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Com a nova técnica, a cirurgia plástica é feita com o auxílio de um equipamento de
laser, que tem a finalidade de derreter a gordura localizada mais profunda

MEDICINA

Procedimento: laser
na cirurgia plástica

DRA. GA BRi EL LA VA LA DÃO ATEN DE NA
CLÍ NI CA SPEC TUS, GA LE RIA API A NI –
HO LAN DE SES

A

con cei tu a da ci rur giã plás ti ca, Dra.
Ga bri el la Va la dão par ti ci pou de mais

uma es pe ci a li za ção e trou xe
pa ra a me di ci na ma ra nhen se,
o que exis te de mais mo der no
em pro ce di men tos mo de la- 

do res, re pa ra do res e de em be le za- 
men to, a ci rur gia plás ti ca com o uso
da tec no lo gia à la ser.

Com a no va téc ni ca, a ci rur gia plás- 
ti ca é fei ta com o au xí lio de um equi- 
pa men to de la ser, que tem a û na li da- 
de de der re ter a gor du ra lo ca li za da
mais pro fun da, um me lhor con tor no
da si lhu e ta, me nos in va si va, me lho res
re sul ta dos e re cu pe ra ção mais rá pi da.

Em en tre vis ta con ce di da ao Pro- 
gra ma No bre e que foi ao ar no Pro gra- 
ma No bre (RE DETV São Luis, Ama- 
zon Sat) e que es tá dis po ní vel no ca nal
do YouTube/pro gra ma no bre, Dra. Ga- 
bri el la Va la dão fa lou dos avan ços da
ci rur gia plás ti ca, re pa ra do ra, pós-ba- 
riá tri ca e os pro ce di men tos dis po ní- 
veis em sua clí ni ca. In for ma ções pe lo

Ins ta gram: @dra.ga bri el la va la dao.

Ex tra tos da Ter ra: no va
li nha de pro du tos

ROSIANY É PÓS-GRADUADA EM DERMOCOSMÉTICOS

Com mais de 30 anos atu an do no ra mo de Der mo cos- 
mé ti cos de Tra ta men to Es té ti co Pro ûs si o nal e de uso
Do mi ci li ar, a mar ca na ci o nal Ex tra tos da Ter ra, se con- 
so li da a ca da ano, en tre as gi gan tes da be le za, e con ta
com qua se 100 pon tos de dis tri bui ção e pre sen ça mar- 
can te em to dos os es ta dos do Bra sil, além de atu ar no Ja- 
pão, Suí ça, An go la, Es ta dos Uni dos, Pa ra guai e tem pla- 
nos, pa ra ex pan são em ou tros paí ses.

Em São Luis, a fran que a da Rosiany Schal cher, dis po- 
ni bi li za ao pú bli co, des de 2008, mais de 150 itens di fe- 
ren ci a dos, pa ra di ver sos tra ta men tos, que se guem as
ten dên ci as mun di ais. Aten de o pú bli co pro ûs si o nal,
com pro du tos fa ci ais, cor po rais e ca pi lar, pa ra uso em
sa lões e clí ni cas de be le za es pe ci a li za das, e con su mi do- 
res pa ra uti li za ção pes so al, co nhe ci dos co mo Ho me Ca- 
re, ou pa ra con ti nui da de de tra ta men tos in di ca dos por
pro ûs si o nais.

A Ex tra tos da Ter ra – São Luis, que û ca lo ca li za da na
Ave ni da da Paz – Par que Sha lon, dis põe de um mo der no
Cen tro Téc ni co e Trei na men to, on de são pro mo vi dos
Cur sos e Workshops de ca pa ci ta ção pro ûs si o nal, com
cer ti û ca ção de re co nhe ci men to na ci o nal e in ter na ci o- 
nal, que pro por ci o nam no vas opor tu ni da des de co nhe- 
ci men tos, e ca bi nes de aten di men to pa ra de mons tra- 
ções e/ou re a li za ção de pro ce di men to es té ti cos, com
pro ûs si o nais es pe ci a li za dos. Du ran te co que tel re a li za- 
do na quin ta-fei ra (28) foi apre sen ta do ao pú bli co, os
pro du tos <Be le za que Faz Bem=, com a no va li nha de
Tra ta men to an ti-age, com pro du tos re vo lu ci o ná ri os e
mul ti fun ci o nais que au men tam a vi ta li da de da pe le e
ele vam a au to es ti ma. Os no vos pro du tos an ti-ida de são
to dos Ve ga nos, eli mi nam as ru gas, li nhas de ex pres são e
üa ci dez, unin do a tec no lo gia e a sus ten ta bi li da de, tan to
pe los in gre di en tes uti li za dos, quan to pe los pro ces sos
in dus tri ais de pro du ção.

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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Di ver si da de, equi da de e in -
clu são

ES TRA DA DE FER RO

Conheça a ma qui nis ta
mais jo vem da fer ro via

Ga bri el le Cos ta, ma ra nhen se, com
ape nas 20 anos, é a mais jo vem ma- 
qui nis ta da Es tra da de Fer ro Ca ra jás e
de to da a Va le. Mo ra do ra da re gião Ita- 
qui-Ba can ga, ela en trou na Va le em
2020 por meio do pro ces so de trai nee
ope ra ci o nal e após um ano co mo ofi- 
ci al de ope ra ções, re a li zou se le ti vo in- 
ter no pa ra a va ga de ma qui nis ta, ob- 
ten do no ta má xi ma. Após a fa se de
trei na men to prá ti co, que du rou cer ca
de três me ses, no fim de mar ço, a jo- 
vem foi pro mo vi da a ma qui nis ta de
pá tio, on de re a li za ma no bras den tro
da área de em pre sa, em São Luís.

Nes te dia 30 de abril, sá ba do, é co- 
me mo ra do do Dia do Fer ro viá rio, da- 
ta que cos tu ma me xer com or gu lho

dos pro fis si o nais da área. Pa ra a jo- 
vem, é o pri mei ro de mui tos.
Emo ci o na da com a re cen te pro mo- 
ção, Ga bri el le re lem bra a pri mei ra vez
que con du ziu so zi nha uma lo co mo ti- 
va, que che ga a ter 63 ve zes a po tên cia
de um car ro po pu lar. <Quan do mo vi- 
men tei o trem pe la pri mei ra vez, não
con se gui con ter as lá gri mas. Cir cu lei
emo ci o na da pe lo pá tio, agra de cen do
por es se so nho re a li za do ali, na que le
mo men to=, co men ta Ga bri el le.

Quan do mo vi men tei o

trem pe la pri mei ra vez,

não con se gui con ter as

lá gri mas. Cir cu lei

emo ci o na da pe lo pá tio,

agra de cen do por es se

so nho re a li za do ali,

na que le mo men to

A Va le tem o ob je ti vo de se tor nar
ca da vez mais di ver sa, equâ ni me e in- 
clu si va, ofe re cen do um am bi en te de
tra ba lho no qual os em pre ga dos se- 
jam res pei ta dos e va lo ri za dos, in de- 
pen den te de ra ça, et nia, gê ne ro, ori- 
en ta ção se xu al, ori gem ou de fi ci ên- 
cia.

As mu lhe res vêm ocu pan do seu es- 

pa ço e ho je são apro xi ma da men te
19% da for ça de tra ba lho glo bal da
em pre sa, que tem co mo me ta che gar
a 26% até 2025. Em po si ções de li de- 
ran ça sê ni or, o per cen tu al che gou a
20,5% de re pre sen ta ti vi da de fe mi ni na
no iní cio des te ano, um au men to de
65% com pa ra do a 2019.

Se vo cê se in te res sou pe la his tó ria
da Ga bri el le e tam bém quer fa zer car- 
rei ra na Va le, aces se o si te e ve ja as va-
gas dis po ní veis em www.va- 
le.com/opor tu ni da des

Em 2021, a Va le man te ve 14 mil em- 
pre gos pró pri os e ter cei ros per ma- 
nen tes no es ta do. Pa ra sa ber mais so- 
bre a atu a ção da em pre sa Ma ra nhão,
aces se www.va le.com/ma.

CEN TRO HIS TÓ RI CO

Iphan e LIG GA –  Por to
São Luís fa zem par ce ria

A IGREJA VAI GANHAR  FACHADA TOTALMENTE RESTAURADA

A cen te ná ria Igre ja de Nos sa Se nho ra do Car mo, na
Pra ça João Lis boa em São Luís, per ten ce à or dem dos
Ca pu chi nhos é um dos tem plos ca tó li cos mais im por- 
tan tes e tra di ci o nais da ca pi tal ma ra nhen se. Es tá lo ca li- 
za da em área tom ba da pe lo o Ins ti tu to do Pa trimô nio
His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan) des de 1955. E até
o fi nal des se ano de 2022 vai ga nhar uma fa cha da to tal- 
men te res tau ra da, além de ou tros be ne fí ci os co mo pin- 
tu ra ex ter na e re cu pe ra ção da azu le ja ria da en tra da do
átrio prin ci pal. A obra de res tau ra ção da azu le ja ria da
fa cha da, la dri lhos hi dráu li cos e pin tu ra de ve ser con- 
cluí da em oi to me ses, a par tir des se mês de maio. E foi
vi a bi li za da gra ças a uma par ce ria en tre o Ins ti tu to do
Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan) e a
em pre sa Lig ga – Pro je to Por to São Luís.

A as si na tu ra da or dem de ser vi ço da obra se deu em
São Luís com as pre sen ças do Mi nis tro do Tu ris mo Car- 
los Al ber to Go mes de Bri to, da Pre si den te do Iphan Na- 
ci o nal La ris sa Ro dri gues Pei xo to, do Pre fei to Edu ar do
Brai de, do Su pe rin ten den te do Iphan/MA Mau rí cio
Itapary, do CEO da LIG GA – Pro je to Por to São Luís Ger- 
son Luiz Pet ter le além de po lí ti cos e au to ri da des.

Es sa par ce ria vai aju dar a re vi ta li zar es se que é tam- 
bém um dos gran des pon tos tu rís ti cos de São Luís. Com
es ti lo pre do mi nan te men te bar ro co, a igre ja tem fa cha- 
da si mé tri ca e pos sui du as tor res la te rais. E fi ca vol ta da
pa ra o Lar go do Car mo, ane xo à Pra ça João Lis boa.

Após a as si na tu ra da or dem de ser vi ço, acon te ceu
uma vi si ta à se de da Igre ja, on de as au to ri da des fo ram
re ce bi das pe lo Frei Nil ton Le an dro da Cos ta (Mi nis tro
Pro vin ci al). <A Igre ja do Car mo in ter na men te já foi res- 
tau ra da re cen te men te, e ago ra es sa obra ex ter na vem
com ple tar a be le za des se con jun to ar qui tetô ni co. Es ta- 
mos mui to fe li zes com es sa par ce ria= de cla rou o Frei
Nil ton Cos ta.

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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Beatriz Rosa, Édem Lúcio Nicolau, Patrícia Vasconcelos, o diretor geral do HSE Plínio Tuzzolo, o presidente do Grupo
Mercúrio Paulo Braid Ribeiro, o novo Sec. da SEGEP Pedro Chagas, o diretor da Lacmar Vinícius Braid e a Dra. Sílvia Moche

Visita do secretário Pedro Chagas ao
Hospital dos Servidores

To dos os es for ços da ges tão do Gru po Mer cú rio vi sam ofe re cer um ser vi ço hu ma ni za do, des cen tra li za do
e de ex ce lên cia má xi ma, ten do co mo mai or ob je ti vo a sa tis fa ção e o pron to aten di men to mé di co e as sis ten- 

ci al dos usuá ri os de to do o Ma ra nhão, con tri buin tes do FUN BEN. Es ses e ou tros de ta lhes da pres ta ção de
ser vi ços que é re co nhe ci da e elo gi a da en tre os ser vi do res es ta du ais foi apre sen ta da ao no vo Se cre tá rio de
Ges tão, Pa trimô nio e As sis tên cia aos Ser vi do res (SE GEP) Pe dro Cha gas, em um even to de bo as-vin das no

HSE or ga ni za do pe lo di re tor ge ral Plí nio Va lé rio Tuz zo lo e equi pe; e ten do o pre si den te do Con se lho de Ad- 
mi nis tra ção do Gru po Mer cú rio Pau lo Braid Ri bei ro co mo an fi trião. Abrin do a pro gra ma ção, o no vo Se cre tá- 
rio foi ho me na ge a do com uma pla ca, des cer ra da na se de do HSE. Tam bém par ti ci pa ram do even to Vi ni cius
Braid, di re tor do La bo ra tó rio Lac mar; a con se lhei ra Pa trí cia Vas con ce los e os di re to res Édem Lú cio Ni co lau

(Ad mi nis tra ti vo); Dra. Síl via Mo chel (Dir. Mé di ca) e Be a triz Ro sa (Dir. En fer ma gem). Eles apre sen ta ram su as
res pec ti vas áre as e in di ca do res. O di re tor ge ral do HSE / HSLZ / CADH / Po li clí ni ca do Ser vi dor, Plí nio Tuz zo- 

lo, agra de ceu a vi si ta do Se cre tá rio Pe dro Cha gas, re for çan do a im por tân cia da par ce ria com a SE GEP.

O secretário Pedro Chagas (SEGEP) entre o diretor geral do
HSE, Plínio Tuzzolo e o presidente do Grupo Mercúrio, Paulo
Braid Ribeiro

Luzinalva Rodrigues , a diretora de Enfermagem Beatriz
Rosa e Bernardina Araújo

A coordenadora de Gente e Gestão Chrystiane Vasconcelos e
a Conselheira do Grupo Mercúrio Patrícia Vasconcelos

O diretor da Lacmar Vinícius Braid com o advogado do
grupo Ulisses César de Sousa.

O diretor administrativo Édem Lúcio Nicolau com os
conselheiros do Grupo Mercúrio Patrícia Vasconcelos e
Vinícius Braid, que é também Dir do Lab. Lacmar

Equipe da SEGEP: Jéssica Melo, Arthur Barros e Valéria
Amorim.

A aniversariante Ana Brandão com sua tia,  Heloisa Barbosa Brandão

Juíza Noélia Rocha, Lou Marques, Rodolfo Silva, Pergentino Holanda, Ana Brandão,
Eduardo Heluy Nicolau, César Bandeira, Thatiana Bandeira e Lu Cutrim.

Lu Cutrim, César Bandeira, Pergentino Holanda, D. Heloisa Brandão, Heloisa
Helena Brandão e Thatiana Bandeira

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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Encontro em Brasília reúne Lula, 
Flávio Dino, Alckmin e Brandão  

consolida aliança PSB/PT no Maranhão

Festa do Trabalhador volta 
a ser realizada em São Luís

Jornal O Imparcial 
completa 96 anos

A 22° edição do evento será neste domingo, 1° de maio, feriado do 
Dia do Trabalho, a partir das 15h e promete ser a mais emocionante 

de todas, com megaestrutura. PAGINA 11

PF sem carne

Influenciadoras 
fazem Bazar Chic 

em São Luís
Elas são empresárias, donas do seu 

próprio negócio, responsáveis por fazer 
tudo acontecer da melhor forma possível, 

ou melhor, fazer a economia girar. 
PÁGINA 11

Em tempos de vacas gordas para o agro, o 
Brasil passa por uma contradição gastronô-

mica. É desaparecimento progressivo da car-
ne no prato das classes pobre e média. Esta 
já não é tão “média” como já foi e luta para 
não esbarrar no caminho sem volta da po-
breza absoluta, que derrota as esperança e 

desarruma a economia.

Não é fácil fazer um jornal, muito menos mantê-lo.  Precisa de in-
vestimento, estrutura, logística, mas principalmente de mão de obra. 
Hoje, nos 96 anos do jornal O Imparcial, e dia do trabalho, vamos falar 
das pessoas que fazem o jornal. São elas que fazem o jornal O Impar-
cial ser o que é hoje, um veículo de comunicação tradicional e mo-
derno ao mesmo tempo, que há quase 1 século se mantém levando 
informação e credibilidade ao leitor. Seja nos meios digitais, ou no 
tradicional impresso, a marca O Imparcial só é possível graças ao tra-
balho de profissionais que se dedicam ao que fazem. PÁGINA  6 E 7

ELEIÇÕES 2022

Maranhense é a 
mais  jovem

   ma qui nis ta da Vale
Gabrielle Costa, maranhense, com 

apenas 20 anos, é a mais jovem ma-
quinista da Estrada de Ferro Carajás 
e de toda a Vale. PÁGINA  9

A história do "Gigante" 
Estádio Castelão: 40 anos de futebol

PÁGINA 10

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o ex-governador Flávio Dino (ambos do PSB), mostraram que vão contar com apoio de peso nas 
eleições 2022. Em Brasília, durante a abertura do XV Congresso Constituinte da Autorreforma do PSB, Brandão e Dino despontaram ao lado do 

ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto. Essa foi a primeira vez que Carlos, 
pré-candidato ao governo do Maranhão, se encontrou com Lula desde que o Partido dos Trabalhadores referendou o nome do ex-secretário de 

Educação, Felipe Camarão (PT), como pré-candidato a vice-governador na chapa de Brandão. PÁGINA 3



São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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Adolescentes são certificados em mais 
uma turma do Projeto Superação
O projeto que tem como objetivo a aprendizagem e inserção no mercado de trabalho é de iniciati-
va do Ministério Público do Trabalho (MPT) e executado pelo Instituto Trabalho Decente (ITD)

O Centro Socioeducati-
vo de Internação Sítio Nova 
Vida realizou a solenidade 
de certificação da segunda 
turma do Projeto Superação. 
Na ocasião, foram certifica-
dos oito adolescentes. O pro-
jeto que tem como objetivo 
a aprendizagem e inserção 
no mercado de trabalho é 
de iniciativa do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
e executado pelo Instituto 
Trabalho Decente (ITD).

Representando na soleni-
dade a presidente da Funac, 
Sorimar Sabóia, a diretora 
Técnica Lúcia Diniz pontua 
que a Fundação tem bus-
cado ações para garantir a 
inserção social dos adoles-
centes e que será realizada 
uma reunião de alinhamen-
to para a continuidade do 
Projeto. “Nós sabemos que 
a educação é um dos pilares 
de inserção de qualquer pes-
soa da sociedade. Então, o 
projeto Superação trabalha 
na questão da pré-aprendi-
zagem, trabalhando as di-
versas competências para 

o adolescente poder com-
petir de forma digna. Com 
o encerramento do Projeto 
Piloto será realizada uma 
avaliação entre a Funac, 
MPT e ITD para avaliação 
da continuidade do projeto 
na Fundação”, afirma.

A procuradora do MPTT, 
Virgínia Neves, ressaltou a 
importância de participar 
de mais uma certificação 
dos socioeducandos. “É uma 
imensa satisfação para o 
MPT, porque a gente con-
segue mostrar para esses 
garotos e garotas que eles 
são capazes de ser inseri-
dos no mercado de trabalho 
e têm o direito inclusive a 
ter uma vida digna. E o ob-
jetivo maior é mostrar que 
eles têm o direito e devem 
buscar a dignidade na sua 
vida e no trabalho”, pontua.

Projeto Superação
Lançado em agosto de 

2021, o projeto foi implan-
tado nos 11 centros socioe-
ducativos com laboratórios 
de informática para ofere-

cer uma série de serviços 
multidisciplinares.

Os adolescentes recebem 
acompanhamento psicos-
social e apoio pedagógico. 
O projeto também presta 
orientação a esses jovens 
para inclusão e permanên-
cia no mercado de traba-
lho, seja no mercado formal 
como primeiro emprego ou 
aprendizagem juvenil, seja 
em outras formas de traba-
lho dignas.

