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Com pé dentro do MA 
Mesmo sem ainda visitar o Mara-

nhão, o presidente Jair Bolsonaro ga-
nha generoso espaço como jamais se 
imaginou na pré-campanha. Bem an-
tes das convenções parara definir os 

candidatos majoritários, Bolsonaro já 
é personagem no teatro da disputa do 

governo maranhense.

Veja as atrações 
deste domingo na  
Concha da Lagoa 

É a terceira edição do projeto Ma-
ranhão de Reencontros, uma rea-
lização do Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Estado da Cul-
tura . Uma das atraçoes o Batalhão 

do Boi da Maioba. Confira a demais 
apresentaçoes. PÁGINA 14

Clubes Maranhenses têm jogos 
importantes pelo campeonato Brasileiro

134 ANOS DA LIBERTAÇÃO 
DOS ESCRAVOS NO BRASIL: 

Negros, atores de resistência e luta
PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

Professor de Sociologia e coordenador do Núcleo 
de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Estácio

134 ANOS DEPOIS DE 1888: 
População negra 
continua excluída

SÍLVIO BEMBEM 
Doutor em Ciências Sociais-

-Política (PUC/SP).

PÁGINA 4

Mexa-se, 
eis o segredo 

de uma 
longa vida
RUY PALHANO 

Psiquiatra

Racismo 
não é um 
desporto
OSMAR GOMES 

D. SANTOS 
Juiz de Direito

Opinião
“Olhar 

Divino”: uma 
exposição 
imperdível

EDEN JR. 
Economista e 

Relações Públicas

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS
Privatização da Petrobras 

entra no radar do 
Governo  e divide opiniões

OPORTUNIDADE : Mais de 500 vagas abertas em hospital em São Luís 
PÁGINA 10

Ação resgata três  trabalhadores escravos no Maranhão
As vítimas trabalhavam em uma carvoaria e estavam em condições degradantes 

e foram resgatados na semana da abolição da escravatura. PÁGINA 11

Na Série B, no Castelão, o Sampaio recebe o Vila Nova-GO, às 18h30; 
o Moto joga fora de casa diante do Tocantinópolis, pela Série D, e o Ju-

ventude recebe o Pacajus-CE. PÁGINA 13

 O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, em seu primeiro ato como titular da pasta anunciou, ao lado do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que enviaria ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a solicitação formal para que se iniciem os estudos que visam a desestatização da 

Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). O esforço do governo está atrelado às críticas à política de preços da empresa, que é atrelada ao mer-
cado internacional e motivo da instabilidade na direção da estatal. A alta dos combustíveis levou à queda de Roberto Castello Branco e, poste-

riormente, do general Joaquim Luna e Silva, por decisão do presidente Jair Bolsonaro.  PÁGINA 3
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O julgamento do modelo de capitalização da Eletrobras pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) está agendado para a próxima quarta-feira (18)

En ten da o ca so

APÓS AUDITORIA EXTRA

TCU julga Eletrobras
nesta semana

O
go ver no fe de ral en fren ta di- 
û cul da des pa ra ga ran tir a 
de ses ta ti za ção da Ele tro- 
bras e dos Cor rei os até o ûm 

do man da to do pre si den te Jair Bol so- 
na ro (PL). Aguar da do com an si e da de 
tan to no mer ca do quan do no mun do 
po lí ti co, o jul ga men to do mo de lo de 
ca pi ta li za ção da Ele tro bras pe lo Tri- 
bu nal de Con tas da União (TCU) es tá 
agen da do pa ra a pró xi ma quar ta-fei ra 
(18/5).

Na úl ti ma ses são ple ná ria, o mi nis- 
tro re vi sor do pro ces so, Vi tal do Rê- 
go, pe diu ex pli ca ções pa ra ve ri û car as 
pro vi sões no ba lan ço da Ele tro bras, 
ou se ja, qual o pas si vo û nan cei ro com 
va lor ou da ta in cer tos pa ra se rem pa- 
gos. Com is so, di û cul tou os pla nos do 
go ver no de abrir o ca pi tal da es ta tal 
ain da em maio.

Se gun do o mi nis tro, no 3º tri mes tre 
de 2021, a Ele tro bras au men tou de R$ 
17 bi lhões pa ra R$ 26 bi lhões o va lor 
do cha ma do pro vi si o na men to in di vi- 
du al, pa ra aten der de ci sões do Su pe- 
ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) con trá ri- 
as à es ta tal, mas que ain da não te ri am 
da ta cer ta pa ra pa ga men to.

Pa ra Vi tal do Rê go, o pro vi si o na- 
men to re pre sen ta um ris co aos in ves- 
ti do res, uma vez que, ha ja ca pi ta li za- 
ção da Ele tro bras e es se va lor se ja re- 
ver ti do em fa vor da em pre sa, os aci o- 
nis tas de ho je te rão per di do es ses re- 
cur sos com a ven da.

<Se, em mo men to pos te ri or à ca pi- 
ta li za ção da Ele tro bras, a es ti ma ti va 
de pro vi si o na men to for re vi sa da em 
fa vor da em pre sa, com a con se quen te 
re ver são das pro vi sões an te ri or men te 
con ta bi li za das, po de rá ha ver au men-

Cor rei os

VITAL DO RÊGO PEDIU EXPLICAÇÕES PARA VERIFICAR AS PROVISÕES EM BALANÇO 

to sig ni û ca ti vo dos di vi den dos a se- 
rem dis tri buí dos, con si de ran do o sal- 
do to tal pro vi si o na do em tor no de R$ 
26 bi lhões no seu ba lan ço in di vi du al=, 
aûr mou.

E pros se guiu: <Ca so es sa pos si bi li- 
da de se con cre ti ze, a União te rá dei xa- 
do de re ce ber vul to sos di vi den dos re- 
la ti vos ao exer cí cio de 2021, pois, em- 
bo ra pos sa re ce bê-los em ca so de fu- 
tu ra re ver são de pro vi si o na men to, o 
fa rá em pro por ção in fe ri or à que te ria 
ocor ri do quan do de ti nha 72,22% do 
ca pi tal so ci al da com pa nhia, já que a 
ca pi ta li za ção da Ele tro bras re du zi rá 
sua par ti ci pa ção pa ra o má xi mo de 
45%=

So bre a pri va ti za ção dos Cor rei os, 
por meio de no ta, o Mi nis té rio das Co- 

mu ni ca ções (MCom) vol tou a di zer 
que os es tu dos téc ni cos <pa ra em ba- 
sar a dis cus são do pro je to de con ces- 
são do Ser vi ço Pos tal fo ram en ca mi- 
nha dos=, e ser vem de apoio aos se na- 
do res pa ra aná li se na Co mis são de As- 
sun tos Econô mi cos no Se na do, on de 
o Pro je to de Lei nº 591, de 2021, es tá 
es ta ci o na do des de agos to de 2021.

<Te mos apoi a do as aná li ses do 
Con gres so Na ci o nal que per mi tam 
pau tar o as sun to em Ple ná rio, no Se- 
na do Fe de ral. A pas ta se co lo cou à dis- 
po si ção pa ra pres tar quais quer even- 
tu ais es cla re ci men tos, ca so ne ces sá- 
rio=, diz a no ta.

Re cen te men te, o MCom re a li zou 
au di ên cia e con sul ta pú bli ca pa ra re-
ce ber con tri bui ções e di ri mir dú vi das 
da po pu la ção e avan çar nos es tu dos 
com o BN DES.

IN VES TI GA ÇÃO

STF de ci de ser in cons ti tu ci o nal dos siê con tra opo si ção

A CORTE JÁ TINHA DETERMINADO A SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO DA PASTA NESTE SENTIDO, APÓS AÇÃO DA REDE SUSTENTABILIDADE

A mai o ria dos mi nis tros do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) con si de rou
ile gal, nes ta sex ta-fei ra (13/5), atos do
Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú- 
bli ca em pro du zir dos si ês de mo vi- 
men tos de opo si ção ao go ver no Jair
Bol so na ro. 

Em 2020, a Cor te já ti nha de ter mi- 
na do a sus pen são da atu a ção da pas ta
nes te sen ti do, aca tan do uma ação da
Re de Sus ten ta bi li da de.

Os ma gis tra dos se gui ram o vo to da
re la to ra, mi nis tra Cár men Lú cia. Ela
apon tou a gra vi da de nas in for ma ções
des cri tas e con cluiu que são in cons ti- 
tu ci o nais <atos do Mi nis té rio da Jus ti- 
ça e Se gu ran ça Pú bli ca de pro du ção
ou com par ti lha men to de in for ma- 
ções so bre a vi da pes so al, as es co lhas
pes so ais e po lí ti cas, as prá ti cas cí vi cas
de ci da dãos, ser vi do res pú bli cos fe de- 
rais, es ta du ais e mu ni ci pais iden ti û- 

ca dos co mo in te gran tes de mo vi men- 
to po lí ti co an ti fas cis ta, pro fes so res
uni ver si tá ri os e quais quer ou tros que,
atu an do nos li mi tes da le ga li da de,
exer çam seus di rei tos de li vre men te
ex pres sar-se, reu nir-se e as so ci ar-se=.

Acom pa nha ram: Ri car do Lewan- 
dows ki, Ale xan dre de Mo ra es, Di as
Tof fo li, Ed son Fa chin, Ro sa We ber,
Luís Ro ber to Bar ro so e Luiz Fux. O mi- 
nis tro An dré Men don ça, que era mi- 
nis tro da Jus ti ça na épo ca do ca so, se
de cla rou sus pei to pa ra vo tar.

O jul ga men to es tá no ple ná rio vir- 
tu al do STF e de ve ser en cer ra do às
23h59 de ho je.

Em 2020, o en tão mi nis tro da Jus ti- 
ça, An dré Men don ça, ad mi tiu a exis- 
tên cia de um re la tó rio si gi lo so pro du- 
zi do pe la Se cre ta ria de Ope ra ções In- 

te gra das (Se o pi) com in for ma ções a
res pei to de 579 ser vi do res iden ti û ca- 
dos co mo <an ti fas cis tas=. À épo ca,
Men don ça aûr mou que o pro ce di-
men to não era es pi o na gem.

Os al vos fa zi am par te de mo vi men-
tos au to de no mi na dos an ti fas cis tas,
for ma dos por po li ci ais mi li ta res e ci- 
vis. Agen tes fe de rais tam bém in te gra- 
ram o gru po, que es ta va na mi ra das
di li gên ci as de üa gra das sem inqué ri to
ou pe di dos do Ju di ciá rio.

Após o ca so vir à to na, o Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral pe diu ex pli ca ções do
go ver no so bre o ato. Ape sar de ale gar
tra tar-se de um tra ba lho téc ni co, o
Mi nis té rio da Jus ti ça te ria re pas sa do
as in for ma ções a ór gãos po lí ti cos, e
não só de se gu ran ça, o que abre es pa- 
ço pa ra que ser vi do res so fram re ta li a- 
ções ou pu ni ções de ca rá ter ide o ló gi- 
co e po lí ti co.

Mer ca do

Fo ra do ra dar

Crí ti cas

CON JUN TU RA

Pri va ti za ção da
Pe tro bras en tra no
ra dar do Go ver no 
e di vi de opi niões

A pau ta so bre a pri va ti za ção da Pe tro bras vol tou aos
ho lo fo tes, po rém, se gun do ana lis tas, de ve û car ape nas
pa ra o pró xi mo ano, sen do es se ape nas um ace no ao
mer ca do e ao elei to ra do. O no vo mi nis tro de Mi nas e
Ener gia, Adol fo Sa ch si da, em seu pri mei ro ato co mo ti- 
tu lar da pas ta anun ci ou, ao la do do mi nis tro da Eco no- 
mia, Pau lo Gue des, que en vi a ria ao pre si den te Jair Bol- 
so na ro (PL) a so li ci ta ção for mal pa ra que se ini ci em os
es tu dos que vi sam a de ses ta ti za ção da Pe tro bras e da
Pré-Sal Pe tró leo S.A. (PP SA).

<Em meu pri mei ro ato co mo mi nis tro de Mi nas e
Ener gia, ûz a so li ci ta ção pa ra que se ini ci em os es tu dos
que vi sam o pro ces so de de ses ta ti za ção da PP SA e da Pe- 
tro bras. Es pe ro que no pe río do de tem po mais rá pi do
pos sí vel, le va re mos ao pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol- 
so na ro as si nar es se de cre to e li ber tar o po vo bra si lei ro=,
de cla rou Sa ch si da. Ele ain da rei te rou que es te é o iní cio
da li ber ta ção do mo no pó lio da es ta tal do mer ca do de
ener gia, mas não deu um pra zo pa ra iní cio e nem pa ra o
ûm do es tu do.

Gue des tam bém fa lou so bre a de cla ra ção: <O Adol fo
me en tre gou is so ho je e eu en ca mi nho is so à Se cre ta ria
Es pe ci al do Pro gra ma de Par ce ri as de In ves ti men tos pa- 
ra que ela fa ça uma re so lu ção que ini cie os es tu dos e va- 
mos dar sequên cia aos es tu dos à PP SA e de pois o ca so
da Pe tro bras=, ex pli cou on tem.

O anún cio do go ver no não foi pre ci û ca do pe lo mer- 
ca do nem ge rou eu fo ria en tre os in ves ti do res. As ações
or di ná ri as da Pe tro bras (que dão di rei to a vo to) no fe- 
cha men to re gis tra vam uma li gei ra al ta de 0,38% en- 
quan to as pre fe ren ci ais su bi am 0,77%. O Ibo ves pa (ín di- 
ce de re fe rên cia da bol sa de va lo res) tam bém su bia
0,59%. 

Fre de ri co Go mes, eco no mis ta do IB MEC, aûr mou
que os in ves ti do res ava li am o anún cio com des con û an- 
ça. <Acham que é um ar ti fí cio pa ra des vi ar a aten ção dos
pro ble mas do go ver no e que a pro ba bi li da de é bai xa,
mes mo que ha ja a re e lei ção do pre si den te=, dis se.

O es for ço do go ver no es tá atre la do às crí ti cas à po lí ti- 
ca de pre ços da em pre sa, que é atre la da ao mer ca do in- 
ter na ci o nal e mo ti vo da ins ta bi li da de na di re ção da es- 
ta tal. A al ta dos com bus tí veis le vou à que da de Ro ber to
Cas tel lo Bran co e, pos te ri or men te, do ge ne ral Jo a quim
Lu na e Sil va, por de ci são do pre si den te Jair Bol so na ro.

En tre tan to, uma re por ta gem do Bro ad cast/Es ta- 
dão aûr mou que a Pe tro bras ago ra man tém con ver sas
avan ça das com o Con se lho Ad mi nis tra ti vo de De fe sa
Econô mi ca (Ca de) so bre a pos si bi li da de de re vi sões que
pos sam le var a mu dan ças na po lí ti ca de pre ços da es ta- 
tal. A po lê mi ca so bre os pre ços le vou não só à que da de
pre si den tes da em pre sa, mas re cen te men te, à tro ca do
mi nis tro de Mi nas e Ener gia Ben to Al bu quer que.

Ber nar do Li vra men to, só cio da Fat to In te li gên cia Po- 
lí ti ca, ex pli cou: <Es ta mos acom pa nhan do o pro ces so de
pri va ti za ção da Ele tro bras e es tá sen do uma guer ra. A
Pe tro bras se ria mui to mais al vo de pres são po pu lar e
ins ti tu ci o nal. Di fe ren te da Ele tro bras, a Pe tro bras dá lu- 
cro e com pe te com as pe tro lei ras do mun do to do=, dis- 
se. <Es se es tu do é pa ra en ca mi nhar pa ra o se gun do. Ca- 
so Bol so na ro ven ça em 2022, o go ver no quer ter a Pe tro- 
bras no pi pe li ne de pri va ti za ções=, dis se.

O pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co (PSD-MG),
aûr mou, on tem, que a pri va ti za ção da Pe tro bras <não
es tá no ra dar= e não faz par te das dis cus sões no par la- 
men to. <Em re la ção a es se te ma, eu já dis se ou tras ve zes
e rei te ro que os es tu dos, o apro fun da men to de mo de los,
de pos si bi li da des, eu acho im por tan te que te nha mos
um es tu do apro fun da do so bre pos si bi li da des re la ti va- 
men te à Pe tro bras=, aûr mou.

An dré Cé sar, ci en tis ta po lí ti co e só cio da Hold As ses- 
so ria Le gis la ti va, dis se que o go ver no quer des vi ar as
aten ções do Pa lá cio do Pla nal to. <Te mos que olhar o
mo dus ope ran di do go ver no Bol so na ro di an te de uma
cri se econô mi ca. A ques tão dos com bus tí veis im pac ta
to da a ca deia econô mi ca e os olhos se vol tam ao pre si- 
den te. Ele [Jair Bol so na ro] sa be que não vai acon te cer
na da e que não há nem am bi en te po lí ti co e nem tem po
há bil por cau sa das elei ções=, ex pli cou.

Já o eco no mis ta Ca le be Vi ei ra dis se que os in ves ti do- 
res olham qual quer si na li za ção pa ra a pri va ti za ção da
Pe tro bras de for ma po si ti va. <A Pe tro bras, se for pri va ti- 
za da, seu va lor de mer ca do so be mui to, pois a em pre sa
tra ba lha rá pa ra ge rar bons di vi den dos aos aci o nis tas=,
ex pli cou. 

<Es te é um mo vi men to po lí ti co ao elei to ra do e aos
sim pa ti zan tes pa ra di zer que o go ver no es tá fa zen do al- 
go pa ra es tan car a al ta dos com bus tí veis=, dis se An dré
Cé sar. Ele ain da dis se que a pri va ti za ção no Bra sil é di fí- 
cil, ain da mais no que tan ge a Pe tro bras e lem brou das
cam pa nhas pas sa das co mo <o pe tró leo é nos so=.

A re sis tên cia à pau ta, on tem, foi vis ta du ran te a co le- 
ti va dos mi nis tros. Em meio ao anún cio do es tu do, o mi- 
nis tro Pau lo Gue des re ba teu crí ti cas de re pre sen tan tes
sin di cais do Sin di sep-DF, que rei vin di ca ram em fren te
ao Mi nis té rio da Eco no mia re a jus te de sa lá rio. Ao ou vir
ao anún cio do es tu do, cha ma ram a me di da de <mais um
gol pe con tra o Bra sil=.

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Re co nhe ci men to

Agra de ci men tos

MÉRITO LEGISLATIVO

Desembargadores
recebem medalha
E

m ses são so le ne re a li za da na
ma nhã des ta sex ta-fei ra (13),
a As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão con ce deu a Me da- 

lha do Mé ri to Le gis la ti vo 8Ma nu el
Beck man9 aos de sem bar ga do res Jo sé
Jor ge Fi guei re do dos An jos, pre si den- 
te do Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do
Ma ra nhão (TRE/MA), e Jo sé Jo a quim
Fi guei re do dos An jos, di re tor da Es co- 
la Su pe ri or da Ma gis tra tu ra  do Es ta do
do Ma ra nhão (ES MAM).

O pre si den te da Ca sa, de pu ta do
Othe li no Ne to (PC doB), que pre si diu
a so le ni da de, é o au tor das pro po si- 
ções con ce di das por meio das Re so lu- 
ções Le gis la ti vas 861/2018 e
891/2018, ori gi ná ri as dos Pro je tos de
Re so lu ção Le gis la ti va nº 047/2017 e
046/2018.

Além dos ho me na ge a dos, com pu- 
se ram a me sa de hon ra o de sem bar- 
ga dor Mar ce li no Cha ves Ever ton, re- 
pre sen tan do o pre si den te do Tri bu nal
de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA), de- 
sem bar ga dor Pau lo Vél ten; a vi ce-pre- 
si den te do TRE/MA, de sem bar ga do ra
Ân ge la Sa la zar; o pro cu ra dor ge ral de
Jus ti ça do  Ma ra nhão, Edu ar do Ni co- 
lau; a se gun da vi ce-pre si den te da As- 
so ci a ção dos Ma gis tra dos do Ma ra- 
nhão  (AMAM), Suely de Oli vei ra San- 
tos; e o pre si den te da OAB/MA, Kaio
Sa rai va.

Em seu pro nun ci a men to, o pre si- 
den te da As sem bleia dis se que os ho- 
me na ge a dos têm mui tos ser vi ços
pres ta dos ao Ma ra nhão.

<Na ver da de, es ta é uma ho me na- 
gem que a As sem bleia pres ta a to do o
Po der Ju di ciá rio do Ma ra nhão em re- 
co nhe ci men to aos ser vi ços pres ta dos
ao po vo ma ra nhen se. É um ato que
sim bo li za o res pei to que es ta Ca sa nu- 
tre pe lo Ju di ciá rio, ao mes mo tem po,

re a ûr ma a re la ção harmô ni ca en tre os
po de res cons ti tuí dos do Es ta do do
Ma ra nhão. Nós te mos con vic ção de
que as ins ti tui ções ne ces si tam ser for- 
ta le ci das e que os po de res pre ci sam
es ta be le cer uma re la ção harmô ni ca,
pois quem ga nha com is so é a so ci e- 
da de=, aûr mou Othe li no Ne to.

<O bom no me va le mais que do que
as mui tas ri que zas; e o ser es ti ma do é
me lhor do que ter pra ta e ou ro= (Pro- 
vér bi os; 22-1). Com es sas pa la vras ini- 
ci ais, o de sem bar ga dor Jo sé Jor ge
agra de ceu a co men da. <Ela pro vém
do re co nhe ci men to do Par la men to
Es ta du al pe los lon gín quos ser vi ços
pres ta dos aos ma ra nhen ses. Agra de- 
ço à As sem bleia pe lo re co nhe ci men to
de nos so tra ba lho=,

Jo sé Jor ge com par ti lhou a hon ra ria
com os seus fa mi li a res e re ve lou ter si- 
do sur pre en di do. <A ho me na gem sur- 
pre en deu-me e ale grou o meu co ra- 
ção por ser fru to da se me a du ra em- 
pre en di da na car rei ra que re sol vi se- 
guir. Es ta co men da im põe a res pon sa- 
bi li da de de on tem e de to do sem pre
de con du zir-me com res pei to e éti ca,
man ten do-me sem pre dig no de ta- 
ma nha hon ra ria=, com ple tou.

<Ser agra ci a do com a Me da lha do
Mé ri to Le gis la ti vo Ma nu el Beck man
mui to me or gu lha e é pa ra do xal, uma
vez que to das as mi nhas ati tu des sem- 
pre ti ve ram uma co no ta ção im pes so- 
al, mo ti va da pe la de fe sa in tran si gen te

dos prin cí pi os cons ti tu ci o nais e de
pre cei tos de ca rá ter uni ver sal. Re ce- 
ber es sa co men da im pli ca di zer que
es tou tri lhan do o ca mi nho cor re to.
Agra de ço a As sem bleia a con ces são
des sa hon ra ria, que me pro vo ca or gu- 
lho e gra ti dão=, aûr mou o de sem bar-
ga dor Jo sé Jo a quim Fi guei re do em seu
pro nun ci a men to.

