio.

O even to in ti mis ta, acon te ceu na
noi te de sex ta-fei ra (15 ju lho), na De li- 
ca ta Even tos – Ho lan de ses e to da a de- 
co ra ção es ta va em tons, cor-de-ro sa e
pink, o que foi se gui do, pe los tra jes
dos con vi da dos e fa mi li a res.

Os agi tos no pal co de Dres sah,
Stanley & Cris ti an e do DJ, fi ze ram a
ale gria dos pre sen tes, e o tra di ci o nal
<Pa ra béns a Vo cê= foi pres ti gi a do e
aplau di do por to dos. Saú de, su ces so e
fe li ci da de ple na.

MÉRITO E SUCESSO

Noite para celebrar
conquistas e talentos

ALMISTRON E CÉLIA MARINHO  ASSINARAM  CARTA DE VINHOS

MA DA LE NA NO BRE, COM PA TRÍ CIA SAM PAIO E CÉ SAR
DI NIZ, QUE CUI DA DO VI SU AL DA APRE SEN TA DO RA

VIÉ GAS E LIN DAL VA LI MA CO ME MO RAM OS 30 ANOS DAS
ÓTI CAS VE JA

PAIXÃO POR FUTEBOL

Grupo Multimarcas
abraça o Sampaio Corrêa

PRESIDENTE DO SAMPAIO, SÉRGIO FROTA E FABIANO CAZECA

O em pre sá rio, Fa bi a no Ca ze ca, que co man da o Gru- 
po Mul ti mar cas, es te ve em São Luis, pa ra re ce ber uma
ho me na gem, pe la sua des ta ca da atu a ção em pre sa ri al, e
re ce beu a vi si ta do Pre si den te do Sam paio Cor rêa, Sér- 
gio Fro ta e do Vi ce-Pre si den te do Con se lho De li be ra ti vo,
Sér gio Abreu. Na con ver sa, a pos si bi li da de de pa tro cí nio
ao ti me ma ra nhen se, que dis pu ta a Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro.

Apai xo na do por fu te bol, Fa bi a no Ca ze ca, já pa tro ci na
atra vés de su as em pre sas, gran des ti mes na ci o nais, en- 
tre eles, Atlé ti co Mi nei ro, Vas co, Avaí e de mons trou
gran de ad mi ra ção pe la Bo lí via Que ri da.

O Gru po Mul ti mar cas, que se des ta ca no seg men to de
con sór ci os, con ta com mais de 300 lo jas em to do o Bra- 
sil, e já re a li zou o so nho de mui tos ma ra nhen ses, atra vés
da aqui si ção de car ros, ca sas, mo tos e com es sa pos si bi- 
li da de, po de re a li zar o so nho dos tor ce do res do <Tu ba- 
rão=, que é o aces so a sé ria A. Va mos tor cer por es sa con- 
quis ta.

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL! 88
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As multas variam de R$ 1.000 para quem estiver no local, R$ 10 mil para quem for o
coordenador do movimento de bloqueio e R$ 20 mil para a entidade envolvida

Mul tas e va lo res

ATÉ R$ 20 MIL

Justiça vai multar quem
bloquear a BR-226

E
m uma de ci são do juiz fe de ral
Jor ge Al ber to A. de Araú jo, da- 
ta da do dia 21 de ju lho, úl ti ma
quin ta-fei ra, a jus ti ça fe de ral

aten deu aos pe di dos da Po lí cia Ro do- 
viá ria Fe de ral (PRF), que de ter mi na
mul ta a qual quer pes soa que in ter di te
a BR-226 en tre os Kms 345 e 366.

A de ci são ju di ci al veio após um re- 
la tó rio da PRF que iden ti û cou a in ten- 
ção de blo quei os na ro do via fe de ral,
tan to por par te de in dí ge nas co mo de
ca mi nho nei ros. <Tra ta-se de pe di do
da União for mu la do no plan tão ju di- 
ciá rio da noi te de quin ta-fei ra, 21 de
ju lho de 2022. No ti cia a re que ren te
que há gru po de in dí ge nas, li de ra dos
pe los ca ci ques Lu ci a no e Amo rim,
pre ten den do in ter di tar a BR-226 nas
pro xi mi da des da Re ser va In dí ge na
Ca na bra va. A in for ma ção te ria si do
ob ti da pe la Po lí cia Ro do viá ria Fe de- 
ral. No mes mo re la tó rio, a PRF no ti cia
que ca mi nho nei ros (sem li de ran ça
iden ti û ca da) es ta ri am, igual men te,
or ga ni zan do in ter di ção da mes ma ro- 
do via, em re ta li a ção ao pos sí vel blo- 
queio de ama nhã e a su ces si vos blo- 

quei os já pro mo vi dos por in dí ge nas
na que la re gião nos úl ti mos trin ta di- 
as. Re quer a au to ra, em sín te se, man- 
da do pa ra que os réus se abs te nham
de ocu par, obs truir ou di û cul tar a pas- 
sa gem nos tre chos da Ro do via BR-
226, em es pe ci al en tre os Kms 345 e
366, nas pro xi mi da des da Re ser va In- 
dí ge na Ca na bra va, nos Mu ni cí pi os de
Je ni pa po dos Vi ei ras (mai or tre cho e
mais re cor ren te pon to de in ter di ção),
Bar ra do Cor da e Gra jaú, to dos des te
Es ta do do Ma ra nhão=, diz tre cho da
de ci são.

A BR-226 já foi blo que a da três ve zes
ape nas nes te mês, en tre os mu ni cí pi- 
os de Bar ra do Cor da e Gra jaú. Um dos
blo quei os te ve du ra ção de mais de 50
ho ras e pro vo cou mui tos pre juí zos.
<Ape sar dis so, a pe ti ção es tá ins truí da
com re la tó rio da Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral, que nar ra su ces si vos blo- 
quei os na que la ro do via ao lon go das
úl ti mas se ma nas e, mais gra ve ain da,
pin ta um qua dro de con üi to bas tan te
avan ça do en tre in dí ge nas e ca mi nho- 
nei ros e en tre os in dí ge nas e ór gãos
res pon sá veis pe lo cui da do das po pu- 
la ções na ti vas, já que uma das de- 
man das no ti ci a da é a subs ti tui ção do
atu al di re tor do Dis tri to Sa ni tá rio Es- 
pe ci al In dí ge na (DSEI)=.

As mul tas são pa ra pes so as, lí de res
de mo vi men tos e en ti da des, que va ri- 
am de R$ 1.000 pa ra quem es ti ver no
lo cal blo que an do a via fe de ral, R$ 10
mil pa ra quem for o co or de na dor do
mo vi men to de blo queio e R$ 20 mil
pa ra a en ti da de en vol vi da no blo- 
queio da ro do via fe de ral. <An te o ex- 

pos to, CON CE DO IN TER DI TO PROI- 
BI TÓ RIO pa ra o ûm de proi bir que os
re que ri dos (iden ti û ca dos na ini ci al e
no iní cio des ta de ci são) ocu pem, in- 
ter di tem ou de qual quer for ma di û-
cul tem a pas sa gem de pes so as e veí- 
cu los, de qual quer na tu re za, nos tre-
chos da BR-226 , nas pro xi mi da des da
Re ser va In dí ge na Ca na bra va, nos Mu- 
ni cí pi os de Je ni pa po dos Vi ei ras (mai- 
or tre cho e mais re cor ren te pon to de
in ter di ção), Bar ra do Cor da e Gra jaú,
em es pe ci al en tre os Kms 345 e 366.
Ca so o in ter di to proi bi tó rio se ja des- 
res pei ta do, os in fra to res û ca rão su jei- 
tos ao pa ga men to de mul ta diá ria û- 
xa das nos se guin tes ter mos: R$
1.000,00 pa ra ca da in fra tor; R$
10.000,00 pa ra ca da pes soa iden ti û ca- 
da co mo co or de na dor ou lí der da tur- 
ba ção; R$ 20.000,00 pa ra ca da en ti da-
de, agre mi a ção ou mo vi men to en vol-
vi do di re ta men te com a tur ba ção.
Além do pa ga men to da mul ta, os in- 
fra to res û ca rão su jei tos às res pon sa-
bi li da des ci vis e cri mi nais de cor ren tes
de seus atos=, û na li za a de ci são.