De acordo com a psi-
cóloga Fabiana Ferreira, 
uma das técnicas do Pro-
jeto, após a certificação, os 
adolescentes continuarão 
sendo acompanhados. “Va-
mos trabalhar com os ado-
lescentes dando um enfo-
que maior para as questões 
psicossocial, como elaborar 
currículos, se comportar em 
uma entrevista, trabalhar as 
habilidades sociais e inteli-
gência emocional, sempre 
respeitando a individuali-
dade de cada um”, diz.

Um dos cursistas agrade-
ceu a oportunidade de ser 
inserido no Curso e o quanto 
isso vai mudar a vida dele. 
“Os ensinamentos que tive 
no Projeto Superação vão 
me ajudar a construir um 
novo Projeto de Vida. Que-
ro agradecer a Fundação, 
aos professores do proje-
to, toda equipe e direção 
do Centro Socioeducativo”, 
comemora.

ARARI CLUBE SOCIAL E RECREATIVO (ARARICLUBE)
Av. Dr. João da Silva Lima S/N, Arari – Maranhão.

EDITAL   DE    C O N V O C A ÇÂ O   Nº 1/2022
Por este expediente, e tomando por base a alínea “a” do art. 19 do ES-
TATUTO DO ARARI CLUBE SOCIAL E RECREATIVO, os sócios fun-
dadores ANTONIO DE JESUS SANTOS, JOSÉ EPITÁCIO DE RI-
BAMAR ERICEIRA e JOÃO DA SILVA MACIEL juntamente com os 
sócios proprietários ÉDEN DO CARMO SOARES e JORGE DO CAR-
MO GONÇALVES MARTINS, convocam todos os sócios fundadores, 
proprietários, beneméritos, honorários e contribuintes a participarem de 
Assembleia Geral Extraordinária,  no dia 28 de maio de 2022 (sábado), 
na sede do Residencial Recepções (RR), a Rua Dr. José Pedro de Sousa, 
ARARI-MA. com o fim específico de eleger a nova diretoria do Arari Clu-
be, que terá a missão de impedir a venda do  Clube, legalizar e revitalizar 
a instituição. 

Arari -MA, 25 de abril de 2022,
 Atenciosamente,

JOSÉ EPITÁCIO DE RIBAMAR ERICEIRA
Sócio Fundador

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 28/03/2022 a 26/04/2022, 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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P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

26/04/2022

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS OU MEI

ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, 
SEGURANÇA NO TRABALHO E  

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Mara-
nhão, torna público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas ou MEI, para 
integrar o CADASTRO DE CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS 
DE  AÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS, com observância ao Edital de Credenciamen-
to Nº 01/2022.
Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) meses ininterruptos, a 
partir desta publicação.

Requisitos e Regulamento no site da FIEMA
www.fiema.org.br

São Luís, 20 de Abril de 2022.

Diogo Diniz Lima
Superintendente Regional do SESI DR/MA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS 

OU MEI ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS 
DE HIGIENE OCUPACIONAL.

O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Mara-
nhão, torna público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas ou MEI, para 
integrar o CADASTRO DE CREDENCIADOS EM SERVIÇOS DE 
HIGIENE OCUPACIONAL, com observância ao Edital de Creden-
ciamento Nº 02/2022.

Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) meses
ininterruptos, a partir desta publicação.

Requisitos e Regulamento no site da FIEMA
www.fiema.org.br

São Luís, 20 de abril de 2022.

Diogo Diniz Lima
Superintendente Regional do SESI DR/MA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS OU MEI
ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Mara-
nhão, torna público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas ou MEI, para 
integrar o CADASTRO DE CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁ-
RIA, com observância ao Edital de Credenciamento Nº 03/2022.

Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) meses
ininterruptos, a partir desta publicação.

Requisitos e Regulamento no site da FIEMA
www.fiema.org.br

São Luís, 20 de Abril de 2022.

Diogo Diniz Lima
Superintendente Regional do SESI DR/MA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS OU MEI

ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM

O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Mara-
nhão, torna público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas ou MEI, para 
integrar o CADASTRO DE CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS 
DE ARBITRAGEM, com observância ao Edital de Credenciamento 
Nº 04/2022.

Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) meses ininterruptos, a 
partir desta publicação.

Requisitos e Regulamento no site da FIEMA
www.fiema.org.br

São Luís, 20 de Abril de 2022.

Diogo Diniz Lima
Superintendente Regional do SESI DR/MA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS OU MEI

ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE CULTURA

O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Mara-
nhão, torna público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas ou MEI, para 
integrar o CADASTRO DE CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE 
CULTURA, com observância ao Edital de Credenciamento Nº 05/2022.

Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) meses
ininterruptos, a partir desta publicação.

Requisitos e Regulamento no site da FIEMA
www.fiema.org.br

São Luís, 20 de Abril de 2022.

Diogo Diniz Lima
Superintendente Regional do SESI DR/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022. O Município de Lago 
da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos inte-
ressados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: 
Tomada de Preço. Tipo de licitação: menor preço global, que será regida pela Lei nº 
8.666/93, suas alterações. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPE-
RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA – 
MA, CONFORME CONVÊNIO CV Nº 8.371.00/2021, COMPREENDENDO AS 
METAS 01 (ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO) E 02 (RECUPERA-
ÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS). ABERTURA: 18 de maio de 2022, às 09h30min 
(nove e trinta), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, si-
tuado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos 
e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação 
todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão 
Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura 
(https://www.lagodapedra.ma.gov.br/), no SACOP do TCE/MA: (https://www6.tce.ma.
gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 
horas, no Setor de Licitação do Município de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão 
ser consultados e obtidos o Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, 
podendo ainda ser disponibilizado através do e-mail: cpllagodapedra@gmail.com, Lago 
da Pedra - MA, 28 de Abril de 2022. Sabrina Santos de Araújo - Presidente da CPL.  
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Ex-governador Flávio Dino propõe durante Encontro Nacional do PSB, a formação de
uma frente ampla contra desigualdades sociais e injustiças a população pobre do Brasil

União 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto nacional que
sirva aos mais pobres

D
u ran te o con gres so na ci o- 
nal do PSB em Bra sí lia, nes- 
ta sex ta-fei ra (29), o ex-go- 
ver na dor Flá vio Di no (PSB) 

propôs a for ma ção de uma fren te am- 
pla com ên fa se no pro je to na ci o nal de 
de sen vol vi men to que sir va ao país, 
es pe ci al men te aos mais po bres. 

<Nós so mos con tra as 

de si gual da des so ci ais, 

so mos aque les que 

lu tam con tra as 

in jus ti ças. Es sa é a 

elei ção da in üa ção, da 

eco no mia, do gás de 

co zi nha. Es sa sim é a 

agen da que nos 

in te res sa por que so mos 

um par ti do so ci a lis ta=, 

as se gu rou Di no.

Em sua fa la, Flá vio Di no re lem brou 
que as  ma ze las que o país en fren ta 
são de res pon sa bi li da de cen tral do 
atu al pre si den te da Re pú bli ca. <Ele 
de ve ser der ro ta do pa ra que o Bra sil 
avan ce. O ple bis ci to des sas elei ções

*De fe sa da de mo cra cia*

GERALDO ALKIMIN, FLÁVIO DINO, CARLOS BRANDÃO, LULA  E CARLOS SIQUEIRA  UNIDOS

de ve gi rar em tor no de ser a fa vor ou 
con tra o Bol so na ro. É ele o pre si den te 
da Re pú bli ca, é ele o res pon sá vel por 
tu do o que o país es tá vi ven do=, de- 
fen deu o go ver na dor.

O pai nel <Aná li se de con jun tu ra e as 
elei ções de 2022= dis cu tiu ain da so bre 
a dis pu ta en tre de mo cra cia e au to ri ta- 
ris mo e a de fe sa de uma fren te de mo- 
crá ti ca am pla.  Com pon do a me sa do 
pai nel es ta vam: o pre si den te do PSB, 
Car los Si quei ra;  o ex-go ver na dor do 
Ma ra nhão, Flá vio Di no; o go ver na dor 
do Es pí ri to San to, Re na to Ca sa gran- 
de; a vi ce-go ver na do ra do Es pí ri to 
San to, Jac que li ne Mo ra es; o ex-go ver- 
na dor do Dis tri to Fe de ral, Ro dri go 

Rol lem berg; o pré-can di da to a vi ce-
pre si den te, Ge ral do Alck min; o ex-go-
ver na dor de São Pau lo, Már cio Fran- 
ça, e o de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin- 
da ré.

Pa ra o pre si den te do PSB, Car los Si- 
quei ra, o de sar ran jo ge ral exi ge um 
ver da dei ro es for ço de re cons tru ção 
do país. <A mãe de to das as cri ses é a 
cri se po lí ti ca. E é nes se âm bi to que o 
país pre ci sa co me çar a cri ar uma so lu-
ção pa ra os seus di le mas.=

Du ran te o en con tro, os con gres sis-
tas re for ça ram a de fe sa do pro je to na- 
ci o nal de de sen vol vi men to que en- 
vol ve a for ma ção de uma fren te am pla 
que reu ni rá o pre si den te Lu la e o ex-
go ver na dor Ge ral do Alck min.

Consolidada aliança PSB/PT no Maranhão

DINO  RESSALTOU UNIÃO PARA DERROTAR O BOLSONARISMO DURANTE O XV CONGRESSO CONSTITUINTE DA AUTORREFORMA DO PSB

O go ver na dor do Ma ra nhão, Car los
Bran dão, e o ex-go ver na dor Flá vio Di- 
no (am bos do PSB), mos tra ram que
vão con tar com apoio de pe so nas
elei ções 2022. Em Bra sí lia, du ran te a
aber tu ra do XV Con gres so Cons ti tuin- 
te da Au tor re for ma do PSB, Bran dão e
Di no des pon ta ram ao la do do ex-pre- 
si den te Luís Iná cio Lu la da Sil va (PT),
que li de ra as in ten ções de vo to na dis- 
pu ta pe lo Pa lá cio do Pla nal to.

Es sa foi a pri mei ra vez que Car los
Bran dão, pré-can di da to ao go ver no
do Ma ra nhão, se en con trou com Lu la
des de que o Par ti do dos Tra ba lha do- 
res re fe ren dou o no me do ex-se cre tá- 
rio de Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão
(PT), co mo pré-can di da to a vi ce-go- 
ver na dor na cha pa de Bran dão. <De- 
ba te mos so bre a de mo cra cia bra si lei- 
ra em nos sos es ta dos, em nos so Bra- 
sil. Os cin co ei xos da Au ror re for ma do
PSB se rão o nos so guia. Va mos à lu- 
ta!=, dis se Bran dão após a aber tu ra do
con gres so na ci o nal pe es se bis ta.

Du ran te o en con tro, uma fo to em- 
ble má ti ca in di cou os ru mos que a
cam pa nha elei to ral de ve rá to mar no
Ma ra nhão. Na ima gem, Car los Bran- 
dão e Flá vio Di no sur gem ao la do de

Lu la, do pre si den te na ci o nal do PSB,
Car los Si quei ra e do ex-go ver na dor de
São Pau lo, Ge ral do Alck min, pré-can- 
di da to a vi ce-pre si den te do Bra sil pe- 
lo PSB na co li ga ção do pe tis ta.

No seu dis cur so, Lu la aûr mou que
nun ca na his tó ria do país os bra si lei- 
ros pre ci sa ram tan to des sa união
quan to ago ra. <A so ci e da de bra si lei ra
es tá pre ci san do de al guém pa ra sal var
o país, al guém pa ra cui dar do po vo
bra si lei ro, pa ra re e di tar a so be ra nia
do Bra sil di an te dos olhos do mun do.
Nun ca foi tão ne ces sá rio ga nhar uma
elei ção pa ra res ta be le cer nos sa dig ni- 
da de, res ta be le cer a es pe ran ça do
nos so po vo=, de cla rou.

Con û an te na der ro ca da elei to ral de
Jair Bol so na ro (PL) em 2022, o pré-
can di da to ao Se na do Flá vio Di no, ce- 
le brou o mo men to cha man do Lu la de
<nos so pró xi mo pre si den te=.

<Ex ce len te a aber tu ra do

Con gres so Na ci o nal do

PSB, que ho je

pros se gue. Sem pre bom

con ver sar com nos so

pró xi mo pre si den te:

Lu la=, aûr mou Di no.

Di vul ga da no iní cio de abril des te
ano, pes qui sa Es cu tec/Imi ran te (re- 
gis tra da na Jus ti ça Elei to ral sob o nú- 
me ro MA 00150/2022), apon ta que
Lu la li de ra com fol ga a cor ri da elei to-
ral no Ma ra nhão, com 57% das in ten- 
ções de vo tos pa ra pre si den te, no ce-
ná rio es ti mu la do.

O apoio do pe tis ta con so li da as pré-
can di da tu ras de Bran dão e Di no e po- 
de ser con si de ra do um ba nho de água
fria pa ra ou tros can di da tos ma ra- 
nhen ses, que ate en tão so nha vam em
es tam par a ima gem de Lu la em su as
pro pa gan das elei to rais.
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Dis pu ta pe lo Se na do (1)

Dis pu ta pe lo Se na do (2)

Rom peu de vez

<Ho je es tou fe liz, a de ci são da ONU la vou
mi nha al ma=

Do ex-pre si den te Lu la, após a de ci são da ONU que con si -
de rou a pri são e con de na ções da La va Ja to con tra ele,
cor rom pi das por ir re gu la ri da des.

PF sem car ne
Em tem pos de va cas gor das pa ra o agro, o Bra sil pas sa

por uma con tra di ção gas tronô mi ca. É de sa pa re ci men to
pro gres si vo da car ne no pra to das clas ses po bres e mé- 
dia. Es ta já não é tão <mé dia= co mo já foi e lu ta pa ra não
es bar rar no ca mi nho sem vol ta da po bre za ab so lu ta,
que der ro ta as es pe ran ça e de sar ru ma a eco no mia. As
ci da des se ve em to ma das por ca melôs em bus ca do sus- 
ten to a qual quer pre ço, ven den do qual quer coi sa que se
pos sa ima gi nar. Tal con di ção es tá mu dan do os há bi tos
ali men ta res de gran de par te dos bra si lei ros. Até o clás si- 
co fei jão com ar roz es tá sain do do pa drão.

Com a ren da des pen can do di an te da ro bus tez da in- 
üa ção, a car ne vai se dis tan ci an do da me sa des sas po pu- 
la ções de sem pre ga das ou em pur ra das pa ra a in for ma li- 
da de. No pe río do de 2020 a 2022 (des de o iní cio da pan- 
de mia), a al ta acu mu la da da in üa ção che ga a 39%. Os
ali men tos da ces ta bá si ca ti ve ram au men to de pre ço
mui to aci ma da in üa ção en tre fe ve rei ro de 2019 e mar ço
de 2022, se gun do o Di e e se. As sim, a es ca la da de pre ços
de pro du tos bá si cos su bi ram 45%, fren te a 21,5% do IP- 
CA acu mu la do. As mai o res al tas fo ram pu xa das pe las
com mo di ti es car ne, fei jão, so ja, ca fé e açú car.

Os fa to res que se ri am res pon sá veis pe la dis pa ra da
dos pre ços são: o fenô me no La Niña que im pac tou no
cli ma glo bal nos úl ti mos dois anos. No Bra sil, es ti a gem,
ge a das e ex ces so de chu vas pre ju di ca ram o se tor agro- 
pe cuá rio. Tam bém o mer ca do glo bal por com mo di ti es,
com o avan ço de mo grá û co mun di al, que a ONU pro je ta
pa ra 9,6 bi lhões em 2050, al go em tor no de 23% so bre os
7,8 bi lhões de ho je. A ca deia glo bal de in su mos es ta va
em equi lí brio frá gil an tes da pan de mia de co vid-19.
Com a cri se sa ni tá ria, a es ta bi li da de foi rom pi da. E ain- 
da, a cri se hí dri ca de 2021 no Bra sil e o efei to cas ca ta da
guer ra na Ucrâ nia, com for te pres são so bre os fer ti li zan- 
tes e a pro du ção de ou tros bens de con su mo.

Di an te de ce ná ri os tão ad ver sos, o po pu lar pra to fei to
(pf), ven di do nas ci da des à imen sa le gião de con su mi- 
do res de sem pre ga dos e su bem pre ga dos, es tá mu dan do
de ta ma nho e de con teú do. Di fe ren te do ori gi nal, ago ra
lhe fal ta car ne. Vi rou uma mis tu ra de ar roz, fri tas, fran go
ou por co. Car ne bo vi na, nem de se gun da, pa ra uma
mar mi ta en tre R$ 8 e R$ 10.  Tal ar ti fí cio, as in dús tri as de
ali men to tam bém es tão ado tan do: re du zin do a quan ti- 
da de de bo la cha no pa co te pa ra man ter o pre ço. As sim,
o po bre vai se vi ran do nas û las da Cai xa Econô mi ca em
bus ca do Au xí lio Bra sil, ou de ou tras <bon da des= do go- 
ver no fe de ral pa ra ali vi ar a ten são nes ses tem pos de va- 
ca ma gra, dos pfs sem car ne bo vi na e de elei ção che gan- 
do.
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O se na dor Ro ber to Ro cha dis se a es tes Bas ti do res que
se rá can di da to à re e lei ção. Com is so, a dis pu ta pe la úni- 
ca va ga no Se na do tem três pré-can di da tos: ele, Flá vio
Di no (PSB) e Ro ber to Ro mão (PT), que ain da não  de ci- 
diu a qual cha pa vai se vin cu lar.

 

Ro ber to Ro cha só vai de û nir oû ci al men te sua can di- 
da tu ra per to das con ven ções, que co me çam em 20 de
ju lho. Po de até ga nhar o apoio do se na dor We ver ton Ro- 
cha e do PSD, que tem Edi val do Jú ni or co mo pré-can di- 
da to a go ver na dor.

We ver ton Ro cha dis se on tem que não vai mais apoi ar
Flá vio Di no co mo can di da to a se na dor. De pois que
rom peu com o gru po di nis ta, ao lan çar-se co mo ad ver- 
sá rio de Car los Bran dão ao go ver no, es sa ati tu de não é
sur pre en den te.
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Após jul ga men to da ONU, STF anu la de ci sões
da juí za Ga bri e la Hardt, subs ti tu ta de Sér gio
Mo ro, na La va Ja to. O mi nis tro Ri car do Lewan- 
dows ki jul gou a 13ª Va ra Fe de ral de Cu ri ti ba in- 

com pe ten te pa ra atu ar no ca so Tor re Pi tu ba, com 39
réus.

 
As sim co mo acon te ceu com o pre fei to de Pi- 

nhei ro Lu ci a no Ge né sio, afas ta do em ja nei ro
do car go, seu co le ga de San ta Inês, Fe li pe dos
Pneus tam bém es tá fo ra da pre fei tu ra. Dois jo- 

vens que nin guém es pe ra va de les, de sa ti nos co- 
mo ges to res.

 
O mi nis tro do STF Ale xan dre de Mo ra es, dis se

que li ber da de de ex pres são não se con fun de
com <li ber da de de agres são=. Ele es tá no em- 
ba te so bre o in dul to ao de pu ta do Da ni el Sil vei- 

ra (PTB), de cre ta do por Jair Bol so na ro, com ful cro
no me da li ber da de de ex pres são.
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São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
*Juiz de Di rei to da Co mar ca da Ilha de
São Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do -
vi cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras.

RE NA TO DI O NÍ SIO
His to ri a dor, Com po si tor e Pro du tor Cul -
tu ral

A justiça da nova era

Bom, apren di com al guns mes tres das le- 
tras e da es cri ta jor na lís ti ca que o ter mo Jus- 
ti ça, as sim, com <J= maiús cu lo, re me te à ins- 
ti tui ção Po der Ju di ciá rio. Por ou tro la do, jus- 
ti ça com < j= mi nús cu los se ria o re sul ta do
dos de mais ca sos, o di rei to no ca so con cre to,
que al can ça a to dos e que se tra duz em for- 
ma do sen ti men to de que a jus ti ça foi fei ta.

Em al guns es cri tos, as sim co mo no pró- 

prio meio ju rí di co, o em pre go das maiús cu- 
las vi sa con fe rir al gum des ta que pa ra al gu- 
mas pa la vras den tro de um con tex to. Uso
aqui, por tan to, um mis to da for ma usu al e
aque la con si de ra da mais re bus ca da pa ra
enal te cer a Jus ti ça.

O Po der Ju di ciá rio nun ca foi tão es sen ci al
e em ne nhum mo men to da sua his tó ria
avan çou tan to em tão pou co tem po. Ho je,
res guar da os di rei tos e ga ran ti as da na ção,
dos mais ele men ta res aos mais com ple xos.

Uma Jus ti ça que de nor te a sul, de les te a
oes te, acom pa nha as mu dan ças so ci ais, que
par ti ci pa de no vos em ba tes, con so li da ju ris- 
pru dên cia e es tá pron to pa ra atu ar nos ca sos
es pe cí û cos de mo men tâ neo vá cuo le gis la ti- 
vo.

Es sa é uma ins ti tui ção que re pou sa no
uso de no vas fer ra men tas, na mo der ni za ção
de seu par que tec no ló gi co, na ges tão ra ci o- 
nal de re cur sos ma te ri ais e em res pei to aos
re cur sos que a Ter ra ofe re ce à hu ma ni da de.

Há cer ca de uma dé ca da, tal vez me nos, a
vir tu a li za ção dos pro ce di men tos, ba se a dos
em mo der nos sis te mas de in for má ti ca, era
re a li da de em al guns pou cos tri bu nais. A de- 
pen dên cia de in su mos ma te ri ais e da pre- 
sen ça fí si ca dos ope ra do res do Di rei to, dos
ser vi do res e das par tes na li de pro ces su al era
gran de.

No en tan to, se por um la do a pan de mia
da Co vid-19 trou xe per das pa ra mi lhões de
pes so as; por ou tro la do con tri buiu pa ra que
a hu ma ni da de pu des se re ver con cei tos, pos- 
tu ras, com por ta men tos e se rein ven tar.

Pro vá vel que te nha si do es te o mo men to

da his tó ria em que mais ra pi da men te a tec- 
no lo gia avan çou. No vas fer ra men tas, es pe- 
ci al men te de re la ci o na men to, in ter li ga ram
pes so as em tem po re al com má xi ma eû ci ên- 
cia.

O Ju di ciá rio sur fou nes sa on da de mo der-
ni za ção e o que se vê atu al men te é a con cre- 
ti za ção da que le so nho de uma dé ca da atrás.
Vi ve mos ho je uma Jus ti ça 4.0, sig ni û can do
que su as ba ses es tão ûn ca das na tec no lo gia.

A jus ti ça che ga em bi tes, que tran si tam a
uma ve lo ci da de ja mais vis ta. Pe ti ções, li mi- 
na res, des pa chos, de ci sões, man da dos. Aos
pou cos, o Ju di ciá rio vol ta a tri lhar o ca mi nho
do tem po ra zoá vel, as se gu ran do a ce le ri da- 
de pro ces su al.

Ho je, a tec no lo gia per mi te a par ti ci pa ção
em au di ên ci as a dis tân cia. Juí zes, ad vo ga- 
dos, pro mo to res, par tes, tes te mu nhas que
es tão a cen te nas de quilô me tros, po dem se
en con trar em uma sa la vir tu al e exer cer seus
pa peis na tra ma pro ces su al.

Es sa no va con û gu ra ção ga ran tiu um ga- 
nho em es ca la na pro du ti vi da de da Jus ti ça. A
exem plo do Ma ra nhão, no úl ti mo bi ê nio o
que se viu foi al go sur pre en den te. Fo ram
mais de 38 mi lhões de atos re a li za dos, com
des ta que pa ra qua se 1,5 mi lhão de de ci sões
e sen ten ças.

Pa ra a Jus ti ça, e tam bém a jus ti ça, de û ni- 
ti va men te o fu tu ro che gou. Bom que se di ga,
um fu tu ro que não pa ra, pois a tec no lo gia
pas sa por um fran co pro gres so e, mais que
nun ca, es tá na pal ma das mãos e ao al can ce
de to dos.

Acima de tudo um forte

Na exis tên cia hu ma na as cren ças, va lo- 
res, de sem pe nhos, com pro mis sos e com- 
por ta men tos são ele men tos de û ni do res da
ad je ti va ção mo men tâ nea ou per ma nen te a
qual faz jus to do vi ven te do glo bo. As sim, ser
de ter mi na do, co ra jo so, des pro vi do, in con- 
for ma do, co me di do e lu ta dor na da mais é
que a par te vi sí vel do <bar ro= usa do nes sas
<cons tru ções= hu ma nas. É de pos se des ses
con cei tos e ad je ti vos que so mos per ma nen- 
te men te jul ga dos em nos sas ações e ati tu des
no trans cor rer de nos sa exis tên cia.

Re co nhe cen do que o ser hu ma no po de
de mons trar e de sen vol ver ações e con cei tos
di fe ren tes, em mo men tos re la ti va men te se- 
me lhan tes, is to ape nas faz par te da com ple- 
xa es co lha en tre acer to e er ro a qual to dos se
sub me tem no dia a dia. Dis to não tra ta re- 
mos. O que nos im por ta, no pre sen te, é ana- 
li sar quan do de ter mi na da pes soa, em uma

si tu a ção em que a car rei ra e a so bre vi vên cia,
aos olhos de mui tos, po dem es tar se ri a men- 
te ame a ça das e, mes mo as sim, o in di ví duo
man tém um pa drão inal te ra do de com por- 
ta men to.

Es te fa zer vai lhe ren der os ad je ti vos de
tei mo so, pre sun ço so e in di vi du a lis ta, en tre
ou tros. Ele, en tre tan to, inal te ra da men te vai
fa zen do va ler su as con vic ções, bus can do
de mos trar a seus iguais e se me lhan tes que
es tes e não ele, é que es tão em er ro com o
pas sa do e o fu tu ro. É nes sa pers pec ti va que
en xer go a her cú lea lu ta que ho je tra va o jo- 
vem Se na dor We ver ton Ro cha, à fren te do
na da des pre zí vel exér ci to de le con tra a for ça
do ca pi tal e das es tru tu ras, ho je sob o co- 
man do de seus ad ver sá ri os.

Ti ves se, até pe la ida de, me do do ama nhã
e in se gu ran ça de seu po ten ci al há mui to te- 
ria ca pi tu la do. Es ti ves se pre o cu pa do em
man ter seu co bi ça do e de se ja do sta tus de
Se na dor da Re pú bli ca há tem pos te ria to ma- 
do ben ção. Se não acre di tas se que é a for ça
que vem do po vo que cons trói o re lu zen te
ama nhã, ja mais so nha ria, o que pa ra al guns
é um so nho que a ele e aos de sua ori gem,
não se des ti nam. Se não ti ves se si do un gi do
pe lo san gue der ra ma do por tan tos bra si lei- 
ros nos ro ça dos, ru as e pra ças des te país, ao
lon go de sé cu los, na lu ta por um mun do me- 
lhor, não te ria a for ça e a co ra gem dos he róis
na ci o nais. Se não ti ves se nas ci do tim bi ra
não te ria o san gue de guer rei ro.

Qual quer ma ra nhen se que acom pa nhe a
po lí ti ca do Es ta do vai con cor dar que o que
ora ocor re em nos sa po lí ti ca, ja mais se ve ri- 
û cou em ter ras do con ti nen te. A im pren sa
não re gis tra que con ta de ta ma nho vul to, em
al gum mo men to, te nha si do im pin gi da ao
erá rio pa ra a com pra de von ta des e

cons ci ên ci as. A his tó ria é in cle men te.
Sem me do de er rar, pen so que es ta qua dra
de nos sa po lí ti ca tu pi ni quim vai aca bar pas- 

san do pa ra a pos te ri da de co mo o tem po da
ver go nha.

Se gun do És qui lo, dra ma tur go gre go, <[…]
na guer ra, a ver da de é sem pre a pri mei ra ví- 
ti ma=. Na po lí ti ca, tam bém. So bre tu do nes te
nas ce dou ro das fa bu lo sas re des so ci ais com
su as ver da des e fa ke news. Ini ci al men te,
ten ta ram ven der a ideia de que o Se na dor
ha via traí do gru po po lí ti co de le, quan do ele
é que foi aban do na do. Pa ra mi nar a pers pec- 
ti va de que ele te nha o apoio de Lu la a seu
pro je to, es for çam-se, sem su ces so, pa ra co- 
lo cá-lo no co lo da di rei ta. Exaus ti va men te
anun ci am sua de sis tên cia da dis pu ta en- 
quan to em an dan ças e con ver sas vai se for- 
ta le cen do Ma ra nhão afo ra.

Sa be o bra vo Se na dor que to do aque le
que se co lo ca na con di ção de li de ran ça, a vi-
da, por ve zes, co bra po si ções e de ci sões de
di fí cil en ten di men to; sa be mais: que a con- 
di ção de li de ran ça sig ni û ca es tar em per ma-
nen te jul ga men to di an te de su as con vic ções
e ati tu des. Tem cla re za, co mo lí der e con du- 
tor das mas sas, que a sua von ta de e con for to
é sem pre me nor que seus com pro mis sos e
atri bu la ções. Nes te sen ti do, se gun do o pró- 
prio, se gue o en si na do por seu ído lo Bri zo la
<Na dú vi da û que ao la do do po vo=.

Vou fa zer cin quen ta anos de mi li tân cia
po lí ti ca. Já des fral dei ban dei ras por to dos os
mu ni cí pi os do Es ta do. Pou cos po dem di zer
is to. Nes te meio sé cu lo, sem pre es ti ve do
mes mo la do. Ar do ro sa men te de fen den do as
mes mas coi sas e va lo res. Mes mo sem nun ca
ter si do û el, con di ção de cão, sem pre fui le al
a meus con cei tos e com pro mis sos, com as
pes so as, as li de ran ças e a mi nha his tó ria.
Nes te tem po to do, ja mais vi quem te nha fei-
to me lhor li mo na da que We ver ton Ro cha.
Pe la co ra gem e des pren di men to, te nho or- 
gu lho de le, ra zão pe la qual, so le ne men te,
pe ço ins cri ção no exér ci to que de fen de es te
fei xe de so nhos com os quais to ca a lu ta de le.

HE LOI SA MO REL
Di re to ra exe cu ti va do Ins ti tu to Pe nín su la

Edu ca ção e
de sen vol vi men to

A re la ção en tre edu ca ção e de sen vol vi men to não é
no va. Des de a dé ca da de 1960 te mos es tu dos que pro cu- 
ram es ti mar os re tor nos econô mi cos dos in ves ti men tos
fei tos em edu ca ção. Des de o ní vel do in di ví duo, com da- 
dos so bre acrés ci mo de ren da e em pre ga bi li da de a ca da
ano adi ci o nal de es tu do, até os be ne fí ci os pa ra a so ci e- 
da de — quan to mai or a es co la ri da de mé dia mai or o
Pro du to In ter no Bru to (PIB) — û ca evi den te que um
olhar es tra té gi co pa ra a edu ca ção é ne ces sá rio pa ra o
de sen vol vi men to de um país.

Da do que es sas con clu sões não são no vas, qual a re le- 
vân cia des sa dis cus são nes te Dia da Edu ca ção? A res- 
pos ta é sim ples: sua ur gên cia. Vi ve mos, nos úl ti mos
anos, uma cri se sa ni tá ria que dis pa rou mui tas ou tras:
éti cas, po lí ti cas, econô mi cas e so ci ais. Se gun do re la tó- 
rio de abril de 2021 da Co mis são Econô mi ca pa ra a
Amé ri ca La ti na e Ca ri be (Ce pal), a ex tre ma po bre za al- 
can çou em 2020, na Amé ri ca La ti na, ní veis que não fo- 
ram ob ser va dos nos úl ti mos 20 anos. As sim, co mo con- 
sequên cia da pro lon ga da cri se sa ni tá ria e so ci al da pan- 
de mia da co vid-19, a ta xa de ex tre ma po bre za na Amé ri- 
ca La ti na te ria so fri do um au men to de 13,1% em 2020 e,
no ano se guin te, em 2021, atin gin do 13,8% da po pu la- 
ção, o que re pre sen ta re tro ces so de 27 anos.

No Bra sil, se gun do da dos do Ins ti tu to Bra si lei ro de
Eco no mia da Fun da ção Ge tu lio Var gas (Ibre-FGV), a
pan de mia pu niu de for ma mais du ra os tra ba lha do res
com pou ca ins tru ção, com re du ção em 2020, de 17,1%
de pos tos de tra ba lho pa ra pes so as sem ins tru ção e com
o en si no fun da men tal in com ple to, e de 14,8% pa ra o
gru po com fun da men tal com ple to e en si no mé dio in- 
com ple to. A re cu pe ra ção do mer ca do de tra ba lho no pe- 
río do pós-pan de mia es tá sen do li de ra da pe lo se tor in- 
for mal e pe los em pre gos de bai xa qua li da de. Em ju lho
de 2021, o em pre go for mal re pre sen ta va 4,8% e o in for- 
mal, 5,4% abai xo do ní vel pré-pan de mia.

Ou tro da do pre o cu pan te, di vul ga do em maio de 2021
pe la FGV So ci al, é que um quar to dos jo vens bra si lei ros
en tre 15 e 29 anos for mam ho je o gru po nem, nem —
nem es tu da, nem tra ba lha — jo vens que lar ga ram os es- 
tu dos, mas que tam bém não en tra ram no mer ca do de
tra ba lho. En quan to is so, opor tu ni da des es tão sen do
des per di ça das. Se gun do a As so ci a ção Bra si lei ra das Em- 
pre sas de Tec no lo gia da In for ma ção e Co mu ni ca ção
(Bras s com), a pre vi são é de que até 2025 o país abri rá
cer ca de 797 mil no vos pos tos de tra ba lho na área de tec- 
no lo gia, com um de û cit de apro xi ma da men te 300 mil
pro ûs si o nais des sa área até 2024.

Não exis te ho je país al gum no mun do que cres ça des- 
con si de ran do a edu ca ção co mo par te im por tan te da
equa ção do en fren ta men to da de si gual da de e ace le ra- 
ção do de sen vol vi men to. Po rém, exis te uma per gun ta
cen tral a res pon der: co mo in ves tir em edu ca ção vi san- 
do ao de sen vol vi men to do país?

Pes qui sas re cen tes com pro vam o que de ve ria ser
uma con clu são ób via: é in ves tin do na va lo ri za ção e no
de sen vol vi men to de pro fes so res que al can ça re mos os
re sul ta dos que tan to es pe ra mos. Es tá nos pro fes so res o
ca mi nho pa ra a edu ca ção de qua li da de que se rá ca paz
de pre pa rar nos sos jo vens pa ra os de sa û os de um mun- 
do vo lá til, in cer to e ex tre ma men te com ple xo.

Mui to con se gui re mos avan çar se a pro ûs são do cen te
for atra ti va pa ra os jo vens que ter mi nam o en si no mé- 
dio; se a for ma ção ini ci al pre pa rar pa ra os de sa û os re ais
das sa las de au la; se a re mu ne ra ção e as con di ções de
tra ba lho fo rem jus tas e ade qua das; se exis tir um pla no
de de sen vol vi men to pes so al e pro ûs si o nal que per mi ta
que os pro fes so res se sin tam po ten tes, pre pa ra dos,
apoi a dos e, con se quen te men te, sa tis fei tos.

O mun do con tem po râ neo exi ge pro ûs si o nais qua li û- 
ca dos, cri a ti vos, üe xí veis, ca pa zes de rein ven ção cons- 
tan te. Pre ci sa, com a mes ma ur gên cia, de ci da dãos res- 
pon sá veis, com pro me ti dos, em pá ti cos e to le ran tes. Is so
es ta rá ca da vez mais dis tan te do Bra sil e da gran de mai- 
o ria dos bra si lei ros se po lí ti cas econô mi cas e edu ca ci o- 
nais não fo rem pen sa das em es trei ta re la ção, com pon do
um pla no es tra té gi co pa ra al can çar mos um país mais
prós pe ro, mais jus to e me nos de si gual.

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ci en tis ta Po lí ti co

FRAN KLIN DOU GLAS (*)
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gos@gmail.com

Os partidos na democracia dos políticos

Mais uma vez, tra go a re üe xão so bre a ne- 
ces si da de de uma RE FOR MA DO SIS TE MA
PO LÍ TI CO-PAR TI DÁ RIO-ELEI TO RAL no Es- 
ta do De mo crá ti co de Di rei to. Na ver da de, de
uma Re for ma Po lí ti ca que al te re es tru tu ral- 
men te o sis te ma de gran des de si gual da des,
em que a for ça do di nhei ro e das em pre sas é
que de û ne os elei tos no jo go da de mo cra cia
dos po lí ti cos. Do con trá rio, <os do nos= dos
par ti dos po lí ti cos vão sem pre ter o pro ta go- 
nis mo mai or nas es co lhas da lis ta dos no mes
de can di da tos/as, e o po vo, me ro co ad ju- 
van te, tor na-se pro ta go nis ta so men te no
mo men to de vo tar, e, na mai o ria das ve zes,
cap tu ra do pe lo po der econô mi co e de quem
tem con di ção de aten der às su as ne ces si da- 
des. Em seu clás si co <So ci o lo gia dos Par ti dos
Po lí ti cos= (1917), Ro bert Mi chels (so ció lo go
ale mão) apon ta que <não se con ce be a de- 
mo cra cia sem or ga ni za ção=. Ele tam bém
não dei xou de aûr mar que <re pre sen tar sig- 
ni û ca fa zer acei tar, co mo sen do von ta de da
mas sa, o que não pas sa de von ta de in di vi du- 
al […]. Mas uma re pre sen ta ção per ma nen te
equi va le ria sem pre a uma he ge mo nia dos
re pre sen tan tes so bre os re pre sen ta dos=.
Quan do Mi chels se re fe re ao fun ci o na men to
dos par ti dos po lí ti cos, en tão, é mais bri lhan- 
te (ele que era um de sen can ta do com a fal ta
de de mo cra cia in ter na nos par ti dos).
E, ao ana li sar na sua prin ci pal te se, a <lei de
fer ro da oli gar qui za ção= fo ca da nos sin di ca- 
tos e par ti dos ope rá ri os, aûr ma: <os par ti dos
po lí ti cos ca da vez mais vão se trans for mar
em uma oli gar quia (de pou cos)=. Na da mais
atu al do que es sa aná li se.
No Bra sil, se gun do in for ma ção no si te do
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (2022), há 32 par- 
ti dos com re gis tro oû ci al. O par ti do União
Bra sil é a fu são do DEM, de Antô nio Car los
Ma ga lhães Ne to, e o PSL, de Lu ci a no Cal das
Bi var. Não ve jo co mo pro ble ma a quan ti da- 
de de par ti dos, mas a ques tão é a sua fal ta de
de mo cra cia in ter na e obs cu ra, a fal ta de
trans pa rên cia (no to can te ao û nan ci a men to
pú bli co de cam pa nha) e o seu dé bil fun ci o- 
na men to. Mui tos não têm pro gra ma e con- 
cep ção, se quer, pro je to; atu an do co mo em- 
pre sas, di ri gi dos por pou cos (em sua mai o- 
ria), co mo ana li sou Mi chels: ver da dei ra oli- 
gar quia 4 às ve zes uma au to cra cia li de ra da
por out si der ou por aque les que se con si de- 
ram do nos. No pe río do da Re de mo cra ti za- 
ção e do Cons ti tu ci o na lis mo (pro mul ga ção
da Cons ti tui ção de 1988), com o ûm do gol pe
mi li tar, quan do ocor reu a pri mei ra elei ção
di re ta, o pre si den te da Re pú bli ca elei to foi o
ex-de pu ta do fe de ral e ex-go ver na dor de Ala- 
go as Fer nan do Col lor de Mel lo, do na ni co