 
Me re ci men to
Par ti ci pa ram tam bém do even to,

den tre ou tras au to ri da des, os de pu ta- 
dos Wel ling ton do Cur so (PSC) e Pa rá
Fi guei re do (PL), û lho e so bri nho dos
ho me na ge a dos; o ve re a dor Fran cis co
Car va lho (PSC), de São Luís, além de
fa mi li a res, con vi da dos, ami gos, di ri- 
gen tes da As sem bleia, mem bros da
ma gis tra tu ra e de ze nas de ad vo ga dos.

O de pu ta do Wel ling ton do Cur so
dis se que a con ces são das me da lhas
aos ho me na ge a dos mos tra o res pei to
que o Po der Le gis la ti vo Es ta du al tem
pe lo Po der Ju di ciá rio e, ao mes mo
tem po, o ca ri nho e re co nhe ci men to
do tra ba lho pres ta do ao po vo ma ra-
nhen se por am bos de sem bar ga do res.

O de pu ta do Pa rá Fi guei re do dis se
ser um mo men to de mui ta emo ção e
or gu lho. <Meu pai (Jo sé Jo a quim) e
meu tio (Jo sé Jor ge) são me re ce do res
des sa ho me na gem pe los ser vi ços
pres ta dos ao Ma ra nhão. Agra de ço aos
meus pa res pe lo re co nhe ci men to=,
fri sou.

O ve re a dor Fran cis co Car va lho dis-
se ser uma jus ta ho me na gem. <São
dois ma gis tra dos com pe ten tes e es tu-
di o sos. Na da mais jus to do que es se
re co nhe ci men to=.

Kaio Sa rai va dis se tam bém ser um
jus to re co nhe ci men to ao ser vi ço
pres ta do por am bos ao Po der Ju di ciá- 
rio e à so ci e da de ma ra nhen se. <Pa ra- 
be ni zo o pre si den te da As sem bleia
por es sa in ci a ti va=, acres cen tou.

SAÚDE, EDUCAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO

Braide se reúne com diretoria do Porto São Luís

BRAIDE: A PREFEITURA DE SÃO LUÍS ESTÁ DE PORTAS ABERTAS PARA TODAS AS PARCERIAS QUE TRAGAM BENEFÍCIOS A POPULAÇÃO

O pre fei to Edu ar do Brai de e a di re- 
to ria do Por to São Luís se reu ni ram,
nes ta sex ta-fei ra (13), pa ra tra tar so- 
bre a ins ta la ção do em pre en di men to,
que de ve ge rar, so men te na fa se de
cons tru ção, en tre 2 mil e 3 mil em pre- 
gos e cer ca de 800 em pre gos di re tos
na pri mei ra fa se das ope ra ções. Além
dis so, se rão im ple men ta das con tra- 
par ti das nas áre as da edu ca ção, saú de
e cul tu ral.

<Em nos sa ges tão a Pre fei tu ra de
São Luís es tá de por tas aber tas pa ra
to das as par ce ri as que tra gam be ne fí- 
ci os pa ra a po pu la ção. Com a ins ta la- 
ção do Por to São Luís, se rão aber tos
no vos pos tos de tra ba lho, me lho ran- 
do a dis tri bui ção de ren da e for ta le- 
cen do a eco no mia da nos sa ci da de.
Tam bém te re mos con tra par ti das im- 
por tan tes que tra rão be ne fí ci os pa ra a
edu ca ção, saú de e o se tor cul tu ral de
for ma di re ta, mas to da a nos sa ci da de
tem mui to a ga nhar=, des ta cou o pre- 
fei to Edu ar do Brai de.

Par ti ci pa ram da reu nião, o di re tor
pre si den te do Por to São Luís, Ger son
Luiz Per tel le; o ge ren te de Cons tru ção
do Por to São Luís, Tho máz de Cas tro
Ba ker; Ju li a na Tren ch Or ru, re pre sen- 
tan te Ju rí di ca do Por to São Luís; Fa bi- 

a no Fi guei re do, re pre sen tan te Ju rí di- 
co e Ins ti tu ci o nal Lo cal do Por to São
Luís; e os se cre tá ri os mu ni ci pais de
Obras e Ser vi ços Pú bli cos, Da vid Col
De bel la; e de Edu ca ção, Ca ro li ne Mar- 
ques Sal ga do.

 O di re tor pre si den te do Por to São
Luís, Ger son Luiz Per tel le, aûr mou
que o en con tro, além de tra tar de trâ- 
mi tes bu ro crá ti cos pa ra a im plan ta- 
ção do em pre en di men to, foi uma for- 
ma de es trei tar os la ços com a atu al
ges tão mu ni ci pal da ca pi tal. <Es ta mos
aqui ho je pa ra re a ûr mar o nos so com- 
pro mis so em con tri buir com o de sen- 
vol vi men to da ci da de. São Luís é sa bi- 
da men te o me lhor lo cal do Bra sil pa ra
a ins ta la ção de um em pre en di men to
des te por te, por is so, que re mos ter
uma re la ção de pro xi mi da de com a
ges tão pú bli ca e a so ci e da de=, aûr- 
mou.

A ins ta la ção do Por to São Luís abri- 
rá di ver sos pos tos de tra ba lho na ca- 
pi tal. So men te na fa se de cons tru ção
se rão ge ra dos de 2 mil a 3 mil no vos
em pre gos di re tos. Quan do en trar em
ope ra ção, na pri mei ra fa se se rão aber- 
tos de 600 a 800 no vos pos tos de tra- 
ba lho di re tos e a es ti ma ti va é que se- 
jam ge ra dos qua tro ve zes mais em- 

pre gos in di re tos, in je tan do re cur sos
na eco no mia lo cal.

Se gun do Ger son Luiz Per tel le a me- 
ta é fa zer com que a mai o ria des ses
em pre gos û quem com pro ûs si o nais
de São Luís. Pa ra is to, es tão sen do for- 
ma li za das par ce ri as com ins ti tui ções,
co mo o Ser vi ço Na ci o nal de Apren di- 
za gem In dus tri al (Se nai) e o Sin di ca to
das In dús tri as da Cons tru ção Ci vil
(Sin dus com-MA) pa ra a ca pa ci ta ção
da mão de obra lo cal. 

Além dos no vos em pre gos, a ins ta-
la ção do Por to São Luís in clui con tra-
par ti das que tra rão mais be ne fí ci os
pa ra a po pu la ção de São Luís co mo a
cons tru ção de um pos to de saú de,
uma cre che e uma es co la na área de
in üuên cia do em pre en di men to.

Tam bém es tão in clu sas nas con di-
ci o nan tes pa ra a ins ta la ção do em pre- 
en di men to na ca pi tal a exe cu ção de
ações de in te res se so ci al com a co mu- 
ni da de do en tor no, o que já vem sen-
do re a li za do, bem co mo me di das de
sal va guar da pa ra o pa trimô nio ima te-
ri al co mo o for ta le ci men to de gru pos
de bum ba meu boi se di a dos na re gião
de ins ta la ção e ope ra ção do Por to São
Luís.

1

2

3

Quem le va? (1)

Quem le va? (2)

Quem le va? (3)

<Vou vo tar no Bol so na ro=

3ª via su miu (1)

3ª via su miu (2)

Com pé den tro do MA
Mes mo sem ain da vi si tar o Ma ra nhão, o pre si den te Jair Bol so- 

na ro ga nha ge ne ro so es pa ço co mo ja mais se ima gi nou, na pré-
cam pa nha. Bem an tes das con ven ções pa ra de û nir os can di da tos
ma jo ri tá ri os, Bol so na ro já é per so na gem no te a tro da dis pu ta do
go ver no ma ra nhen se. E por in crí vel que pos sa pa re cer, to da a dis- 
cus são é tra va da a par tir do PT e do PDT. O pa no de fun do des sa
<des rup tu ra po lí ti ca= é o ra cha no gru po do ex-go ver na dor Flá vio
Di no, do qual o se na dor We ver ton Ro cha (PDT) par tiu pa ra con- 
cor rer o go ver no, con fron tan do o go ver na dor Car los Bran dão
(PSB), o mes mo que com ele dis pu tou co mo vi ce a elei ção vi to ri o- 
sa de 2014 e 2018.

Ago ra, com Bran dão no go ver no, Flá vio Di no (PSB) can di da to
a se na dor e ar ti cu la dor da cam pa nha de Lu la da Sil va no Ma ra- 
nhão, a cri se in ter na PT es ta du al dei xou de ser len ga len ga pa ra vi- 
rar zo a da já ou vi da na sua Exe cu ti va Na ci o nal. É o me lhor mo- 
men to pa ra Jair Bol so na ro en trar no jo go, fa lan do di re ta men te
aos ma ra nhen ses no ho rá rio po lí ti co do PL, ou es ti mu lan do os
can di da tos ma jo ri tá ri os Lahé sio Bon ûm (PSC), Jo si mar do Ma ra- 
nhão zi nho (PL) e Ro ber to Ro cha, ami go do pei to do ex-ca pi tão e
can di da to à re e lei ção con tra Flá vio Di no, ini mi go do pre si den te
da Re pú bli ca.

En quan to a ban da des con ten te do PT fus ti ga o ex-go ver na dor
so ci a lis ta, pe lo me nos três pré-can di da tos a go ver na dor – Lahé sio
Bon ûm, We ver ton Ro cha e Jo si mar do Ma ra nhão zi nho – se ar ti cu- 
lam pa ra não co lo car can di da to a se na dor e apoi ar o bol so na ris ta
Ro ber to Ro cha (PTB). Já o ex-pre fei to de São Luís, Edi val do Jú ni or
sai pe la tan gen te, con tra as bri gas po lí ti cas e pre gan do a paz.
Tam bém sem can di da to a se na dor. Nin guém des co nhe ce que o
so nho de Bol so na ro é di û cul tar no que pu der a elei ção de Flá vio
Di no. Sem fa lar que o pe de tis ta We ver ton, que se diz lu lis ta his tó- 
ri co, tam bém não é opo si tor de Bol so na ro.

As sim, pe las re bar bas ou pe lo cen tro, Jair Bol so na ro es tá com o
pé den tro das elei ções ma ra nhen ses, as sim co mo vai jo gar to dos
os trun fos dis po ní veis pa ra me lho rar seu de sem pe nho elei to ral
no Es ta do e no Nor des te, já que no Nor te, as pes qui sas o apon tam
com me lhor acei ta ção do até do que na re gião Sul, on de o bol so- 
na ris mo rei na. Pa ra os ana lis tas, no Nor te es tá o mai or re ba nho
evan gé li co pro por ci o nal men te e os mais in te res sa dos na aqui si- 
ção de ar mas e na mi ne ra ção clan des ti na dos ga rim pos, apoi a da
pe lo pre si den te. Des sa for ma, a elei ção do Ma ra nhão es tá en ca la- 
cra da mais do que se ima gi na, com Jair Bol so na ro jo gan do pe sa do
a for ça do go ver no.

Das se te va gas de de sem bar ga dor cri a das no Tri bu nal de Jus ti- 
ça do Ma ra nhão, três já fo ram em pos sa dos e fal tam qua tro. Das
que res tam, du as se rão de juí zes de car rei ra, pe lo cri té rio de me re- 
ci men to, e du as se rão dis pu ta das na OAB-MA e no MPE.

Po rém, o pre si den te do TJ, de sem bar ga dor Pau lo Vel ten ain da
não abriu o pro ces so de elei ção. No MP e na OAB, as va gas são
ocu pa das quin to cons ti tu ci o nal. Ha ve rá es co lha em lis tas sêx tu- 
plas, cu jas cam pa nhas es tão fer ven do nas du as ins ti tui ções.

As lis tas com os seis no mes  se rão en vi a das ao TJ-MA, que as re- 
du zi rá pa ra lis ta trí pli ce, e de pois en ca mi nha rá ao go ver na dor
Car los Bran dão, que tem o po der de no me ar os dois de sem bar ga- 
do res de fo ra da ma gis tra tu ra.

Do ex-de pu ta do cas sa do, Edu ar do Cu nha, ao cri ti car o PT e Sér- 
gio Mo ro.

 
Po dem aca bar nes te ûm de se ma na as es pe cu la ções so- 

bre a de sis tên cia do de pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma- 
ra nhão zi nho (PL) de con cor rer ao Pa lá cio dos Leões e

pas sar a apoi ar o can di da to do PDT, We ver ton Ro cha,
in di can do-lhe o vi ce.

 
O des fe cho des se en re do pas sou pe los pre si den tes Jair

Bol so na ro (Pla nal to), Arthur Li ra (Câ ma ra dos De pu- 
ta dos) e na ci o nal do PL, o û cha-su ja Val de mar Cos ta

Ne to. Nes se ca so, Jo si mar le va rá con si go, uma pen ca
de de pu ta dos e pre fei tos.

 
O Ma ra nhão vai re ce ber R$ 232,4 mi lhões do to tal de R$

7,6 bi lhões do ex ce den te de ar re ca da ção da União em
lei lões do pré-sal do pe tró leo, pro mo vi dos pe la Pe tro- 

bras. Bol so na ro san ci o nou o pro je to do Con gres so que
tra ta da di vi são da bo la da.

A elei ção de go ver na dor do Ma ra nhão se gue mui ta pa re ci da
com a de pre si den te da Re pú bli ca. En quan to Lu la e Jair Bol so na ro
dei xam a 3ª via co men do po ei ra, no Ma ra nhão a cor ri da en tre
Car los Bran dão e We ver ton Ro cha es tá lon ge de ser al can ça da.

Por aqui, o ex-pre fei to Edi val do Jr não con se gue avan ça, Jo si- 
mar do Ma ra nhão zi nho po de de sis tir pa ra apoi ar We ver ton, as- 
sim co mo no âm bi to na ci o nal, Ci ro Go mes em pa cou sem che gar
a dois dí gi tos nas pes qui sas e João Do ria não pas sa de 5% nas pes- 

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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PAU LO SER GIO GON ÇAL VES
Pro fes sor de So ci o lo gia e co or de na dor
do Nú cleo de Es tu dos Afro-Bra si lei ros e
In dí ge nas da Es tá cio. 

SÍL VIO BEM BEM
Dou tor em Ci ên ci as So ci ais-Po lí ti ca
(PUC/SP). Foi Se cre tá rio-Ad jun to de Es -
ta do da Igual da de Ra ci al no go ver no do
Ma ra nhão, Jack son La go (2007-2009).

134 ANOS DA LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS NO BRASIL

Negros, atores de resistência e luta

Mais uma da ta alu si va à li ber ta ção
dos es cra vos no Bra sil se apro xi ma e,
mais uma vez, es te as sun to é ur gen te
e ne ces sá rio. E creio que se rá des ta

for ma por mui to e mui to tem po. Não
é de se ad mi rar que em nos so país, se
fa le tan to da Lei Áu rea mas se fa le
mui to pou co dos mo vi men tos abo li- 
ci o nis tas e dos ne gros nas ci dos li vres
e de gran de re no me que cons truí ram
pon tos im por tan tes da his tó ria da so- 
ci e da de bra si lei ra. Exem plos co mo
Jo sé do Pa tro cí nio, que aju dou a fun- 
dar a Aca de mia Bra si lei ra de Le tras e
era in te gran te da Li ga dos Ho mens de
Cor, mo vi men to abo li ci o nis ta mui to
im por tan te pa ra o pro ces so de li ber- 
ta ção acon te ci do em 1888.

Es te es que ci men to, mui ta ve zes de
for ma pro po si tal, além de su til, é res- 
pon sá vel pe la ma nu ten ção do mi to
da de mo cra cia ra ci al on de é mui to
im por tan te que se ve ja, no ne gro con- 
tem po râ neo, a som bra da mão mi se- 
ri cor di o sa do bran co. Is to quer di zer
que mui tos me ca nis mos in vi sí veis ali- 
men tam e man tém o ra cis mo tal co- 
mo ele se apre sen ta ho je.

No mo men to da ins ti tui ção da Lei
Á

Áu rea, por exem plo, o nú me ro de ne- 
gros li vres e al for ri a dos já su pe ra va os
es cra vi za dos. Con clui-se, as sim, que o
pro ces so de li ber ta ção do ne gro bra si- 
lei ro foi cons truí do por mãos ne gras.
A ne ga ção de se en xer gar o ne gro co- 
mo ator e au tor de seu pró prio mo vi- 
men to de re sis tên cia, co lo ca a po pu- 
la ção ne gra num lu gar de sub ser vi ên-
cia que é man ti do no in cons ci en te da
po pu la ção bra si lei ra.

Pre ci sa mos, nes te 13 de maio, as su- 
mir nos so pa pel, co mo ne gros, de ato- 
res de nos sa re sis tên cia e, con se quen-
te men te, de nos sa lu ta. Sal ve Zum bi
dos Pal ma res, Jo sé do Pa tro cí nio, João
Can di do, Ab di as Nas ci men to, Lé lia
Gon za les, Mil ton San tos, Dja mi la Ri- 
bei ro, Su e li Car nei ro e to dos os ou tros
ne gros e ne gras que, ano ni ma men te,
re sis tem to do dia com seus cor pos e
su as pre sen ças em to dos os sí ti os de
nos sa so ci e da de em bus ca da abo li- 
ção com ple ta, que não acon te ceu
com o 13 de maio de 1888.

134 ANOS DEPOIS DE 1888:

População negra continua excluída

Em 13 de maio de 1888, foi de cla ra da a
abo li ção for mal da es cra vi dão dos afri ca- 
nos/as ne gros/as. Só em pen sar do que foi
es se pe río do de mais de três sé cu los de ex- 
plo ra ção for ça da, atro ci da des e de su ma ni- 
da des, já cau sa pro fun da in dig na ção.

Mas não é ne nhu ma no vi da de de que da
In de pen dên cia do Bra sil do Im pé rio de Por- 
tu gal (1822), a Abo li ção for mal da es cra vi dão
(1888), a Pro cla ma ção da Re pú bli ca (1889) e
da pro mul ga ção da 1ª Cons ti tui ção Re pu bli- 
ca na (1891), aos di as atu ais, é a po pu la ção
ne gra a que ain da vi ve sem ci da da nia ple na e
ne ces si tan do de po lí ti cas pú bli cas fo ca das
pa ra sua mo bi li da de so ci al e as cen são aos
pos tos, es pa ços de po der es tra té gi cos, con- 
ven ci o na dos co mo per ten cen tes (ou cap tu- 
ra dos) a uma <eli te=.

Por que in sis to nes ses te mas da es cra vi- 
dão, do ra cis mo, das de si gual da des e con- 
cen tra ção da ri que za? Por con si de rar se rem
as cau sas do gra ve pro ble ma no ob je ti vo de o
Bra sil con se guir avan çar nu ma da da de mo- 
cra cia com mais in te gra ção da po pu la ção
ne gra e po bre, que é a mai o ria da ba se da pi- 
râ mi de so ci al da na ção.

O le ga do da nos sa for ma ção so ci al, co lo- 
ni za da, es cra vis ta, de pen den te, eu ro cên tri- 
ca, con ser va do ra, eli tis ta, bran ca e mas cu li- 
na tem que con ti nu ar sen do es tu da do no
sen ti do de se en ten de rem as nos sas de si- 
gual da des e po der su pe rá-las. E é uma dis- 
pu ta re nhi da, du ra.

Con si de ro im por tan te re vi si tar-se o Re la- 
tó rio do Pla no de Ação, fru to da III Con fe rên- 
cia Mun di al de Com ba te ao Ra cis mo, Dis cri- 
mi na ção Ra ci al, Xe no fo bia e In to le rân cia,
re a li za da na Áfri ca do Sul, em 2001 (pe río do
do go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so,
quan do es te re co nhe ceu a exis tên cia de ra- 
cis mo no Bra sil), mui tas pro pos tas fo ram
apro va das e ti ve ram o ob je ti vo de pro por e
ori en tar po lí ti cas vol ta das pa ra o ûm da dis- 
cri mi na ção e ex clu são dos seg men tos ét ni- 
cos no mun do. Con si de ro que uma des sas
pro pos tas do Pla no de Dur ban tem ti do um
pe so mui to sig ni û ca ti vo, a do cam po da edu- 
ca ção, re sul tan do na ado ção das po lí ti cas de
co tas pa ra aces so ao en si no su pe ri or e que

de pois avan ça ram pa ra Po lí ti cas de Ações
Aûr ma ti vas, re sul ta dos tam bém de lu tas dos
mo vi men tos so ci ais ne gros, mi li tan tes, pes- 
qui sa do res, in te lec tu ais an tir ra cis tas.

Sem so bre de dú vi da, é pre ci so que se
con ti nue lu tan do pe la de fe sa de po lí ti ca de
aces so à edu ca ção pú bli ca e de qua li da de
aos des pos suí dos de di rei tos mí ni mos na so- 
ci e da de. Re pi to: é a po pu la ção ne gra que,
em mai o ria, con ti nua ex cluí da.

São mui tos os in di ca do res so ci ais que
apon tam se rem os ne gros e ne gras que es tão
em pi o res con di ções so ci o e conô mi cas e de
sub-re pre sen ta ções, se ja no aces so à saú de,
edu ca ção, em pre go for mal e ren da, mo ra dia
dig na, se gu ran ça se ja no aces so ao po der.

E, nes sa con jun tu ra da bar bá rie, com a
gra vís si ma cri se da pan de mia da co vid-19
(que ti rou vi das de mais 660 mil pes so as), a
cri se econô mi ca (com de sem pre go em mas- 
sa), e con se quen te men te, o au men to da vi o- 
lên cia po li ci al nas áre as pe ri fé ri cas (com o
ge no cí dio da ju ven tu de ne gra) e do fe mi ni- 
cí dio que es tá vi ti man do as mu lhe res (em
sua mai o ria ne gras).

A per cep ção é que, com as mui tas bar bá- 
ri es que vêm acon te cen do no mun do, e fun- 
da men tal men te, o Ra cis mo 4 que ago ra se
re a pre sen ta de for ma ex plí ci ta e não mais
ve la da no Bra sil (nos EUA, de cer ta for ma, é
en ca ra do mais fron tal men te, vi de o as sas si- 
na to, no dia 5 de maio de 2020, com re quin te
de tor tu ra do ne gro Ge or ge Floyd por po li ci- 
ais bran cos e que ins pi rou lu tas de pro tes tos
an tir ra cis tas e foi um fa to que pau tou o de- 
ba te na dis pu ta da elei ção pre si den ci al de
Joe Bi den ver sus Do nald Trump em 2020). É
pre ci so tam bém lem brar que o Ra cis mo Es- 
tru tu ral sem pre exis tiu na so ci e da de. Se gun- 
do o pes qui sa dor Síl vio Al mei da, <o ra cis mo
é sem pre es tru tu ral, ou se ja, ele é um ele- 
men to que in te gra a or ga ni za ção econô mi ca
e po lí ti ca da so ci e da de=. Prin ci pal men te nas
te ses do ra cis mo ci en tí û co, so bre tu do, nos
tra ba lhos do mé di co ma ra nhen se Rai mun- 
do Ni na Ro dri gues, ra di ca do na Bahia, que,
no û nal do sé cu lo XIX, fez es tu dos ra ci ais na
área de me di ci na le gal, fo ca do na te se da in- 
fe ri o ri da de fí si ca e men tal dos ne gros e mes- 
ti ços no Bra sil, as so ci a do às idei as do ita li a- 
no Ce sa re Lom bro so (mé di co psi qui a tra, foi
o prin ci pal fun da dor da Es co la Po si ti va, ao
la do de En ri co Fer ri e Raf fa e le Ga ro fa lo, res- 
pon sá veis por inau gu rar a eta pa ci en tí û ca
da cri mi no lo gia no û nal do sé cu lo XX). Lom- 
bro so e Ni na Ro dri gues (e su as te ses do crâ- 
nio do cri mi no so) re for ça ram a con cep ção
do ra cis mo ci en tí û co e a dis cri mi na ção ra ci- 
al (atri bui ção de tra ta men to di fe ren ci a do a
mem bros de gru pos ra ci al men te iden ti û ca- 
dos). Por is so pen so que é pre ci so que os mo- 
vi men tos so ci ais an tir ra cis tas bus quem cer- 
ta uni da de pa ra se con ti nu ar lu tan do pe lo
di rei to de vi ver com res pei to, dig ni da de e li- 
ber da de. Daí o te ma de qual de mo cra cia ou
go ver no que re mos. Is so é fun da men tal. É
pre ci so, ain da, es tar aten to ao pro ces so elei- 
to ral de 2022.