Ca so o in ter di to

proi bi tó rio se ja

des res pei ta do, os

in fra to res fi ca rão

su jei tos ao pa ga men to

de mul ta diá ria

CRISE DO TRANSPORTE PÚBLICO

Rodoviários podem parar após reunião
Em meio a uma no va ame a ça de

gre ve dos Ro do viá ri os, o pre si den te
do Sin di ca to dos Ro do viá ri os do Ma- 
ra nhão, Mar ce lo Bri to, re a li zou uma
co le ti va, na úl ti ma quin ta-fei ra (21) e
deu de ta lhes so bre to da a si tu a ção
que en vol ve os co bra do res e as em- 
pre sas de ôni bus.

A par tir de uma lei mu ni ci pal san ci- 
o na da em fe ve rei ro des se ano, û cou
proi bi do que mo to ris tas que atu am
no sis te ma de trans por te pú bli co de
São Luís, tam bém acu mu lem a fun- 
ção de co bra dor, ou se ja, li nhas de
ôni bus nes sa con di ção, de ve ri am de
ime di a to se ade quar, só que na prá ti- 
ca não é is so que es tá acon te cen do.

O Sin di ca to dos Ro do viá ri os, atra- 
vés de ûs ca li za ções re a li za das nos úl- 
ti mos me ses, iden ti û cou que vá ri as li- 
nhas de ôni bus na ca pi tal, con ti nu am
cir cu lan do com um úni co Ro do viá rio,
exer cen do du pla fun ção, ou se ja, o
mo to ris ta fa zen do o tra ba lho de co- 
bra dor tam bém. Di an te des sa cons ta- 
ta ção, os re pre sen tan tes da en ti da de
se reu ni ram com o sin di ca to pa tro nal,
SET e exi gi ram a ime di a ta rein te gra- 
ção dos co bra do res nas re fe ri das li- 
nhas.

O en con tro en tre os dois sin di ca tos
não re sul tou em con sen so al gum, o
que mo ti vou o Sin di ca to dos Ro do viá- 
ri os, ado tar me di das mais enér gi cas,
pa ra fa zer va ler o que diz a le gis la ção
em fa vor dos tra ba lha do res.

A en ti da de aguar da um po si ci o na- 
men to do SET pa ra que pos sa to mar
as pro vi dên ci as ca bí veis no que se re- 
fe re aos co bra do res. Ca so as rei vin di- 
ca ções não se jam aten di das, na pró xi- 
ma se gun da-fei ra (25), os Ro do viá ri os
se reu ni rão no va men te, pa ra que jun- 
tos de ci dam, in clu si ve, pe la de üa gra- 
ção de mo vi men to gre vis ta no sis te- 
ma.

<São en tre 600 e 700 co bra do res
que fo ram des li ga dos do sis te ma,
mes mo com uma lei va len do, em fa- 
vor da ca te go ria. Não va mos to le rar
es se ti po de pos tu ra dos pa trões, que
in sis tem em re ti rar os di rei tos e des- 
res pei tam os Ro do viá ri os. Es ta mos no
aguar do de um po si ci o na men to da
pa tro nal. Ca so is so não acon te ça, na
se gun da-fei ra (25), da re mos iní cio a
to dos os trâ mi tes le gais, cum prin do
os pra zos ju di ci ais, pa ra que as sim,
pos sa mos de üa grar uma no va gre ve.
So li ci ta mos que a Pre fei tu ra de São
Luís, por meio da SMTT, tam bém ûs- 
ca li ze e co bre dos em pre sá ri os, o
cum pri men to da lei, pa ra que o sis te- 
ma de trans por te pú bli co em São Luís,
vol te a ope rar de for ma ade qua da e
sem pre ju di car tra ba lha do res e usuá- 
ri os. Se os em pre sá ri os não rein te gra- 

rem os co bra do res no sis te ma, cru za-
re mos mais uma vez os nos sos bra- 
ços=, aûr mou Mar ce lo Bri to, Pre si-
den te do Sin di ca to dos Ro do viá ri os
do Ma ra nhão.

São en tre 600 e 700

co bra do res que fo ram

des li ga dos do sis te ma,

mes mo com uma lei

va len do, em fa vor da

ca te go ria. Não va mos

to le rar es se ti po de

pos tu ra dos pa trões, que

in sis tem em re ti rar os

di rei tos e des res pei tam

os Ro do viá ri os. Es ta mos

no aguar do de um

po si ci o na men to da

pa tro nal
• 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)

<Fa zer só o pos sí vel
não bas ta. É pre ci so
fa zer o ne ces sá rio=

Nes te ar ti go, J. Pe dro Cor rêa co men ta so bre a pos si- 
bi li da de de em pre sas par ti cu la res pa tro ci na rem pro- 
gra mas de se gu ran ça no trân si to. 
“Fa zer só o pos sí vel não bas ta. É pre ci so fa zer o ne ces sá- 
rio”. A fra se é atri buí da ao ex-pri mei ro-mi nis tro do Rei- 
no Uni do, Wisn ton Chur chill quan do co bra va de seus
su bor di na dos so bre o de sem pe nho dos sis te mas de de- 
fe sa bri tâ ni cos du ran te o bom bar deio aé reo na zis ta na
se gun da guer ra mun di al.

Me lem brei da fra se se ma na pas sa da quan do par ti ci- 
pa va da Reu nião de Ato res em Se gu ran ça Viá ria em Bra- 
sí lia na se de da OPAS. Di an te do gran de nú me ro de pri o- 
ri da des que o go ver no bra si lei ro tem pe la fren te pa ra fa- 
zer fun ci o nar o Pna trans, e em fa ce das li mi ta ções de re- 
cur sos hu ma nos e û nan cei ros, a gran de per gun ta era
co mo a Se na tran vai dar con ta de sua mis são.

Sem dú vi da, é um de sa ûo e tan to pois nin guém ig no- 
ra o quan to o Bra sil pre ci sa me lho rar seu sis te ma de
trân si to e pa ra is to vai ne ces si tar de re cur sos que, nes te
mo men to, não es tão dis po ní veis. Aliás, quan do pro mo- 
veu o De na tran à ca te go ria de Se cre ta ria Na ci o nal de
Trân si to, o go ver no já avi sou que não te ria re cur sos pa ra
re for çar o cai xa. Os go ver nos es ta du ais, por mais que se
pro po nham a aju dar o Pna trans, tam pou co têm so bras
or ça men tá ri as pa ra mo vi men tar o pro gra ma em seu
ter ri tó rio. Res ta, en tão aos mu ni cí pi os, en con trar mei os
de in ves tir em se gu ran ça viá ria e, as sim ga ran tir uma
par ti ci pa ção hon ro sa na se gun da dé ca da mun di al de
ações de trân si to, mas to dos sa be mos tam bém da pe nú- 
ria em que vi vem as pre fei tu ras bra si lei ras.

Fre de ri co Car nei ro, ti tu lar da Se na tran, mos tra co- 
ra gem pa ra en fren tar o de sa fio e não es mo re ce di an te
do qua dro na da ani ma dor.
Es ta se ma na re ce bi in for ma ções de ór gãos de trân si to
da In gla ter ra so bre a Se ma na Na ci o nal do Trân si to no
Rei no Uni do. Lá es te ano o te ma se rá “Vi as Se gu ras pa- 
ra To dos”. Me deu uma boa ideia de co mo, no trân si to,
as coi sas po dem ser fei tas com mais efi cá cia e pou co di- 
nhei ro.

A se ma na in gle sa vai ocor rer en tre 14 e 20 de no- 
vem bro e reu ni rá co mu ni da des e pro fis si o nais de to do
o Rei no Uni do.
A cam pa nha des te ano te rá um pú bli co es pe cí û co fo ca- 
do em ca da dia da se ma na pa ra des ta car a va ri e da de de
pes so as, or ga ni za ções e gru pos co mu ni tá ri os usuá ri os
do trân si to. O pri mei ro dia se rá de di ca do ao trans por te
ati vo, pe des tres, ci clis tas; o se gun do aos que têm di û cul- 
da de fí si ca de lo co mo ção; o ter cei ro, aos mo to ci clis tas;
o quar to ao se tor pri va do, em pre ga do res e fro tis tas e o
quin to, aos mo to ris tas.