PRN. Nes sa elei ção do ano de 1989, a dis pu ta
foi de 22 par ti dos com seus can di da tos na
cor ri da de pre si den te da Re pú bli ca: Col lor
de Mel lo (PRN), Lu la (PT 4 que dis pu tou sua
pri mei ra elei ção e ten do co mo vi ce Bi sol do
PSB, e foi pa ra 2º tur no com Col lor), Le o nel
Bri zo la (PDT, ter cei ro co lo ca do), Má rio Co- 
vas (PSDB, quar to co lo ca do), Pau lo Ma luf
(PDS, quin to). Par ti dos dos de mais can di da- 
tos: PL, PMDB, PCB, PFL, PSD, PTB, PRO NA,
PSP, PP, PCN, PN, PLP, PV, PMN, PPB, PDC- 
doB e PMB. Dos 22 par ti dos po lí ti cos que es- 
ti ve ram na dis pu ta da elei ção de 1989, so- 
men te seis 4 PT, PL, PDT, PSDB, PCB e MDB
4 po dem ter can di da tu ras pró pri as a pre si- 
den te da Re pú bli ca em 2022.
O fei to his tó ri co é que Lu la con se guiu se
man ter co mo a mai or li de ran ça po pu lar ati- 
va na lu ta po lí ti ca do Bra sil, mes mo ten do si- 
do pre so no gol pe mi li tar e no pe río do di to
<de mo crá ti co=. E lem bre mos que o Par ti do
dos Tra ba lha do res não û cou fo ra de ne nhu- 
ma dis pu ta de pre si den te da Re pú bli ca des- 
de a re de mo cra ti za ção. São 33 anos ati vos na
de mo cra cia dos po lí ti cos.
Aqui, um no vo per so na gem que en tra na
dis pu ta de pre si den te do Bra sil, em 2018, é o
ex-de pu ta do fe de ral Jair Bol so na ro (28 anos
de man da to na Câ ma ra), que já foi û li a do
aos par ti dos PDC, PPR, PTB, PFL, PP, PSC e
PSL, e por es te úl ti mo par ti do dis pu tou a
elei ção e foi elei to, na que le ano, quan do po- 
la ri zou a elei ção com Fer nan do Had dad
(PT). De pois, des û li ou-se do PSL û can do
sem û li a ção par ti dá ria (2019-2021). No û nal
de 2021, û li ou-se ao PL, o par ti do que vai dis- 
pu tar a re e lei ção em mais uma po la ri za ção
com o PT, só que ago ra com Lu la.
No Ma ra nhão: a atu a ção dos par ti dos po lí ti- 
cos Pa ri dos dos go ver na do res do Ma ra nhão
do pe río do de 1966-2022 3 1 foi pe lo UDN, 4
da ARE NA, 2 do PDS, 4 do PMDB, 7 do PFL, 1
do PDT, 1 PC doB e 1 do PSB. E aqui, par ti dos
que pro ta go ni zam a ce na po lí ti ca por um lo- 
go pe río do no Ma ra nhão 4 UDN, PDS, ARE- 
NA, PFL e PMDB. Fo ram par ti dos dos gran- 
des co ro néis oli gár qui cos e que, ago ra, al- 
guns já ex tin tos e ou tro, no ca so, o P-MDB,
apre sen ta-se frag men ta do e com re du zi da
for ça e cer ta di û cul da de pa ra for mar cha pa
for te e com pe ti ti va na dis pu ta elei to ral 4 o
que já acon te ceu na elei ção de 2020. Ou tro
par ti do que tam bém en fren ta di û cul da de é
o PSDB, que já po la ri zou vá ri as elei ções,
com o PT e Lu la. No te-se que vem per den do
a sua iden ti da de na ci o nal co mo par ti do for- 
te que já ele geu, por dois man da tos, o Pre si- 
den te da Re pú bli ca do Bra sil, no ca so, o so- 
ció lo go Fer nan do Hen ri que Car do so, e vem
go ver nan do, por um lon go pe río do, o ri co
es ta do de SP, mas es tá re du zi do à sua pe que- 
nez no Ma ra nhão. O PT de Lu la, mes mo
man ten do mui ta for ça na dis pu ta na ci o nal,
ain da é, no Ma ra nhão, um par ti do que não
apre sen ta mui ta for ça elei to ral.
Dos no mes tra di ci o nais da oli gar quia ma ra- 
nhen se que es tão co lo ca dos pa ra dis pu tar
elei ção em 2022, te mos: Ro se a na Sarney (do
MDB, û lha do ex-pre si den te Jo sé Sarney, go- 
ver na do ra de 4 man da tos, que ago ra vai dis- 

pu tar uma va ga de de pu ta da fe de ral), Ri car- 
do Mu rad (û li a do ao na ni co PSC, cu nha do
de Ro se a na, ex-pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va, que vai dis pu tar uma va ga de de- 
pu ta do es ta du al), Edi son Lo bão Fi lho (do
MDB, û lho de Edi son Lo bão, ex-go ver na dor,
foi se na dor e mi nis tro de mi nas e ener gia do
go ver no Lu la, que vai dis pu tar uma va ga de
de pu ta do fe de ral pe lo MDB), Adri a no
Sarney (do PV, ne to de Jo sé Sarney, û lho do
ex-de pu ta do fe de ral Sarney Fi lho, ex-mi nis- 
tro de Meio Am bi en te no go ver no de FHC,
que vai dis pu tar a re e lei ção de de pu ta do es- 
ta du al, pe la fe de ra ção PT/PC doB/PV). Dis- 
so tu do, há que se aûr mar que o pós-Flá vio
Di no não sig ni û ca o re tor no da oli gar quia-
fa mi li ar. Ou tro da do im por tan te é que o ago- 
ra frag men ta do gru po Sarney es tá apoi an do
di ver sas pré-can di da tu ras ao go ver na do do
Ma ra nhão: o atu al go ver na dor Car los Bran-
dão (PSB), o se na dor Wer ver ton Ro cha
(PDT), o ex-pre fei to de São Luís Edi val do
Ho lan da (PSD), Lahe sio Bon ûm (do par ti do
AGIR, an ti go PTC, ex-pre fei to do pe que no
mu ni cí pio de São Pe dro dos Cren tes, no Ma- 
ra nhão, ci da de no es ta do em que Bol so na ro
ob te ve sua mai or vo ta ção em 2018).
Nes se sen ti do, de fen do que uma re for ma
po lí ti ca de ver da de não se ja cen tra li za da, via
Con gres so Na ci o nal (cer to cor po ra ti vis mo)
e com re du zi da par ti ci pa ção da so ci e da de
ci vil, fa vo re cen do, as sim, os gran des par ti- 
dos e um mo de lo de par ti do do mi na do por
um pe que no gru po (uma pe que na eli te da
clas se po lí ti ca) de for ma oli gár qui ca <de
pou cos=, in ter fe rin do nu ma de mo cra cia
par ti dá ria. Por tan to de ve ser pro pos ta uma
nor ma le gis la ti va que obri gue vo ta ções in- 
ter nas nos par ti dos, en tre seus û li a dos e
mem bros, de for ma trans pa ren te, até com
ob ser va do res ex ter nos. De ve ria ha ver uma
le gis la ção bem fun da men ta da em re la ção à
pró pria de mo cra cia par ti dá ria, até em re la- 
ção às vo ta ções,
re pre sen ta ti vi da de, e que, in fe liz men te, ain- 
da não acon te ceu. Tam bém de ve ria ga ran tir
as re pre sen ta ções de seg men tos, co mo in dí- 
ge nas, ne gros, mu lhe res, ju ven tu de,
GLBTQI+, res pei tan do a so ci e da de plu riét- 
ni ca que é o Bra sil. Pen so que es se de ve ser
um de ba te cen tral na de fe sa de uma ver da-
dei ra re for ma po lí ti ca pa ra al te rar a es tru tu- 
ra de fun ci o na men to dos par ti dos co mo or-
ga ni za ção fun da men tal pa ra uma da da de-
mo cra cia, com par ti ci pa ção po pu lar e não
só de <eli te= ou de po lí ti cos pro ûs si o nais.
Por ûm, o de sa ûo é se con ti nu ar lu tan do por
de mo cra cia nos par ti dos, se ja de con cep ção
de es quer da, cen tro ou de di rei ta, con si de- 
ran do que é no par ti do po lí ti co on de se ini- 
cia o pro ces so de es co lha dos re pre sen tan tes
em que a so ci e da de pos te ri or men te te rá que
vo tar. E tal de ba te ain da não acon te ceu de
fa to, pa ra se ter uma re for ma po lí ti ca. To da- 
via no ta-se que par te gran de da so ci e da de já
vem de mons tran do de sin te res se, de sen can- 
to e des cré di to com o pro ces so par ti dá rio e
elei to ral, vi de o au men to no per cen tu al de
abs ten ções, vo to bran co e nu lo. Por is so é
um te ma es tra té gi co.

Lula sem medo

O mais re cen te ata que do pre si den te Jair
Bol so na ro à ur na ele trô ni ca e ao sis te ma
elei to ral no país ex pli ci ta que te mos, nes tas
elei ções pre si den ci ais de 2022, três gran des
de sa û os:

1. Ga nhar as elei ções do cam po que re- 
pre sen ta a bar bá rie e a res tau ra ção do con- 
ser va do ris mo re a ci o ná rio de viés ne o fas cis- 
ta;

2. Ga ran tir que o re sul ta do das ur nas dan- 
do a vi tó ria às for ças de mo crá ti cas se ja res- 
pei ta do;

3. As se gu rar a pos se do elei to pe lo cam po
de mo crá ti co-pro gres sis ta, em ja nei ro de
2023.

Co mo di ria Nel son Ro dri gues, é o ób vio
ulu lan te! Es tá tão gri tan te, tão na ca ra, que
ain da há quem não en xer gue es sa re a li da de.

Tal co mo Do nald Trump nos Es ta dos Uni- 
dos, país cu jo sis te ma elei to ral é mui to mais
con so li da do e an ti go que o bra si lei ro, não
res ta dú vi da que o bol so na ris mo, der ro ta do
nas ur nas, não acei ta rá o re sul ta do. In ci ta rá
sua ba se or gâ ni ca a uma ten ta ti va de gol pe
no pro ces so elei to ral. Gri ta rá que hou ve
frau de.

Não bas ta ga nhar 3 se ja no pri mei ro, se ja
no se gun do tur no. Tem que ga nhar e es tar
pron to pa ra mo bi li zar a po pu la ção pa ra que
de fen da o re sul ta do e a pos se do elei to. Após
as ur nas, se rá pre ci so es tar mos pron tos pa ra
ir mos às ru as em de fe sa da elei ção e da pos se
da que le que vi er a ven cer o ne o fas cis mo. Se- 
rá uma das mais im por tan tes lu tas das clas- 
ses em mo vi men to no Bra sil con tem po râ- 
neo.

Co mo nos en si nou um dos mais im por- 
tan tes so ció lo gos bra si lei ros, Fran cis co de
Oli vei ra, o que te mos de de mo cra cia no Bra- 
sil foi ar ran ca do e con quis ta do pe las clas ses
po pu la res. Nu ma so ci e da de cu ja Re pú bli ca
nas ce de um gol pe con du zi do por mi li ta res e
que pas sou por 21 anos de di ta du ra ci vil-
em pre sá rio-mi li tar (1964-1985), o ano de
2022 se rá a no va ba ta lha pe la con so li da ção
da de mo cra cia nes te país.

Fren te a es se ce ná rio, não há o que ti tu be- 
ar. He si tar em iden ti û car quem tem for ça,
ba se elei to ral e ca pa ci da de de ar ti cu la ção
pa ra li de rar a re to ma da do mí ni mo Es ta do
De mo crá ti co de Di rei to, com res pei to a su as
ins ti tui ções e po de res cons ti tuí dos, sig ni û ca
co me ter o mes mo er ro dos que su bes ti ma- 
ram o la va ja tis mo e o gol pe par la men tar-ju- 
di ciá rio-mi diá ti co de 2016.

Pa ra bus car re to mar os di rei tos que fo-
ram des mon ta dos e ti ra dos do po vo bra si lei- 
ro com a re for ma tra ba lhis ta e de mais ata-
ques aos di rei tos so ci ais, não há que ter dú-
vi da: é pre ci so pri mei ro su pe rar es ses três
obs tá cu los (ga nhar a elei ção, ga ran tir a vi tó- 
ria e a as se gu rar a pos se). E, sem dú vi da, só
Lu la reú ne as con di ções ob je ti vas e sub je ti-
vas pa ra bus car mos re cons truir o es ta do so- 
ci al no Bra sil.

O apoio a Lu la não é che que em bran co.
O vo to em Lu la, mes mo com Alck min,

não sig ni û ca ali nha men to aos se to res con- 
ser va do res que se re a pro xi mam de le.

Ir com Lu la já é pa ra ga ran tir as mí ni mas
con di ções de com ba te de mo crá ti co por ou- 
tra agen da pa ra o país: de re to ma da do em- 
pre go, de va lo ri za ção dos sa lá ri os, de com- 
ba te à ca res tia e aos pre ços al tos, de en fren- 
ta men to à fo me, de res pei to aos di rei tos dos
po vos ori gi ná ri os, meio am bi en te e lu ta pe- 
los di rei tos da ju ven tu des, de mu lhe res, ne- 
gros, LGBT´s, agri cul to res fa mi li a res, os
sem-ter ra e sem-te to.

Sem Lu la na Pre si dên cia da Re pú bli ca,
es ta re mos di an te do apro fun da men to da
agen da ne o li be ral, con ser va do ra e re a ci o ná- 
ria. Com Lu la, há es pa ço pa ra tra var mos es- 
sas lu tas, tra zen do o po vo sem me do pa ra o
cen tro do pal co des sa dis pu ta por po lí ti cas
pú bli cas a fa vor da clas se tra ba lha do ra.

Es tão cer tos aque les e aque las que en ten- 
dem que são enor mes es ses de sa û os. Mai or,
con tu do, tem que ser nos sa dis po si ção pa ra
a lu ta, com mo vi men ta ções co e ren tes e in te- 
li gen tes.

É Lu la sem me do!

ALEX BRI TO
Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor As so ci a do da UF MA.
(as.bri to@uf ma.br).

A gen te (não) quer
só co mi da.

 
A Or ga ni za ção das Na ções Uni das pa ra Ali men ta ção

e Agri cul tu ra (FAO) di vul gou da dos es tar re ce do res so- 
bre o ní vel de pre ços dos ali men tos no Mun do.
Se gun do es sa agên cia e o Fun do Mo ne tá rio In ter na ci o- 
nal (FMI), o con üi to bé li co no les te eu ro peu, pro vo ca do
pe la in va são da Ucrâ nia pe la Rús sia, pre ci pi tou a ele va- 
ção do pre ço da co mi da (me di do pe lo FAO Fo od Pri ce
In dex) pa ra pa ta ma res su pe ri o res aos úl ti mos 100 anos!
Des de 1974, quan do o ín di ce ha via re gis tra do a mai or
al ta em 60 anos, de pou co mais de 137 pon tos, o ní vel de
pre ços mun di al dos ali men tos vi nha apre sen tan do que- 
da, pe lo me nos até 1987, oca sião em que che gou a me dir
67 pon tos. Até en tão, foi um pe río do im por tan te on de ti- 
ve mos um pro ces so de ba ra te a men to sis te má ti co da co- 
mi da em es ca la mun di al. A par tir daí, con tu do, pas sa- 
mos pa ra uma tra je tó ria de con tí nua al ta, até che gar- 
mos ao ano de 2011, com o ín di ce me din do, apro xi ma- 
da men te 119 pon tos.

Os úl ti mos seis anos des sa fa se são, ex cep ci o nal men- 
te, mar ca dos por uma abru ta ele va ção do cus to da co- 
mi da de cor ren te, prin ci pal men te, do gran de bo om de
co mo di ti es, cu jo au men to acu mu la do che gou a qua se
50% nes se pe río do. Des de en tão, hou ve um per cur so rá- 
pi do de que da dos pre ços, es ta ci o nan do nos 94 pon tos,
em 2018. A pan de mia ace le rou o au men to do va lor da
ali men ta ção, ele van do o pa ta mar de pre ços pa ra 125
pon tos em 2021. E o atu al con üi to pre ci pi tou a es ca la da
des ses cus tos pa ra 159 pon tos (em mar ço de 2022)! Es se
úl ti mo es tá gio su pe ra o pi co de pre ços ob ser va dos du- 
ran te a Se gun da Gran de Guer ra (1939 a 1945) e na pri- 
mei ra cri se do pe tró leo (1973-1974).

Não se tra ta de uma ele va ção de pre ços de si nen te de
es cas sez de gê ne ros ali men tí ci os, pe lo con trá rio, a sa fra
mun di al de grãos cres ceu 1% em re la ção ao ano an te ri or
e os es to ques su bi ram 2%, o que de ve ria fa zer os pre ços
caí rem, mas não é o que es tá ocor ren do. Na ver da de, es- 
se cho que é fun ção da de sar ti cu la ção da ca deia de co- 
mér cio glo bal, que vem di û cul tan do as tran sa ções in ter- 
na ci o nais (prin ci pal men te no to can te aos fre tes e à ca- 
deia de dis tri bui ção), nas quais Ucrâ nia e Rus sa são for- 
ne ce do res pro ta go nis tas.

A con sequên cia mais ime di a ta es ta mos as sis tin do: há
um rá pi do pro ces so de em po bre ci men to e de in se gu- 
ran ça ali men tar. Pa ra se ter uma ideia: no û nal de mar ço
des te ano, a pes qui sa Da ta fo lha já in for ma va que 25%
dos bra si lei ros aûr ma vam que os su pri men tos dis po ní- 
veis nos úl ti mos me ses fo ram in fe ri o res ao ne ces sá rio
pa ra ali men tar a fa mí lia e no es tra to dos do mi cí li os com
ga nhos de até R$2.424,00, 35% já acu sa vam a fal ta de co- 
mi da. Adi ci o nal men te, en fren ta mos, tam bém, o cho que
so bre o pre ço dos com bus tí veis, que pu se ram fo go à ca- 
pa ci da de de com pra do bra si lei ro. Não é de ma si a do
lem brar que em bo ra o Bra sil não se ja o lu gar da ga so li na
mais ca ra, é, sim, in du bi ta vel men te, um dos lu ga res on- 
de o im pac to des se au men to di la ce rou, co mo nun ca vis- 
to an tes, as con di ções de exis tên cia de am plas ca ma das
da po pu la ção bra si lei ra, a ra zão é ób via: a par ti ci pa ção
do com bus tí vel no or ça men to do més ti co das fa mí li as
que ga nham até 1 sa lá rio mí ni mo exa cer bou em mais de
30% (com pu tan do ape nas 1 tan que de ga so li na de 50 li- 
tros), en quan to nos Es ta dos Uni dos e em Is ra el, por
exem plo, es se im pac to foi de 3% e 6%, res pec ti va men te.

O que res ta dis pa ra ta do, pa ra ser ele gan te, é que as
con tas pú bli cas fe de rais vão <de ven to em po pa=, evi- 
den te men te pe las pe cu li a ri da des das im pli ca ções des- 
ses fenô me nos so bre a eco no mia bra si lei ra. Mas não tão
cla ra é a pos tu ra dos que fa zem a po lí ti ca econô mi ca,
em par ti cu lar a ûs cal, que in sis tem em con si de rar o
prin cí pio apri o rís ti co das û nan ças sau dá veis em de tri- 
men to das û nan ças fun ci o nais, que não vê ou tro sen ti- 
do às û nan ças pú bli cas que não se ja ser vir de ins tru- 
men to a con se cu ção do re sul ta do econô mi co (re du zir a
in üa ção, o de sem pre go, a fo me, a mi sé ria, au men tar a
ren da, o pro du to, en tre ou tros), aû nal a eco no mia não é
um ûm em sim mes ma. Co mo en ten der a pas si vi da de
da po lí ti ca econô mi ca en quan to a po pu la ção re gri de
aos mí ni mos ci vi li za tó ri os?
Hou ve um tem po em que lu tá va mos pe la evo lu ção do
es pí ri to hu ma no, pa ra além do aten di men to das ne ces- 
si da des bá si cas, que lu ta mos ho je. Hão de se lem brar:
em 1987, cu ri o sa men te no û nal do ci clo de que da dos
pre ços mun di ais dos ali men tos, aqui no Bra sil apa re cia
o hit <Co mi da=, com po si ção de Ar nal do An tu nes, Sér gio
Bri to e Mar ce lo Fro mer da ban da de rock Ti tãs, que rei- 
vin di ca va o di rei to à vi da em sua ple ni tu de e se re cu sa va
a uma exis tên cia só <pe la me ta de= em que a vi da se li mi- 
ta va ao aten di men to ime di a to às ne ces si da des bá si cas
da re pro du ção fí si ca. A vi da em sua to ta li da de de ve ria
cui dar além des sa ne ces si da de, tam bém do de se jo e da
von ta de, do cor po e do es pí ri to, tal vez por que, co mo
bem fa lou o ilus tre po e ta ma ra nhen se Fer rei ra Gul lar, ao
ser in da ga do do porquê da ar te, de pron to res pon deu:
por que A VI DA (do aten di men to às ne ces si da des bá si- 
cas) NÃO BAS TA! In dis cu ti vel men te, as trans for ma ções
econô mi cas im pos tas nos úl ti mos anos so la pa ram a
dig ni da de de uma exis tên cia nos pa râ me tros mí ni mos
de ci vi li da de, que pu des sem im pe dir o em bru te ci men to
da vi da. Se an tes a lu ta era pe lo di rei to à ar te, à cul tu ra, à
vi da em sua ple ni tu de, de û ni ti va men te, o ini mi go ago ra
é ou tro: tra ta-se de ga ran tir, ur gen te men te, o que nós
ha vía mos pen sa do que tí nha mos, o aces so a co mi da, se- 
gu ra e sau dá vel!

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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N
ão é fá cil fa zer um jor nal, mui to me nos man- 
tê-lo.  Pre ci sa de in ves ti men to, es tru tu ra, lo- 
gís ti ca, mas prin ci pal men te de mão de obra.
Ho je, nos 96 anos do jor nal O Im par ci al, e dia

do tra ba lho, va mos fa lar das pes so as que fa zem o jor nal.
São elas que fa zem o jor nal O Im par ci al ser o que é ho je,
um veí cu lo de co mu ni ca ção tra di ci o nal e mo der no ao
mes mo tem po, que há qua se 1 sé cu lo se man tém le van- 
do in for ma ção e cre di bi li da de ao lei tor. Se ja nos mei os
di gi tais, ou no tra di ci o nal im pres so, a mar ca O Im par ci- 
al só é pos sí vel gra ças ao tra ba lho de pro ûs si o nais que se
de di cam ao que fa zem.

A se guir, mos tra re mos os de poi men tos de al guns dos
vá ri os pro ûs si o nais que tra ba lham na Ca sa, nos mais di- 
ver sos se to res. Aû nal, pa ra que a no tí cia es te ja fres qui- 
nha nas mí di as ele trô ni cas, ou nas ban cas to dos os di as,
de pen de do tra ba lho e de di ca ção de mui tas pes so as. Se- 
ja na por ta ria ou na pre si dên cia, re da ção, co mer ci al, û- 
nan cei ro, lim pe za, grá û ca… com pou cos di as de Ca sa,
ou com dé ca das de car rei ra, o pa pel que to dos de sem- 
pe nham im por ta.

Há mais de 50 anos em O Im par ci al, o di re tor-pre si- 
den te Pe dro Frei re fa la do pas sa do e fu tu ro do jor nal.
<Co mo jor na lis ta, não que ro que o tra ba lho de to dos
que fa zem O Im par ci al se ja en go li do pe las tec no lo gi as.
Ao con trá rio, quan to mais tec no lo gia in ter fe rir nas re la- 
ções hu ma nas, mais jor na lis mo fa rá o seu pa pel de le var
as pes so as a se rem mais fe li zes=.

Re por ta gem

No jor nal des de  1975, o jor na lis ta Dou glas Cu nha  já
de sen vol veu as fun ções  de  edi tor de po lí cia, che fe de
re por ta gem, co lu nis ta, edi tor exe cu ti vo, mas nun ca dei- 
xou de  fa zer o que mais gos ta va: ser re pór ter. <No jor nal,
de sem pe nho a ati vi da de de re pór ter, o que con si de ro
um pa pel pre pon de ran te, co mo ins tru men to que reú ne
in for ma ções e as trans for ma em no tí cia que são le va das
ao pú bli co, ho je de for ma mais abran gen te, vis to que o
jor nal O Im par ci al se faz pre sen te em to das as mo da li- 
da des de mí di as, de ma nei ra efe ti va.  O Im par ci al re pre- 
sen ta pa ra mim uma es co la de vi da, on de che guei jo- 
vem. Na mi nha ati vi da de, sem pre se guin do as di re tri zes
da em pre sa, con se gui mu dar mi nha for ma de pen sar e
agir. Pe lo meu tra ba lho, sou um pro ûs si o nal res pei ta do
e que res pei ta o pró xi mo, meus co le gas de tra ba lho  em
to dos os ní veis e a re ci pro ci da de mui to me ale gra e re a li- 
za=.

Di re ção de Re da ção

Dos 96 anos de Jor nal O Im par ci al, o jor na lis ta Rai- 
mun do Bor ges es tá con tri buin do com seu fa zer jor na lís- 
ti co há mais da me ta de: 51 anos. Ele co me çou co mo re- 
pór ter fo to grá û co, quan do a fo to ain da não ti nha o viés
jor na lís ti co, era mais co mo ilus tra ção. De pois foi re pór- 
ter de tex to, che fe de re por ta gem, edi tor e di re tor de re- 
da ção, fun ção que ocu pa até ho je. <Quan do eu in gres sei
na em pre sa Pa co ti lha, edi to ra do Jor nal O Im par ci al, o 

mun do era com ple ta men te di fe ren te em ter mos de
mei os de co mu ni ca ção. A te le vi são ain da não es ta va no
seu apo geu e os jor nais ain da es ta vam em trans for ma- 
ção, tran si ção, ain da al can cei o sis te ma ru di men tar, es- 
sa evo lu ção do ti po grá û co pa ra o li no grá û co. Era uma
fa se no va, era uma mu dan ça pro fun da, e que ocor reu
mui to mais acen tu a da em 1973, quan do o jor nal inau- 
gu rou o sis te ma de im pres são em off set. Foi uma re vo lu- 
ção, o pri mei ro jor nal a in gres sar nes se sis te ma que da va
uma no va vi su a li za ção grá û ca no im pres so=, lem brou.

Atu al men te  jor nal  vi ve im pren sa do en tre du as re a li- 
da des: a re a li da de de le co mo jor nal, o es pa ço que ele
ocu pa va e que di mi nuiu;  e  a ou tra, a con cor rên cia de- 
ses pe ra da com as mí di as ele trô ni cas. Aí que tem que- 
brar mui tos pa ra dig mas fa zer es se pro ces so de rein ven- 
ção pa ra não per der o es pa ço de re fe rên cia jor na lís ti ca,
mos trar que o jor nal não mor reu em fun ção de ou tras
re des. O jor nal pre ci sa ter qua li da de, não tem ou tro jei to
pa ra con cor rer. O Im par ci al, nos seus 96 anos, tem uma
for te in üuên cia no meio so ci al, uma in üuên cia em ra zão
da qua li da de do jor na lis mo que a gen te faz, da qua li da- 
de grá û ca,  da qua li da de tex tu al, uma ca ra bo ni ta, que é
a ca pa, e aí vo cê aca ba pe gan do o  lei tor <dis traí do=…
Uma em pre sa que che gou aos 96 anos, é uma em pre sa
que tem res pei to por que tem cre di bi li da de no que faz.
Es sa é a cha ve da lon ge vi da de. São pouquís si mas  as em- 
pre sas do Ma ra nhão que che ga ram tão lon ge. Nós ain da
va mos che gar aos 100 anos e com fo le go pa ra mais=.

Re por ta gem
Há pou co mais de 1 mês co mo es ta giá ria, a es tu dan te

de jor na lis mo Gra ci e le dos San tos Mo ro ro, dis se que a
par tir do seu tra ba lho no por tal de O Im par ci al, per mi te
que o lei tor te nha um cam po de vi são de vá ri os ou tros
as sun tos pu bli ca dos o por tal. <Ele lê o tí tu lo das ou tras
ma té ri as e dá um cli que. Meu tra ba lho, in for ma o lei tor
do as sun to diá rio e faz uma pon te pa ra ou tras pu bli ca- 
ções, al guns até pre sen tes den tro da mi nha pu bli ca ção
com os in ter links. O Im par ci al, con sa gra do o mais an ti- 
go do Ma ra nhão, já pu bli cou as no tí ci as  mais im por tan- 
tes do es ta do des ses úl ti mos 95 anos, o jor nal se im por ta
em re la tar os fa tos com ver da de=, dis se.

Fi nan cei ro

A ge ren te û nan cei ra Pa trí cia Frei re, co men tou que o
Jor nal O Im par ci al não es ta ria com ple tan do 96 anos se
não fos se pe la par ce la de par ti ci pa ção de ca da um dos
co la bo ra do res que já pas sa ram pe la em pre sa. <Com a
che ga da da tec no lo gia to dos nós ti ve mos que nos adap- 
tar e ino var os nos sos pa peis den tro do gru po o im par ci- 
al.  A di nâ mi ca di gi tal mo ti vou os pro ûs si o nais a de sen- 
vol ve rem no vas com pe tên ci as. Nos so pa pel ho je é so- 
mar, é agre gar.  Plan tar, re gar e co lher os fru tos jun to
com a em pre sa=. En quan to ins tru men to de mí dia ela
com ple tou que <o jor nal O Im par ci al, du ran te to da a
sua exis tên cia, tem de sem pe nha do um im por tan te pa- 
pel so ci al co mo por ta-voz da po pu la ção ma ra nhen se.
São 96 anos de um jor na lis mo sé rio, res pon sá vel e IM- 
PAR CI AL, on de seu va lor é imen su rá vel e sua cre di bi li- 
da de e con û a bi li da de são no tó ri as.  Dia após dia co lhe- 
mos os fru tos des sa se men ti nha plan ta da há 96 anos=.

Edi ção

O jor na lis ta Sau lo Du ai li be co me çou na em pre sa co- 
mo es ta giá rio e lo go foi con tra ta do. Há 15 anos no jor- 
nal, o edi tor dis se que O Im par ci al foi a por ta de en tra da
pa ra exer cer de fa to, o jor na lis mo. <Sem pre es pe ro me
em pe nhar mais pa ra ver o jor nal sem pre mai or do que
ele já é, pois é uma em pre sa de co mu ni ca ção que es tá há
qua se 100 anos le van do in for ma ção ver da dei ra ao pú- 
bli co ma ra nhen se, no im pres so, na in ter net e nas mí di as
so ci ais. O Im par ci al é um gi gan te e sem pre te rá gran de

re le vân cia pa ra a mí dia, tan to aqui em São Luís, quan to
no es ta do e na ci o nal men te. É ti po as sim: saiu em O Im- 
par ci al, en tão eu con ûo=, dis se.

Re por ta gem

Pa ra o jor na lis ta Samartony Mar tins, há 21 anos na
em pre sa, seu pa pel es tá em  fa zer um re cor te da re a li da- 
de por meio de re por ta gens do co ti di a no da ci da de.
<Dos 96 anos de exis tên cia de O Im par ci al pre sen ci ei ao
lon go des sas pou co mais de du as dé ca das, as trans for- 
ma ções tec no ló gi cas que o jor nal pas sou a par tir do iní- 
cio dos anos 2000. Da má qui na de es cre ver ao com pu ta- 
dor. Do te le fo ne de li nha às ví deo-cha ma das por ce lu lar.
Da fo to gra ûa em pa pel aos ví de os e re des so ci ais. Da
edi ção ma nu al à ele trô ni ca, en tre ou tras trans for ma- 
ções que ti ve que me adap tar pa ra que pu des se exer cer
meu pa pel pro ûs si o nal co mo jor na lis ta. Por meio do tra- 
ba lho co mo jor na lis ta acre di to que te nha con tri buí do
com vi si bi li da de ao jor nal, por meio das re por ta gens co- 
ti di a nas, en tre vis tas es pe ci ais, ou de co ber tu ras jor na- 
lís ti cas ex clu si vas que ve nham agre gar ao ca pi tal in te- 
lec tu al de O Im par ci al. Sou um pres ta dor de ser vi ço à
so ci e da de por meio do ofí cio de es cre ver. Não sou uma
pes soa, mas a pa la vra em mo vi men to=.

Co mer ci al

Ges to ra de ne gó ci os, Zucy Ra mos diz que o de sa ûo é
au men tar a qua li da de dos re sul ta dos e po ten ci a li zar
não so men te os nú me ros de ven das em anún cio, mas
co mer ci a li zar con teú do in te li gen te agre ga do ao va lor
do pro du to do cli en te. <To das as equi pes são im por tan- 
tes e fun da men tais pa ra uma or ga ni za ção, mas ve jo que
a área co mer ci al é um pon to de par ti da cru ci al, por que
ele pre ci sa es tar an te na do ao mer ca do no que diz res- 
pei to aos con cor ren tes, cli en te e pú bli co em ge ral. A re- 
pre sen ta ti vi da de do jor nal no mer ca do é mui to for te e
agre ga va lo res que vão além da en tre ga de in for ma ções
e dos anún ci os co mo en tre ga do res de mí dia=, dis se.

Re vi são

Ca mil la Ma ra mal do, re vi so ra, tra ba lha com olhar
aten to ao que é pu bli ca do. Se gun do ela, o pro ces so de
re vi são de tex tos no jor nal O Im par ci al não é ape nas
uma prá ti ca de cor re ção or to grá û ca, gra ma ti cal ou com
re la ção ao lé xi co, mas aná li se de sen ti dos cons truí dos,
ina de qua ções lin guís ti cas e se mân ti cas na es cri ta dos
tex tos. Nos 96 anos do jor nal, ela des ta ca que a ins ti tui- 
ção tem <um va lor ex tre ma men te so ci al, por en tre gar à
po pu la ção fa tos que se tor nam no tí ci as e de ter mi nar o
que de ve ser pú bli co ou o que não im por ta rá à so ci e da- 
de, con si de ran do a in ten ci o na li da de, am pli tu de e ex- 
cep ci o na li da de des sa no tí cia. Uma res pon sa bi li da de  e
tan to! É tan ta in for ma ção, é tan to co nhe ci men to, são
tan tas pes so as en si nan do sem pre, em to dos os se to res,
(de for ma au to má ti ca, sem nem per ce be rem o que
apren do) que em se tra tan do de re pre sen ta ção, só pos so
di zer que o jor nal O Im par ci al tem si do um gran de ins- 
tru men to de re a li za ção pes so al, por que se tem al go que
gos to de fa zer na vi da; é 8de sa ber das coi sas9=.

Con ti nua na pró xi ma pá gi na

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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C
o nhe ça mais pes so as que fa zem O Im par ci al.

Edi ção

A jor na lis ta Thayane Ma ra mal do es ta gi ou em O Im- 
par ci al em 2019. Em 2021, vol tou co mo re vi so ra tem po- 
rá ria e em se gui da, con tra ta da co mo edi to ra, res pon sá- 
vel por se le ci o nar, edi tar e pu bli car as no tí ci as mais re le- 
van tes do dia, de acor do com a im por tân cia pa ra o pú- 
bli co do nos so jor nal. Ela apon ta que a tra je tó ria do jor- 
nal dei xa cla ro a for ça e a in de pen dên cia que ele con- 
quis tou nes ses 96 anos. <É um veí cu lo que nun ca per deu
a sua im por tân cia, in de pen den te men te do quan to a so- 
ci e da de se trans for me e se atu a li ze, O Im par ci al mu da
jun to, se atu a li za, ino va e acom pa nha ca da evo lu ção da
for ma de no ti ci ar. Es ta mos em to do lu gar, te mos o tra di- 
ci o nal e res pei ta do im pres so, te mos um dos mais aces- 
sa dos por tais de no tí ci as do es ta do, te mos re des so ci ais
e TV. E o que des ta ca O Im par ci al é evo luir man ten do
sem pre os va lo res e a qua li da de que nas ce ram com ele.
Sou mui to fe liz com meu tra ba lho no jor nal, em fa zer
par te de uma re da ção tão res pei ta da, po den do con tri- 
buir, apren der e me de sen vol ver ca da dia mais. Aqui eu
fa ço o que amo e me de di co ao de ver de le var, da me lhor
for ma pos sí vel, in for ma ções aos nos sos lei to res=.

Edi ção e de sig ner

Há 30 anos em O Im par ci al, Ce lio Ser gio gal gou por
al gum se to res até ser res pon sá vel pe lo de sign do jor nal
com su as ca pas cri a ti vas. Acom pa nhou o pro ces so de
evo lu ção do jor nal com su as tec no lo gi as e mo der ni da- 
des. Pa ra ele, O Im par ci al re pre sen ta <re sis tên cia, lu ta,
con fi an ça e mui tos ou tros subs tan ti vos que ex pres sam a
sua im por tân cia so ci al já de mons tra da nes sa sua tra je- 
tó ria de 96 anos. Um jor nal que su pe ra, que bra  pa ra dig- 
mas em fa vor da con ser va ção de um veí cu lo das le tras
do im pres so ao di gi tal. Le tras es tas que pos si bi li tam ver- 
ba li zar de se jos, crí ti cas, opi niões, sem nun ca dei xar de
ser IM PAR CI AL. Es tou nes sa em pre sa há 30 anos . Co mo
fun ção pri ma ria te nho o pa pel de dar for ma a tu do is so,
no de sign das su as pá gi nas e em su as ca pa diá ri as, sin to-
me mui to pri vi le gi a do por is so ao lon go de to dos es ses
anos=.

Ne gó ci os

Exe cu ti va de Con tas, Con cei ção Men des es tá há 24
anos no jor nal que ela con si de ra co mo par te de vi da, de
sua his tó ria, tam bém de lu tas, vi tó ri as, cho ro, mas de
mui tas ale gria…. Em seu tra ba lho,  pos si bi li ta a ven da
de pro du tos. <No to do,  o va lor que o jor nal tem é va li o so,
uma vez que seus ob je ti vos, que é le var no tí cia, en tre te- 
ni men to e di vul ga ção de pro du tos, tem si do al can ça do
com ex ce lên cia. Pro va dis so que são qua se um sé cu lo de
tra ba lho=.

Edi ção de ví deo

Fo tó gra fo, ci ne gra fis ta, edi tor e de sig ner, Mar cos Cal- 
das é o res pon sá vel pe las edi ções de ví de os,  ar tes pa ra
as re des so ci ais, ví de os e edi ções de ma té ri as. <Meu pa- 
pel é dar uma ca ra vi su al e es té ti ca pa ra a em pre sa. Acre- 
di to que to da for ma de in for ma ções com cre di bi li da de e
se ri e da de, tem seu es pa ço cer to no tem po de quem pro- 
cu rar se man ter bem in for ma do.  O jor nal é a ex pe ri ên- 
cia de vi da, on de apren de mos co mo nas ce e  se di vul ga a
in for ma ção, e O Im par ci al es tá nes se con tex to=, dis se.

Co mer ci al

Adri a no Ve ras da Sil va, Au xi li ar Ad mi nis tra ti vo, es tá
há 3 me ses no jor nal, fa zen do um tra ba lho mi nu ci o so
de con tro la do ria com a par te co mer ci al e os anún ci os
do jor nal. Mas a ad mi ra ção por O Im par ci al vem des de
ce do, quan do cri an ça eu via e ou via o quan to o jor nal O
Im par ci al foi, é, e se rá gran de e im por tan te pois trans- 
mi te as in for ma ções da for ma que ela é sem ro dei os e
sem fa ke news. É uma em pre sa que tem to da uma his tó- 
ria mar ca da a um lon go tem po no es ta do do Ma ra nhão.

Pro mo ção de Ven das
Há 6 anos pro mo ven do a dis tri bui ção dos jor nais nos

pon tos de ven da, Wal ber Cam pos Ai res faz um elo de li- 
ga ção en tre o pro pri e tá rio do pon to de ven da com a ad- 
mi nis tra ção do jor nal. <Acho im por tan te por que a pre- 
sen ça do pro mo tor de ven das nos pon tos le va as in for- 
ma ções re fe ren tes ao jor nal aos pro pri e tá ri os dos pon- 
tos com cla re za e ra pi dez. O jor nal é im por tan te por que
le va às pes so as as in for ma ções diá ri as aos seus lei to res
de for ma cla ra e Im par ci al. Per ce be mos  que a mai o ria
dos lei to res gos tam do jor nal im pres so e não pe ga ram o
há bi to de ve rem no tí ci as em re des so ci ais, sen do as sim,
o jor nal im pres so ain da tem gran de im por tân cia sim=.

Re cur sos Hu ma nos

Ge ren te de Re cur sos Hu ma nos e Ad mi nis tra do ra,
Pris cil la Sil va con si de ra o RH  uma co la so ci al que in te- 
gra pes so as, equi li bra os ob je ti vos e as re la ções, que
guar da os pro ces sos e va lo res da or ga ni za ção, bus can do
so lu ção jun to aos ges to res e equi pes pa ra que a em pre sa
se de sen vol va den tro das po lí ti cas ins ti tu ci o nais e de
for ma equâ ni me. <O pa pel de sem pe nhan do por to dos
aqui no Im par ci al é mui to im por tan te e es sen ci al, es- 
tan do ca da um, co nec ta do ao pro ces so pro du ti vo de
for ma co la bo ra ti va e por que não di zer, de con ví vio diá- 
rio e ami za des, afi nal, ter um am bi en te com cli ma fa vo- 
rá vel ao bom re la ci o na men to e for ta le ci men to das par- 

ce ri as e da tro ca de co nhe ci men tos, é al go sem pre po si- 
ti vo e que traz de sen vol vi men to pa ra os ne gó ci os e pa ra
as pes so as=.

So bre os 96 anos de O Im par ci al, ela re for ça a con so li- 
da ção do veí cu lo no mer ca do. <A im par ci a li da de é mais
que uma ban dei ra e alu são ao no me, mas sim re pre sen- 
ta um va lor e prá ti ca ao lon go dos anos, le van do à so ci e- 
da de sem pre os 2 la dos da his tó ria, co mu ni can do e mu- 
ni ci an do o lei tor de in for ma ções pa ra que fa çam seu
pró prio juí zo de va lor so bre di fe ren tes as sun tos. A mis- 
são é in for mar com res pon sa bi li da de, res pei to e im par- 
ci a li da de sem pre!=.

De poi men tos
“O for ma to ado ta do pe lo por tal agre ga vi si bi li da de a

em pre sa, ao pas so que, dis põe de uma fá cil com pre en são
por par te do usuá rio de mí dia lo cal. Evi den cia-se co mo
ino va dor, uma vez que, une di ver sos ti pos de con teú dos,
des de no tí ci as a en tre te ni men to, com di fe ren tes an gu la- 
ções e edi to ri as. O que fa ze mos é im por tan te pois ten ci o- 
na atu a li zar com ape nas um cli que, in for ma ção de qua- 
li da de e ve ra ci da de, de on de o nos so pú bli co es ti ver.  O
Im par ci al, ao meu ver, des pon ta co mo re fe rên cia en- 
quan to con glo me ra do mi diá ti co, pois de for ma só bria e
mo der na, se rein ven ta e faz-se no vo to dos os di as”, Ana
Pau la Ra po so –  Es ta giá ria de Jor na lis mo.

“Ima gi no que a ur gên cia por in for ma ções sem pre atu- 
a li za das em um am bi en te vir tu al é o prin ci pal pon to que
ga ran te o meu tra ba lho co mo es sen ci al. Amo ser jor na lis- 
ta e tra ba lhar em uma em pre sa que ama o jor na lis mo só
for ti fi ca ain da mais es se la ço e com pro me ti men to com a
ver da de. Nos 96 anos do jor nal, con si de ro es se ins tru- 
men to de mí dia de va lor imen su rá vel. O jor nal é o mais
an ti go ain da re sis ten te da ca pi tal do Ma ra nhão, car re- 
gan do há qua se 100 anos a his tó ria da ci da de, de pes so as,
de sím bo los e acon te ci men tos”, Ca mil la Ro dri gues – Es- 
ta giá ria de jor na lis mo.

“Por ser uma no va co la bo ra da nes sa or ga ni za ção, te- 
nho mui to o que apren der e fa mi li a ri zar, mas já adi an to
que é um óti mo lu gar pa ra se tra ba lhar, sua for ma fle xí- 
vel e o cli ma or ga ni za ci o nal que in flu en cia na bo la re la- 
ção pa ra to dos. Por ser um dos jor nais mais an ti gos em
cir cu la ção; se tor nou um dos prin ci pais do Es ta do, tra- 
zen do con si go uma gran de his tó ria e ca mi nha da, con- 
quis tan do di a ri a men te a aten ção da po pu la ção e os in- 
for man do. Ao com ple tar mais um ano no mer ca do, dei xa
bem cla ro o seu com pro mis so e pro fis si o na lis mo ao jor- 
na lis mo ma ra nhen se, ten do vi si bi li da de!”, Ma ria de Fá- 
ti ma – Se cre tá ria. 

“Sou do al mo xa ri fa do e te nho que es tar à par dos ma- 
te ri ais que tem, o es to que, o que pre ci sa pa ra fa zer o jor- 
nal fun ci o nar. Mes mo com as pla ta for mas di gi tais, es tão
pre do mi nan do, O Im par ci al re sis te ao tem po, de mons- 
tran do o quan to é im por tan te a sua exis tên cia”, Gil son
Car los dos San tos – Al mo xa ri fe.

“O tra ba lho que eu fa ço tam bém é es sen ci al, cui dar da
Ca sa pa ra que to dos tra ba lhem em um am bi en te lim po,
com con for to. “To do mun do gos ta do meu tra ba lho, eu
acho (ri sos). Eu gos to de tra ba lhar aqui, pois é uma em- 
pre sa tra di ci o nal, que tra ba lha com in for ma ção e es tá aí
há mais de 90 anos pres tan do um ser vi ço pa ra o pú bli co”,
Rai mun do No na to – Ser vi ços Ge rais.

“O Jor nal O Im par ci al faz par te da mi nha vi da des de
1998, quan do saí re cém-for ma da da UF MA. De es ta giá- 
ria, em 1 mês pas sei a con tra ta da. Te nho or gu lho de fa zer
par te des ses 96 anos e con tar que O Im par ci al faz par te
da mi nha tra je tó ria. O pa pel de to dos que fa zem a ins ti- 
tui ção é de su pre ma im por tân cia pa ra que o jor nal tra ce
um ca mi nho que co me ça com a pro du ção tex tu al, pas- 
san do por vá ri os tra je tos até che gar ao lei tor. De se jo que
es se qua se 1 sé cu lo se ja mo ti va dor pa ra que con ti nu e mos
con tan do his tó ri as, fa zen do his tó ria e par ti ci pan do da
his tó ria da vi da do Ma ra nhão”, Pa trí cia Cu nha – Re- 
por ta gem.

Te nho or gu lho de fa zer par te des ses

96 anos e con tar que O Im par ci al

faz par te da mi nha tra je tó ria

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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MA NO EL MAR TINS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

A his tó ria

Pri mei ra re for ma e am pli a ção

Fe cha men to Es tá dio

Úl ti ma re for ma

Re a ber tu ra do Cas te lão

Ilu mi na ção

Co me mo ra ções
• Pri mei ro gol:Evan dro (MAC) aos 4 mi nu tos do 1º tem -
po. O gol foi mar ca do na me ta do la do da Co ca Co la.
• Pri mei ro Jo go da Se le ção Bra si lei ra: 05.05.82. – Bra sil 3
x 1 Por tu gal
• Pri mei ro Sa ma rá: 04.06.82. – Sam paio 2 x 2 MAC – Tor -
neio Ivar Sal da nha
• Pri mei ro Ma re mo to: 10.06.82. – Mo to 2 x 1 Mac – Tor -
neio Go ver no do Es ta do
• Pri mei ro Sam paio x Mo to: 12.06.82. – Sam paio 1 x 1
Mo to – Tor neio Go ver no do Es ta do
• Pri mei ro ár bi tro Ma ra nhen se: Re na to Ro dri gues (Tor -
neio Inau gu ral) em 01.05.82. Sam paio 1 x 1 MAC
• Pri mei ro ár bi tro de fo ra: Car los Ro sa Mar tins (RS) Bra -
sil 3 x 1 Por tu gal – 05.05.82.
• Pri mei ro cam peão ma ra nhen se: Mo to 1982
• Mai or go le a da in te res ta du al: Sam paio 10 x 0 São Rai -
mun do (RO) – Co pa Nor te – 11.03.98. Mai or go le a da re -
gi o nal: Sam paio 13 x 0 São Jo sé (o an ti go do João Pau lo)
25.08.83.
• Mai or go le a da em clás si co: 8.12.94. – MAC 6 x 1 Sam -
paio
• Pri mei ro gol olím pi co: Gil mar Po po ca (Sam paio)
15.02.98. Sam paio 2 x 0 Mo to
• Gol mais rá pi do: Ma el (MAC) 20 se gun dos do 1ºtem po
06.08.92
• Mai or Pú bli co: 95.720 pa gan tes Sam paio 1 x 5 San tos
(SP) pe la Co pa Con me bol em 23.09.1998
• Mai or Pú bli co re gi o nal: 73.226 Mo to 3 x 0 Sam paio –
29.07.98

A história do "Gigante"

Estádio Castelão:
40 anos de futebol

D
ia 1º de maio de 1982, o jor nal O Im par ci al
com ple ta va 56 anos, mais de meio sé cu lo de
vi da. Nes ta da ta, tam bém acon te cia a inau gu- 
ra ção do Es tá dio Cas te lão. O Gi gan te do Ou- 

tei ro da Cruz tem mui ta his tó ria, as sim co mo O Im par- 
ci al, e com a aju da do es ta tís ti co es por ti vo Ma no el Mar- 
tins, va mos co nhe cer um pou co des ses fa tos.

Com o cres ci men to da mo da li da de es por ti va fu te bol
no Bra sil, a con quis ta do tri cam pe o na to mun di al em
1970, o sur gi men to do Cam pe o na to Na ci o nal de Fu te- 
bol Pro fis si o nal em 1971; a con quis ta na ci o nal do Sam- 
paio Cor rêa em 1972 en tre os clu bes que não par ti ci pa- 
ram do Na ci o nal e a in clu são do Ma ra nhão na com pe ti- 
ção Na ci o nal em 1973, sur giu a ne ces si da de de uma pra- 
ça es por ti va com me lho res con di ções pa ra aten der a
pre sen ça de pú bli co, já que o nos so úni co, o Es tá dio
Nho zi nho San tos, ape sar de am pli a do em 1973 com ca- 
pa ci da de pa ra mais de 24 mil pa gan tes, não aten dia
mais a pre sen ça de dos tor ce do res

No Ofí cio de No tas, que ti nha co mo Ta be lião o Dr. Al- 
vi mar de Oli vei ra Braú na, no Li vro 52, fo lha 01, foi re gis- 
tra do o Tras la do da Es cri tu ra Pú bli ca de De sa pro pri a ção
Ami gá vel en tre a As so ci a ção de Pais e Ami gos dos Ex- 
cep ci o nais de São Luís – APAE e o Go ver no do Es ta do. A
área de sa pro pri a da é ad qui ri da pe lo Es ta do do Ma ra- 
nhão. A área ne go ci a da foi de 59.284,84m2 e ser viu pa ra
que o Go ver no do Es ta do cons truís se o nos so Com ple xo
Es por ti vo, com pos to por um es tá dio de fu te bol, um gi- 
ná sio es por ti vo, po lo aquá ti co e pis ta de atle tis mo.

Há exa ta men te 40 anos, dia 1º de maio de1982, o Go- 
ver no do Es ta do do Ma ra nhão, inau gu rou no Com ple xo
Es por ti vo do Ou tei ro da Cruz, ho je de no mi na do Ca nho- 
tei ro, o es tá dio de fu te bol, com a re a li za ção de um tor- 
neio en tre Sam paio, Mo to, MAC e Ex pres si nho, ga nho
pe la equi pe bo li vi a na.

Quan do da sua cons tru ção, o es tá dio ti nha ca pa ci da- 
de pa ra 75.263 (se ten ta e cin co mil, du zen tos ses sen ta e
três) pa gan tes, sen do ape nas de 5.363 (cin co, tre zen tos
ses sen ta e três) de ca dei ras co ber tas, úni co es pa ço que
não so freu al te ra ção na se gun da re for ma do es tá dio.
Ho je, o Cas te lão tem ca pa ci da de pa ra re ce ber ape nas
40.149 com uti li za ção de ca dei ras em to dos se to res.

O pri mei ro jo go da Se le ção Bra si lei ra acon te ceu no
dia 5 de maio de 1982 ain da em co me mo ra ção a inau gu- 
ra ção do es tá dio. O Bra sil ga nhou da Se le ção de Por tu gal
pe lo pla car de 3 a 1, com gols de Jú ni or, Éder e Zi co. Ne- 
nê mar cou de pê nal ti pa ra Por tu gal. O pú bli co pa gan te
do even to foi de 71.560 pa gan tes. Pa ra mui tos, o Bra sil
não te rá uma ou tra se le ção com a que jo gou na que le
dia: Val dir Pe res, Edu ar do, Os car, Lui si nho e Jú ni or. Ba- 
tis ta, Só cra tes (Ce re zo) e Zi co. Pau lo Isi do ro, Ser gi nho
(Ca re ca) e Dir ceu (Eder). O téc ni co foi Te lê San ta na.

Com ape nas seis anos de exis tên cia, co mo sem pre
acon te ce en tre os go ver nos, o que as su miu o Es ta do
após o sur gi men to do Cas te lão não deu pros se gui men to
ao pro je to de cri a ção do Com ple xo Es por ti vo, e qua se
tu do o que foi fei to se ria per di do. No go ver no de Epi tá- 
cio Ca fe tei ra, com a pre sen ça na área do es por te de um
se cre tá rio do ra mo, Car los Gu ter res, além da re cu pe ra- 
ção do Es tá dio Cas te lão, sur gi ram as qua dras pa ra prá ti- 
cas das mo da li da des: te nis, ska te e kart, além de re cu pe- 
rar to dos ou tros es pa ços es por ti vos.

Em 17.03.2004, foi re a li za do o úl ti mo jo go an tes do fe- 
cha men to do Es tá dio Cas te lão. O Sam paio Cor rêa ven- 
ceu o Vi tó ria da Bahia, pe lo pla car de 1 a 0, em jo go va- 
len do pe la Co pa Bra sil. Co mo de ta lhe, e, con tra ri an do a
de ter mi na ção da Jus ti ça, fo ram re a li za dos mais dois jo- 
gos do cam pe o na to ma ra nhen se, com por tões fe cha dos
no Es tá dio Cas te lão.

No ano de 2012, com a be la cam pa nha do Sam paio no
Bra si lei ro da Sé rie D, a co bran ça do tor ce dor au men tou
pe la li be ra ção do Es tá dio Cas te lão, fe cha do des de 2004,
até por que, o Nho zi nho San tos na re for ma exe cu ta da no
Go ver no Ca fe tei ra, te ve sua ca pa ci da de di mi nuí da de
mais de 24 mil, pa ra me nos de 20 mil tor ce do res. A re for- 
ma foi ini ci a da no go ver no do Dr. Jack son La go com re- 
cu pe ra ção de qua se to da es tru tu ra com pro me ti da,
prin ci pal men te nos se to res um e cin co do Es tá dio Cas- 
te lão

No dia 12.09.2012, com a vi tó ria do Sam paio di an te
do Vi lhe na de Ro rai ma por 4 a 1, o Cas te lão vol ta va a ser
uti li za do pa ra even tos es por ti vos. É bom lem brar, que o
gra ma do do cam po de jo go que era de 110 x 75, foi re du- 
zi do pa ra 98 x 68, por de ter mi na ção da CBF e sua ca pa ci- 
da de foi re du zi da de mais de 75 mil pa ra 40 mil tor ce do- 
res.

No dia do seu ani ver sá rio, no ano pas sa do, fa la mos
so bre a ne ces si da de de re cu pe ra ção da ilu mi na ção do
Es tá dio Cas te lão, do la do de fo ra, e prin ci pal men te na
par te in ter na. Pas sa do um ano, pa re ce que na da foi fei to
e se tor na vi sí vel a ne ces si da de de re cu pe ra ção do sis te- 
ma elé tri co do Cas te lão, fa to que vem se acu mu lan do ao
lon go do tem po. Tal de fi ci ên cia já foi ci ta da em re la tó ri- 
os por al guns dos ár bi tros que vi e ram tra ba lhar nos
cam pe o na tos na ci o nais.

Nos pri mei ros anos após sua inau gu ra ção, o Cas te lão
sem pre abria su as por tas pa ra re ce ber uma ati vi da de es- 
por ti va. Em 1982, Tor neio de Inau gu ra ção com Sam- 
paio, Mo to, MAC e Ex pres si nho. Em 1983, com 5.423 pa- 
gan tes, Sam paio 3 a 0 no MAC, jo go vá li do pe lo Tor neio
Luiz Ro cha, go ver na dor do Es ta do. No ano se guin te,
1984, os por tões fo ram aber tos pa ra os tor ce do res num
tor neio com a par ti ci pa ção de Sam paio, MAC, Ex pres si- 
nho e Tu pan.

Em 1985, em ho me na gem ao pre si den te Tan cre do
Ne ves foi re a li za do um tor neio em seu no me, com por- 
tões aber tos ao pú bli co, ten do a par ti ci pa ção de Mo to,
MAC, Sam paio e Tu pan. Os por tões fo ram aber tos ao
pú bli co. O ti me do Tu pan ven ceu o tor neio. Em 1986 não
hou ve jo go. Em 1987 o Sam paio ven ceu o Paysandu por
1 a 0, com 3.050 pa gan tes. Em 1988, não hou ve jo go. O
es tá dio es ta va fe cha do des de 03.09.1987. Em 1989, os
por tões fo ram aber tos ao pú bli co pa ra o jo go pe lo Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se: Sam paio 1 a 1 Mo to.

Nos anos 90, só em 1991 ti ve mos o es tá dio aber to na
da ta de sua inau gu ra ção. Foi re a li za do um jo go en tre
Mo to e Ri ver do Pi auí, com vi tó ria do Mo to por 3 a 2 em
jo go amis to so.

Ti ve mos em 2002 uma ro da da du pla no dia 1º de
maio, com por tões fran que a dos aos tor ce do res Mo to 1 a
2 Ca xi en se e MAC 3 a 2 Sam paio, em jo gos pe lo Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se. No ano se guin te, 2003, com um pú- 

bli co de 1.240 pa gan tes, o Mo to per deu de 2 a 0 pa ra o
Im pe ra triz em jo go vá li do pe lo Es ta du al.

O úl ti mo jo go no Cas te lão no dia do seu ani ver sá rio
acon te ceu em 2016, quan do o Sam paio ga nhou do Im- 
pe ra triz, em jo go do Cam pe o na to Ma ra nhen se da Sé rie
A, pe lo pla car de 3 a 0. Ape nas 1.863 pa ga ram in gres sos e
736 não pa ga ram, per fa zen do um to tal de 2.599. Prin ci- 
pais da dos do Es tá dio Cas te lão Fun da ção: 1º de maio de
1982 – Tor neio co me mo ra ti vo ao Dia do Tra ba lho.

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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A 22° edição do evento será neste domingo, 1° de maio, feriado do Dia do Trabalho, a
partir das 15h e promete ser a mais emocionante de todas, com megaestrutura

APÓS DOIS ANOS

Festa do Trabalhador volta
a ser realizada em São Luís

Após dois anos sem ser pro du zi da
por con ta da pan de mia, a tra di ci o nal
Fes ta do Tra ba lha dor vol ta rá a ser re a- 
li za da no Cen tro (ao la do do Ter mi nal
da Praia Gran de), em São Luís, com
en tra da gra tui ta. Com pro du ção da
BG Art Mú si ca em par ce ria com o
Gru po Itamaraty e apoio do Go ver no
do Es ta do do Ma ra nhão e o Gru po
Ma teus, atra vés da Lei de In cen ti vo. 

A 22° edi ção do even to se rá no dia
1° de maio, fe ri a do do Dia do Tra ba- 
lho, a par tir das 15h e pro me te ser a
mais emo ci o nan te de to das com me- 
ga es tru tu ra pa ra re ce ber os con vi da- 
dos e ar tis tas de for ma se gu ra e res- 
pon sá vel.

Com mais de dez

atra ções na

pro gra ma ção, a

or ga ni za ção enal te ce e

va lo ri za os ar tis tas e

gru pos lo cais e,

tam bém, di ver si û ca

con vi dan do ar tis tas

na ci o nais pa ra

abri lhan tar o fes ti val

mu si cal.

 <Fa re mos uma ver da dei ra mis tu ra
de rit mos e es ti los. A co me çar pe la
Me ga Itamaraty e o Bi cho Ter ra, pas- 
san do tam bém pe la ir re ve rên cia do

For ró Sa co de e o can tor Ro mim Mah-
ta=, co men ta Pin to Itamaraty Fi lho.

Ou tros ar tis tas e gru pos mu si cais
tam bém es tão con ûr ma dos na pro-
gra ma ção, co mo o can tor And son
Men don ça, Eli Can tor, os DJs Ro gé rio
Mix e Jho na ta. Tam bém te rá a fa mo sa
ten da ro ots com vá ri os DJs da ce na.

Pa ra aces so ao lo cal do even to gra- 
tui to, a pro du ção re for ça a im por tân- 
cia da va ci na con tra a Co vid-19 e so li- 
ci ta rá na en tra da o com pro van te de
va ci na ção com as du as do ses ou do se
úni ca. Tam bém dis tri bui rá por to do
even to ba nhei ros quí mi cos e co lo ca rá
em cir cu la ção se gu ran ça pri va da,
além do apoio da Po lí cia Mi li tar, ga-
ran tin do mais se gu ran ça e mui to con- 
for to. 

Já so bre o pal co, o pú bli co po de
aguar dar uma me ga es tru tu ra com
gran des efei tos pa ra to dos os con vi- 
da dos se di ver ti rem do co me ço ao
ûm.

TikTok passa a transmitir jogos de futebol

A PLATAFORMA JÁ TRANSMITIU ALGUNS JOGOS DA SÉRIE C, ALÉM DO CAMPEONATO ESPANHOL, LIGA JAPONESA E COPA DO NORDESTE

Des de que a Re de Glo bo per deu o
mo no pó lio das par ti das de fu te bol no
Bra sil, di ver sas pla ta for mas de stre a- 
ming apa re ce ram co mo po ten ci al ca- 
sa do es por te mais po pu lar de nos so
país. En tre eles, Ama zon, HBO Max,
Twit ch, en tre ou tros. Mes mo co nhe ci- 
do por ví de os cur tos, o Tik Tok tam- 
bém en trou na on da e ûr mou par ce ria
com di ver sas li gas ao re dor do mun- 
do.

Em bus ca de um no vo pú bli co, o
Cam pe o na to Ja po nês (J.Le a gue) fe- 
chou uma par ce ria com a re de so ci al
pa ra ten tar ge rar in te res se nos mais
jo vens. Já na Es pa nha, a pla ta for ma
trans mi tiu seu pri mei ro jo go da La Li- 
ga, en tre Re al So ci e dad e Be tis, re cen- 
te men te. O uso des sas re des, bem co- 
mo o ser vi ço de stre a ming são vis tos
por clu bes e es pe ci a lis tas co mo um
pro ces so na tu ral.

<As re des so ci ais es tão se mos tran- 
do uma no va mí dia, que lo go atin gi rá
o nos so fu te bol na ci o nal, jus ta men te
pe lo po der de pe ne tra ção em pú bli co
mais jo vens. Ve jo co mo com ple men- 

tar ao mo de lo atu al, não subs ti tu ti vo.
Pro va vel men te as emis so ras de TV se
uti li za rão das pró pri as re des so ci ais
pa ra ofe re cer no vas for mas de in te ra- 
ção e mo ne ti za ção, for man do um
mo de lo hí bri do en tre to das as for mas
de mí dia=, aûr ma Fá bio Piz za mi glio,
vi ce-pre si den te de mar ke ting do Ju- 
ven tu de.
Já Ra fa el Xa vi er dos Pas sos, co or de na- 
dor de co mu ni ca ção do Avaí, en ten de
que o en ga ja men to des sas pla ta for- 
mas é im por tan te, uma vez que o fu te- 
bol ri va li za com o e-sports.

 <Ve jo de for ma mui to sa lu tar a che- 
ga da des ses no vos players a um mer- 
ca do que ten de a ser tra di ci o nal. Além
de di ver si û car as op ções de trans mis- 
são, as re des so ci ais, em es pe ci al o
Tik Tok, tem um re cor te ge ra ci o nal de
um pú bli co bem mais jo vem e que
con so me con teú do de um jei to di fe- 
ren te. Es se é um pú bli co que vem se
afas tan do do fu te bol ano após ano=.

<Ain da é ce do pa ra subs ti tuir al gu- 
ma coi sa. As trans mis sões tra di ci o- 
nais ain da têm mui ta for ça e o tor ce- 

dor de fu te bol, em ge ral, é um pou co
mais ve lho e acos tu ma do a ter o jo go
ao seu al can ce no con tro le re mo to,
sen ta do no con for to de seu so fá. É in- 
te res san te que os clu bes e fe de ra ções
en ten dam que as re des so ci ais po dem
ser um gran de com ple men to=, com-
ple tou o co or de na dor.

Uma pes qui sa fei ta no Ja pão apon- 
tou que, du ran te a pan de mia, os fãs
de fu te bol com me nos de 30 anos caí- 
ram de 34,5% pa ra 22,1%. O acor do foi
uma ten ta ti va de co lo car es se pú bli co
de vol ta ao es por te, já que a re de tem
43% de seus usuá ri os glo bais com ida-
de en tre 18 e 24 anos.

A es tra té gia tam bém û cou evi den-
ci a da no co mu ni ca do do pre si den te
da J.Le a gue. <O Tik Tok tem mui tos
usuá ri os da Ge ra ção Z, que é um seg-
men to que que re mos al can çar es pe- 
ci al men te. Nos sa es pe ran ça é que, por
meio des sa par ce ria, eles apren dam
so bre a li ga e nos sos clu bes, ve nham
ao es tá dio, as sis tam aos jo gos e au- 
men tem o in te res se pe lo fu te bol=, dis- 
se Yoshikazu No no mu ra.

MOSTRA NAPE

Fim de semana com 
espetáculo infanto-juvenil

A MOSTRA TEATRO NAPOLEÃO EWERTON VAI ATÉ DIA 7 DE MAIO

Fi nal de se ma na de es pe tá cu los e di ver são no Te a tro
Sesc. No sá ba do (30), a par tir das 17h, o es pe tá cu lo cir- 
cen se in fan to-ju ve nil <Ro ma Re mon ta= con ta a his tó ria
de uma ga ro ti nha que pas sa por gran des di û cul da des e
dá iní cio a uma jor na da re ple ta de ver da dei ras ami za des
e apren di za dos.

Sondheim a Dois traz so los e du e tos es pa lha dos pe las
obras do gê nio, ver si o na do pa ra o por tu guês e in ter pre- 
ta das ao vi vo de for ma te a tral, cos tu ra dos por uma nar- 
ra ti va que üer ta com o for ma to Mu si cal Do cu men tá rio,
con du zin do a pla teia por uma odis seia de sen ti men tos e
afe ta ções hu ma nas so bre re la ci o na men tos amo ro sos,
da des co ber ta a dois à der ro ca da da re la ção, ao mes mo
tem po em que re ve la um pou co da his tó ria do com po si- 
tor.

Ro ma Re mon ta con ta a his tó ria de uma ga ro ti nha
cha ma da Ro ma, que des de mui to no va en fren ta per das
e di û cul da des. De pois de dar tchau a sua mãe, de ci de
mu dar os ru mos de sua vi da, en che sua ma la com rou- 
pas e re ta lhos, pe ga um ga lho da ca ja zei ra da fa mí lia e
vai em bo ra bus can do no vos ca mi nhos pa ra re cons truir
o co ra ção ra cha do.

Com atra ções in fan to-ju ve nis e adul tas, a Mos tra Te a- 
tro Na po leão Ewer ton acon te ce até o dia 7 de maio. Os
in gres sos po dem ser ad qui ri dos an te ci pa da men te no si- 
te do Sesc MA ou na bi lhe te ria do te a tro às quin tas, sex- 
tas e sá ba dos, das 14h às 17h. Mais in for ma ções pe lo te- 
le fo ne 3215-1554.

Influenciadoras fazem
Bazar Chic em São Luís

 BAZAR CHIC COMEÇA NESTE SÁBADO, A PARTIR DAS 10H

Foi-se o tem po em que <lu gar de mu lher era em ca sa=.
Ex pres são que nos di as de ho je e em ple no sé cu lo XXI,
nos faz re üe tir que nas úl ti mas dé ca das elas lu ta ram e
con ti nu am lu tan do pe la igual da de de gê ne ro. Elas pas- 
sa ram a ter voz, fo ram con quis tan do in de pen dên cia e,
ano após ano, con quis tam pro ta go nis mo e mais es pa ço
em um mer ca do que an tes era ex clu si vo dos ho mens.
As sim co mo re co nhe ci men to e sa tis fa ção na vi da pes so- 
al e pro ûs si o nal.

Elas são em pre sá ri as, do nas do seu pró prio ne gó cio,
res pon sá veis por fa zer tu do acon te cer da me lhor for ma
pos sí vel, ou me lhor, fa zer a eco no mia gi rar. A em pre sá- 
ria e in üu en ci a do ra di gi tal, Vi vi a ne de Mes qui ta, co me- 
çou em 2016 a en ten der que pre ci sa va cri ar um meio pa- 
ra va lo ri zar o ne gó cio fe mi ni no lo cal e foi aí que sur giu
na épo ca o <Ba zar Chic=. <Era uma ideia que vi nha con- 
ver san do ao lon go do tem po com ami gos e fa mi li a res,
mas não sa bia co mo ti rar do pa pel, pri mei ro pre ci sa va
lo ca li zar es sas mu lhe res for tes que es ta vam mon tan do
o seu pe que no ne gó cio e ho je, û co mui to fe liz quan do
ve jo a pri mei ra em pre sa que co me çou com a gen te lá
em 2016 e tem um re co nhe ci men to do pú bli co e acei ta- 
ção de mer ca do=, ex pli ca Vi vi a ne.

A ideia do Ba zar Chic é reu nir no dia 30 de abril e 01 de
maio, a par tir das 10h, no Ba sar Club (Ca lhau), cen te nas
de lo jas e ofe re cer ao pú bli co um des con to que po de
che gar até 70%. 

<Nes sa 13° edi ção, con ti nu a mos com o pro pó si to em
aju dar a em pre sá ria e tam bém o con su mi dor, ofe re cen- 
do a ele/ela, uma op ção de pro du to com qua li da de e se- 
gu ran ça com pran do por um va lor aces sí vel. É um even- 
to com pos to por 90% de lo jis tas mu lhe res, em pre en de- 
do ras de mi cro e mé dio por te de lo jas on-li ne e fí si ca=,
ex pli ca a in üu en ci a do ra Dê Ca val can te, que usa tam- 
bém as su as re des so ci ais pa ra des ta car o tra ba lho fe mi- 
ni no.

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio
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A 22° edição do evento será neste domingo, 1° de maio, feriado do Dia do Trabalho, a
partir das 15h e promete ser a mais emocionante de todas, com megaestrutura

Festa do Trabalhador volta
a ser realizada em São Luís

Após dois anos sem ser pro du zi da
por con ta da pan de mia, a tra di ci o nal
Fes ta do Tra ba lha dor vol ta rá a ser re a- 
li za da no Cen tro (ao la do do Ter mi nal
da Praia Gran de), em São Luís, com
en tra da gra tui ta. Com pro du ção da
BG Art Mú si ca em par ce ria com o
Gru po Itamaraty e apoio do Go ver no
do Es ta do do Ma ra nhão e o Gru po
Ma teus, atra vés da Lei de In cen ti vo. 

A 22° edi ção do even to se rá no dia
1° de maio, fe ri a do do Dia do Tra ba- 
lho, a par tir das 15h e pro me te ser a
mais emo ci o nan te de to das com me- 
ga es tru tu ra pa ra re ce ber os con vi da- 
dos e ar tis tas de for ma se gu ra e res- 
pon sá vel.

Com mais de dez

atra ções na

pro gra ma ção, a

or ga ni za ção enal te ce e

va lo ri za os ar tis tas e

gru pos lo cais e,

tam bém, di ver si û ca

con vi dan do ar tis tas

na ci o nais pa ra

abri lhan tar o fes ti val

mu si cal.

 <Fa re mos uma ver da dei ra mis tu ra
de rit mos e es ti los. A co me çar pe la
Me ga Itamaraty e o Bi cho Ter ra, pas- 
san do tam bém pe la ir re ve rên cia do

For ró Sa co de e o can tor Ro mim Mah-
ta=, co men ta Pin to Itamaraty Fi lho.

Ou tros ar tis tas e gru pos mu si cais
tam bém es tão con ûr ma dos na pro-
gra ma ção, co mo o can tor And son
Men don ça, Eli Can tor, os DJs Ro gé rio
Mix e Jho na ta. Tam bém te rá a fa mo sa
ten da ro ots com vá ri os DJs da ce na.

Pa ra aces so ao lo cal do even to gra- 
tui to, a pro du ção re for ça a im por tân- 
cia da va ci na con tra a Co vid-19 e so li- 
ci ta rá na en tra da o com pro van te de
va ci na ção com as du as do ses ou do se
úni ca. Tam bém dis tri bui rá por to do
even to ba nhei ros quí mi cos e co lo ca rá
em cir cu la ção se gu ran ça pri va da,
além do apoio da Po lí cia Mi li tar, ga-
ran tin do mais se gu ran ça e mui to con- 
for to. 

Já so bre o pal co, o pú bli co po de
aguar dar uma me ga es tru tu ra com
gran des efei tos pa ra to dos os con vi- 
da dos se di ver ti rem do co me ço ao
ûm.

TikTok passa a transmitir jogos de futebol

A PLATAFORMA JÁ TRANSMITIU ALGUNS JOGOS DA SÉRIE C, ALÉM DO CAMPEONATO ESPANHOL, LIGA JAPONESA E COPA DO NORDESTE

Des de que a Re de Glo bo per deu o
mo no pó lio das par ti das de fu te bol no
Bra sil, di ver sas pla ta for mas de stre a- 
ming apa re ce ram co mo po ten ci al ca- 
sa do es por te mais po pu lar de nos so
país. En tre eles, Ama zon, HBO Max,
Twit ch, en tre ou tros. Mes mo co nhe ci- 
do por ví de os cur tos, o Tik Tok tam- 
bém en trou na on da e ûr mou par ce ria
com di ver sas li gas ao re dor do mun- 
do.

Em bus ca de um no vo pú bli co, o
Cam pe o na to Ja po nês (J.Le a gue) fe- 
chou uma par ce ria com a re de so ci al
pa ra ten tar ge rar in te res se nos mais
jo vens. Já na Es pa nha, a pla ta for ma
trans mi tiu seu pri mei ro jo go da La Li- 
ga, en tre Re al So ci e dad e Be tis, re cen- 
te men te. O uso des sas re des, bem co- 
mo o ser vi ço de stre a ming são vis tos
por clu bes e es pe ci a lis tas co mo um
pro ces so na tu ral.

<As re des so ci ais es tão se mos tran- 
do uma no va mí dia, que lo go atin gi rá
o nos so fu te bol na ci o nal, jus ta men te
pe lo po der de pe ne tra ção em pú bli co
mais jo vens. Ve jo co mo com ple men- 

tar ao mo de lo atu al, não subs ti tu ti vo.
Pro va vel men te as emis so ras de TV se
uti li za rão das pró pri as re des so ci ais
pa ra ofe re cer no vas for mas de in te ra- 
ção e mo ne ti za ção, for man do um
mo de lo hí bri do en tre to das as for mas
de mí dia=, aûr ma Fá bio Piz za mi glio,
vi ce-pre si den te de mar ke ting do Ju- 
ven tu de.
Já Ra fa el Xa vi er dos Pas sos, co or de na- 
dor de co mu ni ca ção do Avaí, en ten de
que o en ga ja men to des sas pla ta for- 
mas é im por tan te, uma vez que o fu te- 
bol ri va li za com o e-sports.

 <Ve jo de for ma mui to sa lu tar a che- 
ga da des ses no vos players a um mer- 
ca do que ten de a ser tra di ci o nal. Além
de di ver si û car as op ções de trans mis- 
são, as re des so ci ais, em es pe ci al o
Tik Tok, tem um re cor te ge ra ci o nal de
um pú bli co bem mais jo vem e que
con so me con teú do de um jei to di fe- 
ren te. Es se é um pú bli co que vem se
afas tan do do fu te bol ano após ano=.

<Ain da é ce do pa ra subs ti tuir al gu- 
ma coi sa. As trans mis sões tra di ci o- 
nais ain da têm mui ta for ça e o tor ce- 

dor de fu te bol, em ge ral, é um pou co
mais ve lho e acos tu ma do a ter o jo go
ao seu al can ce no con tro le re mo to,
sen ta do no con for to de seu so fá. É in- 
te res san te que os clu bes e fe de ra ções
en ten dam que as re des so ci ais po dem
ser um gran de com ple men to=, com-
ple tou o co or de na dor.

Uma pes qui sa fei ta no Ja pão apon- 
tou que, du ran te a pan de mia, os fãs
de fu te bol com me nos de 30 anos caí- 
ram de 34,5% pa ra 22,1%. O acor do foi
uma ten ta ti va de co lo car es se pú bli co
de vol ta ao es por te, já que a re de tem
43% de seus usuá ri os glo bais com ida-
de en tre 18 e 24 anos.

A es tra té gia tam bém û cou evi den-
ci a da no co mu ni ca do do pre si den te
da J.Le a gue. <O Tik Tok tem mui tos
usuá ri os da Ge ra ção Z, que é um seg-
men to que que re mos al can çar es pe- 
ci al men te. Nos sa es pe ran ça é que, por
meio des sa par ce ria, eles apren dam
so bre a li ga e nos sos clu bes, ve nham
ao es tá dio, as sis tam aos jo gos e au- 
men tem o in te res se pe lo fu te bol=, dis- 
se Yoshikazu No no mu ra.

Fim de semana com 
espetáculo infanto-juvenil

A MOSTRA TEATRO NAPOLEÃO EWERTON VAI ATÉ DIA 7 DE MAIO

Fi nal de se ma na de es pe tá cu los e di ver são no Te a tro
Sesc. No sá ba do (30), a par tir das 17h, o es pe tá cu lo cir- 
cen se in fan to-ju ve nil <Ro ma Re mon ta= con ta a his tó ria
de uma ga ro ti nha que pas sa por gran des di û cul da des e
dá iní cio a uma jor na da re ple ta de ver da dei ras ami za des
e apren di za dos.

Sondheim a Dois traz so los e du e tos es pa lha dos pe las
obras do gê nio, ver si o na do pa ra o por tu guês e in ter pre- 
ta das ao vi vo de for ma te a tral, cos tu ra dos por uma nar- 
ra ti va que üer ta com o for ma to Mu si cal Do cu men tá rio,
con du zin do a pla teia por uma odis seia de sen ti men tos e
afe ta ções hu ma nas so bre re la ci o na men tos amo ro sos,
da des co ber ta a dois à der ro ca da da re la ção, ao mes mo
tem po em que re ve la um pou co da his tó ria do com po si- 
tor.

Ro ma Re mon ta con ta a his tó ria de uma ga ro ti nha
cha ma da Ro ma, que des de mui to no va en fren ta per das
e di û cul da des. De pois de dar tchau a sua mãe, de ci de
mu dar os ru mos de sua vi da, en che sua ma la com rou- 
pas e re ta lhos, pe ga um ga lho da ca ja zei ra da fa mí lia e
vai em bo ra bus can do no vos ca mi nhos pa ra re cons truir
o co ra ção ra cha do.

Com atra ções in fan to-ju ve nis e adul tas, a Mos tra Te a- 
tro Na po leão Ewer ton acon te ce até o dia 7 de maio. Os
in gres sos po dem ser ad qui ri dos an te ci pa da men te no si- 
te do Sesc MA ou na bi lhe te ria do te a tro às quin tas, sex- 
tas e sá ba dos, das 14h às 17h. Mais in for ma ções pe lo te- 
le fo ne 3215-1554.

Influenciadoras fazem
Bazar Chic em São Luís

 BAZAR CHIC COMEÇA NESTE SÁBADO, A PARTIR DAS 10H

Foi-se o tem po em que <lu gar de mu lher era em ca sa=.
Ex pres são que nos di as de ho je e em ple no sé cu lo XXI,
nos faz re üe tir que nas úl ti mas dé ca das elas lu ta ram e
con ti nu am lu tan do pe la igual da de de gê ne ro. Elas pas- 
sa ram a ter voz, fo ram con quis tan do in de pen dên cia e,
ano após ano, con quis tam pro ta go nis mo e mais es pa ço
em um mer ca do que an tes era ex clu si vo dos ho mens.
As sim co mo re co nhe ci men to e sa tis fa ção na vi da pes so- 
al e pro ûs si o nal.

Elas são em pre sá ri as, do nas do seu pró prio ne gó cio,
res pon sá veis por fa zer tu do acon te cer da me lhor for ma
pos sí vel, ou me lhor, fa zer a eco no mia gi rar. A em pre sá- 
ria e in üu en ci a do ra di gi tal, Vi vi a ne de Mes qui ta, co me- 
çou em 2016 a en ten der que pre ci sa va cri ar um meio pa- 
ra va lo ri zar o ne gó cio fe mi ni no lo cal e foi aí que sur giu
na épo ca o <Ba zar Chic=. <Era uma ideia que vi nha con- 
ver san do ao lon go do tem po com ami gos e fa mi li a res,
mas não sa bia co mo ti rar do pa pel, pri mei ro pre ci sa va
lo ca li zar es sas mu lhe res for tes que es ta vam mon tan do
o seu pe que no ne gó cio e ho je, û co mui to fe liz quan do
ve jo a pri mei ra em pre sa que co me çou com a gen te lá
em 2016 e tem um re co nhe ci men to do pú bli co e acei ta- 
ção de mer ca do=, ex pli ca Vi vi a ne.

A ideia do Ba zar Chic é reu nir no dia 30 de abril e 01 de
maio, a par tir das 10h, no Ba sar Club (Ca lhau), cen te nas
de lo jas e ofe re cer ao pú bli co um des con to que po de
che gar até 70%. 

<Nes sa 13° edi ção, con ti nu a mos com o pro pó si to em
aju dar a em pre sá ria e tam bém o con su mi dor, ofe re cen- 
do a ele/ela, uma op ção de pro du to com qua li da de e se- 
gu ran ça com pran do por um va lor aces sí vel. É um even- 
to com pos to por 90% de lo jis tas mu lhe res, em pre en de- 
do ras de mi cro e mé dio por te de lo jas on-li ne e fí si ca=,
ex pli ca a in üu en ci a do ra Dê Ca val can te, que usa tam- 
bém as su as re des so ci ais pa ra des ta car o tra ba lho fe mi- 
ni no.

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA  ASSEMBLÉIA DE ADQUIRENTES REALIZADA 

PELO INCORPORADOR
 

Ao,
Cliente
Adquirente do Empreendimento Be Life Club II
 
Prezado (a) Senhor (a),
Na qualidade de Incorporador o Empreendimento Amorim Coutinho Enge-
nharia e Construção LTDA, faço uso do presente para convidá-lo a partici-
par da Assembleia de adquirentes do empreendimento Be Life Club II, que 
será realizada no dia (05/05/2022) às (9:00), em primeira, segunda e última 
chamada, com qualquer número de participantes, no refeitório da obra Be 
Life Club II, na R. Sampaio Correa S/N , MIRITIUA, São Jose de Ribamar 
- MA, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 
1.            Formação da Comissão de Representante dos Adquirentes.
 
Contamos coma a presença de todos, pois a omissão implica na concor-
dância com as decisões dos presentes.

 
São Jose de Ribamar (MA), 29 de abril de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

 
O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que realizará 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 12/05/2022, às 15:00 horas, horário local, por meio do 
sistema https://www.comprasmirador.com.br/, objetivando a aquisição de kits de higiene pessoal e de 
limpeza, a fim de atender as necessidades dos hipossuficientes do município de Mirador.

O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://
www.comprasmirador.com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.
tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul ou na sede da Prefeitura Municipal de Mirador, localizada a Rua 
Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000.

Mirador/MA, 29 de abril de 2022. 

DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO
Pregoeiro

Portaria Nº 009B/2021

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores de Estiva de Minério do Maranhão vem através 
do seu presidente, convocar todos os associados desta entidade de classe em pleno gozo de seus 
direitos sociais e estatutários, para uma Assembleia Extraordinária que será realizada na sede 
do Sindicato dos Estivadores no dia 3 de maio de 2022, (terça-feira) com 1° convocação às 8h 
com o maior número de associados e 2° e última convocação ás 8h30 com qualquer número de 
associados presentes para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 

1. ACT ENEVA 3. Condição para Eleição Sindical
2. ACT TEGRAM

São Luís 29 de abril de 2022.
                                               

Jouberth Costa Mendes
Presidente SETEMEMA
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A 22° edição do evento será neste domingo, 1° de maio, feriado do Dia do Trabalho, a
partir das 15h e promete ser a mais emocionante de todas, com megaestrutura

Festa do Trabalhador volta
a ser realizada em São Luís

Após dois anos sem ser pro du zi da
por con ta da pan de mia, a tra di ci o nal
Fes ta do Tra ba lha dor vol ta rá a ser re a- 
li za da no Cen tro (ao la do do Ter mi nal
da Praia Gran de), em São Luís, com
en tra da gra tui ta. Com pro du ção da
BG Art Mú si ca em par ce ria com o
Gru po Itamaraty e apoio do Go ver no
do Es ta do do Ma ra nhão e o Gru po
Ma teus, atra vés da Lei de In cen ti vo. 

A 22° edi ção do even to se rá no dia
1° de maio, fe ri a do do Dia do Tra ba- 
lho, a par tir das 15h e pro me te ser a
mais emo ci o nan te de to das com me- 
ga es tru tu ra pa ra re ce ber os con vi da- 
dos e ar tis tas de for ma se gu ra e res- 
pon sá vel.

Com mais de dez

atra ções na

pro gra ma ção, a

or ga ni za ção enal te ce e

va lo ri za os ar tis tas e

gru pos lo cais e,

tam bém, di ver si û ca

con vi dan do ar tis tas

na ci o nais pa ra

abri lhan tar o fes ti val

mu si cal.

 <Fa re mos uma ver da dei ra mis tu ra
de rit mos e es ti los. A co me çar pe la
Me ga Itamaraty e o Bi cho Ter ra, pas- 
san do tam bém pe la ir re ve rên cia do

For ró Sa co de e o can tor Ro mim Mah-
ta=, co men ta Pin to Itamaraty Fi lho.

Ou tros ar tis tas e gru pos mu si cais
tam bém es tão con ûr ma dos na pro-
gra ma ção, co mo o can tor And son
Men don ça, Eli Can tor, os DJs Ro gé rio
Mix e Jho na ta. Tam bém te rá a fa mo sa
ten da ro ots com vá ri os DJs da ce na.

Pa ra aces so ao lo cal do even to gra- 
tui to, a pro du ção re for ça a im por tân- 
cia da va ci na con tra a Co vid-19 e so li- 
ci ta rá na en tra da o com pro van te de
va ci na ção com as du as do ses ou do se
úni ca. Tam bém dis tri bui rá por to do
even to ba nhei ros quí mi cos e co lo ca rá
em cir cu la ção se gu ran ça pri va da,
além do apoio da Po lí cia Mi li tar, ga-
ran tin do mais se gu ran ça e mui to con- 
for to. 

Já so bre o pal co, o pú bli co po de
aguar dar uma me ga es tru tu ra com
gran des efei tos pa ra to dos os con vi- 
da dos se di ver ti rem do co me ço ao
ûm.

TikTok passa a transmitir jogos de futebol

A PLATAFORMA JÁ TRANSMITIU ALGUNS JOGOS DA SÉRIE C, ALÉM DO CAMPEONATO ESPANHOL, LIGA JAPONESA E COPA DO NORDESTE

Des de que a Re de Glo bo per deu o
mo no pó lio das par ti das de fu te bol no
Bra sil, di ver sas pla ta for mas de stre a- 
ming apa re ce ram co mo po ten ci al ca- 
sa do es por te mais po pu lar de nos so
país. En tre eles, Ama zon, HBO Max,
Twit ch, en tre ou tros. Mes mo co nhe ci- 
do por ví de os cur tos, o Tik Tok tam- 
bém en trou na on da e ûr mou par ce ria
com di ver sas li gas ao re dor do mun- 
do.

Em bus ca de um no vo pú bli co, o
Cam pe o na to Ja po nês (J.Le a gue) fe- 
chou uma par ce ria com a re de so ci al
pa ra ten tar ge rar in te res se nos mais
jo vens. Já na Es pa nha, a pla ta for ma
trans mi tiu seu pri mei ro jo go da La Li- 
ga, en tre Re al So ci e dad e Be tis, re cen- 
te men te. O uso des sas re des, bem co- 
mo o ser vi ço de stre a ming são vis tos
por clu bes e es pe ci a lis tas co mo um
pro ces so na tu ral.

<As re des so ci ais es tão se mos tran- 
do uma no va mí dia, que lo go atin gi rá
o nos so fu te bol na ci o nal, jus ta men te
pe lo po der de pe ne tra ção em pú bli co
mais jo vens. Ve jo co mo com ple men- 

tar ao mo de lo atu al, não subs ti tu ti vo.
Pro va vel men te as emis so ras de TV se
uti li za rão das pró pri as re des so ci ais
pa ra ofe re cer no vas for mas de in te ra- 
ção e mo ne ti za ção, for man do um
mo de lo hí bri do en tre to das as for mas
de mí dia=, aûr ma Fá bio Piz za mi glio,
vi ce-pre si den te de mar ke ting do Ju- 
ven tu de.
Já Ra fa el Xa vi er dos Pas sos, co or de na- 
dor de co mu ni ca ção do Avaí, en ten de
que o en ga ja men to des sas pla ta for- 
mas é im por tan te, uma vez que o fu te- 
bol ri va li za com o e-sports.

 <Ve jo de for ma mui to sa lu tar a che- 
ga da des ses no vos players a um mer- 
ca do que ten de a ser tra di ci o nal. Além
de di ver si û car as op ções de trans mis- 
são, as re des so ci ais, em es pe ci al o
Tik Tok, tem um re cor te ge ra ci o nal de
um pú bli co bem mais jo vem e que
con so me con teú do de um jei to di fe- 
ren te. Es se é um pú bli co que vem se
afas tan do do fu te bol ano após ano=.

<Ain da é ce do pa ra subs ti tuir al gu- 
ma coi sa. As trans mis sões tra di ci o- 
nais ain da têm mui ta for ça e o tor ce- 

dor de fu te bol, em ge ral, é um pou co
mais ve lho e acos tu ma do a ter o jo go
ao seu al can ce no con tro le re mo to,
sen ta do no con for to de seu so fá. É in- 
te res san te que os clu bes e fe de ra ções
en ten dam que as re des so ci ais po dem
ser um gran de com ple men to=, com-
ple tou o co or de na dor.

Uma pes qui sa fei ta no Ja pão apon- 
tou que, du ran te a pan de mia, os fãs
de fu te bol com me nos de 30 anos caí- 
ram de 34,5% pa ra 22,1%. O acor do foi
uma ten ta ti va de co lo car es se pú bli co
de vol ta ao es por te, já que a re de tem
43% de seus usuá ri os glo bais com ida-
de en tre 18 e 24 anos.

A es tra té gia tam bém û cou evi den-
ci a da no co mu ni ca do do pre si den te
da J.Le a gue. <O Tik Tok tem mui tos
usuá ri os da Ge ra ção Z, que é um seg-
men to que que re mos al can çar es pe- 
ci al men te. Nos sa es pe ran ça é que, por
meio des sa par ce ria, eles apren dam
so bre a li ga e nos sos clu bes, ve nham
ao es tá dio, as sis tam aos jo gos e au- 
men tem o in te res se pe lo fu te bol=, dis- 
se Yoshikazu No no mu ra.

Fim de semana com 
espetáculo infanto-juvenil

A MOSTRA TEATRO NAPOLEÃO EWERTON VAI ATÉ DIA 7 DE MAIO

Fi nal de se ma na de es pe tá cu los e di ver são no Te a tro
Sesc. No sá ba do (30), a par tir das 17h, o es pe tá cu lo cir- 
cen se in fan to-ju ve nil <Ro ma Re mon ta= con ta a his tó ria
de uma ga ro ti nha que pas sa por gran des di û cul da des e
dá iní cio a uma jor na da re ple ta de ver da dei ras ami za des
e apren di za dos.

Sondheim a Dois traz so los e du e tos es pa lha dos pe las
obras do gê nio, ver si o na do pa ra o por tu guês e in ter pre- 
ta das ao vi vo de for ma te a tral, cos tu ra dos por uma nar- 
ra ti va que üer ta com o for ma to Mu si cal Do cu men tá rio,
con du zin do a pla teia por uma odis seia de sen ti men tos e
afe ta ções hu ma nas so bre re la ci o na men tos amo ro sos,
da des co ber ta a dois à der ro ca da da re la ção, ao mes mo
tem po em que re ve la um pou co da his tó ria do com po si- 
tor.

Ro ma Re mon ta con ta a his tó ria de uma ga ro ti nha
cha ma da Ro ma, que des de mui to no va en fren ta per das
e di û cul da des. De pois de dar tchau a sua mãe, de ci de
mu dar os ru mos de sua vi da, en che sua ma la com rou- 
pas e re ta lhos, pe ga um ga lho da ca ja zei ra da fa mí lia e
vai em bo ra bus can do no vos ca mi nhos pa ra re cons truir
o co ra ção ra cha do.

Com atra ções in fan to-ju ve nis e adul tas, a Mos tra Te a- 
tro Na po leão Ewer ton acon te ce até o dia 7 de maio. Os
in gres sos po dem ser ad qui ri dos an te ci pa da men te no si- 
te do Sesc MA ou na bi lhe te ria do te a tro às quin tas, sex- 
tas e sá ba dos, das 14h às 17h. Mais in for ma ções pe lo te- 
le fo ne 3215-1554.

Influenciadoras fazem
Bazar Chic em São Luís

 BAZAR CHIC COMEÇA NESTE SÁBADO, A PARTIR DAS 10H

Foi-se o tem po em que <lu gar de mu lher era em ca sa=.
Ex pres são que nos di as de ho je e em ple no sé cu lo XXI,
nos faz re üe tir que nas úl ti mas dé ca das elas lu ta ram e
con ti nu am lu tan do pe la igual da de de gê ne ro. Elas pas- 
sa ram a ter voz, fo ram con quis tan do in de pen dên cia e,
ano após ano, con quis tam pro ta go nis mo e mais es pa ço
em um mer ca do que an tes era ex clu si vo dos ho mens.
As sim co mo re co nhe ci men to e sa tis fa ção na vi da pes so- 
al e pro ûs si o nal.

Elas são em pre sá ri as, do nas do seu pró prio ne gó cio,
res pon sá veis por fa zer tu do acon te cer da me lhor for ma
pos sí vel, ou me lhor, fa zer a eco no mia gi rar. A em pre sá- 
ria e in üu en ci a do ra di gi tal, Vi vi a ne de Mes qui ta, co me- 
çou em 2016 a en ten der que pre ci sa va cri ar um meio pa- 
ra va lo ri zar o ne gó cio fe mi ni no lo cal e foi aí que sur giu
na épo ca o <Ba zar Chic=. <Era uma ideia que vi nha con- 
ver san do ao lon go do tem po com ami gos e fa mi li a res,
mas não sa bia co mo ti rar do pa pel, pri mei ro pre ci sa va
lo ca li zar es sas mu lhe res for tes que es ta vam mon tan do
o seu pe que no ne gó cio e ho je, û co mui to fe liz quan do
ve jo a pri mei ra em pre sa que co me çou com a gen te lá
em 2016 e tem um re co nhe ci men to do pú bli co e acei ta- 
ção de mer ca do=, ex pli ca Vi vi a ne.

A ideia do Ba zar Chic é reu nir no dia 30 de abril e 01 de
maio, a par tir das 10h, no Ba sar Club (Ca lhau), cen te nas
de lo jas e ofe re cer ao pú bli co um des con to que po de
che gar até 70%. 

<Nes sa 13° edi ção, con ti nu a mos com o pro pó si to em
aju dar a em pre sá ria e tam bém o con su mi dor, ofe re cen- 
do a ele/ela, uma op ção de pro du to com qua li da de e se- 
gu ran ça com pran do por um va lor aces sí vel. É um even- 
to com pos to por 90% de lo jis tas mu lhe res, em pre en de- 
do ras de mi cro e mé dio por te de lo jas on-li ne e fí si ca=,
ex pli ca a in üu en ci a do ra Dê Ca val can te, que usa tam- 
bém as su as re des so ci ais pa ra des ta car o tra ba lho fe mi- 
ni no.

São Luís, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio


