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

PÁGINA 10

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS
Privatização da Petrobras
entrano radar do
Governo e divide opiniões
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 mercado internacional e motivo da instabilidade na direção da estatal. A alta dos combustíveis levou à queda de Roberto Castello Branco e, posteriormente, do general Joaquim Luna e Silva, por decisão do presidente Jair Bolsonaro. PÁGINA 3

Opinião
“Olhar
Divino”:uma
exposição
imperdível
EDEN JR.
Economista e
Relações Públicas

Racismo
não é um
desporto

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

OSMAR GOMES
D. SANTOS
Juiz de Direito

Mexa-se,
eis o segredo
de uma
longa vida
RUY PALHANO
Psiquiatra

Veja as atrações
deste domingo na
Concha da Lagoa
É a terceira edição do projeto Maranhão de Reencontros, uma realização do Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura . Uma das atraçoes o Batalhão
do Boi da Maioba. Confira a demais
apresentaçoes. PÁGINA 14

Com pé dentro do MA

Clubes Maranhenses têm jogos
importantes pelo campeonato Brasileiro
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. PÁGINA 13

Mesmo sem ainda visitar o Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro ganha generoso espaço como jamais se
imaginou na pré-campanha. Bem antes das convenções parara definir os
candidatos majoritários, Bolsonaro já
é personagem no teatro da disputa do
governo maranhense.
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CONJUNTURA

APÓS AUDITORIA EXTRA

TCU julga Eletrobras
nesta semana
O julgamento do modelo de capitalização da Eletrobras pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) está agendado para a próxima quarta-feira (18)

O

governo federal enfrenta diûculdades para garantir a
desestatização da Eletrobras e dos Correios até o ûm
do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL). Aguardado com ansiedade
tanto no mercado quando no mundo
político, o julgamento do modelo de
capitalização da Eletrobras pelo Tribunal de Contas da União (TCU) está
agendado para a próxima quarta-feira
(18/5).
Na última sessão plenária, o ministro revisor do processo, Vital do Rêgo, pediu explicações para veriûcar as
provisões no balanço da Eletrobras,
ou seja, qual o passivo ûnanceiro com
valor ou data incertos para serem pagos. Com isso, diûcultou os planos do
governo de abrir o capital da estatal
ainda em maio.
Segundo o ministro, no 3º trimestre
de 2021, a Eletrobras aumentou de R$
17 bilhões para R$ 26 bilhões o valor
do chamado provisionamento individual, para atender decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) contrárias à estatal, mas que ainda não teriam
data certa para pagamento.
Para Vital do Rêgo, o provisionamento representa um risco aos investidores, uma vez que, haja capitalização da Eletrobras e esse valor seja revertido em favor da empresa, os acionistas de hoje terão perdido esses recursos com a venda.
<Se, em momento posterior à capitalização da Eletrobras, a estimativa
de provisionamento for revisada em
favor da empresa, com a consequente
reversão das provisões anteriormente
contabilizadas, poderá haver aumen-

VITAL DO RÊGO PEDIU EXPLICAÇÕES PARA VERIFICAR AS PROVISÕES EM BALANÇO
to signiûcativo dos dividendos a serem distribuídos, considerando o saldo total provisionado em torno de R$
26 bilhões no seu balanço individual=,
aûrmou.
E prosseguiu: <Caso essa possibilidade se concretize, a União terá deixado de receber vultosos dividendos relativos ao exercício de 2021, pois, embora possa recebê-los em caso de futura reversão de provisionamento, o
fará em proporção inferior à que teria
ocorrido quando detinha 72,22% do
capital social da companhia, já que a
capitalização da Eletrobras reduzirá
sua participação para o máximo de
45%=
Correios
Sobre a privatização dos Correios,
por meio de nota, o Ministério das Co-

municações (MCom) voltou a dizer
que os estudos técnicos <para embasar a discussão do projeto de concessão do Serviço Postal foram encaminhados=, e servem de apoio aos senadores para análise na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, onde
o Projeto de Lei nº 591, de 2021, está
estacionado desde agosto de 2021.
<Temos apoiado as análises do
Congresso Nacional que permitam
pautar o assunto em Plenário, no Senado Federal. A pasta se colocou à disposição para prestar quaisquer eventuais esclarecimentos, caso necessário=, diz a nota.
Recentemente, o MCom realizou
audiência e consulta pública para receber contribuições e dirimir dúvidas
da população e avançar nos estudos
com o BNDES.

INVESTIGAÇÃO

STFdecideserinconstitucionaldossiêcontraoposição

A CORTE JÁ TINHA DETERMINADO A SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO DA PASTA NESTE SENTIDO, APÓS AÇÃO DA REDE SUSTENTABILIDADE
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou
ilegal, nesta sexta-feira (13/5), atos do
Ministério da Justiça e Segurança Pública em produzir dossiês de movimentos de oposição ao governo Jair
Bolsonaro.
Em 2020, a Corte já tinha determinado a suspensão da atuação da pasta
neste sentido, acatando uma ação da
Rede Sustentabilidade.
Os magistrados seguiram o voto da
relatora, ministra Cármen Lúcia. Ela
apontou a gravidade nas informações
descritas e concluiu que são inconstitucionais <atos do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção
ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas
pessoais e políticas, as práticas cívicas
de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identiû-

cados como integrantes de movimento político antifascista, professores
universitários e quaisquer outros que,
atuando nos limites da legalidade,
exerçam seus direitos de livremente
expressar-se, reunir-se e associar-se=.
Acompanharam: Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias
Toffoli, Edson Fachin, Rosa Weber,
Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. O ministro André Mendonça, que era ministro da Justiça na época do caso, se
declarou suspeito para votar.
O julgamento está no plenário virtual do STF e deve ser encerrado às
23h59 de hoje.
Entenda o caso
Em 2020, o então ministro da Justiça, André Mendonça, admitiu a existência de um relatório sigiloso produzido pela Secretaria de Operações In-

tegradas (Seopi) com informações a
respeito de 579 servidores identiûcados como <antifascistas=. À época,
Mendonça aûrmou que o procedimento não era espionagem.
Os alvos faziam parte de movimentos autodenominados antifascistas,
formados por policiais militares e civis. Agentes federais também integraram o grupo, que estava na mira das
diligências deüagradas sem inquérito
ou pedidos do Judiciário.
Após o caso vir à tona, o Ministério
Público Federal pediu explicações do
governo sobre o ato. Apesar de alegar
tratar-se de um trabalho técnico, o
Ministério da Justiça teria repassado
as informações a órgãos políticos, e
não só de segurança, o que abre espaço para que servidores sofram retaliações ou punições de caráter ideológico e político.

Privatização da
Petrobras entra no
radar do Governo
e divide opiniões
A pauta sobre a privatização da Petrobras voltou aos
holofotes, porém, segundo analistas, deve ûcar apenas
para o próximo ano, sendo esse apenas um aceno ao
mercado e ao eleitorado. 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).
<Em meu primeiro ato como ministro de Minas e
Energia, ûz a solicitação para que se iniciem os estudos
que visam o processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Espero que no período de tempo mais rápido
possível, levaremos ao presidente da República, Jair Bolsonaro assinar esse decreto e libertar o povo brasileiro=,
declarou Sachsida. Ele ainda reiterou que este é o início
da libertação do monopólio da estatal do mercado de
energia, mas não deu um prazo para início e nem para o
ûm do estudo.
Guedes também falou sobre a declaração: <O Adolfo
me entregou isso hoje e eu encaminho isso à Secretaria
Especial do Programa de Parcerias de Investimentos para que ela faça uma resolução que inicie os estudos e vamos dar sequência aos estudos à PPSA e depois o caso
da Petrobras=, explicou ontem.
Mercado
O anúncio do governo não foi preciûcado pelo mercado nem gerou euforia entre os investidores. As ações
ordinárias da Petrobras (que dão direito a voto) no fechamento registravam uma ligeira alta de 0,38% enquanto as preferenciais subiam 0,77%. O Ibovespa (índice de referência da bolsa de valores) também subia
0,59%.
Frederico Gomes, economista do IBMEC, aûrmou
que os investidores avaliam o anúncio com desconûança. <Acham que é um artifício para desviar a atenção dos
problemas do governo e que a probabilidade é baixa,
mesmo que haja a reeleição do presidente=, disse.
O esforço do governo está atrelado às críticas à política de preços da empresa, que é atrelada ao mercado internacional e motivo da instabilidade na direção da estatal. A alta dos combustíveis levou à queda de Roberto
Castello Branco e, posteriormente, do general Joaquim
Luna e Silva, por decisão do presidente Jair Bolsonaro.
Entretanto, uma reportagem do Broadcast/Estadão aûrmou que a Petrobras agora mantém conversas
avançadas com o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) sobre a possibilidade de revisões que
possam levar a mudanças na política de preços da estatal. A polêmica sobre os preços levou não só à queda de
presidentes da empresa, mas recentemente, à troca do
ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque.
Bernardo Livramento, sócio da Fatto Inteligência Política, explicou: <Estamos acompanhando o processo de
privatização da Eletrobras e está sendo uma guerra. A
Petrobras seria muito mais alvo de pressão popular e
institucional. Diferente da Eletrobras, a Petrobras dá lucro e compete com as petroleiras do mundo todo=, disse. <Esse estudo é para encaminhar para o segundo. Caso Bolsonaro vença em 2022, o governo quer ter a Petrobras no pipeline de privatizações=, disse.
Fora do radar
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
aûrmou, ontem, que a privatização da Petrobras <não
está no radar= e não faz parte das discussões no parlamento. <Em relação a esse tema, eu já disse outras vezes
e reitero que os estudos, o aprofundamento de modelos,
de possibilidades, eu acho importante que tenhamos
um estudo aprofundado sobre possibilidades relativamente à Petrobras=, aûrmou.
André César, cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa, disse que o governo quer desviar as
atenções do Palácio do Planalto. <Temos que olhar o
modus operandi do governo Bolsonaro diante de uma
crise econômica. A questão dos combustíveis impacta
toda a cadeia econômica e os olhos se voltam ao presidente. Ele [Jair Bolsonaro] sabe que não vai acontecer
nada e que não há nem ambiente político e nem tempo
hábil por causa das eleições=, explicou.
Já o economista Calebe Vieira disse que os investidores olham qualquer sinalização para a privatização da
Petrobras de forma positiva. <A Petrobras, se for privatizada, seu valor de mercado sobe muito, pois a empresa
trabalhará para gerar bons dividendos aos acionistas=,
explicou.
Críticas
<Este é um movimento político ao eleitorado e aos
simpatizantes para dizer que o governo está fazendo algo para estancar a alta dos combustíveis=, disse André
César. Ele ainda disse que a privatização no Brasil é difícil, ainda mais no que tange a Petrobras e lembrou das
campanhas passadas como <o petróleo é nosso=.
A resistência à pauta, ontem, foi vista durante a coletiva dos ministros. Em meio ao anúncio do estudo, o ministro Paulo Guedes rebateu críticas de representantes
sindicais do Sindisep-DF, que reivindicaram em frente
ao Ministério da Economia reajuste de salário. Ao ouvir
ao anúncio do estudo, chamaram a medida de <mais um
golpe contra o Brasil=.
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MÉRITO LEGISLATIVO

Desembargadores
recebem medalha
E

m sessão solene realizada na
manhã desta sexta-feira (13),
a Assembleia Legislativa do
Maranhão concedeu a Medalha do Mérito Legislativo 8Manuel
Beckman9 aos desembargadores José
Jorge Figueiredo dos Anjos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE/MA), e José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado
do Maranhão (ESMAM).
O presidente da Casa, deputado
Othelino Neto (PCdoB), que presidiu
a solenidade, é o autor das proposições concedidas por meio das Resoluções
Legislativas
861/2018
e
891/2018, originárias dos Projetos de
Resolução Legislativa nº 047/2017 e
046/2018.
Além dos homenageados, compuseram a mesa de honra o desembargador Marcelino Chaves Everton, representando o presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Paulo Vélten; a vice-presidente do TRE/MA, desembargadora
Ângela Salazar; o procurador geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau; a segunda vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMAM), Suely de Oliveira Santos; e o presidente da OAB/MA, Kaio
Saraiva.

Reconhecimento

Em seu pronunciamento, o presidente da Assembleia disse que os homenageados têm muitos serviços
prestados ao Maranhão.
<Na verdade, esta é uma homenagem que a Assembleia presta a todo o
Poder Judiciário do Maranhão em reconhecimento aos serviços prestados
ao povo maranhense. É um ato que
simboliza o respeito que esta Casa nutre pelo Judiciário, ao mesmo tempo,

reaûrma a relação harmônica entre os
poderes constituídos do Estado do
Maranhão. Nós temos convicção de
que as instituições necessitam ser fortalecidas e que os poderes precisam
estabelecer uma relação harmônica,
pois quem ganha com isso é a sociedade=, aûrmou Othelino Neto.

Agradecimentos

<O bom nome vale mais que do que
as muitas riquezas; e o ser estimado é
melhor do que ter prata e ouro= (Provérbios; 22-1). Com essas palavras iniciais, o desembargador José Jorge
agradeceu a comenda. <Ela provém
do reconhecimento do Parlamento
Estadual pelos longínquos serviços
prestados aos maranhenses. Agradeço à Assembleia pelo reconhecimento
de nosso trabalho=,
José Jorge compartilhou a honraria
com os seus familiares e revelou ter sido surpreendido. <A homenagem surpreendeu-me e alegrou o meu coração por ser fruto da semeadura empreendida na carreira que resolvi seguir. Esta comenda impõe a responsabilidade de ontem e de todo sempre
de conduzir-me com respeito e ética,
mantendo-me sempre digno de tamanha honraria=, completou.
<Ser agraciado com a Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman
muito me orgulha e é paradoxal, uma
vez que todas as minhas atitudes sempre tiveram uma conotação impessoal, motivada pela defesa intransigente

dos princípios constitucionais e de
preceitos de caráter universal. Receber essa comenda implica dizer que
estou trilhando o caminho correto.
Agradeço a Assembleia a concessão
dessa honraria, que me provoca orgulho e gratidão=, aûrmou o desembargador José Joaquim Figueiredo em seu
pronunciamento.
Merecimento
Participaram também do evento,
dentre outras autoridades, os deputados Wellington do Curso (PSC) e Pará
Figueiredo (PL), ûlho e sobrinho dos
homenageados; o vereador Francisco
Carvalho (PSC), de São Luís, além de
familiares, convidados, amigos, dirigentes da Assembleia, membros da
magistratura e dezenas de advogados.
O deputado Wellington do Curso
disse que a concessão das medalhas
aos homenageados mostra o respeito
que o Poder Legislativo Estadual tem
pelo Poder Judiciário e, ao mesmo
tempo, o carinho e reconhecimento
do trabalho prestado ao povo maranhense por ambos desembargadores.
O deputado Pará Figueiredo disse
ser um momento de muita emoção e
orgulho. <Meu pai (José Joaquim) e
meu tio (José Jorge) são merecedores
dessa homenagem pelos serviços
prestados ao Maranhão. Agradeço aos
meus pares pelo reconhecimento=,
frisou.
O vereador Francisco Carvalho disse ser uma justa homenagem. <São
dois magistrados competentes e estudiosos. Nada mais justo do que esse
reconhecimento=.
Kaio Saraiva disse também ser um
justo reconhecimento ao serviço
prestado por ambos ao Poder Judiciário e à sociedade maranhense. <Parabenizo o presidente da Assembleia
por essa inciativa=, acrescentou.

SAÚDE, EDUCAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO

Braide se reúne com diretoria do Porto São Luís

Com pé dentro do MA
Mesmo sem ainda visitar o Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro ganha generoso espaço como jamais se imaginou, na précampanha. Bem antes das convenções para deûnir os candidatos
majoritários, Bolsonaro já é personagem no teatro da disputa do
governo maranhense. E por incrível que possa parecer, toda a discussão é travada a partir do PT e do PDT. O pano de fundo dessa
<desruptura política= é o racha no grupo do ex-governador Flávio
Dino, do qual o senador Weverton Rocha (PDT) partiu para concorrer o governo, confrontando o governador Carlos Brandão
(PSB), o mesmo que com ele disputou como vice a eleição vitoriosa de 2014 e 2018.
Agora, com Brandão no governo, Flávio Dino (PSB) candidato
a senador e articulador da campanha de Lula da Silva no Maranhão, a crise interna PT estadual deixou de ser lengalenga para virar zoada já ouvida na sua Executiva Nacional. É o melhor momento para Jair Bolsonaro entrar no jogo, falando diretamente
aos maranhenses no horário político do PL, ou estimulando os
candidatos majoritários Lahésio Bonûm (PSC), Josimar do Maranhãozinho (PL) e Roberto Rocha, amigo do peito do ex-capitão e
candidato à reeleição contra Flávio Dino, inimigo do presidente
da República.
Enquanto a banda descontente do PT fustiga o ex-governador
socialista, pelo menos três pré-candidatos a governador – Lahésio
Bonûm, Weverton Rocha e Josimar do Maranhãozinho – se articulam para não colocar candidato a senador e apoiar o bolsonarista
Roberto Rocha (PTB). Já o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Júnior
sai pela tangente, contra as brigas políticas e pregando a paz.
Também sem candidato a senador. Ninguém desconhece que o
sonho de Bolsonaro é diûcultar no que puder a eleição de Flávio
Dino. Sem falar que o pedetista Weverton, que se diz lulista histórico, também não é opositor de Bolsonaro.
Assim, pelas rebarbas ou pelo centro, Jair Bolsonaro está com o
pé dentro das eleições maranhenses, assim como vai jogar todos
os trunfos disponíveis para melhorar seu desempenho eleitoral
no Estado e no Nordeste, já que no Norte, as pesquisas o apontam
com melhor aceitação do até do que na região Sul, onde o bolsonarismo reina. Para os analistas, no Norte está o maior rebanho
evangélico proporcionalmente e os mais interessados na aquisição de armas e na mineração clandestina dos garimpos, apoiada
pelo presidente. Dessa forma, a eleição do Maranhão está encalacrada mais do que se imagina, com Jair Bolsonaro jogando pesado
a força do governo.

Quem leva? (1)
Das sete vagas de desembargador criadas no Tribunal de Justiça do Maranhão, três já foram empossados e faltam quatro. Das
que restam, duas serão de juízes de carreira, pelo critério de merecimento, e duas serão disputadas na OAB-MA e no MPE.

Quem leva? (2)
Porém, o presidente do TJ, desembargador Paulo Velten ainda
não abriu o processo de eleição. No MP e na OAB, as vagas são
ocupadas quinto constitucional. Haverá escolha em listas sêxtuplas, cujas campanhas estão fervendo nas duas instituições.

Quem leva? (3)
As listas com os seis nomes serão enviadas ao TJ-MA, que as reduzirá para lista tríplice, e depois encaminhará ao governador
Carlos Brandão, que tem o poder de nomear os dois desembargadores de fora da magistratura.

<Vou votar no Bolsonaro=

Do ex-deputado cassado, Eduardo Cunha, ao criticar o PT e Sérgio Moro.

BRAIDE: A PREFEITURA DE SÃO LUÍS ESTÁ DE PORTAS ABERTAS PARA TODAS AS PARCERIAS QUE TRAGAM BENEFÍCIOS A POPULAÇÃO
O prefeito Eduardo Braide e a diretoria do Porto São Luís se reuniram,
nesta sexta-feira (13), para tratar sobre a instalação do empreendimento,
que deve gerar, somente na fase de
construção, entre 2 mil e 3 mil empregos e cerca de 800 empregos diretos
na primeira fase das operações. Além
disso, serão implementadas contrapartidas nas áreas da educação, saúde
e cultural.
<Em nossa gestão a Prefeitura de
São Luís está de portas abertas para
todas as parcerias que tragam benefícios para a população. Com a instalação do Porto São Luís, serão abertos
novos postos de trabalho, melhorando a distribuição de renda e fortalecendo a economia da nossa cidade.
Também teremos contrapartidas importantes que trarão benefícios para a
educação, saúde e o setor cultural de
forma direta, mas toda a nossa cidade
tem muito a ganhar=, destacou o prefeito Eduardo Braide.
Participaram da reunião, o diretor
presidente do Porto São Luís, Gerson
Luiz Pertelle; o gerente de Construção
do Porto São Luís, Thomáz de Castro
Baker; Juliana Trench Orru, representante Jurídica do Porto São Luís; Fabi-

ano Figueiredo, representante Jurídico e Institucional Local do Porto São
Luís; e os secretários municipais de
Obras e Serviços Públicos, David Col
Debella; e de Educação, Caroline Marques Salgado.
O diretor presidente do Porto São
Luís, Gerson Luiz Pertelle, aûrmou
que o encontro, além de tratar de trâmites burocráticos para a implantação do empreendimento, foi uma forma de estreitar os laços com a atual
gestão municipal da capital. <Estamos
aqui hoje para reaûrmar o nosso compromisso em contribuir com o desenvolvimento da cidade. São Luís é sabidamente o melhor local do Brasil para
a instalação de um empreendimento
deste porte, por isso, queremos ter
uma relação de proximidade com a
gestão pública e a sociedade=, aûrmou.
A instalação do Porto São Luís abrirá diversos postos de trabalho na capital. Somente na fase de construção
serão gerados de 2 mil a 3 mil novos
empregos diretos. Quando entrar em
operação, na primeira fase serão abertos de 600 a 800 novos postos de trabalho diretos e a estimativa é que sejam gerados quatro vezes mais em-

pregos indiretos, injetando recursos
na economia local.
Segundo Gerson Luiz Pertelle a meta é fazer com que a maioria desses
empregos ûquem com proûssionais
de São Luís. Para isto, estão sendo formalizadas parcerias com instituições,
como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Sindicato
das Indústrias da Construção Civil
(Sinduscom-MA) para a capacitação
da mão de obra local.
Além dos novos empregos, a instalação do Porto São Luís inclui contrapartidas que trarão mais benefícios
para a população de São Luís como a
construção de um posto de saúde,
uma creche e uma escola na área de
inüuência do empreendimento.
Também estão inclusas nas condicionantes para a instalação do empreendimento na capital a execução de
ações de interesse social com a comunidade do entorno, o que já vem sendo realizado, bem como medidas de
salvaguarda para o patrimônio imaterial como o fortalecimento de grupos
de bumba meu boi sediados na região
de instalação e operação do Porto São
Luís.

Podem acabar neste ûm de semana as especulações sobre a desistência do deputado federal Josimar do Maranhãozinho (PL) de concorrer ao Palácio dos Leões e
passar a apoiar o candidato do PDT, Weverton Rocha,
indicando-lhe o vice.

1

2
3

O desfecho desse enredo passou pelos presidentes Jair
Bolsonaro (Planalto), Arthur Lira (Câmara dos Deputados) e nacional do PL, o ûcha-suja Valdemar Costa
Neto. Nesse caso, Josimar levará consigo, uma penca
de deputados e prefeitos.
O Maranhão vai receber R$ 232,4 milhões do total de R$
7,6 bilhões do excedente de arrecadação da União em
leilões do pré-sal do petróleo, promovidos pela Petrobras. Bolsonaro sancionou o projeto do Congresso que
trata da divisão da bolada.

3ª via sumiu (1)
A eleição de governador do Maranhão segue muita parecida
com a de presidente da República. Enquanto Lula e Jair Bolsonaro
deixam a 3ª via comendo poeira, no Maranhão a corrida entre
Carlos Brandão e Weverton Rocha está longe de ser alcançada.

3ª via sumiu (2)
Por aqui, o ex-prefeito Edivaldo Jr não consegue avança, Josimar do Maranhãozinho pode desistir para apoiar Weverton, assim como no âmbito nacional, Ciro Gomes empacou sem chegar
a dois dígitos nas pesquisas e João Doria não passa de 5% nas pes-
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Negros, atores de resistência e luta
PAULO SERGIO GONÇALVES
Professor de Sociologia e coordenador
do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e
Indígenas da Estácio.

Mais uma data alusiva à libertação
dos escravos no Brasil se aproxima e,
mais uma vez, este assunto é urgente
e necessário. E creio que será desta

forma por muito e muito tempo. Não
é de se admirar que em nosso país, se
fale tanto da Lei Áurea mas se fale
muito pouco dos movimentos abolicionistas e dos negros nascidos livres
e de grande renome que construíram
pontos importantes da história da sociedade brasileira. Exemplos como
José do Patrocínio, que ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras e
era integrante da Liga dos Homens de
Cor, movimento abolicionista muito
importante para o processo de libertação acontecido em 1888.
Este esquecimento, muita vezes de
forma proposital, além de sutil, é responsável pela manutenção do mito
da democracia racial onde é muito
importante que se veja, no negro contemporâneo, a sombra da mão misericordiosa do branco. Isto quer dizer
que muitos mecanismos invisíveis alimentam e mantém o racismo tal como ele se apresenta hoje.
No momento da instituição da Lei
Á

Áurea, por exemplo, o número de negros livres e alforriados já superava os
escravizados. Conclui-se, assim, que o
processo de libertação do negro brasileiro foi construído por mãos negras.
A negação de se enxergar o negro como ator e autor de seu próprio movimento de resistência, coloca a população negra num lugar de subserviência que é mantido no inconsciente da
população brasileira.
Precisamos, neste 13 de maio, assumir nosso papel, como negros, de atores de nossa resistência e, consequentemente, de nossa luta. Salve Zumbi
dos Palmares, José do Patrocínio, João
Candido, Abdias Nascimento, Lélia
Gonzales, Milton Santos, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro e todos os outros
negros e negras que, anonimamente,
resistem todo dia com seus corpos e
suas presenças em todos os sítios de
nossa sociedade em busca da abolição completa, que não aconteceu
com o 13 de maio de 1888.
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População negra continua excluída
SÍLVIO BEMBEM
Doutor em Ciências Sociais-Política
(PUC/SP). Foi Secretário-Adjunto de Estado da Igualdade Racial no governo do
Maranhão, Jackson Lago (2007-2009).

Em 13 de maio de 1888, foi declarada a
abolição formal da escravidão dos africanos/as negros/as. Só em pensar do que foi
esse período de mais de três séculos de exploração forçada, atrocidades e desumanidades, já causa profunda indignação.
Mas não é nenhuma novidade de que da
Independência do Brasil do Império de Portugal (1822), a Abolição formal da escravidão
(1888), a Proclamação da República (1889) e
da promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891), aos dias atuais, é a população
negra a que ainda vive sem cidadania plena e
necessitando de políticas públicas focadas
para sua mobilidade social e ascensão aos
postos, espaços de poder estratégicos, convencionados como pertencentes (ou capturados) a uma <elite=.
Por que insisto nesses temas da escravidão, do racismo, das desigualdades e concentração da riqueza? Por considerar serem
as causas do grave problema no objetivo de o
Brasil conseguir avançar numa dada democracia com mais integração da população
negra e pobre, que é a maioria da base da pirâmide social da nação.
O legado da nossa formação social, colonizada, escravista, dependente, eurocêntrica, conservadora, elitista, branca e masculina tem que continuar sendo estudado no
sentido de se entenderem as nossas desigualdades e poder superá-las. E é uma disputa renhida, dura.
Considero importante revisitar-se o Relatório do Plano de Ação, fruto da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância,
realizada na África do Sul, em 2001 (período
do governo de Fernando Henrique Cardoso,
quando este reconheceu a existência de racismo no Brasil), muitas propostas foram
aprovadas e tiveram o objetivo de propor e
orientar políticas voltadas para o ûm da discriminação e exclusão dos segmentos étnicos no mundo. Considero que uma dessas
propostas do Plano de Durban tem tido um
peso muito signiûcativo, a do campo da educação, resultando na adoção das políticas de
cotas para acesso ao ensino superior e que

depois avançaram para Políticas de Ações
Aûrmativas, resultados também de lutas dos
movimentos sociais negros, militantes, pesquisadores, intelectuais antirracistas.
Sem sobre de dúvida, é preciso que se
continue lutando pela defesa de política de
acesso à educação pública e de qualidade
aos despossuídos de direitos mínimos na sociedade. Repito: é a população negra que,
em maioria, continua excluída.
São muitos os indicadores sociais que
apontam serem os negros e negras que estão
em piores condições socioeconômicas e de
sub-representações, seja no acesso à saúde,
educação, emprego formal e renda, moradia
digna, segurança seja no acesso ao poder.
E, nessa conjuntura da barbárie, com a
gravíssima crise da pandemia da covid-19
(que tirou vidas de mais 660 mil pessoas), a
crise econômica (com desemprego em massa), e consequentemente, o aumento da violência policial nas áreas periféricas (com o
genocídio da juventude negra) e do feminicídio que está vitimando as mulheres (em
sua maioria negras).
A percepção é que, com as muitas barbáries que vêm acontecendo no mundo, e fundamentalmente, o Racismo 4 que agora se
reapresenta de forma explícita e não mais
velada no Brasil (nos EUA, de certa forma, é
encarado mais frontalmente, vide o assassinato, no dia 5 de maio de 2020, com requinte
de tortura do negro George Floyd por policiais brancos e que inspirou lutas de protestos
antirracistas e foi um fato que pautou o debate na disputa da eleição presidencial de
Joe Biden versus Donald Trump em 2020). É
preciso também lembrar que o Racismo Estrutural sempre existiu na sociedade. Segundo o pesquisador Sílvio Almeida, <o racismo
é sempre estrutural, ou seja, ele é um elemento que integra a organização econômica
e política da sociedade=. Principalmente nas
teses do racismo cientíûco, sobretudo, nos
trabalhos do médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues, radicado na Bahia, que,
no ûnal do século XIX, fez estudos raciais na
área de medicina legal, focado na tese da inferioridade física e mental dos negros e mestiços no Brasil, associado às ideias do italiano Cesare Lombroso (médico psiquiatra, foi
o principal fundador da Escola Positiva, ao
lado de Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, responsáveis por inaugurar a etapa cientíûca
da criminologia no ûnal do século XX). Lombroso e Nina Rodrigues (e suas teses do crânio do criminoso) reforçaram a concepção
do racismo cientíûco e a discriminação racial (atribuição de tratamento diferenciado a
membros de grupos racialmente identiûcados). Por isso penso que é preciso que os movimentos sociais antirracistas busquem certa unidade para se continuar lutando pelo
direito de viver com respeito, dignidade e liberdade. Daí o tema de qual democracia ou
governo queremos. Isso é fundamental. É
preciso, ainda, estar atento ao processo eleitoral de 2022.
É fato que, a partir da década de 1990,
houve uma sensível melhora do padrão distributivo no Brasil. E, no governo Lula, iniciado em 2003, avançou-se na implementação
de políticas sociais de igualdade racial, criando-se oportunidades com ações exitosas,
como a criação do 1º Ministério da Igualdade Racial na República; a elaboração do 1º

Plano Nacional Brasil Quilombola (com o
objetivo de dar visibilidade e buscar resolver
os conüitos históricos dos descendentes de
escravos, os nossos quilombolas); instalação
do primeiro Conselho de Promoção da
Igualdade Racial, realização da 1ª e 2ª Conferências Nacional de Igualdade Racial; cooperação internacional com a África; implementação de políticas de ações aûrmativas,
tendo por objetivo as cotas, e o programa
Universidade para Todos; a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial (apesar de críticas
do movimento negro quando trata das terras
de remanescentes de quilombo, art. 68 da
CF/88); aprovação da Lei 10.639/2003 e
11.645/2008 (com objetivo de discutir a história dos afrodescendentes e indígenas nos
currículos escolares); indicação do 1º ministro negro para cargo no STF, Joaquim Barbosa; o aumento de negros ocupando cargos
estratégicos em órgãos do Governo Federal.
Na Educação, com o Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e a expansão
universitária das Instituições Federal de Ensino Superior (IFES), houve um aumento
considerável de negros(as) com acesso aos
cursos superiores, o que inüuencia diretamente na melhoria do acesso ao posto de
trabalho e melhor renda e, consequentemente, na qualidade de vida.
Na Educação, com o Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e a expansão
universitária das Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES), houve um aumento
considerável de negros (as) com acesso aos
cursos superiores, o que inüuencia diretamente na melhoria do acesso aos postos de
trabalhos e melhor renda, com consequentemente melhoria na qualidade de vida.
Na conjuntura, o que se observa é a pouca
importância dispensada pelo atual desgoverno do autoritário e irresponsável Bolsonaro, ao fortalecimento das políticas de
combate às desigualdades, ao contrário, havendo sua extinção, com a negação da ciência, desvalorização de cientistas e pesquisadores assim fazendo um movimento na contramão do que aconteceu nos governos Lula
e Dilma. O que se assiste é o Governo Federal
inerte, na verdade, o desgoverno é a própria
barbárie. Vivencia-se uma situação de completa incompetência política e de gestão, vide a crise da pandemia e econômica, que está causando a elevada taxa de inüação que
bate recorde, e mais exclusão das populações mais pobres, e o desalento e desencanto dos jovens com o Brasil.
Nesse sentido, para o movimento social
negro (este que tem o protagonismo na luta
contra o racismo) ûca aqui o seguinte desaûo: ou se participa ativamente da política,
organizando-se e lutando-se de forma uniûcada, do contrário, as desigualdades raciais e
a exclusão continuam.
E uma boa estratégia pode ser reviver Palmares de novo, inspirados na luta de Zumbi
do Palmares, no sentido de mitigar as desigualdades raciais e sociais, sabendo que a
democracia brasileira só vai se realizar se tiver a representação de todos os setores da
sociedade na estrutura do poder político e
econômico. Logo isso não será dado, e, sim,
conquistado com projeto de poder, com
muita luta, disputa; mas sem romantismo
social, ingenuidade e ilusão.

Alfabetizar as
crianças do nosso
país é um
compromisso de
todos
MARCIA FERRI
Gerente de projetos de Políticas Públicas em Alfabetização
no Instituto Natura
O mundo só será justo, próspero e solidário quando a
educação for de todos e todas e para todos e todas. Para
que o Brasil possa avançar em seu processo de desenvolvimento social e econômico é fundamental que a
educação se torne uma prioridade na agenda de gestores e lideranças públicas.
E para a educação avançar, precisamos priorizar alfabetização das crianças até 7 anos de idade, conforme indica a BNCC. A alfabetização é um dos períodos mais
delicados e importantes da formação de um indivíduo, uma vez que a pessoa alfabetizada, que domina a
leitura, a escrita e a interpretação de textos, tem maior
acesso aos seus direitos, à cidadania, à educação, ao conhecimento e, consequentemente, melhores oportunidades e qualidade de vida.
Quando o estudante não é alfabetizado na idade certa, sua trajetória escolar ûca comprometida. Isso se reüete em altas taxas de reprovação, distorção idade-ano,
abandono e evasão. Para o sucesso na alfabetização, é
preciso um currículo claro, sequencial e exigente com
metas bem delimitadas, além desses elementos é fundamental que os processos de avaliação dos alunos e de
formação de professores estejam coordenados.
No Brasil, vivemos uma tragédia silenciosa. 51,2% das
crianças do 2º ano do ensino fundamental não apresentam habilidades e competências esperadas para serem
consideradas alfabetizadas (Saeb 2019).
A pandemia, certamente, agravou a situação. Os números, que já eram alarmantes, devem piorar. Nos quatro estados que atuamos desde 2019 3 Amapá, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo 3 uma avaliação de üuência revelou que 52% dos alunos encontravam-se na categoria de <não-alfabetizados=.
Em 2021, este dado saltou para 74%. Por isso, aplicar
estratégias de recomposição das aprendizagens, analisando e selecionando as habilidades essenciais é fundamental para a educação do Brasil e, principalmente, para a etapa de alfabetização neste momento.
Embora 80% das matrículas dos alunos em fase de alfabetização sejam de responsabilidade dos municípios,
acreditamos na colaboração entre estados e municípios
na construção da sustentabilidade de políticas públicas
para alavancar a alfabetização das crianças na idade
certa nos territórios.
Existem muitas alternativas capazes de recompor as
perdas da aprendizagem ocorridas ao longo dos últimos
dois anos, tais como: Priorização curricular; aumento
do tempo de instrução; adaptação de práticas pedagógicas; formação docente especíûca; avaliação diagnóstica; material didático apropriado, entre outros.
Políticas de educação levam tempo para dar resultados efetivos. Assegurar a continuidade de programas de
alfabetização que já estão em andamento e mostrando
resultados deve ser uma política de Estado e não apenas
de governos, pois estes são transitórios.
Alfabetizar as crianças do nosso país é um compromisso de todos: sociedade, estados, municípios. Vamos
nos mobilizar e fazer juntos!? Porque juntos temos mais
força!
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Mexa-se, eis o segredo de uma longa vida
RUY PALHANO
Psiquiatra

As recomendações médicas sobre
atividades físicas já são por demais
conhecidas entre nós. Diﬁcilmente
médicos ou outros proﬁssionais da
saúde e de outras áreas aﬁns, em suas
práticas, deixam de recomendar, já
que todos reconhecem o valor preventivo e terapêutico da atividade física ante os agravos à saúde.
Desde logo, faz-se necessário distinguir a diferença entre atividade física e exercício físico. O primeiro é
qualquer movimento realizado pelo
corpo (musculatura) que resulta em
gasto calóricos. Já exercícios físicos
são atividades regulares, sistematizadas, sequenciadas de movimentos
para alcançar determinados objetivos.
Um dos motes principais dessas recomendações é enfrentarmos o sedentarismo, uma condição que nos
predispõe às doenças e a outros problemas de saúde. Entendemos por sedentarismo a inexistência ou restrição acentuada de atividade física. O
sedentarismo, por outro lado, atinge
quase a metade da população brasileira (45,9%) e está por trás de 13,2%
das mortes no país, segundo uma pesquisa publicada pela revista médica
The Lancet Medical Journal (julho,
2016).
A pesquisa mostrou ainda que 5,3
milhões de mortes por ano no mundo
estão relacionadas ao sedentarismo.
Para os pesquisadores, a falta de atividade física diminui a expectativa de
vida da mesma forma que o tabagismo e a obesidade. E essa condição,
responde por 10% das doenças não
transmissíveis, como diabetes, câncer
e problemas cardiovasculares. Para a
OMS, praticar esportes é fundamental
para o corpo e para a mente e ajuda a
prevenir doenças como diabetes e hipertensão e outros agravos. Segundo
a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o sedentarismo é considerado
o quarto maior fator de risco de mortes no mundo.
A pesquisa chama atenção para os

malefícios do sedentarismo e o perigo
de morte associado a esse estilo de vida. Os cientistas ressaltam que passar
mais de oito horas por dia trabalhando sentado aumenta as chances de
morte prematura em 60%. Ao mesmo
tempo o mesmo trabalho realça que
que exercitar-se durante uma hora
por dia pode contrabalançar os efeitos nocivos de trabalhar sentado por
longos períodos.
Nessa perspectiva, a cada dia crescem as evidências que o homem contemporâneo, produto de uma era repleta de novos conhecimentos tecnológicos e de muitos ouros avanços cientíﬁcos pode viver mais e melhor.
Esta é, certamente, uma das mais importantes notícias que todos nós queríamos ouvir, pois a busca da longevidade e da vida eterna é uma das mais
antigas e permanecerá sendo, uma
das mais importantes aspirações humanas.
Nos últimos 50 anos demos um salto muito grande na conquista da qualidade e em nosso estilo de vida e para
atingirmos esses patamares de crescimento, desenvolvimento e bem estar
geral foi necessário a colaboração de
muitas áreas proﬁssionais: Psiquiatria, psicologia, Nutrologia, Biologia,
Bioquímica, Imunologia, Fisiologia,
Genética, Farmacologia, Neuroﬁsiologia e das ciências comportamentais.
O conhecimento adquiridos ao longo
do empo por essas áreas, são enormes
o que em favorecido o prolongamento
da vida e a garantia de novos modos
de vidas saudáveis.
Dados do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento –
PNUP, de 2016, dão conta de que, a cada ano, cerca de 300 mil brasileiros
morreram em decorrência de doenças relacionadas à inatividade física.
Em outras palavras, o sedentarismo
mata muitas pessoas em nosso país e
no mundo.
A atividade física e os exercícios físicos diminuem o risco de declínio
cognitivo e demência. Isto é, uma pessoa com baixa atividade física diária,
apresenta um risco 2
vezes maior de desenvolver Doença de Alzheimer (DA), em comparação com um exerça um exercício físico regular.
Os estudos também demonstram
que não é só através do exercício físico
ou da atividade física que se vive bem,
pesar de serem incontestáveis seus
valores, o incremento das atividades
cognitivas, ocupacionais, recreativas,
a arte, a criatividade, e outras atividades intelectuais e ocupacionais, são
condições fundamentais, para se assegurar maior desempenho cognitivo
e garantir qualidade de vida em todas

as etapas da vida, sobretudo na velhice.
Não é de hoje que se sabe que a
ocupação é fonte de saúde. Desde que
essa ocupação seja inspirada por prazer e disposição. Isto é, exercer atividades prazerosas e que lhe promova
contentamento. Entre as doenças
neuropsiquiátricas e emocionais
muito comuns nessas condições, encontra-se: quadros depressivos, com
variadas gravidades, transtornos desadaptativos, transtornos ansiosos
(TAG), desajustes emocionais, uso de
álcool (alcoolismo) e de outras drogas. Obesidade mórbida, insônia, alterações do humor e do apetite, hipopragmatismo e da função executiva,
ﬁguram entre os principais transtornos médicos e psicossociais muito associados ao sedentarismo.
A atividade física e a ocupação estimulam a funcionalidade dos neurotransmissores cerebrais, as quais são
substâncias imprescindíveis à nossa
saúde global (física, psíquica e social),
sem os quais, diﬁcilmente, desfrutaríamos com plenitude de saúde e
bem-estar. São substância proteicas,
vitais para garantir as funções do cérebro e de muitos outros órgãos indispensáveis à saúde.
Entre essas substâncias, destacamos os hormônios ocitocina e vasopressina e os neurotransmissores dopamina, serotonina, noradrenalina e
dezenas de outras substâncias fundamentais para o nosso equilíbrio biopsicossocial, comportamental e da
nossa súde em geral.
A dopamina, fonte do prazer, de
alegria e bem estar. A serotonina (5hidroxitriptamina ou 5-HT) é substância fundamental para as nossas
atividades na vida. Exerce um papel
importante no cérebro, pois regula
várias funções: a ira, agressão, temperatura corporal, humor, sono, vômito
e apetite, entre outras. A endorﬁna,
um verdadeiro analgésico endógeno,
é uma substância que reduz o estresse, a tensão, a dor a tensão e a ansiedade, promovendo sensação agradável de bem-estar, relaxamento, tranquilidade e equilíbrio.
Nossa vitalidade e nosso comportamento dependem da funcionalidade de todas essas substâncias e de
muitas outras em nosso cérebro. Isso
garante tudo o que fazemos, o que
pensamos, o que sentimos e reagimos. Nossa motivação, nosso prazer e
a nossa felicidade dependem, da integração funcional dessas substâncias
em nosso cérebro. Portanto, tratar
bem dele é nosso dever e nossa obrigação e nada melhor que uma vida
ativa, feliz, prazerosa e pragmática.
Mexa-se!

<Olhar Divino=: uma exposição imperdível
retrata o fogo mediante o qual o Espírito Santo se apresentou aos apóstolos; a pomba, que simboliza o próprio
Espírito Santo; a ﬁgura do Imperador,
sua coroa e cetro; o Mordomo-Régio;
o mastro; a Procissão do Divino; doces
e licores.
Contudo, a Festa do Divino Espírito
Santo no Maranhão é também daquelas manifestações que necessitam ser
acolhidas e enaltecidas pela sociedade e pelo poder público local. Isso sob
pena de deﬁnhar ou até mesmo desaparecer, especialmente no contexto
A Festa do Divino Espírito Santo é da terrível pandemia de Covid-19, que
um evento religioso associado à Igreja provocou o distanciamento social e
Católica que normalmente acontece prejudicou as aglomerações humasete semanas depois da Páscoa. Ela se nas.
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EDEN JR.
Economista e Relações Públicas (edenjr@hotmail.com.br)

fotos estão presentes, sob a visão particular de cada um dos expositores, os
elementos essenciais da festa: a procissão, o mastro, as caixas, as caixeiras, a culinária, o Imperador, o Mordomo-Régio, as crianças, as vestimentas, a devoção e a força religiosa e
popular. São imagens, que mesmo
sob perspectivas díspares, formam
um harmônico e vibrante mosaico de
elementos da festa.
Outras nuances deixam mais peculiar a exposição. As fotograﬁas estão
amparadas em papéis reciclados – estes também obras de artes – produzidos em oﬁcina desenvolvida no Estaleiro Escola Luiz Phelipe Andrès em
parceria com o Instituto Estadual de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão. Integram ainda a programação a atividade <Divinos Toques=,
que apesenta vídeos com depoimentos de personalidades ligadas à celebração e uma playlist musical com
cânticos e toques tradicionais das
Caixeiras do Divino, além de um documentário do historiador e pesquisador Sebastião Cardoso abordando a
Festa do Divino.
Logo, é em todo louvável a iniciativa de Cláudio Pinheiro e do Museu da
Imagem e do Som do Maranhão em
oferecer a mostra <Olhar Divino=, valorizando e chamando a atenção para
a necessidade de manutenção de uma
das nossas mais representativas manifestações culturais. O público tem a
oportunidade, diga-se imperdível, de
conferi-la até o dia cinco de junho.

Racismo não é um
desporto
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Ilha de São Luís. Membro das
Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.

Nas últimas semanas assistimos atônitos casos de
ofensas racistas que a nós chegaram por meio de noticiários e redes sociais. Situações vistas em jogos do
Campeonato Brasileiro e das copas Sulamericana e Libertadores são estarrecedoras.
Comportamentos que colocam o ser humano na posição mais baixa na escala evolutiva. Não aquele contra
quem a ofensa é cometida, mas aquele qualiﬁcado como autor da afronta.
Racismo não pode ser tomado como uma brincadeira, sequer de mal gosto. Tirar sarro de outro em razão de
sua cor não está nas regras do desporto, seja ele encarado proﬁssionalmente ou como mero lazer.
Xingamentos tomaram conta das redes sociais e das
arquibancadas. O espaço que deveria servir para o bom
embate de posições, de uso para incentivar o seu time
na busca da vitória, serviu como palco para cenas deploráveis.
Arremessos de bananas, imitação de gestos comuns
aos macacos, xingamentos racistas. Tudo dentro de uma
arena esportiva que deveria servir a um único objetivo,
tendo o futebol como eixo central.
Os casos que trago aqui aconteceram na Argentina,
em jogos de times brasileiros contra o River Plate e o Boca Juniors. Lá, apenas 0,4% da população se declara
afrodescendente, o que enfraquece as políticas públicas
de combate ao racismo.
A própria Constituição <Hermana= estabelece que o
governo federal deve priorizar a imigração europeia, como uma espécie de política de priorização da pele clara.
Assim, o debate do racismo corre à margem da sociedade.
Apesar de toda repercussão, fatos se sucederam dia
após dia durante algumas semanas. Torcedores identiﬁcados, chamados à delegacia, pagaram o equivalente a
alguns reais e já estavam nas ruas a rir da situação que
provocara. Inaceitável.
Por outro lado, os casos agitaram os bastidores das
entidades que representam o futebol sulamericano. Várias confederações, dentre elas a Conmebol e CBF anunciaram medidas mais duras e imediatas para reprimir
atos racistas. Além do clube, penas mais duras contra a
prática, que, infelizmente, não chega a ser crime em todos os países.
A Conmebol já anunciou o aumento de valores das
multas para 100 mil dólares, cerca de meio milhão de reais. A CBF prometeu punições mais severas para a temporada 2023, o que pode incluir com perda de pontos
aplicada ao time cujo torcedor ou jogador venha a cometer ato racista.
Embora manifestado nas arenas esportivas, o racismo é, na verdade, um comportamento social. No estádio, ele apenas manifesta aquilo que parte da sociedade
ainda guarda consigo como uma herança cultural.
Na mesma semana em que o fato ocorreu em estádio
argentino, tivemos um caso de grande repercussão no
Brasil, em que uma defensora pública aposentada xingou um motorista de entregas, de macaco. Basta!
Chamar alguém de macaco não é um mero xingamento. É crime de racismo. Ofende o moral de quem é
vítima. Mas ao mesmo tempo coloca o agressor como
um ser humano ultrapassado em sua pequenez.
O pensamento retrógrado, que remete a reprodução
de um comportamento do século XIX, em que pessoas
de cor eram vistas como inferiores. Onde essas pessoas
que continuam a agredir ﬁcaram na escala de evolução?
Em que época elas ﬁcaram estacionadas?
São em manifestação como essas – do estádio de futebol, que constitui uma arena pública – que boa parte dos
cidadãos mostram sua identidade e reproduzem ao
mundo a imagem de um país atrasado.
Vale destacar que os crimes cometidos na Argentina
não podem ser classiﬁcados como de xenofobia, mas de
racismo. Foram propositada e intencionalmente direcionadas a pessoas de cor, de pele parda ou preta e não
porque eram brasileiros.
Não apenas o Brasil, mas a América do Sul também é
negra, construída com a força de trabalho de africanos
que para cá vieram realizar trabalhos forçados. Muitas
das angústias e problemas sociais vividos lá são também
os de cá.
Mesmo que em nações distintas, somos, ou deveríamos ser, um só povo. Unidos sob a bandeira da esperança, do respeito e da fraternidade. Retardamos, mas ainda é tempo de rompermos com as amarras que nos
prendem a uma formação de base colonialista, sob a lógica da exploração e da segregação entre comuns.
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São Luís, terça-feira, 19 de abril de 2022

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

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

Proteçãoàspessoas
comSíndromedeDown
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.

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

O

governador Carlos Brandão,
junto à comitiva do Estado,
sancionou projetos de lei,
de autoria do deputado estadual Duarte Júnior, que garantem
direitos e proteção às crianças, jovens
e adultos com Síndrome de Down.

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: 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: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO 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 requisitos 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://lagodapedra.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.
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dor por sancionar esses projetos. Um dia de conquistas para
Genivaldo Silva Carvalho
Gerente substituto de Compras e Contratos da EMAP
as pessoas com Down”.
O diretor da APAE São Luís, Sebastião Rolim, avaliou a sanção das leis como um apoio fundamental na luta pelos direitos
A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o
das pessoas com Down. “Não se sentir sozinho na luta é valio- nº 35.751-1, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art.
so nesse momento. Saber que o governo está do nosso lado in- 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face
centiva ainda mais pela busca de mais espaço na sociedade”.
das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente

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.