As sim, anun ci an do em maio e já ofe re cen do sub sí di- 
os pa ra de sen vol ver a cam pa nha em no vem bro, dá tem- 
po su û ci en te de pre pa rar os par cei ros de ca da área pa ra
fa zer bem seu tra ba lho. Co mo em to dos os anos, to da a
cam pa nha é co or de na da pe la Think!, uma das mais an- 
ti gas ONGs do Rei no Uni do. Um de ta lhe im por tan te que
me cha mou aten ção. A cam pa nha des te ano é pa tro ci- 
na da por du as em pre sas. Is so re ve la que, não ten do re- 
cur sos pró pri os pa ra cus te ar seus pro gra mas de ação, a
en ti da de bus ca apoio na ini ci a ti va pri va da pa ra cus te ar
su as ações. A Se ma na Na ci o nal do Trân si to é a mai or
mo bi li za ção do Rei no Uni do na área do trân si to e en vol- 
ve rá to da a so ci e da de.

Con to es te de ta lhe pa ra me re fe rir de no vo à fra se de
Chur chill: “não bas ta fa zer o pos sí vel, é pre ci so fa zer o
ne ces sá rio” ou se ja: se não há re cur sos no or ça men to
pa ra cus te ar o pla no de ações, bus que-se o re cur so on de
ele es te ja dis po ní vel. Is to le van ta um pon to que não me
ocor re ter vis to na nos sa his tó ria re cen te: a par ti ci pa ção
do se tor pri va do pa tro ci nan do ações do go ver no em
pro gra mas de trân si to. O te ma em si não é no vo, mas o
en vol vi men to con cre to me pa re ce ser uma es pé cie de
ta bu.

Tra ta-se de um te ma re la ti va men te no vo no país. No
en tan to, pen so que de ve se dis cu tir o en vol vi men to de
em pre sas pri va das no apoio a pro gra mas de se gu ran ça
no trân si to. 

Cla ro que se tra ta de te ma de li ca do em ra zão da for- 
ma co mo es ta re la ção po de se de sen vol ver. Con tu do, é
uma par ce ria que se ob ser va em ou tros lu ga res do mun- 
do e que tam bém po de aju dar mui to o Bra sil. Aliás, a jul- 
gar pe la ma nei ra in ten sa co mo se de sen vol ve ho je a
pro pa gan da e o mar ke ting ins ti tu ci o nal, me pa re ce ine- 
vi tá vel que es ta apro xi ma ção ocor ra de for ma mais ace- 
le ra da. O im por tan te é que trans cor ra den tro de pa drões
éti cos e res pon sá veis.

Fon te:por tal do tran si to.com.br (tre chos do ar ti go de J.
Pe dro Cor rêa é con sul tor em pro gra mas de se gu ran ça
no trân si to)

Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Art. 28. O con du tor de ve rá, a to do mo men to, ter do- 

mí nio de seu veí cu lo, di ri gin do-o com aten ção e cui da- 
dos in dis pen sá veis à se gu ran ça do trân si to.

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

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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O aplicativo de mensagens mais usado no país, o WhatsApp, é um dos alvos
preferenciais dos bandidos para enviar mensagens falsas e realizar golpes

So bre a Soft plan

DICAS

Como não cair em
golpes nas redes sociais

O
bra si lei ro pas sa ca da vez 
mais tem po na ve gan do na 
in ter net, se ja em stre a ming, 
si tes, apli ca ti vos ou re a li- 

zan do com pras on li ne, mas bas ta 
uma pe que na de sa ten ção, pa ra que o 
usuá rio caía em gol pes di gi tais, cli- 
can do em al gum link frau du len to, 
pro mo ção de pro du tos fal sos ou até 
ter o per ûl hac ke a do nas re des so ci ais, 
mo da li da de que vem cres cen do nos 
úl ti mos anos no mun do e prin ci pal- 
men te no Bra sil, e os cri mi no sos se 
apro vei tam pa ra re a li zar anún ci os e 
apli car gol pes nos se gui do res.

Se gun do uma aná li se da Kaspersky, 
re a li za da por meio dos usuá ri os do 
sis te ma ope ra ci o nal An droid, 89,6% 
dos links ma li ci o sos re por ta dos es tão 
con cen tra dos no apli ca ti vo What- 
sApp, sen do a gran de par te com pos ta 
por men sa gens que pro me tem pro- 
mo ções in crí veis. <Es se é o ti po de gol- 
pe mais co mum e o mais pra ti ca do no 
Bra sil, co nhe ci do co mo phishing, que 
tem o ob je ti vo de rou bar in for ma ções 
pes so ais do usuá rio ou da dos ban cá- 
ri os, por meio de links fal sos, se ja pe- 
las men sa gens ins tan tâ ne as nas re des 
so ci ais, SMS e e-mails. É ne ces sá rio û- 
car aten to, pois bas ta um cli que no 
link ma li ci o so que vo cê cor re o ris co 
de ter os da dos rou ba dos=, des ta cou 
Da ni el Miz ga, He ad de Se gu ran ça da 
In for ma ção da Soft plan, uma das 
mai o res em pre sas de soft ware do 
país.

O es pe ci a lis ta re for ça a im por tân- 
cia de o usuá rio nun ca cli car em links 
que não te nha cer te za, ou se ja, que 
não fo ram en vi a dos por re me ten tes 
con ûá veis ou que não es tá es pe ran do.

89,6% DOS LINKS MALICIOSOS ESTÃO CONCENTRADOS NO APLICATIVO WHATSAPP

<É im por tan te não for ne cer seus da- 
dos pes so ais pa ra si tes em que des co- 
nhe ça e pres te aten ção tam bém em 
in va sões nas re des so ci ais, exis tem ca- 
sos de hac kers que se apro pri am de 
con tas co mo no Ins ta gram, por exem- 
plo, pa ra anun ci ar pro du tos fal sos 
me di an te pa ga men to ins tan tâ neo, via 
Pix=, des ta cou.

No pe río do au ge da pan de mia, en-
tre 2020 e 2021, o Bra sil foi o país com 
mai or nú me ro de ata ques des sas 
men sa gens frau du len tas 
(phishing). Ou tra di ca de Miz ga, é evi- 
tar ex por in for ma ções de da dos pes- 
so ais nas re des, co mo no me com ple to 
ou CPF, além de não dei xar o per ûl de 
for ma pú bli ca.

Invasões de contas no WhatsApp e Instagram

O 8se ques tro do What sApp9, tem co- 
mo ob je ti vo o cri mi no so en vi ar men- 
sa gens pa ra os con ta tos da ví ti ma, so- 
li ci tan do uma con tri bui ção via Pix. O
di nhei ro ob ti do pe lo gol pis ta, ge ral- 
men te é trans fe ri do pa ra con tas la- 
ran jas, pa ra que o sa que se ja re a li za do
de for ma mais rá pi da.

<Co mo me di da de se gu ran ça, as- 
sim que a pes soa re ce ber o ata que, é
im por tan te ela avi sar os fa mi li a res e
ami gos, pa ra que mais pes so as não
se jam pre ju di ca das, e co mo meio de
pre ven ção ao ata que no What sApp, a
di ca de se gu ran ça é ha bi li tar a ve ri û- 
ca ção em du as eta pas no apli ca ti vo,
nun ca re a li zar de pó si tos quan do so li- 
ci ta do por men sa gens, e ao ser clo na- 
do, en trar em con ta to pa ra a re cu pe- 
ra ção da con ta, por meio do e-mail:
sup port@what sapp.com=, in for mou
Miz ga.

No ca so do Ins ta gram, o gol pe tam- 
bém é bem pa re ci do com o men ci o- 
na do an te ri or men te, pois o hac ker in- 
va de o per ûl, as su me a iden ti da de da

ví ti ma e co me ça a ofe re cer pro du tos e
ser vi ços via pa ga men to Pix. Pa ra rou- 
bar o per ûl, o cri mi no so ge ral men te
abor da a ví ti ma pe lo di rect, re la tan do
que ela foi con tem pla da com al gum
prê mio ou des con to.