É fa to que, a par tir da dé ca da de 1990,
hou ve uma sen sí vel me lho ra do pa drão dis- 
tri bu ti vo no Bra sil. E, no go ver no Lu la, ini ci- 
a do em 2003, avan çou-se na im ple men ta ção
de po lí ti cas so ci ais de igual da de ra ci al, cri- 
an do-se opor tu ni da des com ações exi to sas,
co mo a cri a ção do 1º Mi nis té rio da Igual da- 
de Ra ci al na Re pú bli ca; a ela bo ra ção do 1º

Pla no Na ci o nal Bra sil Qui lom bo la (com o
ob je ti vo de dar vi si bi li da de e bus car re sol ver
os con üi tos his tó ri cos dos des cen den tes de
es cra vos, os nos sos qui lom bo las); ins ta la ção
do pri mei ro Con se lho de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al, re a li za ção da 1ª e 2ª Con fe- 
rên ci as Na ci o nal de Igual da de Ra ci al; co o- 
pe ra ção in ter na ci o nal com a  Áfri ca; im ple- 
men ta ção de po lí ti cas de ações aûr ma ti vas,
ten do por ob je ti vo as co tas, e o pro gra ma
Uni ver si da de pa ra To dos; a apro va ção do Es- 
ta tu to da Igual da de Ra ci al (ape sar de crí ti cas
do mo vi men to ne gro quan do tra ta das ter ras
de re ma nes cen tes de qui lom bo, art. 68 da
CF/88); apro va ção da Lei 10.639/2003 e
11.645/2008 (com ob je ti vo de dis cu tir a his- 
tó ria dos afro des cen den tes e in dí ge nas nos
cur rí cu los es co la res); in di ca ção do 1º mi nis- 
tro ne gro pa ra car go no STF, Jo a quim Bar bo- 
sa; o au men to de ne gros ocu pan do car gos
es tra té gi cos em ór gãos do Go ver no Fe de ral.

Na Edu ca ção, com o Pro gra ma Uni ver si-
da de Pa ra To dos (PROU NI) e a ex pan são
uni ver si tá ria das Ins ti tui ções Fe de ral de En- 
si no Su pe ri or (IFES), hou ve um au men to
con si de rá vel de ne gros(as) com aces so aos
cur sos su pe ri o res, o que in üu en cia di re ta-
men te na me lho ria do aces so ao pos to de
tra ba lho e me lhor ren da e, con se quen te- 
men te, na qua li da de de vi da.

Na Edu ca ção, com o Pro gra ma Uni ver si-
da de Pa ra To dos (PROU NI) e a ex pan são
uni ver si tá ria das Ins ti tui ções Fe de rais de
En si no Su pe ri or (IFES), hou ve um au men to
con si de rá vel de ne gros (as) com aces so aos
cur sos su pe ri o res, o que in üu en cia di re ta-
men te na me lho ria do aces so aos pos tos de
tra ba lhos e me lhor ren da, com con se quen- 
te men te me lho ria na qua li da de de vi da.

Na con jun tu ra, o que se ob ser va é a pou ca
im por tân cia dis pen sa da pe lo atu al des go- 
ver no do au to ri tá rio e ir res pon sá vel Bol so- 
na ro, ao for ta le ci men to das po lí ti cas de
com ba te às de si gual da des, ao con trá rio, ha- 
ven do sua ex tin ção, com a ne ga ção da ci ên- 
cia, des va lo ri za ção de ci en tis tas e pes qui sa- 
do res as sim fa zen do um mo vi men to na con- 
tra mão do que acon te ceu nos go ver nos Lu la
e Dil ma. O que se as sis te é o Go ver no Fe de ral
iner te, na ver da de, o des go ver no é a pró pria
bar bá rie. Vi ven cia-se uma si tu a ção de com-
ple ta in com pe tên cia po lí ti ca e de ges tão, vi-
de a cri se da pan de mia e econô mi ca, que es- 
tá cau san do a ele va da ta xa de in üa ção que
ba te re cor de, e mais ex clu são das po pu la- 
ções mais po bres, e o de sa len to e de sen can- 
to dos jo vens com o Bra sil.

Nes se sen ti do, pa ra o mo vi men to so ci al
ne gro (es te que tem o pro ta go nis mo na lu ta
con tra o ra cis mo) û ca aqui o se guin te de sa- 
ûo: ou se par ti ci pa ati va men te da po lí ti ca,
or ga ni zan do-se e lu tan do-se de for ma uni û- 
ca da, do con trá rio, as de si gual da des ra ci ais e
a ex clu são con ti nu am.

E uma boa es tra té gia po de ser re vi ver Pal-
ma res de no vo, ins pi ra dos na lu ta de Zum bi
do Pal ma res, no sen ti do de mi ti gar as de si-
gual da des ra ci ais e so ci ais, sa ben do que a
de mo cra cia bra si lei ra só vai se re a li zar se ti- 
ver a re pre sen ta ção de to dos os se to res da
so ci e da de na es tru tu ra do po der po lí ti co e
econô mi co. Lo go is so não se rá da do, e, sim,
con quis ta do com pro je to de po der, com
mui ta lu ta, dis pu ta; mas sem ro man tis mo
so ci al, in ge nui da de e ilu são.

 

MAR CIA FER RI 
Ge ren te de pro je tos de Po lí ti cas Pú bli cas em Al fa be ti za ção
no Ins ti tu to Na tu ra

Al fa be ti zar as
cri an ças do nos so
país é um
com pro mis so de
to dos

O mun do só se rá jus to, prós pe ro e so li dá rio quan do a
edu ca ção for de to dos e to das e pa ra to dos e to das. Pa ra
que o Bra sil pos sa avan çar em seu pro ces so de de sen- 
vol vi men to so ci al e econô mi co é fun da men tal que a
edu ca ção se tor ne uma pri o ri da de na agen da de ges to- 
res e li de ran ças pú bli cas.

E pa ra a edu ca ção avan çar, pre ci sa mos pri o ri zar al fa- 
be ti za ção das cri an ças até 7 anos de ida de, con for me in- 
di ca a BNCC. A al fa be ti za ção é um dos pe río dos mais
de li ca dos e im por tan tes da for ma ção de um in di ví- 
duo, uma vez que a pes soa al fa be ti za da, que do mi na a
lei tu ra, a es cri ta e a in ter pre ta ção de tex tos, tem mai or
aces so aos seus di rei tos, à ci da da nia, à edu ca ção, ao co- 
nhe ci men to e, con se quen te men te, me lho res opor tu ni- 
da des e qua li da de de vi da.

Quan do o es tu dan te não é al fa be ti za do na ida de cer- 
ta, sua tra je tó ria es co lar û ca com pro me ti da. Is so se re- 
üe te em al tas ta xas de re pro va ção, dis tor ção ida de-ano,
aban do no e eva são. Pa ra o su ces so na al fa be ti za ção, é
pre ci so um cur rí cu lo cla ro, se quen ci al e exi gen te com
me tas bem de li mi ta das, além des ses ele men tos é fun da- 
men tal que os pro ces sos de ava li a ção dos alu nos e de
for ma ção de pro fes so res es te jam co or de na dos.

No Bra sil, vi ve mos uma tra gé dia si len ci o sa. 51,2% das
cri an ças do 2º ano do en si no fun da men tal não apre sen- 
tam ha bi li da des e com pe tên ci as es pe ra das pa ra se rem
con si de ra das al fa be ti za das (Sa eb 2019).

A pan de mia, cer ta men te, agra vou a si tu a ção. Os nú- 
me ros, que já eram alar man tes, de vem pi o rar. Nos qua- 
tro es ta dos que atu a mos des de 2019 3 Ama pá, Per nam- 
bu co, Ser gi pe e Es pí ri to San to 3 uma ava li a ção de üuên- 
cia re ve lou que 52% dos alu nos en con tra vam-se na ca- 
te go ria de <não-al fa be ti za dos=.

 Em 2021, es te da do sal tou pa ra 74%. Por is so, apli car
es tra té gi as de re com po si ção das apren di za gens, ana li- 
san do e se le ci o nan do as ha bi li da des es sen ci ais é  fun da- 
men tal pa ra a edu ca ção do Bra sil e, prin ci pal men te, pa- 
ra a eta pa de al fa be ti za ção nes te mo men to.

Em bo ra 80% das ma trí cu las dos alu nos em fa se de al- 
fa be ti za ção se jam de res pon sa bi li da de dos mu ni cí pi os,
acre di ta mos na co la bo ra ção en tre es ta dos e mu ni cí pi os
na cons tru ção da sus ten ta bi li da de de po lí ti cas pú bli cas
pa ra ala van car a al fa be ti za ção das cri an ças na ida de
cer ta nos ter ri tó ri os.

Exis tem mui tas al ter na ti vas ca pa zes de re com por as
per das da apren di za gem ocor ri das ao lon go dos úl ti mos
dois anos, tais co mo: Pri o ri za ção cur ri cu lar; au men to
do tem po de ins tru ção; adap ta ção de prá ti cas pe da gó gi- 
cas; for ma ção do cen te es pe cí û ca; ava li a ção di ag nós ti- 
ca; ma te ri al di dá ti co apro pri a do, en tre ou tros.

Po lí ti cas de edu ca ção le vam tem po pa ra dar re sul ta- 
dos efe ti vos. As se gu rar a con ti nui da de de pro gra mas de
al fa be ti za ção que já es tão em an da men to e mos tran do
re sul ta dos de ve ser uma po lí ti ca de Es ta do e não ape nas
de go ver nos, pois es tes são tran si tó ri os.

Al fa be ti zar as cri an ças do nos so país é um com pro- 
mis so de to dos: so ci e da de, es ta dos, mu ni cí pi os. Va mos
nos mo bi li zar e fa zer jun tos!? Por que jun tos te mos mais
for ça!

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

EDEN JR.
Eco no mis ta e Re la ções Pú bli cas (eden-
jr@hot mail.com.br)

Mexa-se, eis o segredo de uma longa vida

As re co men da ções mé di cas so bre
ati vi da des fí si cas já são por de mais
co nhe ci das en tre nós. Di fi cil men te
mé di cos ou ou tros pro fis si o nais da
saú de e de ou tras áre as afins, em su as
prá ti cas, dei xam de re co men dar, já
que to dos re co nhe cem o va lor pre- 
ven ti vo e te ra pêu ti co da ati vi da de fí si- 
ca an te os agra vos à saú de.

Des de lo go, faz-se ne ces sá rio dis- 
tin guir a di fe ren ça en tre ati vi da de fí si- 
ca e exer cí cio fí si co. O pri mei ro é
qual quer mo vi men to re a li za do pe lo
cor po (mus cu la tu ra) que re sul ta em
gas to ca ló ri cos. Já exer cí ci os fí si cos
são ati vi da des re gu la res, sis te ma ti za- 
das, se quen ci a das de mo vi men tos
pa ra al can çar de ter mi na dos ob je ti- 
vos.

Um dos mo tes prin ci pais des sas re- 
co men da ções é en fren tar mos o se- 
den ta ris mo, uma con di ção que nos
pre dis põe às do en ças e a ou tros pro- 
ble mas de saú de. En ten de mos por se- 
den ta ris mo a ine xis tên cia ou res tri- 
ção acen tu a da de ati vi da de fí si ca. O
se den ta ris mo, por ou tro la do, atin ge
qua se a me ta de da po pu la ção bra si- 
lei ra (45,9%) e es tá por trás de 13,2%
das mor tes no país, se gun do uma pes- 
qui sa pu bli ca da pe la re vis ta mé di ca
The Lan cet Me di cal Jour nal (ju lho,
2016).

A pes qui sa mos trou ain da que 5,3
mi lhões de mor tes por ano no mun do
es tão re la ci o na das ao se den ta ris mo.
Pa ra os pes qui sa do res, a fal ta de ati vi- 
da de fí si ca di mi nui a ex pec ta ti va de
vi da da mes ma for ma que o ta ba gis- 
mo e a obe si da de. E es sa con di ção,
res pon de por 10% das do en ças não
trans mis sí veis, co mo di a be tes, cân cer
e pro ble mas car di o vas cu la res. Pa ra a
OMS, pra ti car es por tes é fun da men tal
pa ra o cor po e pa ra a men te e aju da a
pre ve nir do en ças co mo di a be tes e hi- 
per ten são e ou tros agra vos. Se gun do
a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS), o se den ta ris mo é con si de ra do
o quar to mai or fa tor de ris co de mor- 
tes no mun do.

A pes qui sa cha ma aten ção pa ra os

ma le fí ci os do se den ta ris mo e o pe ri go
de mor te as so ci a do a es se es ti lo de vi- 
da. Os ci en tis tas res sal tam que pas sar
mais de oi to ho ras por dia tra ba lhan- 
do sen ta do au men ta as chan ces de
mor te pre ma tu ra em 60%. Ao mes mo
tem po o mes mo tra ba lho re al ça que
que exer ci tar-se du ran te uma ho ra
por dia po de con tra ba lan çar os efei- 
tos no ci vos de tra ba lhar sen ta do por
lon gos pe río dos.

Nes sa pers pec ti va, a ca da dia cres- 
cem as evi dên ci as que o ho mem con- 
tem po râ neo, pro du to de uma era re- 
ple ta de no vos co nhe ci men tos tec no- 
ló gi cos e de mui tos ou ros avan ços ci- 
en tí fi cos po de vi ver mais e me lhor.
Es ta é, cer ta men te, uma das mais im- 
por tan tes no tí ci as que to dos nós que- 
ría mos ou vir, pois a bus ca da lon ge vi- 
da de e da vi da eter na é uma das mais
an ti gas e per ma ne ce rá sen do, uma
das mais im por tan tes as pi ra ções hu- 
ma nas.

Nos úl ti mos 50 anos de mos um sal- 
to mui to gran de na con quis ta da qua- 
li da de e em nos so es ti lo de vi da e pa ra
atin gir mos es ses pa ta ma res de cres ci- 
men to, de sen vol vi men to e bem es tar
ge ral foi ne ces sá rio a co la bo ra ção de
mui tas áre as pro fis si o nais: Psi qui a- 
tria, psi co lo gia, Nu tro lo gia, Bi o lo gia,
Bi oquí mi ca, Imu no lo gia, Fi si o lo gia,
Ge né ti ca, Far ma co lo gia, Neu ro fi si o- 
lo gia e das ci ên ci as com por ta men tais.
O co nhe ci men to ad qui ri dos ao lon go
do em po por es sas áre as, são enor mes
o que em fa vo re ci do o pro lon ga men to
da vi da e a ga ran tia de no vos mo dos
de vi das sau dá veis.

Da dos do Pro gra ma das Na ções
Uni das pa ra o De sen vol vi men to –
PNUP, de 2016, dão con ta de que, a ca- 
da ano, cer ca de 300 mil bra si lei ros
mor re ram em de cor rên cia de do en- 
ças re la ci o na das à ina ti vi da de fí si ca.
Em ou tras pa la vras, o se den ta ris mo
ma ta mui tas pes so as em nos so país e
no mun do.

A ati vi da de fí si ca e os exer cí ci os fí- 
si cos di mi nu em o ris co de de clí nio
cog ni ti vo e de mên cia. Is to é, uma pes- 
soa com bai xa ati vi da de fí si ca diá ria,
apre sen ta um ris co 2

ve zes mai or de de sen vol ver Do en- 
ça de Alzhei mer (DA), em com pa ra- 
ção com um exer ça um exer cí cio fí si- 
co re gu lar.

Os es tu dos tam bém de mons tram
que não é só atra vés do exer cí cio fí si co
ou da ati vi da de fí si ca que se vi ve bem,
pe sar de se rem in con tes tá veis seus
va lo res, o in cre men to das ati vi da des
cog ni ti vas, ocu pa ci o nais, re cre a ti vas,
a ar te, a cri a ti vi da de, e ou tras ati vi da- 
des in te lec tu ais e ocu pa ci o nais, são
con di ções fun da men tais, pa ra se as- 
se gu rar mai or de sem pe nho cog ni ti vo
e ga ran tir qua li da de de vi da em to das

as eta pas da vi da, so bre tu do na ve lhi- 
ce.

Não é de ho je que se sa be que a
ocu pa ção é fon te de saú de. Des de que
es sa ocu pa ção se ja ins pi ra da por pra- 
zer e dis po si ção. Is to é, exer cer ati vi-
da des pra ze ro sas e que lhe pro mo va
con ten ta men to. En tre as do en ças
neu rop si quiá tri cas e emo ci o nais
mui to co muns nes sas con di ções, en- 
con tra-se: qua dros de pres si vos, com
va ri a das gra vi da des, trans tor nos de- 
sa dap ta ti vos, trans tor nos an si o sos
(TAG), de sa jus tes emo ci o nais, uso de
ál co ol (al co o lis mo) e de ou tras dro- 
gas. Obe si da de mór bi da, insô nia, al- 
te ra ções do hu mor e do ape ti te, hi po-
prag ma tis mo e da fun ção exe cu ti va,
fi gu ram en tre os prin ci pais trans tor-
nos mé di cos e psi cos so ci ais mui to as- 
so ci a dos ao se den ta ris mo.

A ati vi da de fí si ca e a ocu pa ção es ti- 
mu lam a fun ci o na li da de dos neu ro- 
trans mis so res ce re brais, as quais são
subs tân ci as im pres cin dí veis à nos sa
saú de glo bal (fí si ca, psí qui ca e so ci al),
sem os quais, di fi cil men te, des fru ta- 
ría mos com ple ni tu de de saú de e
bem-es tar. São subs tân cia pro tei cas,
vi tais pa ra ga ran tir as fun ções do cé-
re bro e de mui tos ou tros ór gãos in dis- 
pen sá veis à saú de.

En tre es sas subs tân ci as, des ta ca- 
mos os hormô ni os oci to ci na e va so- 
pres si na e os neu ro trans mis so res do- 
pa mi na, se ro to ni na, no ra dre na li na e
de ze nas de ou tras subs tân ci as fun da- 
men tais pa ra o nos so equi lí brio bi op- 
si cos so ci al, com por ta men tal e da
nos sa sú de em ge ral.

A do pa mi na, fon te do pra zer, de
ale gria e bem es tar. A se ro to ni na (5-
hi dro xi trip ta mi na ou 5-HT) é subs- 
tân cia fun da men tal pa ra as nos sas
ati vi da des na vi da. Exer ce um pa pel
im por tan te no cé re bro, pois re gu la
vá ri as fun ções: a ira, agres são, tem pe-
ra tu ra cor po ral, hu mor, so no, vô mi to
e ape ti te, en tre ou tras. A en dor fi na,
um ver da dei ro anal gé si co en dó ge no,
é uma subs tân cia que re duz o es tres- 
se, a ten são, a dor a ten são e a an si e- 
da de, pro mo ven do sen sa ção agra dá- 
vel de bem-es tar, re la xa men to, tran- 
qui li da de e equi lí brio.

Nos sa vi ta li da de e nos so com por- 
ta men to de pen dem da fun ci o na li da- 
de de to das es sas subs tân ci as e de
mui tas ou tras em nos so cé re bro. Is so
ga ran te tu do o que fa ze mos, o que
pen sa mos, o que sen ti mos e re a gi- 
mos. Nos sa mo ti va ção, nos so pra zer e
a nos sa fe li ci da de de pen dem, da in te- 
gra ção fun ci o nal des sas subs tân ci as
em nos so cé re bro. Por tan to, tra tar
bem de le é nos so de ver e nos sa obri- 
ga ção e na da me lhor que uma vi da
ati va, fe liz, pra ze ro sa e prag má ti ca.
Me xa-se!

<Olhar Divino=: uma exposição imperdível

A Fes ta do Di vi no Es pí ri to San to é
um even to re li gi o so as so ci a do à Igre ja
Ca tó li ca que nor mal men te acon te ce
se te se ma nas de pois da Pás coa. Ela se
dá em alu são ao Pen te cos tes, mo- 
men to no qual, con for me os pre cei tos
ca tó li cos, o Es pí ri to San to se apre sen- 
tou aos após to los. No Ma ra nhão, as- 
sim co mo no ca so de ou tros es pe tá cu- 
los po pu la res que ocor rem nes te Es ta- 
do e alhu res, ela ga nha con tor nos
pró pri os, que a dei xa com ca rac te rís- 
ti cas pi to res cas. Se gun do o Pro fes sor
Fer ret ti, em ter ras ma ra nhen ses al- 
can çam re al ce, na fes ti vi da de, a pre- 
sen ça fe mi ni na, sim bo li za da nas cai- 
xei ras que to cam o ins tru men to per- 
cus si vo no mi na do cai xas do di vi no, e
o fa to de a ma ni fes ta ção ser in cluí da
no ca len dá rio anu al re li gi o so dos
tam bo res de mi na, nas ca sas de cul to
afro-ma ra nhen ses.

As pec tos mar can tes da Fes ta do Di- 
vi no que po dem ser des ta ca dos são: a
cor ver me lha das in du men tá ri as, que

re tra ta o fo go me di an te o qual o Es pí- 
ri to San to se apre sen tou aos após to- 
los; a pom ba, que sim bo li za o pró prio
Es pí ri to San to; a fi gu ra do Im pe ra dor,
sua co roa e ce tro; o Mor do mo-Ré gio;
o mas tro; a Pro cis são do Di vi no; do ces
e li co res.

Con tu do, a Fes ta do Di vi no Es pí ri to
San to no Ma ra nhão é tam bém da que- 
las ma ni fes ta ções que ne ces si tam ser
aco lhi das e enal te ci das pe la so ci e da- 
de e pe lo po der pú bli co lo cal. Is so sob
pe na de de fi nhar ou até mes mo de sa- 
pa re cer, es pe ci al men te no con tex to
da ter rí vel pan de mia de Co vid-19, que
pro vo cou o dis tan ci a men to so ci al e
pre ju di cou as aglo me ra ções hu ma- 
nas.

É nes sa con jun tu ra, e so bre tu do
com o cui da do pre ser va ci o nis ta, que
foi aber ta no úl ti mo dia cin co de maio
a ex po si ção <Olhar Di vi no=, no Mu seu
da Ima gem e do Som do Ma ra nhão
(MIS/MA) no For te San to Antô nio,
que es tá lo ca li za do na Pe nín su la da
Pon ta d’Areia. A mos tra tem a con cep- 
ção e cu ra do ria de Cláu dio Pi nhei ro,
mul ti ar tis ta e exe cu ti vo de cul tu ra,
que bus ca am pli fi car as ati vi da des de- 
sen vol vi das pe lo MIS/MA e ofe re cer
pa ra a so ci e da de no vas pos si bi li da des
de con ta to com a cul tu ra ma ra nhen- 
se.

A ex po si ção reú ne fo to gra fi as que
têm co mo te má ti ca a Fes ta do Di vi no.
São re gis tros das len tes e pers pec ti vas
sin gu la res de Ca ro li na San tos, Charl- 
les Edu ar do, Da vid Sou sa, Eden Jr.,
Mar cel lus Ri bei ro e Zeq roz Ne to. Nas

fo tos es tão pre sen tes, sob a vi são par- 
ti cu lar de ca da um dos ex po si to res, os
ele men tos es sen ci ais da fes ta: a pro-
cis são, o mas tro, as cai xas, as cai xei-
ras, a cu li ná ria, o Im pe ra dor, o Mor- 
do mo-Ré gio, as cri an ças, as ves ti- 
men tas, a de vo ção e a for ça re li gi o sa e
po pu lar. São ima gens, que mes mo
sob pers pec ti vas dís pa res, for mam
um harmô ni co e vi bran te mo sai co de
ele men tos da fes ta.

Ou tras nu an ces dei xam mais pe cu- 
li ar a ex po si ção. As fo to gra fi as es tão
am pa ra das em pa péis re ci cla dos – es- 
tes tam bém obras de ar tes – pro du zi-
dos em ofi ci na de sen vol vi da no Es ta- 
lei ro Es co la Luiz Phe li pe An drès em
par ce ria com o Ins ti tu to Es ta du al de
Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do
Ma ra nhão. In te gram ain da a pro gra- 
ma ção a ati vi da de <Di vi nos To ques=,
que ape sen ta ví de os com de poi men- 
tos de per so na li da des li ga das à ce le-
bra ção e uma playlist mu si cal com
cân ti cos e to ques tra di ci o nais das
Cai xei ras do Di vi no, além de um do- 
cu men tá rio do his to ri a dor e pes qui- 
sa dor Se bas tião Car do so abor dan do a
Fes ta do Di vi no.

Lo go, é em to do lou vá vel a ini ci a ti- 
va de Cláu dio Pi nhei ro e do Mu seu da
Ima gem e do Som do Ma ra nhão em
ofe re cer a mos tra <Olhar Di vi no=, va- 
lo ri zan do e cha man do a aten ção pa ra
a ne ces si da de de ma nu ten ção de uma
das nos sas mais re pre sen ta ti vas ma-
ni fes ta ções cul tu rais. O pú bli co tem a
opor tu ni da de, di ga-se im per dí vel, de
con fe ri-la até o dia cin co de ju nho.

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.

Ra cis mo não é um
des por to

Nas úl ti mas se ma nas as sis ti mos atô ni tos ca sos de
ofen sas ra cis tas que a nós che ga ram por meio de no ti- 
ciá ri os e re des so ci ais. Si tu a ções vis tas em jo gos do
Cam pe o na to Bra si lei ro e das co pas Su la me ri ca na e Li- 
ber ta do res são es tar re ce do ras.

Com por ta men tos que co lo cam o ser hu ma no na po- 
si ção mais bai xa na es ca la evo lu ti va. Não aque le con tra
quem a ofen sa é co me ti da, mas aque le qua li fi ca do co- 
mo au tor da afron ta.

Ra cis mo não po de ser to ma do co mo uma brin ca dei- 
ra, se quer de mal gos to. Ti rar sar ro de ou tro em ra zão de
sua cor não es tá nas re gras do des por to, se ja ele en ca ra- 
do pro fis si o nal men te ou co mo me ro la zer.

Xin ga men tos to ma ram con ta das re des so ci ais e das
ar qui ban ca das. O es pa ço que de ve ria ser vir pa ra o bom
em ba te de po si ções, de uso pa ra in cen ti var o seu ti me
na bus ca da vi tó ria, ser viu co mo pal co pa ra ce nas de plo- 
rá veis.

Ar re mes sos de ba na nas, imi ta ção de ges tos co muns
aos ma ca cos, xin ga men tos ra cis tas. Tu do den tro de uma
are na es por ti va que de ve ria ser vir a um úni co ob je ti vo,
ten do o fu te bol co mo ei xo cen tral.

Os ca sos que tra go aqui acon te ce ram na Ar gen ti na,
em jo gos de ti mes bra si lei ros con tra o Ri ver Pla te e o Bo- 
ca Ju ni ors. Lá, ape nas 0,4% da po pu la ção se de cla ra
afro des cen den te, o que en fra que ce as po lí ti cas pú bli cas
de com ba te ao ra cis mo.

A pró pria Cons ti tui ção <Her ma na= es ta be le ce que o
go ver no fe de ral de ve pri o ri zar a imi gra ção eu ro peia, co- 
mo uma es pé cie de po lí ti ca de pri o ri za ção da pe le cla ra.
As sim, o de ba te do ra cis mo cor re à mar gem da so ci e da- 
de.

Ape sar de to da re per cus são, fa tos se su ce de ram dia
após dia du ran te al gu mas se ma nas. Tor ce do res iden ti fi- 
ca dos, cha ma dos à de le ga cia, pa ga ram o equi va len te a
al guns re ais e já es ta vam nas ru as a rir da si tu a ção que
pro vo ca ra. Ina cei tá vel.

Por ou tro la do, os ca sos agi ta ram os bas ti do res das
en ti da des que re pre sen tam o fu te bol su la me ri ca no. Vá- 
ri as con fe de ra ções, den tre elas a Con me bol e CBF anun- 
ci a ram me di das mais du ras e ime di a tas pa ra re pri mir
atos ra cis tas. Além do clu be, pe nas mais du ras con tra a
prá ti ca, que, in fe liz men te, não che ga a ser cri me em to- 
dos os paí ses.

A Con me bol já anun ci ou o au men to de va lo res das
mul tas pa ra 100 mil dó la res, cer ca de meio mi lhão de re- 
ais. A CBF pro me teu pu ni ções mais se ve ras pa ra a tem- 
po ra da 2023, o que po de in cluir com per da de pon tos
apli ca da ao ti me cu jo tor ce dor ou jo ga dor ve nha a co- 
me ter ato ra cis ta.

Em bo ra ma ni fes ta do nas are nas es por ti vas, o ra cis- 
mo é, na ver da de, um com por ta men to so ci al. No es tá- 
dio, ele ape nas ma ni fes ta aqui lo que par te da so ci e da de
ain da guar da con si go co mo uma he ran ça cul tu ral.

Na mes ma se ma na em que o fa to ocor reu em es tá dio
ar gen ti no, ti ve mos um ca so de gran de re per cus são no
Bra sil, em que uma de fen so ra pú bli ca apo sen ta da xin- 
gou um mo to ris ta de en tre gas, de ma ca co. Bas ta!

Cha mar al guém de ma ca co não é um me ro xin ga- 
men to. É cri me de ra cis mo. Ofen de o mo ral de quem é
ví ti ma. Mas ao mes mo tem po co lo ca o agres sor co mo
um ser hu ma no ul tra pas sa do em sua pe que nez.

O pen sa men to re tró gra do, que re me te a re pro du ção
de um com por ta men to do sé cu lo XIX, em que pes so as
de cor eram vis tas co mo in fe ri o res. On de es sas pes so as
que con ti nu am a agre dir fi ca ram na es ca la de evo lu ção?
Em que épo ca elas fi ca ram es ta ci o na das?

São em ma ni fes ta ção co mo es sas – do es tá dio de fu te- 
bol, que cons ti tui uma are na pú bli ca – que boa par te dos
ci da dãos mos tram sua iden ti da de e re pro du zem ao
mun do a ima gem de um país atra sa do.

Va le des ta car que os cri mes co me ti dos na Ar gen ti na
não po dem ser clas si fi ca dos co mo de xe no fo bia, mas de
ra cis mo. Fo ram pro po si ta da e in ten ci o nal men te di re ci- 
o na das a pes so as de cor, de pe le par da ou pre ta e não
por que eram bra si lei ros.

Não ape nas o Bra sil, mas a Amé ri ca do Sul tam bém é
ne gra, cons truí da com a for ça de tra ba lho de afri ca nos
que pa ra cá vi e ram re a li zar tra ba lhos for ça dos. Mui tas
das an gús ti as e pro ble mas so ci ais vi vi dos lá são tam bém
os de cá.

Mes mo que em na ções dis tin tas, so mos, ou de ve ría- 
mos ser, um só po vo. Uni dos sob a ban dei ra da es pe ran- 
ça, do res pei to e da fra ter ni da de. Re tar da mos, mas ain- 
da é tem po de rom per mos com as amar ras que nos
pren dem a uma for ma ção de ba se co lo ni a lis ta, sob a ló- 
gi ca da ex plo ra ção e da se gre ga ção en tre co muns.

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Projetos de lei do deputado estadual Duarte Júnior, que garantem direitos e proteção às
pessoas com Síndrome de Down, foram sancionadas pelo governador Carlos Brandão

Co nhe ça os pro je tos de lei san ci o na -
dos:

Proteção às pessoas
com Síndrome de Down

O
go ver na dor Car los Bran dão,
jun to à co mi ti va do Es ta do,
san ci o nou pro je tos de lei,
de au to ria do de pu ta do es- 

ta du al Du ar te Jú ni or, que ga ran tem
di rei tos e pro te ção às cri an ças, jo vens
e adul tos com Sín dro me de Down.

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão apro vou no úl ti mo dia 03 de
maio, por una ni mi da de, um pa co te
de 12 pro je tos de lei re fe ren tes à Sín- 
dro me de Down que tra tam des de a
dis po ni bi li da de de exa mes pa ra o di- 
ag nós ti co da Tris so mia do Cro mos so- 
mo 21( T21), aten di men to mul ti pro- 
fis si o nal até a gra tui da de de aces so à
cul tu ra.

O go ver na dor Car los Bran dão afir- 
mou que as mães de fi lhos, jo vens e
adul tos, com Sín dro me de Down po- 
dem con tar com o apoio do go ver no

pa ra dar su por te com leis que am pli- 
em a par ti ci pa ção des ta par ce la da
po pu la ção em to dos os âm bi tos so ci- 
ais. <Ho je o go ver no fez o pa pel de le
de apro var um pro je to vas to de leis
co mo es te que vai des de a edu ca ção,
saú de, la zer e cul tu ra. É uma con quis- 
ta do po vo ma ra nhen se, o go ver no é
par cei ro des sa cau sa=.

O de pu ta do es ta du al Du ar te Jú ni or,
au tor do pa co te de leis, agra de ceu ao
go ver na dor pe la san ção das pro pos- 
tas e de ta lhou al gu mas das no vas me- 
di das. <É um pa co te vas to de leis que
ga ran tem di rei tos na edu ca ção com o
mé to do ABA, in gres so no mer ca do de
tra ba lho, in ser ção em pro gra mas cul- 
tu rais  e tam bém me di das na área da
saú de=.

O di re tor da APAE São Luís, Se bas- 
tião Ro lim, ava li ou a san ção das leis
co mo um apoio fun da men tal na lu ta
pe los di rei tos das pes so as com Down.
<Não se sen tir so zi nho na lu ta é va li o- 
so nes se mo men to. Sa ber que o go ver- 
no es tá do nos so la do in cen ti va ain da
mais pe la  bus ca de mais es pa ço na
so ci e da de=.

Pro je to de Lei 120/2022: Pre vê a
obri ga to ri e da de da con tra ta ção de
pes so as com Sín dro me Down pe las
pres ta do ras de ser vi ços da ad mi nis- 
tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta do Ma- 
ra nhão.

Pro je to de Lei 121/2022: Dis põe so- 
bre a obri ga to ri e da de da re a li za ção
gra tui ta do exa me de Ca rió ti po nos re- 
cém-nas ci dos com hi pó te se di ag nós- 
ti ca de Sín dro me de Down.

Pro je to de Lei 122/2022: Dis põe so- 
bre a obri ga to ri e da de do exa me Eco- 
car di o gra ma pe diá tri co nos re cém-

nas ci dos.
Pro je to de Lei 129/2022: Al te ra a Lei

n° 6.107, de 27 de ju lho de 1994 (Es ta- 
tu to dos Ser vi do res Pú bli cos Ci vis do
Es ta do do Ma ra nhão).

Pro je to de Lei 150/2022: Dis põe so- 
bre a ado ção do sis te ma de in clu são
es co lar <ABA= pa ra cri an ças e jo vens
com Sín dro me de Down nas es co las
da re de pú bli ca es ta du al de en si no.

Pro je to de Lei 151/2022: Dis põe so- 
bre a in clu são e re ser va de va gas nas
re des pú bli cas e pri va da de edu ca ção
pa ra cri an ças e jo vens com Sín dro me
de Down.

Pro je to de Lei 152/2022: Dis põe so- 
bre a con ces são de gra tui da de de en-
tra da nos es tá di os, gi ná si os es por ti-
vos, par ques aquá ti cos e de mais es ta- 
be le ci men tos que for ne çam ser vi ço
de en tre te ni men to e aces so à cul tu ra,
es por te e la zer do Es ta do do Ma ra- 
nhão.

Pro je to de Lei 153/2022: Obri ga as
ins ti tui ções pú bli cas e pri va das de en- 
si no, no âm bi to do Es ta do do Ma ra- 
nhão, a dis po ni bi li za rem ca dei ras em
lo cais de ter mi na dos nas sa las de au la
às pes so as com Sín dro me de Down.

Pro je to de Lei 154/2022: Dis põe so- 
bre as di re tri zes pa ra a im plan ta ção
do Pro gra ma Cen so de Pes so as com
Sín dro me de Down e de seus fa mi li a- 
res.

Pro je to de Lei 155/2022: Dis põe so- 
bre o <Va le Sín dro me de Down=, co mo
trans fe rên cia de ren da pa ra fa mi li a res
que pos su em fi lhos com a Tris so mia
do Cro mos so mo 21, em si tu a ção de
vul ne ra bi li da de so ci al.

Pro je to de Lei 156/2022: Dis põe so- 
bre o di ag nós ti co pre co ce e aten di-
men to mul ti pro fis si o nal pa ra pes so as
com Sín dro me de Down no Es ta do do
Ma ra nhão.

Roubos a residências
caem 54% em abril

POLICIAMENTO NAS REGIÕES DA GRANDE ILHA FOI REFORÇADO

Com o re for ço de ações pre ven ti vas e os ten si vas do
Sis te ma de Se gu ran ça Pú bli ca, a par tir de ações in te gra- 
das en tre as po lí ci as Ci vil e Mi li tar, a Re gião Me tro po li- 
ta na de São Luís re gis trou uma re du ção de 54% no nú- 
me ro de ocor rên ci as nos ca sos de rou bos a re si dên ci as
no mês de abril na Re gião Me tro po li ta na de São Luís, em
com pa ra ção ao ano pas sa do.

No mês pas sa do, fo ram re gis tra dos

23 ca sos des ses cri mes, con tra 51

con ta bi li za dos pa ra o mes mo

pe río do do ano pas sa do.

O re sul ta do po si ti vo é fru to do re for ço no po li ci a men- 
to nas re giões da Gran de Ilha que re gis tra vam o mai or
per cen tu al des ses cri mes.

Nes ses lo cais, po li ci ais em mo to ci cle tas e vi a tu ras re- 
a li za ram in cur sões por bair ros e nas prin ci pais ave ni- 
das.

As ações são cen tra das tam bém no âm bi to das in ves- 
ti ga ções e pre ven ção por meio da Po lí cia Ci vil, que tem
agi do diu tur na men te pa ra com ba ter es sa prá ti ca.

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 26 de maio de 2022, a partir das 11h15min *. 2º LEILÃO: 02 de junho de 2022, a partir das 15h00min *. *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - 
Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com efi cácia de escritura pública – Contrato número 0010078762, assinado em 
São Paulo/SP, em data de 22 de junho de 2020, fi rmado com a Fiduciante Jalcileide Franco Santos, RG n° 032132262006-1 SESP/MA, e CPF n° 039.978.053-
00, residente e domiciliado em São Luís/MA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 292.630,44 (Duzentos 
e noventa e dois mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por 
uma casa com as seguintes dependências: varanda, garagem, sala de estar/jantar, um quarto simples, wc/lavabo, uma suíte com wc, cozinha e área de 
serviço, em 01 pavimento, com 67m², imóvel constituído do Lote de terreno próprio, sob o nº 15, Travessa São Sebastião, da Quadra M, do Loteamento 
Parque Nova Era, situado no lugar Miritiua, área desmembrada do lote nº 28, 29 e 30 da Quadra M, neste município de São José de Ribamar/MA com área 
de 200,00m², melhor descrito na matrícula nº 90.284 do 01º Cartório de Registro de Imóveis de Ilha de São Luís - MA. Cadastrado na Prefeitura sob o 
nº 9.0029.120.66.9794.0000. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 169.912,56 (Cento e 
sessenta e nove mil, novecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial 
ocorrerá no escritório do Leiloeiro . Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. 
Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net). Forma de pagamento e demais condições de venda , VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) E NO SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9602 / imoveis.sac@superbid.net (17822 - Dossiê). 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

CNPJ 06.759.104/0001-60
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Avenida Fabrício Ferraz, nº 
112, Centro - Montes Altos/MA, sob égide da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 
Contratação de empresa especializada para execução de urbanização do canteiro central da avenida Fabricio Ferraz, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. A abertura da sessão pública 
será no dia 02 de junho de 2022, às 14h00min (catorze horas). O edital encontra-se disponível no site https:// 
www.montesaltos.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail editais.montesaltos2021@gmail.com e poderá 
ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir 
da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária 
credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Montes Altos, Sala da Comissão 
de Licitação, no endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação. Montes Altos - Maranhão 11 de maio de 2022. Márcio Roberto Silva Mendes – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO, RELATIVA À TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022, 
CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFOR-
MA DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DE MEDIAÇÃO E PRÁTICAS RESTAURATIVAS DE SÃO LUÍS/MA.
A Comissão de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, através de seu Presidente, designado 
pela Portaria nº 5690/2021- GPGJ, comunica que as empresas licitantes: H2N ENGENHARIA LTDA., BASE 
ENGENHARIA EIRELI, D3 ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI e FHS CONSTRUTORA EI-
RELI, estão declaradas HABILITADAS, neste certame licitatório.
Convocamos, desta forma, as empresas acima habilitadas, para abertura dos envelopes nº 02 (dois), de Proposta 
de Preços no dia 18 de maio de 2022. às 10:00h (dez horas), horário local, na sala de reunião da CPL, situada na 
Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3.261, Calhau, São Luís/MA.

São Luís (MA), 13 de maio de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS QUEIROZ
Presidente da Comissão de Licitação - PGJ/MA

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 006/2022 - EMAP, pelo critério de julgamento menor preço, no 

Regime de Contratação Integrada, no modo de Disputa Fechado, com orçamento sigiloso, no dia 

26/07/2022, às 9h30, Horário de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, 

pelo site www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação Integrada para Melhorias no Prédio da 

Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e Construção do Prédio do Ambulatório, localizados no 

Porto do Itaqui - MA, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 0596/2022 de 10/03/2022 

– EMAP - ECM e especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, 

pelas disposições da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Leis estaduais 

nº 10.182/2014 de 22/12/2014, nº 11.463, de 04/05/2021, nº 10.789 de 24/01/2018 e Lei Federal n° 

13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites 

www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 

adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os 

dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fones: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no site 

www.emap.ma.gov.br, no link emap/transparência/licitações, e ou notificação direta através de Fax ou 

Carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 13 de maio de 2022

Genivaldo Silva Carvalho

Gerente substituto de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 006/2022 - EMAP

“A Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0101-17, torna público que requereu à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA), a Licença Ambiental Única – LAU, para 
a instalação e operação de um sistema de tratamento de efluente químico – ETEQ na área 
do Terminal Logístico Vale Metais Básicos no Porto do Itaqui em São Luís – MA. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.”

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o 
nº  35.751-1, diante da obrigação legal contida  no  inciso II, parágrafo  único, art. 
13, da  Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem  como  ainda, em face  
das  tentativas  sem  sucesso  de  notificação pessoal, vem, por meio do presente  
Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados  para que, no  prazo  máximo  
de  10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a  situação  de  seu plano 
de saúde, garantindo, assim, a  manutenção  dos  serviços  contratados, podendo, 
para tanto, comparecer à sede  da empresa,  situada  na  Avenida Getúlio Vargas, 
2063 - Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65025-000, de segunda  a  sexta, horário  
comercial. A não regularização da situação contratual no prazo acima conferido 
acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. 
A HUMANA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, 
desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.
CONTRATO:H65931 CPF:035987201; CONTRATO:MA00045041 
CPF:041645643;CONTRATO:MA00053507 CPF:039267253;CONTRATO:MAD00056851 
CPF:405384353;CONTRATO:MAD00061105 CPF:046393923;CONTRATO:MAD00061627 
CPF:010787653;CONTRATO:MAD00061900 CPF:014957503;CONTRATO:MAD00063070 
CPF:052019603; CONTRATO:433019 CNPJ:337522010001;CONTRATO:433195 
CNPJ:297992290001;CONTRATO:433456 CNPJ:215038220001;CONTRATO:433611 
CNPJ:154136430001;CONTRATO:433707 CNPJ:131093410001;CONTRATO:433736 
CNPJ:292687080001;CONTRATO:433812 CNPJ:271741810001;CONTRATO:433915 
CNPJ:095912760001;CONTRATO:433976 CNPJ:151425330001;CONTRATO:433991 
CNPJ:094581100001;CONTRATO:434165 CNPJ:341997730001;CONTRATO:434168 
CNPJ:343463570001;CONTRATO:434170 CNPJ:109486120001;CONTRATO:434298 
CNPJ:128181730001;CONTRATO:434376 CNPJ:084901430001;CONTRATO:434393 
CNPJ:695706610001;CONTRATO:434433 CNPJ:002711450001;CONTRATO:434442 
CNPJ:343292710001;CONTRATO:MAPJ000137 CNPJ:315498300001;CONTRATO:MAPJ000229 
CNPJ:122296020001;CONTRATO:MAPJ000285 CNPJ:303347780001;CONTRATO:MAPJ000289 
CNPJ:328342830001;CONTRATO:MAPJ000315 CNPJ:226892450001;CONTRATO:MAPJ000323 
CNPJ:336578960001;CONTRATO:MAPJ000346 CNPJ:014999110001;CONTRATO:MAPJ000359 
CNPJ:338915930001;CONTRATO:MAPJ000361 CNPJ:437767350001;CONTRATO:MAPJ000416 
CNPJ:336565410001;CONTRATO:MAPJ000422 CNPJ:319300230001;CONTRATO:MAPJ000435 
CNPJ:414891620001;CONTRATO:MAPJ000445 CNPJ:072501980001;CONTRATO:MAPJ000551 
CNPJ:361686140001;CONTRATO:MAPJ000602 CNPJ:131036850001;CONTRATO:MAPJ000603 
CNPJ:087231090001;CONTRATO:MAPJ000626 CNPJ:213247680001; 

CONTRATO:MA00060631 CPF:622119563;

A SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC torna público que se 

encontra aberto o chamamento público para CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE 

ESTÁGIO, público ou privado, entidades com ou sem fins lucrativos para a prestação de serviços de 

recrutamento e seleção de estudantes de nível médio, para preenchimento de oportunidade de estágio 

não-obrigatório e remunerado de modo a atender as necessidades dos órgãos e entidades do poder 

executivo estadual do Governo Maranhão no âmbito do eixo Estágio Social do Programa Trabalho Jovem, 

nos termos da Lei Estadual nº 11.384 de 16 de dezembro de 2020, sua regulamentação pelo Decreto 

Estadual nº 36.486 de 10 de fevereiro de 2021, Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como, pelas demais normas 

regulamentadoras da matéria. O prazo para recebimento dos envelopes de propostas e documentos 

obrigatórios, de acordo com o item 5 deste edital, será: das 14h30 do dia 13/05/2022 até às 14h30 

do dia 27/05/2022, na COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DE ESTADO DE 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC, situada no Palácio Henrique de La Roque – 1º andar, 

Sala de Reunião 1, na Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n, Calhau em São Luís – MA. Nesta data, dia 

27/05/2022 às 14h30 serão abertos os envelopes de propostas e documentos recebidos até então. 