<A re co men da ção é sem pre pos suir
se nhas for tes e úni cas pa ra o apli ca ti- 
vo, além de des con û ar de men sa gens
com o se lo azul, pois o pró prio Ins ta- 
gram não en via men sa gens via di rect.
Não vin cu le o seu nú me ro de ce lu lar
com a con ta, dê pre fe rên ci as a nú me- 
ros voip – li nha te lefô ni ca que usa es- 
sa tec no lo gia de trans mis são so no ra
pe la in ter net=, dis se o He ad da Soft- 
plan.

A Soft plan é uma das mai o res de- 
sen vol ve do ras de soft ware do país, re- 
fe rên cia em trans for ma ção di gi tal em
ór gãos pú bli cos e em pre sas pri va das.
A em pre sa ofe re ce tec no lo gi as es pe ci- 
a li za das pa ra os seg men tos de Ges tão
Pú bli ca, Jus ti ça e In dús tria da Cons- 

tru ção e atua em to do ter ri tó rio na ci- 
o nal e na Colôm bia. Em 2021, ob te ve
um fa tu ra men to de R$428 mi lhões e
pa ra 2022 tem ex pec ta ti vas de cres ci-
men to de mais de 35%.

A re co men da ção é

sem pre pos suir se nhas

for tes e úni cas pa ra o

apli ca ti vo, além de

des con fi ar de men sa gens

com o se lo azul, pois o

pró prio Ins ta gram não

en via men sa gens via

di rect

So bre o Ins ti tu to Iguá

ITA PE CU RU E ARA RI

Ins ti tu to Iguá le va rá
tra ta men to de
es go to a es co las

Em par ce ria com o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi- 
men to Econô mi co e So ci al – BN DES, o Gru po Ti gre, por
in ter mé dio da Ti gre Água e Eüu en tes (TAE), o ICRH (Ins- 
ti tu to Car los Ro ber to Han sen) e o Ins ti tu to Iguá ce le bra- 
ram acor do de co o pe ra ção téc ni ca pa ra im ple men tar
sis te mas de co le ta e tra ta men to de es go to em es co las
pú bli cas da zo na ru ral dos mu ni cí pi os de Ita pe cu ru Mi- 
rim e Ara ri, no Ma ra nhão.  A pri mei ra ação da par ce ria
aten de rá, em ca rá ter pi lo to, até 10 es co las ru rais, be ne û- 
ci a das pe la Ini ci a ti va Água nas Es co las, re a li za da no âm- 
bi to do Pro gra ma Cis ter nas, do Go ver no Fe de ral.

Em 2021, a Di re to ria do BN DES apro vou apoio û nan- 
cei ro de R$ 20 mi lhões pa ra a Ini ci a ti va Água nas Es co- 
las, que da rá aces so a água a mais de 2.100 es co las do se- 
miá ri do. Em par ce ria com a Fun da ção Ban co do Bra sil,
que do a rá ou tros R$ 20 mi lhões, a ini ci a ti va de ve con tri- 
buir pa ra o au men to da frequên cia es co lar e pa ra a qua- 
li da de da ali men ta ção das cri an ças, bem co mo co la bo- 
rar pa ra a re du ção da in ci dên cia de do en ças e do tem po
des pen di do na bus ca por água.

De for ma co or de na da com as ações da Ini ci a ti va
Água nas Es co las, o Gru po Ti gre do a rá equi pa men tos,
de sen vol vi dos pe la TAE, que fa zem co le ta e tra ta men to
lo cal de eüu en tes ba se a dos em tec no lo gia bi o ló gi ca ae- 
ró bia de lo dos ati va dos. Com ca pa ci da de de tra ta men to
de até 800 li tros/dia, es ses equi pa men tos apre sen tam
bai xo con su mo ener gé ti co (15W/H/usuá rio), e con tam
com to das as eta pas do pro ces so in te gra das, ga ran tin do
fa ci li da de na ins ta la ção e bai xa exi gên cia de ma nu ten- 
ção e sem ofe re cer odor. <O pro du to ga ran te al ta eû ci ên- 
cia no tra ta men to e pro me te ser uma so lu ção viá vel pa ra
po pu la ções e áre as on de a re de de co le ta não con se gue
che gar atu al men te=, es cla re ce Ewer ton Gar cia, di re tor
res pon sá vel pe la uni da de de ne gó ci os da Ti gre.

O Ins ti tu to Iguá é o res pon sá vel pe la con tra ta ção da
or ga ni za ção so ci al que fa rá a ins ta la ção dos equi pa- 
men tos nas es co las se le ci o na das, tra ba lhan do o en ga ja- 
men to co mu ni tá rio e a edu ca ção am bi en tal de alu nos e
pro fes so res. O par cei ro téc ni co do Ins ti tu to se rá o CPDC
(Cen tro Po pu lar de Cul tu ra e De sen vol vi men to), or ga ni- 
za ção não-go ver na men tal que há mais de trin ta anos
atua nas áre as de edu ca ção po pu lar e de sen vol vi men to
co mu ni tá rio sus ten tá vel. <O Pro gra ma é um exem plo de
po lí ti ca pú bli ca eû caz e, em com ple men to a is so, pre- 
ten de mos le var al ter na ti vas de co le ta e tra ta men to de
es go to des cen tra li za das, pro mo ven do uma me lho ria de
vi da pa ra mui tos alu nos e pro fes so res. A ins ta la ção se rá
fei ta com o apoio de or ga ni za ção so ci al se le ci o na da,
con tan do com o en vol vi men to e a par ti ci pa ção de to da
a co mu ni da de es co lar. Es se en ga ja men to é fa tor crí ti co
pa ra o su ces so da ini ci a ti va, já que os be ne û ciá ri os pre- 
ci sam en ten der o pro ces so e par ti ci par ati va men te de
sua ges tão pós-im plan ta ção=, re for ça Re na ta Rug gi e ro
Mo ra es, Pre si den te do Ins ti tu to Iguá, or ga ni za ção da so- 
ci e da de ci vil, que tem co mo mis são con tri buir pa ra a
uni ver sa li za ção do sa ne a men to no Bra sil, por meio da
ino va ção e da edu ca ção pa ra o de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel.

A ins ta la ção se rá fei ta com o apoio

de or ga ni za ção so ci al se le ci o na da,

con tan do com o en vol vi men to e a

par ti ci pa ção de to da a co mu ni da de

es co lar. Es se en ga ja men to é fa tor

crí ti co pa ra o su ces so da ini ci a ti va,

já que os be ne fi ciá ri os pre ci sam

en ten der o pro ces so e par ti ci par

ati va men te de sua ges tão pós-

im plan ta ção

Além de au xi li ar es sas es co las e, con se quen te men te
as du as ci da des ma ra nhen ses, de acor do com Re na ta, o
pro je to ten de a se tor nar exem plo, com a apre sen ta ção
dos re sul ta dos po si ti vos no de sem pe nho das es co las e
das cri an ças be ne û ci a das. A ex pec ta ti va é de que a ex pe- 
ri ên cia ge re co nhe ci men to que pos sa ser apro vei ta do
em po lí ti cas pú bli cas.

O Ins ti tu to Iguá de Sus ten ta bi li da de nas ceu da in ten- 
ção da Iguá Sa ne a men to, em pre sa in ves ti da da IG4 Ca- 
pi tal, em fa zer a di fe ren ça no se tor, pro mo ven do a am- 
pli a ção do im pac to so ci al des sa ati vi da de. Pa ra is so, as- 
su miu uma mis são am bi ci o sa: con tri buir pa ra a uni ver- 
sa li za ção do sa ne a men to no Bra sil, por meio da ino va- 
ção no se tor e da edu ca ção pa ra o de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel. A en ti da de com pre en de que atu ar no sa ne a- 
men to vai além de tra tar e for ne cer água ou co le tar e tra- 
tar o es go to. Sig ni û ca le var dig ni da de, saú de e pers pec- 
ti va de fu tu ro pa ra mi lha res de bra si lei ros. O Ins ti tu to
Iguá é uma as so ci a ção sem ûns lu cra ti vos, de di rei to pri- 
va do, que nas ceu de for ma in de pen den te e atua de for- 
ma mul ti se to ri al, reu nin do es for ços de di ver sas em pre- 
sas e or ga ni za ções pa ra a cau sa do sa ne a men to.