O edital e seus anexos se encontra disponível, a partir desta data, no endereço acima disposto e no site 

desta SEINC/MA, www.seinc.ma.gov.br.

São Luís, 13 de maio de 2022

Fábio Henrique Garcia Pereira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - SEINC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – CSL/SEINC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089319/2022 – SEINC/MA

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

A Oficiala da Serventia Extrajudicial do 1° Ofício, Comarca da Ilha de São Luís-MA, Termo Judiciário de São José 
de Ribamar-MA, nos termos do art. 26, § 4°, da Lei 9.514/97, INTIMO o(s) mutuário(s) abaixo relacionado(s) para 
purgar(em) o(s) débito(s) de sua(s) responsabilidade(s), devidamente atualizado(s) e com incidência dos juros de 
mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, relativo ao financiamento imobiliário que tem 
como Credor o ITAÚ UNIBANCO S.A. Fica(m), portanto, ciente(s) de que têm o prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias contados a partir da última publicação do presente edital, para querendo, purgar o débito e evitar a 
Consolidação da Propriedade pela Credora fiduciária, o que poderá ser feito na Serventia Extrajudicial do 1° Ofício 
Comarca da Ilha de São Luís-MA Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA, situado à Avenida Gonçalves 
Dias, n°415, Centro diariamente, exceto aos sábados e domingos, no horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h 
às 17:00h ou na Agência da Caixa Econômica Federal, em horário bancário. Devedor Fiduciante: ROBSON 
RODRIGUES LIMA, inscrito no CPF/MF n° 618.975.153-91; Devedora Fiduciante: CECÍLIA LIMA RODRI-
GUES, inscrita no CPF/MF n° 806.932.883-53, Registro do imóvel/garantia: Matrícula n° 21.755; Endereço 
do imóvel: Casa n° 38, e terreno respectivo situado à Rua 04, Quadra 05, do 
Conjunto Habitacional Cohatrac V, situado no lugar Trizidela, terras conheci-
das por Saramanta, neste Município de São José de Ribamar; Endereço de 
Correspondência: RUA 4, N° 38, QUADRA 5, Conjunto Habitacional Cohatrac 
V, São José De Ribamar/Ma. São José, de Ribamar, 13 de Maio de 2022. 

INTIMA: ROBSON RODRIGUES LIMA | INTIMA: CECÍLIA LIMA RODRIGUES

SERVENTIA EXTRAJUDIDICAL DO 1° OFÍCIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS - MA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Torna pública a abertura de processo seletivo 

para contratação e formação de cadastro reserva 

nacional para atuar em São Luís/MA.

 

Salva-vidas –  Nº 560/22.

Instrutor Senat (Trânsito) –  Nº 561/22.

Psicólogo –  Nº 605/22.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 

http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período 

de inscrições,  que será de 17/05 a 24/05/2022.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: 

avaliação de conhecimentos específicos, avaliação 
documental e entrevista.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 
012-2022. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa 
aos interessados que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 
e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÕES DE 
COLCHÕES HOSPITALARES, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa:25 de maio de 2022 às 09h (nove 
horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interes-
sados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas 
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de dispo-
nibilização do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
(https://lagodapedra.ma.gov.br/acessoainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsi-
te/mural.zul) e E-MAIL DA CPL (cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas 
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 gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: 
cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 10 de maio de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  
     

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022. O Município de Lago da Pedra (MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados que realizará Licitação na seguinte 
modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Me-
nor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FOR-
NECIMENTO DE LINK’S DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 26 de maio de 2022, às 09h30minh (nove e 
trinta). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados 
que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisi-
tos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização 
do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://la-
godapedra.ma.gov.br/acessoainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul) e E-MAIL DA CPL (cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas 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 gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@
gmail.com. Lago da Pedra- MA, 11 de maio de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  
     

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 

de 11/04/2022 a 09/05/2022, 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

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

09/05/2022

A Vale S.A., torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, em 11/05/2022, a Licença de Operação – LO nº 1432/2018 – 2ª 
Retificação do Terminal Marítimo de Ponta da Madeira – TMPM, com validade até 29/05/2024, 
referente a incorporação da subestação SE-313KP-04, repotenciamento da subestação SE-313K-01 
e ampliação dos pátios “R e S”, em São Luís/MA, conforme dados constantes no protocolo SISGLAF 
nº 001812.0013880/2022 e SEI 12318991.

OBJETO: Aquisição de gênero alimen�cios em geral (queijos, frios secos e conservas) 
de forma grada�va, para estoque do almoxarifado com Registro de Preço no período 
de 90(noventa) dias de uso do Restaurante Escola do SENAC / MA.
1. DIA DO PREGÃO: 24.05.2022 às 08h30min, na sede da Administração Regional do 
SENAC/MA – sito na Av. dos Holandeses, S/N, Qd 04, Edif. FECOMÉRCIO / SESC / 
SENAC, 5º andar, Jardim Renascença - São Luís /MA.

Presidente da Comissão Integrada de Licitação e Pregoeiro

2. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/MA ou pelo 
site: www.ma.senac.br.

Glocaff Veras Feitoza

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até as 17h30min do dia 20.05.2022, na sede da 
Administração Regional do SENAC/MA, por meio de documentação formal 
protocolizada para  a Comissão Integrada de Licitação.

São Luís, 11 de maio de 2022

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

CNPJ 06.759.104/0001-60
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Avenida Fabrício Ferraz, nº 
112, Centro - Montes Altos/MA, sob égide da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 
Contratação de empresa especializada para execução e recuperação de macro e micro drenagem, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. A abertura da sessão pública será no dia 02 
de junho de 2022, às 09h00min (nove horas). O edital encontra-se disponível no site https:// www.montesaltos.
ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail editais.montesaltos2021@gmail.com e poderá ser consultado 
gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir da data de sua 
publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, 
através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Montes Altos, Sala da Comissão de 
Licitação, no endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação. Montes Altos - Maranhão 11 de maio de 2022. Márcio Roberto Silva Mendes – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

Brandão sanciona leis 
que asseguram direitos 
às pessoas com 
Síndrome de Down 

O governador Carlos Brandão, junto à comitiva do Estado, 
sancionou nesta quinta-feira (12) projetos de lei, de autoria 
do deputado estadual Duarte Júnior, que garantem direitos e 
proteção às crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down.

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou no último 
dia 03 de maio, por unanimidade, um pacote de 12 projetos de 
lei referentes à Síndrome de Down que tratam desde a dispo-
nibilidade de exames para o diagnóstico da Trissomia do Cro-
mossomo 21( T21), atendimento multiprofissional até a gratui-
dade de acesso à cultura. 

O governador Carlos Brandão afirmou que as mães de filhos 
com Síndrome de Down podem contar com o apoio do governo 
para dar suporte com leis que ampliem a participação desta par-
cela da população em todos os âmbitos sociais. “Hoje o governo 
fez o papel dele de aprovar um projeto vasto de leis como este 
que vai desde a educação, saúde, lazer e cultura. É uma con-
quista do povo maranhense, o governo é parceiro dessa causa”. 

O deputado estadual Duarte Júnior, autor do pacote de leis, 
agradeceu ao governador pela sanção das propostas e detalhou 
algumas das novas medidas. “É um pacote vasto de leis que ga-
rantem direitos na educação com o método ABA, ingresso no 
mercado de trabalho, inserção em programas culturais  e tam-
bém medidas na área da saúde. Fico muito grato ao governa-
dor por sancionar esses projetos. Um dia de conquistas para 
as pessoas com Down”. 

O diretor da APAE São Luís, Sebastião Rolim, avaliou a san-
ção das leis como um apoio fundamental na luta pelos direitos 
das pessoas com Down. “Não se sentir sozinho na luta é valio-
so nesse momento. Saber que o governo está do nosso lado in-
centiva ainda mais pela  busca de mais espaço na sociedade”. 



São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio de 2022
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O evento conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
(FIEMA), SEBRAE-MA, SENAI-MA, SENAR, Prefeitura de São Luís e Governo do Estado

CULTURA E SABORES

Festival Maranhense da
Cachaça será em julho

O
Sin di ca to das In dús tri as de 
Be bi das, Re fri ge ran tes, 
Água Mi ne ral e Aguar den tes 
do Ma ra nhão (Sin di be bi- 

das) re a li zou na quar ta-fei ra (11) o 
lan ça men to do I Fes ti val Ma ra nhen se 
da Ca cha ça, Cul tu ra & Sa bo res, que 
se rá re a li za do de 28 a 30 de ju lho, no 
Mul ti cen ter Ne gó ci os e Even tos – São 
Luis.

O even to, que con ta com o apoio da 
Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do 
do Ma ra nhão (FI E MA), SE BRAE-MA, 
SE NAI-MA, SE NAR, Pre fei tu ra de São 
Luís e Go ver no do Ma ra nhão se rá 
uma vi tri ne na ci o nal pa ra to da a ca- 
deia pro du ti va de ca cha ças pro du zi- 
das em alam bi ques ma ra nhen ses e 
que vem con quis tan do es pa ços ca da 
vez mai o res, no seg men to de be bi das 
do país.

MA DA LE NA NO BRE PRES TI GI OU O 
EVEN TO, QUE FOI UM SU CES SO

De acor do com o Ins ti tu to Eco bi oo, 
cor re a li za dor do even to, de ve pas sar

A PARCERIA DE JORGE FORTES (SINDIBEBIDAS) E ANDERSON GALDINO (ECOBIO)

FO TOS: VE RUS KA OLI VEI RA

pe lo Fes ti val, mais de 30mil pes so as, 
que vi si ta rão cer ca de 100 es tan des e 
uma vo lu mo sa opor tu ni da de de ne- 
gó ci os, além de ca pa ci ta ções e shows.

Os prin ci pais pro du to res e em pre- 
sas li ga das ao seg men to de be bi das 
es ta rão tro can do ex pe ri ên ci as e apre- 
sen tan do ao pú bli co, os seus ró tu los e 
li nhas de be bi das. O Ma ra nhão é des- 
ta que en tre os de mais es ta dos do Nor- 
des te e já con ta com mais de 200 
alam bi ques, que pro du zem ca cha ças 
com sa bo res re fi na dos em vá ri as re- 
giões do es ta do. O se tor vi ve um mo- 
men to es pe ci al e o Fes ti val de ve am- 
pli ar os apre ci a do res da be bi da e ge- 
rar no vas opor tu ni da des. O lan ça- 
men to foi bas tan te pres ti gi a do pe la 
im pren sa lo cal, li de ran ças em pre sa ri- 
ais e au to ri da des. A ex pec ta ti va é de 
gran de su ces so pa ra o even to. Ain da 
es te mês de maio acon te ce rá, a Ex po 
In dús tria 2022 no mes mo lo cal (Mul- 

ti cen ter) e va mos aguar dar o mês de 
ju lho, que se rá de gran des re a li za ções, 
pa ra brin dar mais es sa con quis ta ao 
es ta do.

RA MUN DO CO E LHO, EDIL SON BAL DEZ E 
AL BER TI NO LE AL SÃO PAR CEI ROS DO 
FES TI VAL

FESTANÇA DOBRADA

O maior São João do Brasil é no Maranhão

Ao la do dos se cre tá ri os, Pau lo Vic- 
tor (Cul tu ra) e Pau lo Ma tos (Tu ris mo),
o go ver na dor Car los Bran dão apre- 
sen tou to dos os de ta lhes do São João
do Ma ra nhão, em co le ti va re a li za da
no Pa lá cio dos Leões.

Os fes te jos ju ni nos ini ci am dia 27
des te mês e pros se guem até 31 de ju- 
lho, em vá ri os ar rai ais na Re gião Me- 
tro po li ta na de São Luís e in te ri or do
es ta do. Se rão mais de 800 atra ções e a
pre vi são é de cer ca de 450 mil vi si tan- 
tes no pe río do. Se rá o mai or São João
do Bra sil.

Pa ra que os gru pos pos sam mon tar
su as apre sen ta ções, de pois de um
lon go pe río do de <re ces so= de vi do a
pan de mia do Co ro na ví rus, o go ver no
an te ci pa rá 30% dos re cur sos.

O se cre tá rio es ta du al de Cul tu ra
(SEC MA), Pau lo Vic tor, pon tu ou que o
di fe ren ci al do fes te jo ju ni no se rá a ati- 
va ção da eco no mia e o even to se rá fei- 
to com no mes e atra ções ma ra nhen- 
ses.

O go ver no in ves ti rá R$ 25 mi lhões,
com a pre vi são de au men tar em até
qua tro ve zes a re cei ta do es ta do nos

dois me ses de pro gra ma ção ju ni na.
Pau lo Ma tos, que co man da a pas ta

do tu ris mo no es ta do, es tá bas tan te
oti mis ta com a mai or fes tan ça po pu- 
lar dos úl ti mos tem pos no Ma ra nhão,
es pe ra a lo ta ção má xi ma de ho téis, e
co gi ta a cri a ção de vo os char ters, pa ra
o pe río do.

O se tor tu rís ti co e cul tu ral do Ma ra-
nhão, co me mo ra a ini ci a ti va, pois, te-
rá uma pro gra ma ção mais lon ga e
com is so, ga ran ti rá a vin da de mais tu- 
ris tas ao es ta do e uma mai or ta xa de
per ma nên cia.

BLACK & WHI TE

Foi Ba la da! Ni ver de
Ne dil son Ma cha do

A co me mo ra ção de ani ver sá rio do jor na lis ta e co lu- 
nis ta so ci al, Ne dil son Ma cha do reu niu um se le to gru po
de ami gos, em um re quin ta do buf fet, no bair ro do Ca- 
lhau, área no bre de São Luis.

A fes ti vi da de foi nos rit mos de ba la da no sau do so es- 
ti lo anos 80 e hits do mo men to, que ale grou os con vi da- 
dos e co lo cou to dos pa ra dan ça rem.

O tra di ci o nal <Pa ra béns á vo cê= e o apa gar das ve li- 
nhas, foi ao la do de um bo lo te má ti co, que evi den ci a va,
o la do gen te boa do ani ver sa ri an te, que cir cu la nos prin- 
ci pais even tos den tro e fo ra do Ma ra nhão.

Ne dil son Ma cha do é sinô ni mo de ale gria, sim pa tia e
su as fes tas são sem pre com mui to bom gos to e ele gân- 
cia. Saú de, Har mo nia e Fe li ci da de Ple na ao ani ver sa ri- 
an te. Pa ra béns!

NE DIL SON MA CHA DO COM JO A QUIM E JA CI RA HAIC KEL

CE RI MO NI A LIS TAS, MAR CE LO CLÁU DIO E GI SE LA DI NIZ.

NE DIL SON COM O JOR NA LIS TA SAMARTONY MAR TINS

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio
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Escolas maranhenses são destaque no Prêmio
 Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae
 

O 1º lugar, na categoria Técnico Profissionalizante foi conquistado pelo IFMA e o 2º lugar, na categoria Ensino Médio, pelo Centro de Ensino José 
Malaquias, de Lago do Junco - MA, que recebeu também uma Menção Honrosa na categoria de Jovens e Adultos. 

O Maranhão foi destaque na etapa final do 
Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. A 
premiação que identifica e reconhece as melhores 
práticas da educação empreendedora no Brasil, 
aconteceu na última quinta-feira (12), em São 
Paulo, no Congresso Bett Brasil, evento referên-
cia em educação e tecnologia na América Latina. 

 “ O Sebrae entende a importância do Prêmio, 
reconhecendo a necessidade de valorizar práticas 
educacionais que tenham o foco no desenvolvi-
mento de competências, que tornam o sujeito 
capaz de criar valor para o mundo à sua volta, 
integrando-as à construção de projetos de vida 
e estimulando o desenvolvimento integral dos 
estudantes”, afirma o diretor técnico do Sebrae 
Maranhão, Mauro Borralho.  

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IFMA) ficou com o 1º 
lugar, na categoria Técnico Profissionalizante. Já 
2º lugar, na categoria Ensino Médio, ficou com 
Centro de Ensino José Malaquias – Anexo Ludo-
vico, Lago do Junco-MA, que também recebeu 
uma Menção Honrosa na categoria de Jovens e 
Adultos.  

“O prêmio é um reconhecimento ao trabalho 
coletivo e colaborativo, em que a palavra res-
significação representa a essência da educação 
empreendedora. Outro ponto importante é que 
essa premiação valoriza o protagonismo dos es-
tudantes do IFMA”, afirmou a professora Ivanil-
de Pacheco, uma das professoras responsáveis 
pelo desenvolvimento do o projeto Coworking 
IFMA e que integrou a caravana do IFMA na sole-
nidade de premiação. Além de Ivanilde Pacheco, 
as professoras Bruna Elizama Melo, Nívia Maria 
Santos e Vívian Adriana Gomes, também desen-
volveram o projeto vencedor.  

Voltado para a valorização dos professores 
que desenvolvem projetos que estimulam as 
características empreendedoras nos alunos, o 
prêmio reconhece iniciativas diversas no Bra-
sil. A premiação nasceu em 2019, no contexto do 
Programa Nacional de Educação Empreendedo-
ra, promovido pelo Sebrae – que, desde 2013, já 
impactou 7 milhões de estudantes, por meio da 
capacitação de 270 mil professores.  

Nesta 2ª edição, no Maranhão, participaram 
131 professores com 33 projetos inscritos e fo-
ram premiados seis projetos educacionais em 
escolas maranhenses.  

 O Prêmio Sebrae de Educação Empreendedo-
ra abarca projetos de instituições públicas e pri-
vadas em cinco categorias: Ensino Fundamental 
(anos iniciais e finais), Ensino Médio, Educação 
Profissional e Educação Superior. 

“Acreditamos que, ao premiarmos essas ini-
ciativas, o Sebrae contribui para potencializar o 
debate a nível estadual e nacional sobre a impor-
tância da implementação da educação empre-
endedora da rede de ensino público e privado, 
como um vetor determinante de uma mudança, 
acima de tudo cultural, o que impacta na mu-
dança econômica e social, gerando desenvolvi-
mento local por meio do empreendedorismo”,  
concluiu o diretor técnico do Sebrae Maranhão,  
Mauro Borralho.

ESPECIAL 9
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O modelo Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o Maranhão
continuará a receber chuvas significativas nos próximos dias

O LADO BOM

Período de chuva
favoreceu a lavoura
PATRÍCIA CUNHA

A
té o dia 12, cho veu 238,4 mm 
em São Luís, da dos com ba se 
nos 40 pon tos de me di ção no 
Ma ra nhão, fei to pe la Uni ver- 

si da de Fe de ral do Ma ra nhão, Nú cleo 
Ge o am bi en tal. Nes ses 12 di as, em 
ape nas 1 não hou ve re gis tro de chu va 
na Re gião Me tro po li ta na de São Luís. 
As chu vas in ten sas que tem caí do na 
ca pi tal tem dei xa do mui ta gen te no 
pre juí zo, por con ta dos ala ga men tos 
que vem cons tan te men te ocor ren do 
nas ru as e ave ni das da ca pi tal.

Na ca pi tal cho veu, no dia 11, 
12mm.  O es pe ra do pa ra o mês de 
maio é de 319mm. O dia 2 de maio foi 
o que apre sen tou mai or vo lu me de 
chu va na Gran de Ilha, com 48,6mm. 
No es ta do, a ci da de de Var gem Gran de 
re gis trou, no úl ti mo dia 9, 55,8mm de 
chu va.

O mo de lo Cos mo do Ins ti tu to Na ci- 
o nal de Me te o ro lo gia (In met) in di ca 
que o Ma ra nhão con ti nu a rá a re ce ber 
chu vas sig ni û ca ti vas nos pró xi mos di- 
as, com pre ci pi ta ção en tre 20mm e 
50mm pa ra o es ta do.

En quan to al gu mas si tu a ções co mo 
ala ga men tos e chei as pre o cu pam a 
po pu la ção que mo ra em al gu mas re- 
giões, a chu va fa vo re ce a la vou ra, em 
ou tras re giões.

O Bo le tim de Mo ni to ra men to Agrí- 
co la, pro du zi do e pu bli ca do  pe la 
Com pa nhia Na ci o nal de Abas te ci- 
men to (Co nab) mos tra os efei tos po- 
si ti vos do pe río do chu vo so no Ma ra- 
nhão. Nas  re giões em pro du ção hou- 
ve fa vo re ci men to dos cul ti vos que se

AS CONDIÇÕES DAS LAVOURAS FORAM ANALISADAS E OS RESULTADOS SÃO POSITIVOS 

en con tram ma jo ri ta ri a men te em üo- 
ra ção e en chi men to de grãos.

O mo ni to ra men to agrí co la con si- 
de ra os cul ti vos de ve rão, Sa fra 
2021/2022, no mês de abril, de 1º a 21. 
Os des ta ques fo ram os al tos vo lu mes 
acu mu la dos no nor te e cen tro-nor te 
do Ma ra nhão e do Pi auí, no Ce a rá e no 
Rio Gran de do Nor te, que be ne û ci a- 
ram as la vou ras de ar roz, fei jão e mi- 
lho nes ses es ta dos.

No mo ni to ra men to das la vou ras de 
so ja, a re gião Ma to pi ba, que in clui 
Ma ra nhão, To can tins, Pi auí e Bahia, 
mos trou que no Ma ra nhão, a co lhei ta 
se gue em to das as re giões, sen do que 
28% das la vou ras ain da es tão em ma- 
tu ra ção.

A pri mei ra sa fra do mi lho ocor re 
des de o û nal do mês de abril < com bo- 
as pers pec ti vas de pro du ti vi da de. <Os 
bons vo lu mes de chu va re gis tra dos 
até o mo men to fa vo re cem o de sen- 
vol vi men to das la vou ras na se gun da 

sa fra do mi lho=, apon ta o bo le tim.
A co lhei ta do ar roz co me çou e 

avan çou bas tan te nes se úl ti mo mês. 
<La vou ras nas re giões ao nor te, les te e 
cen tro do es ta do se guem sen do co lhi- 
das e de vem se es ten der até ju nho=, 
diz o bo le tim.

Quan to ao al go dão, o bo le tim in- 
for ma que a se me a du ra es tá û na li za- 
da, e as la vou ras es tão, em sua mai o- 
ria, na fa se de for ma ção de ma çãs. As 
con di ções cli má ti cas são fa vo rá veis 
ao de sen vol vi men to da cul tu ra.

O Bo le tim de Mo ni to ra men to Agrí- 
co la cons ti tui-se em um pro du to de 
apoio às es ti ma ti vas de sa fra, aná li ses 
de mer ca do e ges tão de es to ques da 
Co nab. As con di ções das la vou ras são 
ana li sa das atra vés do mo ni to ra men to 
es pec tral e agro me te o ro ló gi co, e em 
com ple men ta ção aos da dos de cam-
po, au xi li an do no apri mo ra men to das 
es ti ma ti vas da pro du ção agrí co la ob-
ti das pe la Com pa nhia.

• Ní vel fun da men tal: au xi li ar de ser vi ços ge rais (94);
au xi li ar de la van de ria (8); au xi li ar de ma nu ten ção (4);
au xi li ar de co pa e co zi nha (4); co zi nhei ro (3).
• Ní vel mé dio/téc ni co: au xi li ar ad mi nis tra ti vo (4); re -
cep ci o nis ta (8); con tro la dor de aces so (8); mo to ris ta (4);
ma quei ro (5); au xi li ar de far má cia (12); au xi li ar de al mo -
xa ri fa do (3); au xi li ar de la bo ra tó rio (16); au xi li ar de RH
(4); con du tor de am bu lân cia (3); téc ni co de con ta bi li da -
de (3); téc ni co de en fer ma gem (160); téc ni co em in for -
má ti ca (2); téc ni co em ra di o lo gia (12); téc ni co em ges so
(4); téc ni co em la bo ra tó rio (16); téc ni co em se gu ran ça
do tra ba lho (4); téc ni co em nu tri ção e dié ti ca (4).
• Ní vel su pe ri or: en fer mei ro (80); nu tri ci o nis ta (4); psi -
có lo go clí ni co (3); far ma cêu ti co (4); û si o te ra peu ta (12);
as sis ten te so ci al (1); bi o mé di co (3); ana lis ta de re cur sos
hu ma nos (1); ana lis ta de cus tos hos pi ta la res (1); de sig -
ner (2); fu tu ris ta hos pi ta lar (4); ge ren te de ho te la ria (1);
ge ren te de te sou ra ria (1); ge ren te de pro ces sos (1); ge -
ren te de li ci ta ções (1); ge ren te de com pras (1); ge ren te
de área (1); ges tor ad mi nis tra ti vo (1).

OPOR TU NI DA DES

Mais de 500 va gas aber tas
em hos pi tal em São Luís

O Ins ti tu to In te gral em Edu ca ção e Saú de (II ES-MA),
tor na pú bli ca a aber tu ra das ins cri ções de um no vo Pro- 
ces so Se le ti vo des ti na do a con tra ta ção de pro ûs si o nais,
com exer cí cio no Hos pi tal II ES de São Luís.

De acor do com o edi tal de aber tu ra, es ta se le ção bus- 
ca pre en cher 507 va gas, bem co mo for mar ca das tro re- 
ser va pa ra os car gos das se guin tes es co la ri da des:

Quan do con tra ta dos, os pro ûs si o nais se rão be ne û ci- 
a dos com sa lá ri os en tre os va lo res de R$ 1.212 a R$
3.758,87, re fe ren te a jor na da de tra ba lho que va ria de 36
a 44 ho ras se ma nais pa ra o exer cí cio de su as fun ções.

Va le res sal tar que en tre as opor tu ni da des ci ta das aci- 
ma, há in clu são de va gas pa ra as pes so as que se en qua- 
dram nos cri té ri os do edi tal.

Os in te res sa dos de vem se ins cre ver até 23 de maio de
2022, ex clu si va men te via in ter net, no si te Dé da lus Con- 
cur sos, me di an te o pa ga men to de R$ 30 a R$ 75 de ta xa
de par ti ci pa ção, de acor do com a es co la ri da de. Co mo
cri té rio de se le ção, to dos can di da tos se rão ava li a dos em
uma úni ca eta pa, com pos ta por pro va ob je ti va, pre vis ta
pa ra ser apli ca da no dia 5 de ju nho de 2022. Já pa ra os
car gos de ní vel su pe ri or, se rá re a li za da aná li se de tí tu los.
Di to is to, a pro va é com pos ta por 25 a 30 ques tões de
múl ti pla es co lha, dis tri buí das en tre os con teú dos de lín- 
gua por tu gue sa, co nhe ci men tos ge ri as, co nhe ci men tos
es pe cí û cos e/ou po lí ti cas de saú de pú bli ca.

Es te Pro ces so Se le ti vo, con for me a pu bli ca ção do edi- 
tal de aber tu ra, te rá va li da de de um ano, po den do ser
pror ro ga do por igual pe río do, a con tar da da ta de ho mo- 
lo ga ção do cer ta me.

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio
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As vítimas trabalhavam em uma carvoaria e estavam em condições degradantes e
foram resgatados na semana da abolição da escravatura

BALSAS

Ação resgata três 
trabalhodores escravos

E
m for ça ta re fa re a li za da nes ta
se ma na, três tra ba lha do res
fo ram res ga ta dos de con di- 
ções se me lhan tes à es cra vi- 

dão em uma car vo a ria na ci da de de
Bal sas. A ope ra ção con tou com a par- 
ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli co do
Tra ba lho no Ma ra nhão (MPT-MA),
Au di to ria-Fis cal do Tra ba lho (Mi nis- 
té rio do Tra ba lho e Pre vi dên cia) e PRF.

Or ga ni za da pe la Co or de na do ria
Na ci o nal de Er ra di ca ção do Tra ba lho
Es cra vo e En fren ta men to ao Trá û co
de Pes so as (Co na e te), a ope ra ção co- 
me çou na úl ti ma se gun da-fei ra (9) e
foi con cluí da na úl ti ma quin ta (12), e
te ve co mo prin ci pal ob je ti vo apu rar
de nún cia de tra ba lho es cra vo nu ma
car vo a ria lo ca li za da na zo na ru ral de
Bal sas.

Alo ja men tos e fren tes de tra ba lho
De acor do com o pro cu ra dor-che fe

do MPT-MA, Lu ci a no Ara gão, pre sen- 
te na ope ra ção, fo ram en con tra das
inú me ras ir re gu la ri da des nas fren tes
de tra ba lho e nos dois alo ja men tos
uti li za dos pe los res ga ta dos. Em um
de les, par te das pa re des era de ado be
(ti jo los ar te sa nais fei tos com ter ra,
pa lha e água), não ha via por ta e a ca- 
ma im pro vi sa da es ta va com o col chão

apoi a do so bre um pe da ço de ma dei ri- 
te e ti jo los. No ou tro alo ja men to, o te- 
to era de pa lha, não ha via pa re des e
por tas e os em pre ga dos dor mi am em
re des. Não ha via ins ta la ções sa ni tá ri- 
as, o que os obri ga va a uti li zar o ma to
pa ra as ne ces si da des û si o ló gi cas.
<Cons ta tou-se que os tra ba lha do res
fo ram sub me ti dos à tra ba lho em con- 
di ções aná lo gas à es cra vi dão, es pe ci- 
al men te em ra zão dos alo ja men tos
não pos suí rem con di ções mi ni ma- 
men te ade qua das, o que im pe de o
des can so e o con ví vio so ci al e fa mi li- 
ar, acar re tan do gra ves pre juí zos à saú- 
de do tra ba lha dor <, res sal ta o pro cu- 
ra dor-che fe.

Água im pró pria pa ra con su mo
Se gun do o re la tó rio do MPT-MA, as

re fei ções eram pre pa ra das em fo ga- 
rei ro a le nha, em con di ções pre cá ri as
de hi gi e ne. A água dis po ni bi li za da pa- 
ra con su mo e pre pa ro dos ali men tos
pro vi nha de um po ço e apre sen ta va
for te cor ama re la e bar ro sa com cros- 
tas de re sí du os em sua su per fí cie, evi- 
den ci an do que não se tra ta de água
po tá vel. <Es sa água é con su mi da di re- 
ta men te pe los tra ba lha do res sem
pas sar por qual quer tra ta men to, ûl- 
tra gem ou pro ces so de fer vu ra. Se- 
quer ha via ûl tro no lo cal=, la men ta
Lu ci a no Ara gão.
Na car vo a ria, a for ça ta re fa en con trou
ou tras ir re gu la ri da des nas fren tes de
tra ba lho dos for nos e de cor te de ma- 
dei ra. Não ha via ins ta la ção sa ni tá ria,
la va tó rio, lo cal pa ra re fei ção e des can- 
so, nem água pa ra lim pe za e hi gi e ni- 
za ção e ma te ri ais pa ra pres ta ção de
pri mei ros so cor ros. Equi pa men tos de
pro te ção in di vi du al (EPI) não fo ram

dis po ni bi li za dos a to dos os tra ba lha- 
do res.

Jor na da exaus ti va
Um dos em pre ga dos acu mu la va

qua tro fun ções na car vo a ria: era for- 
nei ro (res pon sá vel por en cher e es va-
zi ar os for nos), car bo ni za dor (cui da
do pro ces so de quei ma da ma dei ra
até pro du zir o car vão), em ba la dor do
car vão (en sa ca o pro du to pa ra co mer- 
ci a li za ção) e vi gi lan te. Ele ti nha que ir
aos for nos a ca da du as ho ras, in clu si-
ve du ran te a noi te, con û gu ran do jor- 
na da exaus ti va, uma das ca rac te rís ti-
cas do tra ba lho es cra vo. <Fi cou cla ra
sua sub mis são à jor na da exaus ti va,
es pe ci al men te por con ta da ne ces si- 
da de de tra ba lho sem ho rá rio pa ra
des can so e re pou so du ran te o pe río do
em que re a li za da a car bo ni za ção da
le nha; que a jor na da exaus ti va é agra- 
va da pe la re mu ne ra ção por pro du-
ção=, ob ser va Lu ci a no.

Uma das ví ti mas aûr mou que tra-
ba lha va sem car tei ra as si na da e que
so li ci tou ao em pre ga dor me lho res
con di ções de alo ja men to. <Eu pe di
mui to pa ra ajei tar o lo cal, in clu si ve
pro pus que com pras se o ma te ri al que
eu mes mo fa ria as me lho ri as=, ex pli ca
a ví ti ma.

As si na tu ra de TAC e pa ga men to
Após o res ga te, fo ram re a li za das

au di ên ci as com o em pre ga dor, que
efe tu ou o pa ga men to das ver bas res- 
ci só ri as aos tra ba lha do res, e ûr mou
um ter mo de ajus te de con du ta (TAC)
com o MPT-MA, com pa ga men to de
da no mo ral co le ti vo de R$ 50 mil e
com pro mis so de cor ri gir as ir re gu la ri-
da des en con tra das du ran te a ope ra- 
ção.

MAIS CONHECIMENTO

Educação superior chega no interior do Maranhão

O di plo ma é uma im por tan te fer ra- 
men ta de trans for ma ção so ci al não
ape nas pa ra o in di ví duo, co mo tam- 
bém pa ra o de sen vol vi men to econô- 
mi co de to do o país. Da dos do Ins ti tu- 
to Se mesp*, en ti da de que re pre sen ta
man te ne do ras de en si no su pe ri or do
Bra sil, mos tram que mu ni cí pi os com
ins ti tui ções de en si no su pe ri or têm
PIB per ca pi ta mé dio de R$ 30,7 mil,
en quan to aque les que não pos su em é
de R$ 19,7 mil. No Bra sil, ain da te mos
inú me ras re giões, prin ci pal men te
aque las com me nos de 20 mil ha bi- 
tan tes, sem aces so a fa cul da des e uni- 
ver si da des.

Pen san do em co la bo rar com a mu- 
dan ça des se ce ná rio, a Kro ton, ver ti- 
cal B2C da Cog na Edu ca ção, lí der em
en si no su pe ri or no Bra sil, lan çou o
pro gra ma <Mais Co nhe ci men to=, ini- 
ci a ti va cri a da pa ra po ten ci a li zar a de- 
mo cra ti za ção do aces so à edu ca ção e
pro mo ver a as cen são pro ûs si o nal e
sa la ri al des sas po pu la ções com a im- 
ple men ta ção de po los edu ca ci o nais.

Com o pro gra ma, a em pre sa ex- 
pan diu sua ope ra ção com 628 no vos
po los co lo can do 588 mu ni cí pi os no

ma pa do en si no su pe ri or. E vem ace- 
le ran do a ca pa ci ta ção de mais de 17
mil alu nos com ofer ta de mais de 45
cur sos de gra du a ção e 215 de pós-gra- 
du a ção na mo da li da de 100% EAD.
<Es sa ini ci a ti va faz par te do pro pó si to
da Kro ton: le var a mui tos bra si lei ros a
edu ca ção que ho je ain da é aces sí vel a
pou cos. No Bra sil, o en si no su pe ri or
pre sen ci al es tá pre sen te em ape nas
mil ci da des, sen do a sua mai o ria
gran des me tró po les. Com os po los
edu ca ci o nais par cei ros do Mais Co- 
nhe ci men to, pro mo ve mos a in clu são
dos mu ni cí pi os pe que nos no en si no
su pe ri or e apoi a mos os em pre sá ri os e
as pre fei tu ras no de sen vol vi men to so- 
ci o e conô mi co da re gião=, ex pli cou o
exe cu ti vo Je fer son Or tiz, Vi ce-Pre si- 
den te de Ope ra ções da em pre sa.

Den tre as ci da des be ne û ci a das pe- 
lo pro gra ma, es tá Al to Ale gre do Ma ra- 
nhão, mu ni cí pio ma ra nhen se com
uma po pu la ção de 25 mil e ren da per
ca pi ta anu al de R$ 24.177,00, no es ta- 
do do Ma ra nhão.

No ca so da par ce ria com pre fei tu- 
ras, o Mais Co nhe ci men to per mi te ao
ges tor ofe re cer a for ma ção de ser vi do- 

res mu ni ci pais com cur sos de ca pa ci-
ta ção pro ûs são da Ali an ça Bra si lei ra
pe la Edu ca ção, bra ço de im pac to so-
ci al da Kro ton, pro mo ven do a es pe ci- 
a li za ção des ses pro ûs si o nais em áre as
co mo Ges tão, Edu ca ção, Saú de, Exa- 
tas, Co mu ni ca ção, Di rei to e Tec no lo- 
gia da In for ma ção. Além do en si no su-
pe ri or, o pro gra ma tam bém be ne û cia
a re de de es co la pú bli ca mu ni ci pal, ao
dis po ni bi li zar gra tui ta men te os ser vi- 
ços da ed te ch Sto o di – pla ta for ma de
cur si nho 100% di gi tal pre pa ra tó rio
pa ra o Enem e ves ti bu la res. <O con vê-
nio com a Ali an ça Bra si lei ra pe la Edu- 
ca ção, que ofe re ce cur sos de ca pa ci ta- 
ção pe la Fa cul da de Anhan gue ra, faz
par te da po lí ti ca de va lo ri za ção de
ser vi do res pú bli cos e as sim con tri bui
com o de sen vol vi men to in te lec tu al,
traz re co nhe ci men to e des ta que no
mer ca do de tra ba lho. Sem dú vi das,
uma uni ver si da de é um fa tor re le van-
te no pro ces so de de sen vol vi men to
lo cal e re gi o nal, de sen ca de an do o
cres ci men to econô mi co nas ci da des
em que es tão ins ta la das=, û na li za a
ges to ra Ro san ge la Cos ta, da ci da de de
Al to Ale gre do Ma ra nhão.

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

Mor tes no trân si to no Ma ra nhão

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

Ação edu ca ti va em fai xa
de pe des tre: SOS VI DA já
re a li zou 137 ações

A SOS VI DA pe la paz no trân si to re a li zou dia 11.05.22
a 137ª ação edu ca ti va em fai xa de pe des tre. O lo cal da
ação foi na fai xa da Av. Vi to ri no Frei re, em fren te as es ca- 
da ri as do Ce pra ma, em São Luís. Co mo de cos tu me fo- 
ram da das ori en ta ções ver bais aos pe des tres e ci clis tas;
e exi bi das fai xas com o le ma da cam pa nha: a vi da pas sa
pe la fai xa de pe des tre. Par cei ro que co la bo rou nes ta
ação: CE REST- Cen tro de Re fe rên cia es ta du al em Saú de
do Tra ba lha dor.

Mais de 650 bra si lei ros são mul ta dos por dia pe lo
uso do ce lu lar no trân si to 
Mes mo sa ben do dos ris cos, o uso do ce lu lar no trân si to é
uma das in fra ções mais fla gra das no Bra sil. Fo ram mais
de 240 mil mul tas só em 2021.

Já es tá mais do que com pro va do que o uso do ce lu lar
no trân si to é uma das prin ci pais cau sas de dis tra ção ao
vo lan te. No en tan to, sa ber dis so não é o su û ci en te pa ra
im pe dir que os con du to res o uti li zem.

Da dos di vul ga dos pe la As so ci a ção Bra si lei ra de Me di- 
ci na do Trá fe go (Abra met) mos tram que es sa é uma das
in fra ções mais üa gra das no Bra sil. A gran de cam peã ain- 
da é o ex ces so de ve lo ci da de, mas tal vez pe lo fa to de ser
mais fá cil de ser ve ri û ca da (atra vés de equi pa men tos
ele trô ni cos de ûs ca li za ção). Bas ta sair às ru as, po rém,
pa ra cons ta tar que o nú me ro de pes so as que usam o ce- 
lu lar ao vo lan te é mui to mais fre quen te do que a ûs ca li- 
za ção con se gue re gis trar.

De acor do com os nú me ros, re ti ra dos do Re gis tro Na- 
ci o nal de In fra ções de Trân si to (Re nainf) re fe ren tes ao
ano de 2021, cer ca de 675 bra si lei ros se ar ris cam to dos
os di as ao uti li zar o apa re lho en quan to di ri gem, o que
sig ni û ca que, a ca da ho ra, 28 con du to res ne gli gen ci a- 
ram a aten ção ao vo lan te, re for çan do uma das prin ci- 
pais cau sas de si nis tros de trân si to no Bra sil. No to tal,
fo ram re gis tra das 246.438 in fra ções de trân si to por uso
de ce lu lar no ano de 2021 no Bra sil.

Ain da con for me o Re nainf, en tre os es ta dos bra si lei- 
ros que se des ta cam por acu mu la rem os mai o res nú me- 
ros des se ti po de in fra ção, São Pau lo li de ra con cen tran- 
do mais de 22% dos re gis tros nes se pe río do, com 91.362
ocor rên ci as. Em se gui da vêm os es ta dos de Mi nas Ge- 
rais e Goiás, com 30.843 e 16.971 in fra ções con ta bi li za- 
das, res pec ti va men te.

Pes qui sas ma pe a das pe la Abra met in di cam que o
te le fo ne ce lu lar é o res pon sá vel por qua se 50% das ati- 
vi da des que re sul tam em Fa lha de Aten ção ao Con du- 
zir (FAC).
Além do pe ri go de pro vo car si nis tros gra ves, in clu si ve
ge ran do ví ti mas fa tais, o uso do  uso do ce lu lar no trân- 
si to é uma in fra ção de na tu re za gra vís si ma. De acor do
com o Có di go de Trân si to Bra si lei ro (CTB), aque le que
for üa gra do pe las au to ri da des de trân si to se gu ran do ou
ma nu se an do o ce lu lar en quan to di ri ge, te rá que de sem- 
bol sar R$ 243,47 em mul ta, além de ga nhar se te pon tos
na Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH). Pa ra Antô- 
nio Mei ra Jú ni or, pre si den te da Abra met, es sa ati tu de
co lo ca em ris co a pró pria in te gri da de do con du tor in fra- 
tor. Além, é cla ro, de to dos aque les que com põem a di- 
nâ mi ca do trân si to. “Os nú me ros re fle tem par te um
pro ble ma que de ve ser en fren ta do por to dos. Pos si vel- 
men te o nú me ro de pes so as que uti li zam o ce lu lar na
di re ção é mui to mai or. E is so nos le va a re for çar a ne- 
ces si da de de mai or cons ci en ti za ção e en ga ja men to da
so ci e da de. E nes se sen ti do, re du zir os si nis tros e pre ser- 
var vi das no trân si to”, afir ma.

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

Art. 32. O con du tor não po de rá ul tra pas sar veí cu los
em vi as com du plo sen ti do de di re ção e pis ta úni ca, nos
tre chos em cur vas e em acli ves sem vi si bi li da de su û ci- 
en te, nas pas sa gens de ní vel, nas pon tes e vi a du tos e nas
tra ves si as de pe des tres, ex ce to quan do hou ver si na li za- 
ção per mi tin do a ul tra pas sa gem.

A vi o lên cia no trân si to re ti rou a vi da de 1.371 pes so as
no Ma ra nhão no ano de 2021, o que equi va le a mais de
114 pes so as to do mês (ou se ja, equi va le a mor te de to- 
dos os pas sa gei ros de 02 ôni bus e 01 mi cro-ôni bus cheio
de pas sa gei ros to do mês).

Fon te: Se cre ta ria Es ta du al de Saú de do Ma ra nhão
Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te

às Leis do Trân si to.

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br12

PA TRÍ CIA CU NHA

Cur so é pre vis to na Lei Ma ria da Pe nha

To dos os en vol vi dos pre ci sam se re cons -
truir

<Ti ve co nhe ci men to so bre vá ri as for mas
de ma chis mo=

4 per gun tas//Denyse Cam pos – co or de na -
do ra do Gru po Re fle xi vo pa ra Ho mens

Violência doméstica

Eles não querem mais
agredir as mulheres

<A
n tes das nos sas û lhas nós tí nha mos um
con ví vio mui to bom, vi a já va mos mui to, era
uma vi da mui to boa. Quan do ela en gra vi- 
dou da pri mei ra ela te ve de pres são pós-par- 

to. De pois ela en gra vi dou de no vo, quis abor tar, co me- 
çou a mu dar o com por ta men to, di zia que eu ti nha aca- 
ba do com a vi da de la. En tão, a gen te co me çou a en trar
em atri to e eu aca bei ten do que cum prir me di da pro te ti- 
va de ur gên cia=.

O de poi men to é do até en tão de sem pre ga do, Ma no el
Oli vei ra, 50 anos. Re cen te men te ele par ti ci pou de reu- 
niões do Gru po Re üe xi vo pa ra Ho mens, co mo de ter mi- 
na a Lei Ma ria da Pe nha. Ma no el agre diu com pa la vras e
ofen sas a ex-es po sa da qual es tá se pa ra do há 6 anos e
com quem tem du as û lhas. Do ca sa men to de 23 anos,
res ta ram bri gas, ofen sas, má go as e dor, de am bos os la- 
dos. A con sequên cia foi o cum pri men to de du as me di- 
das pro te ti vas, uma em 2017 e ou tra em se tem bro de
2021.

<Ela me pro vo ca va e eu per dia a ca be ça û ca va lou co,
por is so ela me de nun ci ou de no vo. Fui rein ci den te.
Quan do fui par ti ci par do gru po achei uma in jus ti ça. Eu
não agre di ela û si ca men te, mas com pa la vras. Ela era
mui to que ri da da mi nha fa mí lia, eu nun ca ti ve pro ble- 
ma com jus ti ça e de re pen te eu ti ve que cum prir me di- 
da. To do mun do tem seu mo men to de rai va, mas nun ca
fui de agre dir, ela dis se que eu era psi co pa ta, so ci o pa ta,
mas is so não û cou com pro va do nos exa mes=, dis se Ma- 
no el.

O que Ma no el não sa bia, até par ti ci par das reu niões
do Gru po Re üe xi vo pa ra Ho mens, é que agres são ver bal
e psi co ló gi ca tam bém é cri me. É vi o lên cia con tra a mu- 
lher.

<No cur so apren de mos mui to so bre vi o lên cia con tra
a mu lher, pre con cei to, ra cis mo, foi mui to bom, de pois
sai to do mun do com pen sa men to po si ti vo. O cur so foi
mui to pro vei to so, que ro até fa zer uma vi si ta pa ra eles lá
de no vo. A gen te in te ra ge e en ten de to do o pro ces so. Eu
te nho três û lhas mu lhe res, vou ter a quar ta, en tão en- 
ten do que a gen te é bru to mes mo, cri a do de uma ma nei- 
ra ma chis ta, as ta re fas de ca sa eram se pa ra das, a gen te
em ca sa era sul tão não fa zia na da. De pois des se cur so eu
mu dei mui to mes mo, mi nha es po sa es tá grá vi da, fa ço as
coi sas em ca sa, ve jo co mo uma par ce ria. Acha va que
agres são era só fí si ca. De pois que eu pas sei no gru po eu
en ten di que não va le a pe na û car se di gla di an do, is so é
coi sa do pas sa do. Con se gui ti rar aque la má goa, re vol ta.
Agra de ço à Denyse (Denyse Cam pos, psi có lo ga), à Dra
Sel ma, ou tras pro mo to ras…, sor ri so no ros to ago ra.
Agre dir al guém nun ca mais. Tem pa la vras que ma chu- 
cam mais do que a vi o lên cia fí si ca. Eu não sen tia, mas
mu dei, e te nho me cor ri gi do ao má xi mo=, co me mo ra.

Ma no el é um dos 80 ho mens que já par ti ci pou dos
gru pos na ca pi tal, São Luís. A ini ci a ti va do Gru po Re üe- 
xi vo foi ide a li za da em 2019 e de sen vol vi da pe lo Mi nis té- 
rio Pú bli co do Ma ra nhão des de 2020, reu nin do ho mens
que co me te ram vi o lên cia do més ti ca e des cum pri ram
me di das pro te ti vas. A û na li da de é dis cu tir e des cons- 
truir ati tu des ma chis tas, pre ve nin do prin ci pal men te a
vi o lên cia do més ti ca. No Ma ra nhão, a ini ci a ti va já foi im- 
ple men ta da tam bém nas ci da des de Açai lân dia, Bal sas,
Bu ri ti cu pu e Im pe ra triz.

A Dra Sel ma, a quem Ma no el se re fe riu, é a pro mo to ra
de  jus ti ça Sel ma Re gi na de Sou za Mar tins, que con duz
os tra ba lhos. Par ti ci pam da ini ci a ti va, re a li za da pe la 2ª
Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe sa da Mu lher em par ce ria
com a Uni ver si da de Ceu ma, 24 ho mens. Ou tro gru po,
com 20 par ti ci pan tes, es tá acon te cen do pa ra le la men te
em São Luís. As reu niões acon te cem du as ve zes por se- 
ma na, aos sá ba dos (co or de na da pe lo MP MA) e às ter- 
ças-fei ras (co or de na da pe lo Ceu ma), du ran te 4 me ses.

O gru po re üe xi vo é uma pro pos ta de in ter ven ção com
ho mens au to res de vi o lên cia con tra as mu lhe res com
ba se na Lei 11.340/06, ba ti za da de Lei Ma ria da Pe nha
(LMP).

Se gun do a pro mo to ra, as reu niões já vol ta ram a acon- 
te cer de for ma pre sen ci al e, con for me as es ta tís ti cas,
tem ín di ce de rein ci dên cia ze ro. De acor do com da dos
do Gru po, dos 70 ho mens par ti ci pan tes, 87,5% de cla ra- 
ram que mu da ram após a in ser ção no gru po; e 91,7%
de les re co nhe ce ram que pre ci sa vam pas sar pe lo gru po.

A ins ti tui ção do Gru po Re üe xi vo é uma das es tra té gi- 
as do Pro gra ma de Atu a ção em De fe sa de Di rei tos Hu- 
ma nos do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (Padhum),
de sen vol vi do pe la Se cre ta ria pa ra As sun tos Ins ti tu ci o- 
nais do MP MA (Se cinst), vol ta da à de fe sa das mu lhe res e
com ba te à vi o lên cia de gê ne ro. A exe cu ção da ini ci a ti va
é co or de na da pe lo Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal de En- 
fren ta men to da Vi o lên cia de Gê ne ro (CAO-Mu lher).

<A lei fez 15 anos e nem o es ta do, nem o mu ni cí pio cri- 
a ram o cen tro de re e du ca ção do agres sor que es tá pre- 
vis to na lei, en tão quem es tá de sem pe nhan do es se pa- 
pel é o Mi nis té rio Pú bli co. Lá é tra ba lha do vi o lên cia de
gê ne ro, co mo a mu lher é vis ta na mí dia, cui da dos com a
saú de do ho mem, ali e na ção pa ren tal, di vór cio, par ti lha
de bens, se pa ra ção, en tre ou tros as sun tos e quan do ter- 
mi nam as reu niões, eles û cam re per cu tin do no gru po
que eles têm, jun to com psi có lo gas. Nos so ob je ti vo é
que a gen te pos sa le var gru pos pa ra fa cul da des que tem
cur so de Psi co lo gia, por que os es tu dan tes pre ci sam de
cam po de es tá gio=, co men ta a pro mo to ra.

Nos so ob je ti vo é que a gen te pos sa

le var gru pos pa ra fa cul da des que

tem cur so de Psi co lo gia, por que os

es tu dan tes pre ci sam de cam po de

es tá gio

Os ho mens são obri ga dos a com pa re ce rem às reu- 
niões sob pe na de des cum pri men to de pri são pre ven ti- 
va que po de en se jar a co lo ca ção de tor no ze lei ra ele trô- 
ni ca e tam bém pri são. De acor do com Sel ma Re gi na, até
ago ra ne nhum ho mem foi pre so e nem te ve co lo ca ção
de tor no ze lei ra.

<Co mo co me çou tu do is so? Em au di ên cia eu per ce bia
que tu do era cul pa da mu lher: 8Ah eu be bo por con ta de- 
la, eu ba ti por con ta de la9. E eles? E aí eu pe di uma au di- 
ên cia so bre is so e o re sul ta do, é que eles tam bém que ri- 
am fa lar. A gen te tra ba lha gê ne ro com eles du ran te 4
me ses. Só se mu da com edu ca ção. Ao û nal dos 4 me ses,
eles sa em mo di û ca dos. Eles sa bem ho je que a agres são
ver bal tam bém é agres são. A vi o lên cia psi co lo gia tam- 
bém é cri me. Não é só de nun ci ar, é re cons truir es sa mu- 
lher, es sa fa mí lia. Ela pre ci sa de te ra pia, res ga tar a au to- 
es ti ma, as cri an ças tam bém, o ho mem tam bém… por- 
que se não ele vai re pe tir. E a mu lher tam bém vai en trar
em re la ci o na men tos abu si vos. En tão ela tem que se des- 
con truir, e ele tam bém tem que se des con truir. Por is so,
tra ba lhar os dois, a pre ven ção, es se as sun to nun ca se es- 
go ta. Nun ca é de mais=, aler ta a pro mo to ra.

Du ran te su as pa les tras, ela faz es ses aler tas usan do
exem plos, re por ta gens, mú si cas. <Quan do a mu lher é
traí da o que que ela faz? Vai pa ra a igre ja, vai ou vir 8so- 
frên cia9, vai û car com as ami gas, se re cons trói, ela be be,
ela se re cu pe ra. E o ho mem? Não acei ta se pa ra ção, ciú- 
mes, ele ma ta. 8Se não for mi nha não vai ser de mais nin- 
guém9! 8Ele po de trair por que is so é coi sa de ho mem9.
8Ciú me é o tem pe ro do amor9. Na da dis so. Ciú me é um
si nal de aler ta mui to gran de e gra ve. Aí o ho mem diz: 8Ah
dou to ra ela diz que eu ame a cei de mor te e já vem me di- 
da pro te ti va? 9 Sim. Ame a ça é um cri me gra ve, por que eu
não sei quem vai fa zer ou quem não vai. En tão, se pa ra.

Vai ca da um pa ra um can to pa ra a gen te ver. Quem são
as mu lhe res que são as sas si na das? São as que não de- 
nun ci am. Mais de 10 mil pro ces sos já pas sa ram por
aqui, e as ví ti mas não fo ram as sas si na das. Me di da pro- 
te ti va sal va vi das e o que pre ci sa mos fa zer é con ti nu ar
di vul gan do=.

As ofen sas pro fe ri das por Ru bens Edu ar do, con tra a
ex-es po sa re sul ta ram em du as me di das pro te ti vas e dois
di as na ca deia. Os 6 anos de ca sa dos aca ba ram da pi or
for ma: O re la ci o na men to con tur ba do, após a se pa ra ção,
le vou a ofen sas e bo le tins de ocor rên cia de am bos os la- 
dos. No ûm, Ru bens cum priu me di das pro te ti va des de
ju nho do ano pas sa do até de zem bro;

<Não me sin to cul pa do pe lo que me le vou a cum prir
me di da pro te ti va. Ela ale gou que eu per se gui ela e por
is so û quei pre so por dois di as, mas con se gui pro var que
nem es ta va em São Luís. Mas re co nhe ço que mu dei de- 
pois que en trei pa ra o gru po. Con se gui abrir mais a ca- 
be ça e ti ve bas tan te co nhe ci men to so bre vá ri as for mas
de ma chis mo que nem sa bia que exis tia. Apren di que
exis te com pa nhei ris mo, e que as pes so as nun ca es tão
só=, dis se a O Im par ci al.

As reu niões ser vi ram de apren di za do, Ru bens es tá em
 ou tro re la ci o na men to, e diz que pas sou a ser mais com- 
pre en si vo e ter uma união de re ci pro ci da de.

Vo cê per ce be re sis tên cia des ses ho mens em par ti ci- 
par do gru po?

To dos os par ti ci pan tes do gru po re fle xi vo pos su em
Me di da Pro te ti va de Ur gên cia vi go ran do em seu des fa vor
e uma das me di das de pro te ção é a obri ga to ri e da de em
par ti ci par do Gru po Re fle xi vo pa ra Ho mens au to res de
vi o lên cia do més ti ca. Acre di to que a re sis tên cia ini ci al se
tra ta prin ci pal men te pe lo fa to de se rem obri ga dos a par- 
ti ci pa rem das reu niões, o que é na tu ral, ten do em vis ta
que o ser hu ma no re sis te ou se sen te des con for tá vel di an- 
te de si tu a ções em que não gos ta ria de es tar.

Co mo es ses ho mens che gam no gru po?
A mai o ria che ga com sen ti men to de in jus ti ça, ran cor,

má goa, às ve zes até sen ti men to de rai va e tris te za. Com o
pas sar das reu niões, os par ti ci pan tes cri am um vín cu lo
“afe ti vo”, on de se de sen vol ve res pei to e con si de ra ção mú- 
tua, o que fa ci li ta bas tan te as in ter ven ções do gru po e,
prin ci pal men te o al can ce do ob je ti vo prin ci pal do gru po
re fle xi vo.

À me di da em que as reu niões, pa les tras e abor da gens
acon te cem, o gru po se de sen vol ve, evo lui de mo do mui to
per cep tí vel. Nes se mo men to os ho mens es tão mais par ti- 
ci pa ti vos, in te ra gem en tre si, su ge rem no vos te mas e até
cha mam aten ção um do ou tro, quan do ne ces sá rio. É
aque le mo men to em que es tar ali não é mais sa cri fí cio!

No fi nal do gru po, co le ta mos lin dos de poi men tos, com
sig ni fi ca do e lá gri mas. Eles sa em do gru po com uma per- 
cep ção di fe ren te, um olhar mais sen sí vel e crí ti co so bre
abu so, vi o lên cia, diá lo go e au to-res pon sa bi li da de.

Co mo vo cê ava lia o re sul ta do des sas reu niões?
Ava lio os re sul ta dos co mo mais uma me di da efi caz de

en fren ta men to e com ba te à vi o lên cia con tra a mu lher.
 Os re sul ta dos são exi to sos! Os re sul ta dos ob ti dos tor- 
nam-se per cep tí veis e até pal pá veis, ve jo mu dan ças sig- 
ni fi ca ti vas na con du ta, no pen sa men to, in clu si ve na pró- 
pria for ma de se co mu ni car. É in ques ti o ná vel que o ob je- 
ti vo do gru po de au to-res pon sa bi li zar, cons ci en ti zar e ge- 
rar mu dan ça de com por ta men to, é de fa to atin gi do!

E co mo es ses ho mens sa em des sas reu niões?
Sa em com uma com pre en são am pla do que é vi o lên- 

cia, co mo fun ci o na, os seus mais var ri dos ti pos e, prin ci- 
pal men te, a im por tân cia de seu pa pel so ci al na er ra di ca- 
ção da vi o lên cia de gê ne ro. Com o gru po re fle xi vo te mos a
pos si bi li da de de tra zer o ho mem pa ra o nos so la do, ele
não mais co mo au tor de vi o lên cia, mas co mo pro ta go nis- 
ta no en fren ta men to e fim da vi o lên cia con tra a mu lher.

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio
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Na Série B, no Castelão, o Sampaio recebe o Vila Nova-GO, às 18h30; o Moto joga fora
de casa diante do Tocantinópolis, pela Série D, e o Juventude recebe o Pacajus-CE

Ce a rá tem im por tan te re for -
ço

BRASILEIROS B E D

Maranhenses têm
jogos importantes
NERES PINTO

Sam paio x Vi la

A
pro gra ma ção des te sá ba do 
(14) tem jo gos im por tan tes 
no ca mi nho dos três clu bes 
ma ra nhen ses que dis pu tam o 

Cam pe o na to Bra si lei ro. Na Sé rie B, no 
Cas te lão, o Sam paio Cor rêa re ce be o 
Vi la No va-GO, às 18h30; o Mo to jo ga 
fo ra de ca sa di an te do To can ti nó po lis, 
pe la Sé rie D, às 16h, e o Ju ven tu de Sa- 
mas re ce be o Pa ca jus-CE, às 15h30, 
em São Ma teus.

Na zo na de re bai xa men to da Se- 
gun do na, o Sam paio, com 5 pon tos, 
bus ca a re a bi li ta ção di an te do re pre- 
sen tan te goi a no, que es tá em 13º. 
Com uma vi tó ria,  po de o Tri co lor  da 
zo na de re bai xa men to e ul tra pas sar 
até cin co con cor ren tes, de pen den do 
dos de mais re sul ta dos, pois che ga rá 
aos 8. Os tri co lo res vêm de uma der ro- 
ta pa ra o CRB en quan to o Co lo ra do 
ven ceu o Náu ti co na sua úl ti ma par ti- 
da nes ta com pe ti ção. Os dois téc ni cos 
não adi an ta ram as for ma ções que co- 
me çam jo gan do, mas é cer to que o re- 
pre sen tan te ma ra nhen se te rá mo di û- 
ca ções a par tir do se tor de fen si vo, on- 
de Ma teu si nho re tor na à la te ral-di rei- 
ta. O Vi la te rá co mo prin ci pal des fal- 
que o la te ral Alex Di as.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol de û niu a equi pe de ar bi tra gem. O 
trio se rá do Rio Gran de do Nor te e a 
equi pe de VAR do Rio de Ja nei ro. Zan- 
dick Gon dim Al ves Ju ni or (ár bi tro) te- 
rá co mo as sis ten tes Vi ni cius Me lo de 
Li ma e Luís Car los de Fran ça Cos ta. O

To can ti nó po lis x Mo to

Ju ven tu de x  Pa ca jus

MOTO BUSCA QUARTA VITÓRIA CONSECUTIVA NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

quar to ár bi tro é Rai mun do Jo sé Cha- 
gas Araú jo, da FMF.

Lí der iso la do do Gru po 2 da Sé rie  D 
do Bra si lei ro com 9 pon tos, o Mo to jo- 
ga em To can ti nó po lis-TO, a  par tir das 
16h, con tra a equi pe lo cal, que ocu pa 
es tá na quin ta co lo ca ção. A equi pe 
ma ra nhen se vem de três vi tó ri as se- 
gui das. A úl ti ma foi di an te do Pa ca jus-
CE, fo ra de ca sa, e es tá cheia de mo- 
ral.  Sa tis fei to com o ren di men to do 
gru po, o téc ni co Ju lio Cé sar Nu nes de- 
ve rá man ter a os mes mos ti tu la res do 
úl ti mo jo go em que ven ceu por 2 a 0: 
Ro dri go Car va lho; Lu cas Hulk, Luís 
Edu ar do, De dé e Ca ri o ca;  Anaíl son, 
Jair e Clei ti nho; Zé Má rio,  Enz zo e Ro- 
nald Ca ma rão.  O To can ti nó po lis vem 

de um em pa te con tra o Ju ven tu de por 
0 a 0. O ár bi tro Mar cel La tor ra ca Fer- 
rei ra, do Ma to Gros so, api ta rá o con-
fron to. Os as sis ten tes se rão  Fer nan do 
Go mes da Sil va  e Sa mu el Smith Nó-
bre ga Sil va. O quar to ár bi tro é Da go-
ber to Sil va Mo des to, do es ta do do To- 
can tins.

Em São Ma teus, no Es tá dio Pi nhei- 
rão, o Ju ven tu de Sa mas vai ten tar me- 
lho rar sua po si ção. Na  sex ta co lo ca-
ção, com qua tro pon tos, a equi pe co- 
man da da por Zé Au gus to po de rá  ter 
co mo no vi da des dois re for ços: o pon- 
ta Le vir (ex-São Jo sé) e o ata can te Cris 
com pas sa gens por vá ri os clu bes da 
re gião.  O ad ver sá rio Pa ca jus ocu pa o 
quar to lu gar com cin co pon tos.

BRASILEIRÃO

Flamengo encara o Ceará no Estádio Castelão

Pres si o na do pe la má cam pa nha
com cin co pon tos em mes mo nú me ro
de jo gos, o Fla men go vi a jou pa ra For- 
ta le za na sex ta-fei ra. Ho je, sá ba do, às
16h30 (de Bra sí lia), en fren ta o Ce a rá,
pe la sex ta ro da da do Bra si lei ro. Thi a- 
go Maia é des fal que de úl ti ma ho ra.

O de par ta men to de fu te bol li be rou
Thi a go Maia na úl ti ma quar ta-fei ra,
quan do o atle ta foi in for ma do que o
avô, Seu Rai mun do No na to Maia, es- 
ta va em seus úl ti mos mo men tos. Lo- 
go após a vi tó ria so bre o Al tos, o vo- 
lan te se guiu pa ra Ro rai ma, sua ter ra
na tal.

Ti tu la res que ini ci a ram no ban co
na vi tó ria con tra o Al tos, na úl ti ma
quar ta-fei ra, Da vid Luiz, Wil li an Arão,
Ar ras ca e ta, Bru no Hen ri que e Ever ton
Ri bei ro vol tam ao ti me. Dos in te gran- 
tes do quar te to ofen si vo, o uru guaio
foi o úni co que en trou no se gun do

tem po do jo go com os pi aui en ses.
Com Thi a go Maia fo ra e Pa blo em

con di ções ide ais, Wil li an Arão de ve
vol tar a atu ar co mo vo lan te, sua fun- 
ção de ori gem e pa ra a qual foi de sig- 
na do pe la úl ti ma vez no em pa te com
o Tal le res, pe la quar ta ro da da da Li- 
ber ta do res. No jo go em ques tão, Pa- 
blo se le si o nou no iní cio, e Arão te ve
de ser re cu a do pa ra a za ga.

O pro vá vel Fla men go que pe ga o
Ce a rá é o se guin te: Hu go, Pa blo, Da vid
Luiz e Ayrton Lu cas (Léo Pe rei ra);
Matheu zi nho (Is la), Wil li an Arão, João
Go mes e Bru no Hen ri que; Ar ras ca e ta
e Ever ton Ri bei ro; Ga bi gol.

Vi na foi jul ga do na ma nhã des ta
sex ta-fei ra (13) e ab sol vi do pe la 5ª Co- 
mis são Dis ci pli nar do Su pe ri or Tri bu- 

nal de Jus ti ça Des por ti va (STJD), pe la
ex pul são no jo go di an te do Pal mei ras,
pe la 1ª ro da da da Sé rie A do Bra si lei ro,
no es tá dio Al li anz Par que, em São
Pau lo. O ar ti lhei ro do Vovô em 2022
cum priu sus pen são au to má ti ca na
ro da da se guin te, con tra o Bo ta fo go, e
não vai pe gar mais jo gos de gan cho.
Ce a rá x Fla men go ocor re nes te sá ba- 
do, no Cas te lão, às 16h30, pe la sex ta
ro da da do Bra si lei ro.

Com is so, o Ce a rá de ve ser es ca la do
com: João Ri car do; Mi chel, Mes si as,
La cer da, Bru no Pa che co; Lu cas Ri bei-
ro, Ge o va ne, Vi na; Clé ber, Li ma
(Erick), Men do za.

Pa ra o jo go di an te do Fla men go, o
Ce a rá tem o des fal que por sus pen são
de Ro dri go Lin do so. Za guei ro Luiz
Otá vio e vo lan te Ri chard son trei na-
ram se pa ra dos do elen co nes ta sex ta-
fei ra (13).

EN TRE VIS TA//TÉR CIO DO MI NI CI

Ma ra nhen se na
vi ce-pre si dên cia
da Abra ce

O es ta do do Ma ra nhão ocu pa um lu gar de des ta que
na di re to ria da As so ci a ção Bra si lei ra de Cro nis tas Es por- 
ti vos (Abra ce), on de o ra di a lis ta e jor na lis ta Tér cio Do- 
mi ni ci, pre si den te da Aclem, foi elei to por acla ma ção vi- 
ce-pre si den te pa ra As sun tos Na ci o nais. O car go é um
dos mais im por tan tes, pois  tem uma fun ção exe cu ti va,
ou se ja, no mo men to em que ocor rer qual quer even to a
ser dis cu ti do com as en ti da des do des por to na ci o nal, é
de le a fun ção de re pre sen tar a clas se, con for me a de û ni- 
ção es ta tu tá ria. <Não tra go is so co mo uma vai da de, ape- 
sar de ser o pri mei ro ma ra nhen se a ocu par es se car go.
Nos mo men tos em que fa lei des te as sun to na Aclem,
tra tei co mo uma di vi são com a nos sa clas se=, aûr mou
Tér cio à re por ta gem de O Im par ci al.

Não tra go is so co mo uma vai da de,

ape sar de ser o pri mei ro

ma ra nhen se a ocu par es se car go

Ele co men tou o atu al mo men to em que a crô ni ca es- 
por ti va bra si lei ra vem sen tin do di û cul da des pa ra de- 
sen vol ver seu tra ba lho,  após o pe río do da pan de mia do
co ro na ví rus. <Até mes mo an tes da pan de mia já ví nha- 
mos so fren do as res tri ções que a CBF im pu nha à im- 
pren sa de um mo do ge ral, em se tra tan do de cre den ci a- 
men to, mas nor ma li zar es sa si tu a ção é uma pre o cu pa- 
ção, tam bém da pre si dên cia da Abra ce. Ele (o pre si den- 
te) es ta va aguar dan do que a CBF de û nis se a com po si- 
ção da no va di re to ria, pa ra um re la ci o na men to mais es- 
trei to. A re du ção do nú me ro de pro ûs si o nais da im pren- 
sa na or la do gra ma do, sem dú vi da, é uma das pre o cu- 
pa ções das mai o res, po rém va mos ten tar au men tar es se
le que e re du zir as di û cul da des pa ra tra ba lhar mos=.

A di re ção da Abra ce já vem tra tan do da ques tão com a
CBF e ha ve rá um even to no Ma to Gros so do Sul, pa ra o
qual a en ti da de já foi con vi da da, mas é pro vá vel que an- 
tes dis so ocor ra um en con tro en tre as du as par tes pa ra
tra tar des te as sun to. <A di re to ria acha que eu pos so co la- 
bo rar mui to de vi do à boa re la ção que te nho com o pre- 
si den te da Fe de ra ção Antô nio Amé ri co, ho je com boa
in üuên cia na CBF, além do vi ce-pre si den te da ca sa, Fer- 
nan do Sarney, que é da qui do Ma ra nhão. Por is so, acre- 
di to que a gen te po de rá di mi nuir um pou co mais as di û- 
cul da des pa ra atin gir mos nos sos ob je ti vos. Ao pre si den- 
te Eu gê nio Ma ti as a CBF já ma ni fes tou to tal apre ço pe la
no va di re to ria, ao aûr mar que de se ja tra ba lhar jun to
com a ca te go ria=.

A di re to ria acha que eu pos so

co la bo rar mui to de vi do à boa

re la ção que te nho com o pre si den te

da Fe de ra ção Antô nio Amé ri co, ho je

com boa in fluên cia na CBF, além do

vi ce-pre si den te da ca sa, Fer nan do

Sarney, que é da qui do Ma ra nhão

Fi na li zan do, Tér cio fa lou so bre o aces so da im pren sa
lo cal nos jo gos das com pe ti ções es ta du ais. <Con se gui- 
mos re du zir a pre sen ça de pes so as que por se rem co- 
nhe ci das não apre sen ta vam cre den ci al e ce di am a ou- 
tras pes so as, mas re sol ve mos a si tu a ção com me di das
mais ri go ro sas. Is so é um pro ble ma crô ni co que não
acon te ce só aqui no Ma ra nhão, mas no Bra sil in tei ro. As
no vas car tei ras já im pe dem que se re pi ta o que vi nha
acon te cen do=. No co man do téc ni co da Aclem há mais
de du as dé ca das, Tér cio diz que não é fá cil ad mi nis trar a
en ti da de de vi do à bai xa re cei ta. <Te mos des pe sas com
con do mí nio, água, te le fo ne, in ter net, la va gens de co le- 
tes,  con tra ta ção de vi gi lan tes pa ra o es ta ci o na men to da 
im pren sa, etc… co mo re ce be mos um per cen tu al de
2,5% dos jo gos, com as bai xas ren das, o que nos é re pas- 
sa da é uma quan tia in sig ni û can te e de û ci tá ria=.

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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 Boi Bri lho da Ilha

Boi de Axi xá

Boi da Mai o ba

PRÉVIAS JUNINAS

Veja as atrações deste
domingo na  Lagoa

E
s tão to dos pre pa ra dos pa ra
mais um do min go de re en- 
con tros? Os bois de Axi xá, Bri- 
lho da Ilha (am bos do so ta que

de or ques tra) e da Mai o ba (ma tra ca)
es pe ram o pú bli co nes te do min go, 15,
pa ra uma noi te de fes ta, ale gria e mui- 
ta mú si ca ju ni na, na Con cha Acús ti ca
Reynaldo Faray (La goa da Jan sen), a
par tir das 17h É a ter cei ra edi ção do
pro je to Ma ra nhão de Re en con tros,
uma re a li za ção é do Go ver no do Es ta- 
do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do
da Cul tu ra.

A pro gra ma ção, que é uma pré via
do São João 2022, co me ça às 17h com
som ele trô ni co; às 18h tem a apre sen- 
ta ção do Boi Bri lho da Ilha; em se gui- 
da, às 19h30 é a vez do Boi de Axi xá
mos trar to da a ri que za do Mu nim; e às
21h, o Boi da Mai o ba ati va as ma tra- 
cas pa ra en cer rar a noi te.

<Pre pa ra mos uma pro gra ma ção
com mui to ca ri nho, pen san do no que
o pú bli co quer ver, can tar jun to, dan- 
çar, se di ver tir, apro vei tar to da a es- 

tru tu ra que pre pa ra mos com to do
cui da do. E o São João 2022 es tá ape- 
nas co me çan do. Em to do es te mês de
maio ain da tem mui ta coi sa boa, nes- 
te que se rá o mai or  São João do Bra- 
sil=, con vi dou o se cre tá rio de Es ta do
da Cul tu ra, Pau lo Vic tor.

Até o dia 29 de maio, o pro je to Ma- 
ra nhão de Re en con tros vai le var à
Con cha Acús ti ca Reynaldo Faray di- 
ver sas atra ções, das mais va ri a das
ma ni fes ta ções ar tís ti cas e cul tu rais
ma ra nhen ses. As apre sen ta ções são
gra tui tas e co me çam sem pre às 17h.

Sai ba mais so bre as atra ções des te
do min go, 15.

Es te ano o boi es tá com ple tan do 3
dé ca das de exis tên cia, cul mi nan do
com a vol ta do São João oû ci al. Sur gi- 
do no bair ro do Ipa se, pre mi a do, e
com apre sen ta ções em 22 paí ses, o
gru po es tá se pre pa ran do co mo nun- 
ca pa ra co me mo rar os 30 anos nes ta
tem po ra da ju ni na, com mui to bri lho
e no vi da des.

<Que re mos re en con trar es se pú bli- 
co. A gen te es pe ra va an si o sa men te
que as coi sas me lho ras sem, pas sas- 
sem, pa ra que a gen te pu des se abra- 
çar, dan çar, mo vi men tar a eco no mia
da nos sa ci da de, le var ale gria pa ra os
ar rai ais ao po vo que sem pre nos es pe- 
ra, e fa zer es sa gran de fes ta pa ra  o po- 
vo do Ma ra nhão=, dis se Cláu dio Sam- 
paio, pre si den te do boi.

Lei la Nai va, pre si den te do Boi de
Axi xá, se emo ci o na só de fa lar em São
João. O gru po com ple ta 73 anos em

2022 e, se gun do ela, re tor nar aos pal-
cos e ar rai ais ju ni nos vai ser mui to
emo ci o nan te, nes ta que se rá a pri- 
mei ra apre sen ta ção oû ci al do gru po
na tem po ra da ju ni na.

<Vai ser re al men te um re en con tro.
Re en con tro com as pes so as, com a
cul tu ra, com o cli ma ju ni no… nós es-
ta mos nos pre pa ran do com mui to
amor, nos sas rou pas, nos sas in du-
men tá ri as, ma qui a gem, pa ra nos
apre sen tar nes se lo cal, que é a Con- 
cha, tão acon che gan te. Eu não sei
nem co mo vai ser quan do eu che gar
lá. Me emo ci o no des de ago ra=, dis se
Lei la.

Es te ano o gru po com ple ta 125
anos. E quem pen sa que du ran te a
pan de mia ele û cou pa ra do, en ga na-
se. Cum prin do to dos os pro to co los e
se guin do as de vi das re co men da ções,
com ple ta ram o ci clo ju ni no do boi em
2020 e 2021, e ain da cri a ram a ro ma ria
da Mai o ba. Com en sai os des de o mês
de mar ço, na apre sen ta ção na Con cha
Acús ti ca eles que rem ma tar as sau da- 
des do pú bli co.

<Com to dos os me dos, te mo res e
res pei tan do o mo men to, a gen te não
pa rou. A gen te sa be que são dois anos
sem a tem po ra da oû ci al e há sau da- 
des de am bos os la dos. En tão, re en-
con trar es sas pes so as que que rem
brin car com o Boi da Mai o ba vai ser
mui to en can ta dor, vai ser um sen ti- 
men to que só quem es ti ver lá vai sen- 
tir. A gen te es tá pre pa ra do pa ra fa zer o
me lhor pos sí vel nes sa fes ta que vai ser
a me lhor do Bra sil=, dis se Jo sé Inal do,
di ri gen te do gru po.

SAMBA

Argumento e CDC animam o sábado em São Luís

So bre o Quin tal La goa

Sá ba do, 14 de maio, aman tes do 
sam ba têm en con tro mar ca do no 
Quin tal La goa a par tir das 18h no 
Sam ba de Quin tal. O úni co gas tro bar 
com es sên cia de bo te co da La goa da 
Jan sen vai re ce ber 2 dos mai o res gru- 
pos mu si cais da ca pi tal ma ra nhen se: 
Ar gu men to e CDC.

Uma óti ma pe di da, além de cur tir 
uma boa mú si ca nes te dia, é apro vei- 
tar os drinks, cer ve ja ge la da e o me nu 
es pe ci al com co mi da tí pi ca de bo te co 
raiz. Vai ter gen te bo ni ta e ani ma da 
em um am bi en te to tal men te acon- 
che gan te, es pa ço so e fa mi li ar, en tão 
û que li ga do e che gue ce do pa ra ga- 
ran tir o seu lu gar. O Quin tal La goa û ca 
pró xi mo à Serè Pães.

O cou vert an te ci pa do in di vi du al é 
R$ 30 e as re ser vas po dem ser fei tas no 
(98)  99230-6994.

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

AS APRESENTAÇÕES COMEÇAM A PARTIR DAS 18H NO QUINTAL DA LAGOA

ra ção. O es ta be le ci men to fun ci o na de 
quar ta a sá ba do, das 18h às 2h. . En tre 
quar ta-fei ra e sex ta fei ra, a ca sa ofe re- 

ce happy hour com pre ços pro mo ci o-
nais de cer ve jas, cai pi fru tas e pe tis cos 
das 18h às 20h.

JOÃO PAULO

Boi da Lua faz ensaio itinerante neste sábado
O Boi da Lua, so ta que de or ques tra,

vai re a li zar no pró xi mo sá ba do (14), a
par tir das 19h, na Rua Ge tú lio Var gas,
João Pau lo, o seu gran de en saio iti ne-
ran te e con ta rá com os gru pos: Boi da
Mai o ba, Boi Bri lho da Ilha, Boi No vi- 
lho Bran co, Boi Bri lho do Ama nhe cer
e Boi En can to do Olho’Agua.

<O nos so gran de en saio pro me te
fa zer bo ni to e aque cer mais ain da es- 
se pe río do ju ni no. Es ta re mos es pe- 
ran do to dos pa ra es sa gran de ce le bra- 
ção aos San tos Ju ni nos=, dis se o pre si-
den te  Washing ton Co e lho.

JORDHAM MO RA ES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al | jordham_94@gmail.com

OPI NIÃO | CI NE MA

<Dou tor Es tra nho 
no Mul ti ver so da
Lou cu ra=: a ca sa mal-
as som bra da da Mar vel

Após mais de 10 anos de uma fran quia de ûl mes (e
ago ra sé ri es tam bém), re gras e pa drões que as obras
com par ti lham vão per den do o ape lo pa ra gran de par te
do pú bli co, por is so, tra zer al guém com tra ços au to rais e
pe cu li a res co mo Sam Rai mi (res pon sá vel pe la tri lo gia
<Uma Noi te Alu ci nan te= e pe la pri mei ra tri lo gia do <Ho- 
mem-Ara nha=) pa ra es se uni ver so é uma saí da bem
acer ta da.

Em <Dou tor Es tra nho no Mul ti ver so da Lou cu ra=,
Stephen Stran ge (Be ne dict Cum ber bat ch) en fren ta uma
ame a ça que põe to do o mul ti ver so em pe ri go e faz com
que o ma go re üi ta so bre seus pro ble mas in ter nos. Nes te
se gun do ûl me so lo do Dou tor Es tra nho, Sam Rai mi
cum pre to das as obri ga ções bu ro crá ti cas de um ûl me
co nec ta do ao uni ver so Mar vel, mas em uma es pé cie de
con tra ban do ar tís ti co, im põe e ho me na geia su as pró- 
pri as re fe rên ci as au to rais.

Des ta for ma, es te é um ûl me que ex plo ra bem mais as
pos si bi li da des fan ta si o sas das his tó ri as em qua dri nhos
que os seus se me lhan tes re cen tes. Tra ta-se de um ûl me
com mo men tos mar can tes em que aqui lo que es tá sen- 
do vis to é mais im por tan te do que aqui lo que es tá sen do
di to. Al go que de ve ria ser ób vio, já que es ta mos fa lan do
de uma obra au di o vi su al, mas que tor na-se ca da vez
mais ra ro em um sis te ma de pro du ção que pri o ri za re fe- 
rên ci as e li ga ções.

Co mo uma boa adap ta ção ci ne ma to grá û ca pa ra his- 
tó ri as de su per-he rói vin das dos qua dri nhos es ta du ni- 
den ses, <Dou tor Es tra nho no Mul ti ver so da Lou cu ra=
ape la pa ra mo ti va ções sim ples que ge ram pro ble mas
imen sos, ex plo ra os po de res dos per so na gens de for ma
cri a ti va (des ta que pa ra uma lu ta que en vol ve no tas mu- 
si cais) e al te ra o sta tus quo sem al te rar de fa to, pois as
his tó ri as nun ca po dem pa rar.

En tre tan to, ain da que pos sua vá ri os ele men tos par ti- 
cu la res, des de o iní cio de sua du ra ção û ca bem cla ro que
o pe so do uni ver so com par ti lha do de ûl mes se rá sen ti- 
do. Se ja pe lo ex ces so de per so na gens, se ja pe las inú me- 
ras tra mas an te ce den tes que ex pli cam (ou com pli cam)
o con tex to atu al da tra ma.

Ao mes mo tem po que es sas co ne xões re for çam os la- 
ços emo ci o nais en tre per so na gens e es pec ta do res, elas
agre gam si tu a ções que não têm re la ção di re ta com o ûl- 
me e to mam es pa ço que po de ria ser em pre ga do pa ra
um de sen vol vi men to mai or da pro ble má ti ca cen tral.

Nes se sen ti do, há uma es pé cie de dis pu ta en tre o ûl- 
me do di re tor, que es tá in te res sa do em ex plo rar a ma gia
da que le uni ver so pa ra cri ar seus sus tos, e o ûl me do es- 
tú dio, em que to das as pon tas pre ci sam ser amar ra das e
ao mes mo tem po abrir no vas ja ne las pa ra ûl mes pos te- 
ri o res. Fe liz men te, Sam Rai mi uti li za o es pa ço que tem
pa ra cri ar sequên ci as úni cas nes se uni ver so tão pro gra- 
ma do.

O mais in te res san te des se ûl me é que, ape sar das li- 
mi ta ções im pos tas pe la sua clas si û ca ção in di ca ti va, ele
bus ca usar as con ven ções de um ûl me de ter ror pa ra cri- 
ar si tu a ções ten sas. A par tir de cer to pon to, a tra ma se
con cen tra nos he róis fu gin do de uma cri a tu ra ame a ça- 
do ra e is so não û ca so men te nas in ten ções, já que o di re- 
tor se per mi te in cluir vá ri os re cur sos que fa zem jus ao
seu his tó ri co no ter ror. E es se cli ma ten so traz um gran- 
de fres cor pa ra es ses ûl mes de su per-he róis sem pre fre- 
né ti cos e com es co po ca da vez mai or.

Se os ûl mes da Mar vel es tão mais pa ra par ques de di- 
ver sões, Sam Rai mi trans for ma o ûl me do Dou tor Es tra- 
nho (e da Fei ti cei ra Es car la te) em uma ver da dei ra atra- 
ção no es ti lo ca sa mal-as som bra da. Além dis so, o di re- 
tor ain da con se gue fa zer re fe rên ci as aos seus ûl mes e
per so na gens icô ni cos apro vei tan do-se do cli ma de fan
ser vi ce e nos tal gia que rei na no ci ne ma atu al.

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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O aniversariante entre  os advogados Kaio Saraiva (com a esposa Lilianne) e Ana Brandão (com o marido Fernando
Cardoso)

Reencontro, carinho, alegrias e gratidão
no Niver do Ned 2022 I

A ba la da <Black &Whi te=, co me mo ra ti va ao meu 62º ano de vi da foi um acon te ci men to mar can te na mi- 
nha agen da so ci al des te ano. Mui to bom vol tar a reu nir ami gos e fa mi li a res em tor no des ta co me mo ra ção,

após dois anos re clu so das ati vi da des so ci ais de vi do a pan de mia da Co vid-19. O even to acon te ceu na sex ta-
fei ra, 6 de maio, no Cláu dia Gas par Buf fet, no Olho D’Água, nu ma fes ta in ti mis ta, ex clu si va pa ra 100 pri vi le- 
gi a dos con vi da dos. Na pro gra ma ção uma ani ma ção mu si cal te má ti ca com a pro pos ta de tra zer à to na uma

re lei tu ra do re per tó rio que era to ca do nas bo a tes mais fre quen ta das nos anos de 1980 e 1990, tan to no re per- 
tó rio na ci o nal co mo in ter na ci o nal. Fo tos Ri bei ro

Ju ni or e Johney Ta va res

Joaquim e Jacira Haickel NM entre a empresária Kamila Paixão e o cantor Jamilson
Jackson

Os advogados Kaio  Saraiva e Gabriel Costa
NM com as colegas jornalistas Léa Zacheu e Wal Oliveira

A estonteante  Rafaela Durans

Luciane Milhomem e  Jean Phillippe de Alcântara

As jornalistas Franci  Monteles e Yndara Vasques

Parceiros do Grupo Potiguar: Anderson Penha, Jessica Ribeiro, Rafael Salomani
Maciel e Nilde Moraes

NM entre os colegas da imprensa  Gilson Martins e Jacieny Dias (Revista Estilo)

NM entre os amigos Gustavo Lago, Lu Cutrim e Paulo Fonseca 

O aniversariante entre as queridas  Giullie Pinheiro e Glauzione Pedroso

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio
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NM entre a odontóloga Larissa Teixeira e  o advogado Gabriel Costa

Reencontro, carinho, alegrias e gratidão
no Niver do Ned 2022 II

A aber tu ra da noi te, pon tu al men te às 22h, foi em ba la da ao som dos vi nis da pre ci o sa se le ção mu si cal da
jor na lis ta e DJ Va nes sa Ser ra. Em se gui da, foi a vez do agi ta do Erick son An dra de, que ca da vez mais tem mos- 
tra do sua ver sa ti li da de nos pal cos. Fi na li zan do ti ve mos a apre sen ta ção de Ja mil son Jack son e ban da. O can- 
tor, com po si tor e pro du tor mu si cal, é con si de ra do o <Rei do Pop Ma ra nhen se= e já se apre sen tou em vá ri as
ca pi tais ao re dor do Bra sil com o re per tó rio anos 80/90. Sem fa lar no buf fet Clau dia Gas par e ade co ra ção de
Ro ber val Bra ga, que dis pen sam mai o res co men tá ri os. A to dos os ami gos, pa tro ci na do res e par cei ros de lo- 

gís ti ca, meu mais sin ce ro agra de ci men to. E que ve nham ou tras pa ra re vi ver mos os bons tem pos fes ti vos
des tes qua se 35 anos de co lu nis mo so ci al. Aqui al guns üa gran tes do even to pe las len tes de Ri bei ro Ju ni or e

Johney Ta va res.

Cláudia Gaspar (dona do espaço da festa) e o colunista NM Dhyesse  Holanda Barbosa e Paulo Roberto

Selmha Carvalho, Cris Ribeiro, Pamela, Vivian Bauer e
Samara Brauna

A psicóloga Raphaela Teixeira Salgueiro

O empresário Jajá Estrela e  sua esposa Carol  Oliveira O casal Anastácia e Danilo Belfort

A  estilista Socorro  Xavier reuniu toda a família para celebrar a data

O charme do Dia das Mães
na Villa do Vinho Bistrô

Uma das vo zes mais bo ni tas da ci da de, e que já foi des ta que no pro gra- 
ma The Voi ce Bra sil, Sa ra Mei re les foi o pre sen te es pe ci al de Werther Ban- 

dei ra e da Vil la do Vi nho pa ra as fa mí li as que es co lhe ram o res tau ran te
pa ra ce le brar o Dia das Mães. Com ca sa lo ta da, mas so men te pa ra cli en- 
tes com re ser va con ûr ma da, a Vil la do Vi nho Bis trô reu niu boa gas tro no- 
mia, drinks e vi nhos e um am bi en te su per acon che gan te, pa ra os cli en tes
brin da rem com mui to con for to e sem û las as su as ma mães. Con û ra nas

fo tos co mo foi ani ma do o al mo ço do Dia das Mães na Vil la do Vi nho.

Gonçalves Jr com sua esposa Lorena e a mãe dela Irene Bessani/José Gonçalves e
Angélica com Silvana e D. Zazá.

Jurandir e Nazareth com as filhas Cecília e Neusinha Leite e os filhos dela Mirella e
Álvaro Filho

Fabrício, Adriana, Danielle Vieira, Mauro Jorge e Maria Carmen Vieira com José
Domingues Neto

São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio