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho
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A primeira decisão motense está marcada para este sábado (23), às 17h no Estádio
Canarinho, em Boa Vista, e o jogo de volta será no próximo domingo (31), em São Luís

In ven ci bi li da de na Res sa ca -
da Guer re ro não en ca rar o Fla

MATA-MATA

Moto Club encara o
Mundão pela Série D
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial

O
Mo to Club li te ral men te vai 
en fren tar o <Mun dão= lo go 
na pri mei ra par ti da do ma- 
ta-ma ta. O ti me ma ra nhen- 

se em bar cou na úl ti ma quin ta-fei ra 
(21), pa ra o pri mei ro jo go do pri mei ro 
ma ta-ma ta da Sé rie D do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro 2022. O jo go é con tra São 
Rai mun do-RR, co nhe ci do pe la sua 
tor ci da co mo <Mun dão=, no Es tá dio 
Ca na ri nho, em Boa Vis ta. O téc ni co 
Jú lio Cé sar vai po der con tar com mais 
um re for ço pa ra par ti da.

Dois jo ga do res que fo ram re cém-
con tra ta dos ga nha ram con di ções de 
jo go di an te da Con fe de ra ção Bra si lei- 
ra de Fu te bol (CBF), pois os no mes 
de les já fo ram pu bli ca dos no Bo le tim 
In for ma ti vo Diá rio (BID) da CBF. O 
cen tro a van te Wal la ce Li ma e o ata- 
can te de la do Ygor Ba dio, que foi o úl- 
ti mo con tra ta do, já es tão ap tos pa ra 
jo gar e à dis po si ção da co mis são téc- 
ni ca. Po rém, so men te o Ba dio foi re la- 
ci o na do e vi a jou com o elen co pa ra o 
pri mei ro jo go do ma ta-ma ta.

O de ta lhe é que nem Wal la ce Li ma e 
nem o ata can te Enz zo não apa re ce- 
ram en tre os jo ga do res re la ci o na dos 
pa ra par ti da, am bos fi can do em São 
Luís. Co mo o Enz zo não apre sen tou 
pro ble mas fí si cos a op ção de dei xar o 
ata can te foi pu ra men te téc ni ca. Enz- 
zo vi nha sen do, in clu si ve, ti tu lar do 
Mo to Club e res pon sá vel por gols im- 
por tan tes na cam pa nha da Sé rie D.

A pri mei ra de ci são mo ten se es tá 
mar ca da pa ra es te sá ba do (23), às 17h 
no Es tá dio Ca na ri nho, em Boa Vis ta.,

Pró xi ma fa se

• Ju ven tu de Sa mas x Ama zo nas

• Sou sa x La gar to
• São Rai mun do-AM x To can ti nó po- 
lis
• San ta Cruz x Re trô
• São Rai mun do-RR x Mo to Club
• Ja cui pen se x Amé ri ca-RN
• Pa ca jus x Rio Bran co-AC
• Afo ga dos x ASA
• No va Ve né cia x Bra si li en se
• Por tu gue sa-RJ x Ai mo ré
• Cos ta Ri ca-MS x Bahia de Fei ra
• Azu riz x São Ber nar do
• Ope rá rio VG x Pou so Ale gre
• FC Cas ca vel x Pa ra ná
• Re al No ro es te x Aná po lis
• Oes te x Ca xi as

O MOTO CLUB  SEGUE SENDO UMAS DAS MELHORES EQUIPES DA SÉRIE D DO BRASILEIRO

YAGO FERREIRA

e o jo go de vol ta se rá no pró xi mo do- 
min go (31), em São Luís.

A pro vá vel equi pe ti tu lar do Pa pão 
po de ser: Ro dri go Car va lho; Dou glas, 
Ro dri go Mi la nez, De dé e Ca ri o ca; Jair, 
Lu cas Hulk, Ro nald e Eli o mar; Má rio 
Sér gio e Dag son.

Quem pas sar no con fron to en tre 
São Rai mun do-RR e Mo to Club en- 
fren ta rá nas oi ta vas de fi nal o clas si fi- 
ca do do du e lo en tre Ja cui pen se e 
Amé ri ca-RN.

Con fron tos da se gun da fa se

CONTRA O AVAÍ

Dorival vai fazer rodízio na defesa do Flamengo

O téc ni co Do ri val Ju ni or tem fei to
um re ve za men to en tre os jo ga do res
do Fla men go com se gui das se ma nas
chei as na tem po ra da. Nes te do min go,
às 11h, con tra o Avaí, na Res sa ca da,
em Flo ri a nó po lis, ele vai man ter es se
ro dí zio, mas des ta vez ape nas na par te
de fen si va.

Pa ra fe char o pri mei ro tur no do
Bra si lei rão, Do ri val vai man dar a
cam po a se guin te es ca la ção: San tos,
Matheu zi nho, Fa brí cio Bru no, Pa blo e
Ayrton Lu cas; Di e go, João Go mes, Ri- 
bei ro e Ar ras ca; Pe dro e Ga bri el.

Em re la ção ao jo go pas sa do, Do ri- 
val al te rou to do o quar te to de fen si vo,
que ha via en fren ta do o Ju ven tu de
com Ro di nei, Da vid Luiz, Léo Pe rei ra
e Fi li pe Luís. 

No meio-cam po, o trei na dor tam- 
bém de ci diu es ca lar Di e go, que ha via
si do ti tu lar con tra o Co ri ti ba, na va ga
de Thi a go Maia, sus pen so.

O res tan te do ti me, com João Go- 
mes, Ar ras ca e ta, Ever ton Ri bei ro, Pe- 
dro e Ga bri el, se rá o mes mo do jo go
con tra o Ju ven tu de, quan do o ti me

con se guiu sua mai or vi tó ria no Bra si- 
lei rão, por 4 a 0.

O Avaí re ce be o Fla men go nes te do- 
min go, em du e lo vá li do pe lo Bra si lei- 
rão, e vai de fen der a in ven ci bi li da de
di an te da equi pe ca ri o ca no es tá dio
da Res sa ca da. Em jo gos ofi ci ais, o Ru- 
bro-Ne gro ja mais ven ceu na ca sa do
Leão. Fo ram cin co con fron tos até o
mo men to, com três vi tó ri as da equi pe
ca ta ri nen se e dois em pa tes.

Em 1974, o Fla men go le vou a me- 
lhor so bre o Avaí em Flo ri a nó po lis,
mas a par ti da foi dis pu ta da no es tá dio
Or lan do Scar pel li, que per ten ce ao Fi- 
guei ren se. A Res sa ca da foi inau gu ra- 
da no ve anos de pois.

No re tros pec to ge ral, o ti me co- 
man da do por Do ri val Jú ni or le va van- 
ta gem no con fron to. São cin co vi tó ri- 
as con tra três do Leão, além de cin co
em pa tes.

A par ti da na ca pi tal ca ta ri nen se é
vá li da pe la 19ª ro da da da Sé rie A e co- 

me ça às 11h (de Bra sí lia). Com in gres-
sos es go ta dos, o du e lo vai lo tar a Res- 
sa ca da.

Pa o lo Guer re ro foi apro va do nos
exa mes mé di cos, trei nou com o elen-
co e es tá re gu la ri za do no Bo le tim In-
for ma ti vo Diá rio (BID) co mo jo ga dor
do Avaí. Des ta for ma, o ata can te de 38
anos fi ca à dis po si ção do téc ni co Edu- 
ar do Bar ro ca pa ra es tre ar na Sé rie A
do Cam pe o na to Bra si lei ro com a ca- 
mi sa azul e bran ca.

No en tan to, ape sar do re gis tro no
sis te ma da Con fe de ra ção Bra si lei ra de
Fu te bol (CBF), Guer re ro ain da não
tem da ta pa ra es tre ar na com pe ti ção
na ci o nal. O clu be azur ra de ve dar
aten ção à par te fí si ca do ata can te, que
es tá sem atu ar des de ou tu bro de 2021,
quan do res cin diu com o In ter na ci o- 
nal.

O ata can te pe ru a no é bem co nhe- 
ci do no Bra sil. Além do Co lo ra do, pas- 
sou por Fla men go e Co rinthi ans, on- 
de con quis tou o Mun di al de Clu bes.

Sub-15

SUB-13 E SUB-15

Fi nais da Ta ça Ilha
se rão do min go no
Nho zi nho San tos

Os cam peões dos tor nei os Sub-13 e Sub-15 da pri- 
mei ra edi ção da Ta ça Ilha de São Luís de Fu te bol de Ba- 
se, com pe ti ção pa tro ci na da pe lo go ver no do Es ta do e
pe lo El Ca miño Su per mer ca dos por meio da Lei Es ta du- 
al de In cen ti vo ao Es por te, se rão co nhe ci dos nes te do- 
min go (24). Pe lo Sub-13, Cru zei ro e Pal mei ri nha, du as
das es co li nhas de fu te bol mais vi to ri o sas de São Luís,
de ci di rão o tí tu lo a par tir das 7h45. Na sequên cia, às
9h15, a bo la ro la pa ra Fu ra cão x Ino var pe la fi nal do Sub-
15. As du as par ti das ocor re rão no Es tá dio Nho zi nho
San tos, em São Luís.

No du e lo pe lo tí tu lo do tor neio Sub-13, o Pal mei ri nha
che ga à de ci são com uma cam pa nha per fei ta: qua tro vi- 
tó ri as em qua tro jo gos. Nas fa ses an te ri o res, o Pal mei ri- 
nha não te ve di fi cul da des pa ra eli mi nar o Olím pi ca e o
Fla men go com triun fos por go le a da.

Já o Cru zei ro, te ve con fron tos com pli ca dos nas quar- 
tas e nas se mi fi nais.  Nas quar tas de fi nal, eli mi nou o Ju- 
ven tu de. No jo go de ida, os ti mes fi ca ram no em pa te por
1 a 1 e, na vol ta, a equi pe cru zei ren se fez 2 a 1. Já nas se- 
mis, o Cru zei ro eli mi nou o Atlân ti co nos pê nal tis após
dois em pa tes: 2 a 2 e 1 a 1.

Fu ra cão e Ino var che gam à de ci são do tor neio Sub-15
com cam pa nhas bem pa re ci das e com dis pu tas de pê- 
nal tis na tra je tó ria ru mo à fi nal de do min go. O Fu ra cão
eli mi nou a Pon te Pre ta e o Grê mio nas fa ses an te ri o res.
Já o Ino var, pas sou pe la Afas ca nas quar tas de fi nal e, nas
se mi fi nais, su pe rou o Co mer ci al nas pe na li da des.

Tu do so bre a Ta ça Ilha de São Luís de Fu te bol de Ba se
es tá dis po ní vel no Ins ta gram ofi ci al da com pe ti ção. O
en de re ço é o @ta cai lhaslz.ba se.

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho
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Junho acabou, mas, depois de dois anos sem São João, a festança continua até o final
de julho no Arraial do Shopping da Ilha

Con fi ra as atra ções des te fim de se ma -
na:

Sá ba do (23/07)

Do min go (24/07)

So bre o Co ne xão do Ri so

So bre o Quin tal La goa

FESTA "JULINA"

Confira atrações deste fim
de semana nos arraiais

Com cen te nas de atra ções ju ni nas,
além de shows mu si cais, o ar rai al do
Shop ping da Ilha, re a li za do pe lo go- 
ver no do Es ta do do Ma ra nhão no Es- 
pa ço Re ser va (ave ni da Da ni el de La
Tou che, no bair ro Ipa se), con ti nua
com a fes tan ça.

Na re gião cen tral de São Luís, a fes- 
ta tam bém con ti nua, com ar rai al to do
sá ba do na pra ça Dom Pe dro II, em
fren te à se de da Pre fei tu ra de São Luís.

Ar rai al do Shop ping da Ilha
18h – Tam bor de Cri ou la De se jo do

Nor des te
19h – Show de Ro sa Reis
20h – Cia Ma ri zés
21h – Boi En can tos do Olho D’água
22h – Boi Bar ri ca
23h – Show de Be to Bar bo sa

Ar rai al na Prefs (em fren te à Pre- 
fei tu ra de São Luís)

18h – Tam bor de Cri ou la Ar te Nos sa
19h – Boi de So nhos

20h – Boi da Fé em Deus
21h – Boi Bri lho da Ter ra
22h – Boi de San ta Fé
23h – Boi Ni na Ro dri gues

Ar rai al do Shop ping da Ilha
18h – Tam bor de Cri ou la En can to

de São Be ne di to
19h – Show de Fil tro de Bar ro
20h – Boi Len das e Ma gi as
21h – Show de Lam pa ri na
22h – Boi No vi lho Bran co
23h – Boi de Ri ba mar

"CONEXÃO DO RISO"

Humorista Adamastor Pitaco fará show em São Luís

ALÉM DO SHOW DE HUMOR, TERÁ APRESENTAÇÃO COM BANDAS LOCAIS TOCANDO OS MAIS VARIADOS ESTILOS DA MÚSICA BRASILEIRA

São Luís ga nha rá na pró xi ma se ma- 
na mais uma op ção de en tre te ni men- 
to, mas com uma te má ti ca ex clu si va- 
men te vol ta da ao hu mor. O Quin tal
La goa, gas tro bar lo ca li za do na La goa
da Jan sen, apre sen ta nos di as 27 e 28
de ju lho, o Co ne xão do Ri so, a par tir
das 21h.

E, pa ra lan çar a tem po ra da de apre- 
sen ta ções es pe ci ais, a ca sa re ce be o
hu mo ris ta ce a ren se Ada mas tor Pi ta- 
co. De vol ta à ca pi tal ma ra nhen se,
Ada mas tor, que se in ti tu la o <Lin dão=
é mui to que ri do pe lo pú bli co e fi cou
fa mo so no Bra sil pe lo bor dão <um la- 
do pu xa ao pai e do ou tro pu xa a mãe=,
em alu são à pe ru ca com ca be lo me ta- 
de li so e me ta de cres po. 

O hu mo ris ta ce a ren se já pas sou
por di ver sos pro gra mas de te le vi são,
lí de res de au di ên cia das úl ti mas dé ca- 
das co mo: Faus tão, Pla ne ta Xu xa, A
Pra ça é Nos sa, Pro gra ma do Ra ti nho, e
ou tros.

No pal co do Quin tal La goa Ada- 
mas tor Pi ta co apre sen ta rá um re per- 
tó rio cheio de pi a das, imi ta ções, e
uma va ri e da de dos mai o res su ces sos
dos melôs, pa ró di as acom pa nha das
do seu vi o lão. Va le des ta car que o hu- 
mo ris ta ado ra in te ra gir com o pú bli- 
co, mar ca re gis tra da dos co me di an tes
ce a ren ses e das gran des ca sas de
shows de For ta le za (CE).

Os in gres sos pa ra a apre sen ta ção já
es tão à ven da na Bi lhe te ria Di gi tal.
Me sa pa ra 4 pes so as por R$ 260/ In di- 
vi du al a R$ 65. In for ma ções no (98)
99230-6994. Além do show de hu mor,
ain da ha ve rá apre sen ta ção com ban- 
das lo cais to can do os mais va ri a dos
es ti los da mú si ca bra si lei ra.

De acor do com os pro pri e tá ri os do
Quin tal La goa, os em pre sá ri os Cris ti- 
a no Bar ro so Fer nan des, Evan dro San- 
tos e Ál va ro Car nei ro, o pro je to Co ne- 

xão do Ri so tem um for ma to que é su- 
ces so de pú bli co em vá ri as ca pi tais
bra si lei ras e que une hu mor e mú si ca
em um só lu gar. O Quin tal La goa, uma
vez ao mês, se trans for ma rá nu ma
ver da dei ra noi te nor des ti na, gran des
co me di an tes da nos sa re gião su bi rão
ao pal co do gas tro bar pa ra ani mar o
pú bli co.

O Quin tal La goa, lo ca li za do na La-
goa da Jan sen, pro por ci o na aos cli en- 
tes a at mos fe ra de bo te co com am bi- 
en te am plo, aten di men to per so na li- 
za do e pal co pa ra re ce ber ex po en tes
do sam ba e ar tis tas lo cais da no va ge- 
ra ção.

O es ta be le ci men to fun ci o na de
quar ta a sá ba do, das 18h às 2h. En tre
quar ta-fei ra e sex ta fei ra, a ca sa ofe re- 
ce happy hour com pre ços pro mo ci o-
nais de cer ve jas, cai pi fru tas e pe tis cos
das 18h às 20h.

Ópe ra do Ma lan dro

No vos pro je tos

Co xi as da Me mó ria

ES PE TÁ CU LO

Mu si cal <Ópe ra do
Ma lan dro= re a bre
pal co do Te a tro Arthur
Aze ve do nes te sá ba do

Após três me ses de ina ti vi da de, o Te a tro Arthur Aze- 
ve do vol ta, nes te sá ba do (23), a ser pal co de di ver sas
ma ni fes ta ções cul tu rais lo cais e na ci o nais. Co me çan do
pe lo mu si cal Ópe ra do Ma lan dro.

<Pa ra dar mos start, te re mos, nes ta sex ta, ses são ex- 
clu si va pa ra con vi da dos da pro du ção En can to Co le ti vo,
com o es pe tá cu lo mu si cal Ópe ra do Ma lan dro. Te rão
ses sões gra tui tas no sá ba do e do min go des se mes mo es- 
pe tá cu lo, com re ti ra da de in gres so du as ho ras an tes do
iní cio de ca da ses são=, in for mou o di re tor do TAA, Vic tor
Sil per.

As ati vi da des de es pe tá cu lo e de vi si ta ção gui a da ti- 
nham si do pa ra li sa das pa ra a re a li za ção de ma nu ten- 
ções pe rió di cas no sis te ma de re fri ge ra ção. Ago ra o es- 
pa ço, que é um dos 16 te a tros mo nu men tos do Bra sil,
re tor na com pro du ções que pre ci sa ram ser re ma ne ja- 
das pa ra es te se gun do se mes tre.

O mai or clás si co do te a tro ori gi nal men te bra si lei ro, a
<Ópe ra do Ma lan dro=, de Chi co Bu ar que, vem pa ra a se- 
gun da tem po ra da, con tan do so bre as ro das de ma lan- 
dra gem do Rio de Ja nei ro dos anos 40, com a his tó ria de
Max Over se as, um con tra ban dis ta es qui vo, nun ca cap- 
tu ra do pe la po lí cia. Seu par cei ro, Cha ves, é che fe da po- 
lí cia e co la bo ra com seus pla nos, fa zen do vis ta gros sa. A
adap ta ção do es pe tá cu lo é de Le o nar do Fer nan des e
Nes tor Fon se ca; a di re ção-ge ral é de Le o nar do Fer nan- 
des e Lau an de Ai res; e a pro du ção é da com pa nhia En- 
can to Co le ti vo.

As ses sões se rão di as 23, às 19h; 24, às 15h e às 19h; 27
e 28, às 19h. A en tra da é fran ca e a re ti ra da de in gres sos
se rá du as ho ras an tes de ca da ses são.

Du ran te a pau sa, ou tros pro je tos fo ram de sen vol vi- 
dos, co mo en ca mi nha men to pa ra a inau gu ra ção de
uma rá dio web – que se rá hos pe da da em pla ta for mas de
stre a ming co mo Spotify e De e zer – e im pul si o na men to
do Se tor de Me mó ria e Pes qui sa, que re ce beu, em um
even to so le ne no dia 21 de ju nho – mês em que o Arthur
Aze ve do com ple tou 205 anos –, do cu men tos his tó ri cos
or ga ni za dos pe la pro fes so ra e pes qui sa do ra Ma ri nei de
Câ ma ra.

<Con se gui mos, tam bém, es ta be le cer par ce ri as com
ins ti tui ções de en si no e pes qui sa, pa ra que o Te a tro se ja
es pa ço de apren di za do e co nhe ci men to pa ra alu nos de
Te a tro, Rá dio/TV, His tó ria e Bi bli o te co no mia. As sim, já
es ta mos re ce ben do dis cen tes do cur so de Te a tro, mem- 
bros da Ges tus [Em pre sa Jú ni or de Pro du ções Cul tu rais,
do De par ta men to de Ar tes Cê ni cas da UF MA], pa ra re a- 
li za ção das Se ma nas Ma ra nhen ses de Te a tro e de Dan ça
jun to com a equi pe do Te a tro=, dis se o di re tor.

Ou tra no vi da de se rá uma mi ni ex po si ção in te ra ti va
in ti tu la da <Co xi as da Me mó ria=, que tem su per vi são,
ori en ta ção e tex to cu ra to ri al do pró prio Vic tor Sil per, e
vai abor dar a tra je tó ria do te a tro com cu ri o si da des de
bas ti do res ao lon go de mais de dois cen te ná ri os.

<En tão vai ter um es pa ço que alu de ao nos so ci clo ra- 
ma, que é aque la pe ça de ma dei ra em ci ma do pal co, em
que as pes so as as si nam atrás, e as pes so as po dem in te- 
ra gir co mo se elas fos sem ar tis tas tam bém=, con tou.

A ex po si ção fa rá par te das vi si tas gui a das que re tor- 
nam na pri mei ra se ma na de agos to, de ter ça a do min go,
das 14h às 17h. As vi si tas são gra tui tas e or ga ni za das pa- 
ra tu ris tas e pú bli co lo cal co nhe ce rem os bas ti do res da
ca sa de es pe tá cu lo, de ta lhes ar qui tetô ni cos no es ti lo ne- 
o clás si co, his tó ria de per so na gens ilus tres que mar ca- 
ram épo ca, a exem plo da atriz Apolô nia Pin to – que nas- 
ceu no ca ma rim nº 1 –, e o te a tró lo go e dra ma tur go
Arthur Aze ve do.

Na pro gra ma ção, cons tam tam bém o Duo NU’ZS:
<Chi co Bu ar que – um ou tro Olhar=, dia 29, às 20h30; e o
show do can tor e com po si tor ca ri o ca Cí ce ro, dia 30, às
21h.

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho
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Vereador Gutemberg Araújo discursa expressando gratidão ao Sebrae pelos relevantes serviços prestados ao Maranhão e a
São Luís

Sebrae recebe dupla homenagem da
Câmara Municipal de São Luís

Re le vân cia dos ser vi ços pres ta dos pe la Ins ti tui ção, par ce ria pe lo de sen vol vi men to do Ma ra nhão, li de ran- 
ça no apoio aos pe que nos ne gó ci os e es tí mu lo ao em pre en de do ris mo fo ram des ta ca dos du ran te Ses são So- 

le ne em ho me na gem ao Se brae, na Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís.
Em con ti nui da de à sé rie de ho me na gens pe los 50 anos de fun da ção do Se brae, a Câ ma ra Mu ni ci pal de São

Luís pres tou um du plo re co nhe ci men to à tra je tó ria da Ins ti tui ção, nes ta quin ta-fei ra, 21.
A pri mei ra ho me na gem, na for ma de Ses são So le ne pro pos ta pe la ve re a do ra Kar la Sarney, por meio da qual
di ri gen tes da Ins ti tui ção re ce be ram di plo ma de ho me na gem da que la Ca sa Le gis la ti va. E a ou tra, na for ma
de Mo ção de Aplau sos e Re co nhe ci men to, de au to ria do ve re a dor Dr. Gu tem berg Araú jo, en tre gue na oca- 

sião du ran te a so le ni da de, re a li za da no Ple ná rio Si mão Es tá cio da Sil vei ra.
Além dos dois pro po si to res, pres ti gi a ram a so le ni da de o cor po exe cu ti vo do Se brae (Ra chel Jor dão, di re to ra
de Ad mi nis tra ção e Fi nan ças e su pe rin ten den te em exer cí cio; e o di re tor Téc ni co, Mau ro Bor ra lho), além do
ve re a dor Mar lon Gar cia. Tam bém pre sen tes, au to ri da des, co mo os se cre tá ri os mu ni ci pais de Tu ris mo, Meio
Am bi en te, Pes ca e Abas te ci men to e Pa trimô nio e a pre si den te da Fun da ção de Pa trimô nio His tó ri co de São

Luís; li de ran ças em pre sa ri ais, re pre sen tan tes e ti tu la res de ins ti tui ções com po nen tes do Con se lho De li be ra-
ti vo do Se brae, ge ren tes e téc ni cos, agen tes pú bli cos, além de gran de nú me ro de co la bo ra do res do Se brae

que atu am nas uni da des da ins ti tui ção em São Luís.

Celso Gonçalo de Sousa, presidente do CDE Sebrae e Rachel Jordão, diretora de Administração e Finanças e superintendente
em exercício

Rafaela Durans, Claudio Carvalho, Nara Guimaraes, Dondoca e Karol Sampaio

Andrea Farias, Cláudio Carvalho, Mariusha Cavalcante e dr. Danilo Everton

Júnior Sales, Claudio Carvalho e Thalyanne Castro

Claudio Carvalho Com Madalena Nobre (1), Dressha (2) e Rita Matos (3)
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Henrique Mariano do Amaral, Presidente da Academia Maranhense de Ciências, entregando o título de <Empresa Amiga da
Ciência= ao diretor da Maxx Augusto Diniz

Operadora Maxx lança programa 
para estimular a ciência

A Aca de mia Ma ra nhen se de Ci ên ci as / AMC lan çou um pro gra ma que vi sa es ti mu lar a par ce ria com a ini- 
ci a ti va pri va da, pa ra atrair em pre sas pa tro ci na do ras que aju dem nas cau sas da en ti da de: fo men tar e de mo- 

cra ti zar a Ci ên cia em di ver sas áre as no Ma ra nhão. E quem es tá de pa ra béns é a ope ra do ra Maxx, que foi a
pri mei ra em pre sa a ade rir ao pro gra ma, tor nan do-se uma apoi a do ra ofi ci al da en ti da de. A en tre ga do tí tu lo

<Em pre sa Ami ga da Ci ên cia= acon te ceu na se de da Maxx em São Luís e con tou com a Pre sen ça do Pre si den te
da AMC Prof. Hen ri que Ma ri a no Cos ta do Ama ral acom pa nha do da vi ce pre si den te Fran cis ca Nei de Cos ta e
al guns mem bros. O pre si den te e a vi ce-pre si den te da AMC elo gi a ram a ope ra do ra Maxx, que se gun do eles,
saiu na fren te, com uma pos tu ra vi si o ná ria de apoio da en ti da de que con gre ga ci en tis tas das mais di ver sas
áre as e tem co mo mis são de mo cra ti zar a Ci ên cia. O di re tor da Maxx Au gus to Di niz de cla rou que a em pre sa

va lo ri za a Aca de mia, e bus ca sem pre es trei tar os la ços en tre o Mer ca do e as Uni ver si da des; apoi an do a Ci ên- 
cia de mo do ge ral.

Os gerentes da Maxx : André Carmelo (Financeiro) e
Jeferson Bandeira (TI).

As gerentes da Maxx Flávia Pessoa (Atendimento) e
Walkíria Pinto (Comercial).

Sérvio Túlio (Presidente Equatorial Maranhão), Dr. Ibrahim Assub (Diretor da Santa Casa), Francila Soares (Ger
Relacionamento com Clientes da Equatorial MA) e o José Jorge Soares (Diretor de Relações Institucionais da Equatorial)

As crianças e os alunos da comunidade de Paço do Lumiar participaram de ações
divertidas de fomento à leitura

BRK leva ônibus biblioteca
para Paço do Lumiar

Foi um su ces so a ação de fo men to à lei tu ra pro mo vi da pe la BRK, con- 
ces si o ná ria de água e es go ta men to sa ni tá rio, em Pa ço do Lu mi ar. Es ta- 

mos fa lan do do ôni bus bi bli o te ca <Li vros nas Pra ças=, que veio ao Ma ra- 
nhão ex clu si va men te a con vi te da BRK e re ce beu cri an ças, jo vens e adul- 

tos na Pra ça da Fa mí lia no Vi va Mai o bão.
Uma ver da dei ra bi bli o te ca so bre ro das, com um acer vo de 2 mil li vros de
tí tu los va ri a dos, e que já vi si tou 11 es ta dos bra si lei ros. Além de ler no ôni- 
bus, a co mu ni da de tam bém po de fa zer em prés ti mo de li vros e par ti ci par
das ações re cre a ti vas de sen vol vi das pe lo su per ti me de mo ni to res li te rá- 

ri os; pre pa ra dos pa ra aten der a lei to res com de fi ci ên ci as mo to ras, vi su ais
e au di ti vas.

Va le des ta car o acer vo em brai le com li vros des ti na dos a adul tos e cri an- 
ças; além de 60 li vros em fon te am pli a da pa ra aten der pes so as com de fi- 

ci ên cia vi su al e de fi ci ên cia múl ti plas. O ob je ti vo foi ple na men te al can ça- 
do: In cen ti var a lei tu ra na co mu ni da de, for man do no vos lei to res e fu tu- 

ros ci da dão mais crí ti cos e me lhor pre pa ra dos.

Equipe Igor Duarte, Josiele Santos, Fabiana Santos e Givanildo Melo

Hans Cutrim, Amanda Cardoso e Rogério Diniz da BRK Ambiental

São Luís, sábado e domingo, 23 e 24 de julho

O programa RibaAMAR-Cidade em Obras está trans-
formando São José de Ribamar e é o maior programa de 
infraestrutura já realizado no terceiro maior município 
do Maranhão. O programa é fruto da atual gestão da Pre-
feitura de São José de Ribamar e tem o objetivo de acabar 
com problemas crônicos que já duram mais de 30 anos 
em diversos bairros. 

Programa RibaAMAR-Cidade em Obras leva dignidade e acaba com problemas crônicos em São José de Ribamar

Ao todo, já são mais de 100 frentes de trabalhos e obras 
concluídas que estão mudando a cara da cidade e a vida 
do ribamarense, dando dignidade e qualidade de vida 
para quem mora e visita o município. 

Já foram entregues pavimentações asfálticas em bairros 
como Recanto da Paz, Maiobinha, Central Park, Quinta, 
parte da Vila Sarney Filho II, Vila Santa Terezinha, 9km no 
Jardim Tropical, mais de 4km no Aracagy e está finalizan-

do o Parque Araçagy e Alonso Costa. 
A pavimentação em bloquetes já atende os bairros da 

Piçarreira, São José dos Índios, Monte Alegre, Vila Dr. Ju-
linho e Jardim Tropical.

 Foram entregues também, pela atual gestão, as revi-
talizações dos Vivas Quinta, Matinha e Maiobinha, além 
da reforma da Escadaria Gomes de Castro, Teodoro Dutra 
e a Praça da Cidadania.

 Além disso, a Concha Acústica e a Orla Marítima estão 
avançando nas obras, assim como uma escola de 12 salas 
no Nova Terra e uma creche na Vila São Luís.

 Os serviços de drenagem profunda, por exemplo, já 
chegaram no Moropoia, Vila São Luís, Jardim Tropical e 
Parque Araçagy. 

Na Saúde, o Programa Ribamar Cidade em Obras refor-
mou a Maternidade Municipal, entregou um novo Centro 
de Parto Humanizado, reformou a Infraestrutura e ino-
vou no Hospital Municipal. A gestão também reformou 
mais de 40 Unidades Básicas de Saúde para atender me-
lhor o ribamarense.

 Na Educação, foram mais de 60 escolas revitalizadas e 
o objetivo é transformar a infraestrutura em todas as 104 
escolas do município. 

Essa é a Prefeitura presente, trabalhando para a sua 
gente, e o prefeito Dr. Julinho destaca que isso é um com-
promisso firmado com todos os moradores de São José 
de Ribamar. 

"Esse é um trabalho sério e de muita responsabilidade, 
com o objetivo de melhorar a vida da nossa gente, levan-
do dignidade e qualidade de vida a todos os ribamaren-
ses, pois eu amo essa cidade e quero o melhor para cada 
ribamarense", finalizou o prefeito.