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 Oﬁcial, 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 eﬁcácia de escritura pública – Contrato número 0010078762, assinado em
São Paulo/SP, em data de 22 de junho de 2020, ﬁrmado com a Fiduciante Jalcileide Franco Santos, RG n° 032132262006-1 SESP/MA, e CPF n° 039.978.05300, 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, ﬁca 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).

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:MA00045041
CONTRATO:H65931
CPF:035987201;
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;

SERVENTIA EXTRAJUDIDICAL DO 1° OFÍCIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS - MA
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
INTIMA: ROBSON RODRIGUES LIMA | INTIMA: CECÍLIA LIMA RODRIGUES
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 RODRIGUES, 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 conhecidas 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.

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 REFORMA 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 EIRELI, 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

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: REGISTRO 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 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
requisitos 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://lagodapedra.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, 10 de maio de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

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

Roubos a residências
caem 54% em abril
BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO
P01

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

Praia da
Ponta d’Areia
São Luís

Praia Ponta do
Farol - São Luís

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA
09/05/2022

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

PRÓPRIO

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

PRÓPRIO

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

P06

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

P07

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

P08

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

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

PRÓPRIO

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da
CAEMA e Círculo Militar

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

PRÓPRIO

Em frente à descida da rua
São Geraldo

PRÓPRIO

À direita da Elevatória Iemanjá II

PRÓPRIO

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

PRÓPRIO

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

PRÓPRIO

P09
P10

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

P11

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

P12
P13

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

P14

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

P15

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

Praia de
São Marcos
São Luís

Praia do
Calhau
São Luís

Praia do
Olho d’Água
São Luís

Praia do Meio
São José de
Ribamar

Próximo ao Bar e
02º28’05.20”S
P16
IMPRÓPRIO
POLICIAMENTO
Restaurante ILHA
Capiau 2FOI REFORÇADO
44º12’22.70”O NAS REGIÕES DA GRANDE
P17

02º27’50.80”S

Em frente à rampa principal

PRÓPRIO

do Araçagy
acesso a praia
44º11’55.0”O
Com
o reforPraia
ço
prede
ven
tivas e ostensivas do
Sãode
Joséações
de
02º27’47.90”S
Ribamar
Em
frente
ao Bar
Atalaia
P18 tema
Sis
de Segurança Pública, a par
tirdade
ações PRÓPRIO
integra44º11’29.0”O
Praia do Araçagy
Em
frente
ao
Bar
e
02º27’33.50”S
das
tre
as
po
lí
ci
as
Ci
vil
e
Mi
li
tar,
a
Re
gião
Me
tropoliPRÓPRIO
P19 en
Paço do Lumiar
Restaurante Rainha
44º10’32.20”O
ta
na
de
São
Luís
gis
trou
uma
re
du
ção
de
Praia re
Olho
de Porco
Em frente
ao
Las
Vegas
Bar 54% no nú02º27’33.50”S
PRÓPRIO
P20
Paço do Lumiar
Restaurante
mero44º10’32.20”O
de ocorrên
cias nos casos ede
roubos a residências
Praia Olho de Porco Última barraca antes da foz do igarapé
02º27’22.70”S
P21
PRÓPRIO
dotro
Mangue
Porco
44º10’22.20”O
no
mês
de abril naRaposa
Região Me
poSeco/Olho
litanadede
São Luís,
em
02º27’00.4”S
Praia
do
Mangue
Em
frente
à
Bibliot.
do
Caranguejo
próx.
com
ra
ção
ao
ano
pas
sa
do.
PRÓPRIO
P22 pa
44º09’47.20”O
Seco - Raposa
às barracas da Val e do Sr. Pedro
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.

No mês passado, foram registrados
23 casos desses crimes, contra 51
contabilizados para o mesmo
período do ano passado.
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

O resultado positivo é fruto do reforço no policiamento nas regiões da Grande Ilha que registravam o maior
percentual desses crimes.
Nesses locais, policiais em motocicletas e viaturas realizaram incursões por bairros e nas principais aveniESTADO DO MARANHÃO
das.
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA,
As ações são
cen
tradasE ENERGIA
também
no âmbito das invesCOMÉRCIO
- SEINC
COMISSÃO
SETORIAL
DE da
LICITAÇÃO
tigações eAVISO
preDE
ven
ção
por
meio
Po
lícia Civil, que tem
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – CSL/SEINC
ADMINISTRATIVO
Nº 089319/2022
– SEINC/MA
agido diuPROCESSO
turnamen
te para com
bater es
sa prática.

“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 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

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.

GERAL
São Luís, sábado e domingo, 14 e 15 de maio de 2022
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Marcos Davi
E-mail: mdavicarvalho@hotmail.com

oimparcial.com.br

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

BLACK & WHITE

CULTURA E SABORES

Festival Maranhense da
Cachaça será em julho

Foi Balada! Niver de
Nedilson Machado

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

O

FOTOS: VERUSKA OLIVEIRA

Sindicato das Indústrias de
Bebidas,
Refrigerantes,
Água Mineral e Aguardentes
do Maranhão (Sindibebidas) realizou na quarta-feira (11) o
lançamento do I Festival Maranhense
da Cachaça, Cultura & Sabores, que
será realizado de 28 a 30 de julho, no
Multicenter Negócios e Eventos – São
Luis.
O evento, que 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 Maranhão será
uma vitrine nacional para toda a cadeia produtiva de cachaças produzidas em alambiques maranhenses e
que vem conquistando espaços cada
vez maiores, no segmento de bebidas
do país.

MADALENA NOBRE PRESTIGIOU
EVENTO, QUE FOI UM SUCESSO

O

De acordo com o Instituto Ecobioo,
correalizador do evento, deve passar

A PARCERIA DE JORGE FORTES (SINDIBEBIDAS) E ANDERSON GALDINO (ECOBIO)
pelo Festival, mais de 30mil pessoas,
que visitarão cerca de 100 estandes e
uma volumosa oportunidade de negócios, além de capacitações e shows.
Os principais produtores e empresas ligadas ao segmento de bebidas
estarão trocando experiências e apresentando ao público, os seus rótulos e
linhas de bebidas. O Maranhão é destaque entre os demais estados do Nordeste e já conta com mais de 200
alambiques, que produzem cachaças
com sabores reﬁnados em várias regiões do estado. O setor vive um momento especial e o Festival deve ampliar os apreciadores da bebida e gerar novas oportunidades. O lançamento foi bastante prestigiado pela
imprensa local, lideranças empresariais e autoridades. A expectativa é de
grande sucesso para o evento. Ainda
este mês de maio acontecerá, a Expo
Indústria 2022 no mesmo local (Mul-

ticenter) e vamos aguardar o mês de
julho, que será de grandes realizações,
para brindar mais essa conquista ao
estado.

RAMUNDO COELHO, EDILSON BALDEZ E
ALBERTINO LEAL SÃO PARCEIROS DO
FESTIVAL

A comemoração de aniversário do jornalista e colunista social, Nedilson Machado reuniu um seleto grupo
de amigos, em um requintado buffet, no bairro do Calhau, área nobre de São Luis.
A festividade foi nos ritmos de balada no saudoso estilo anos 80 e hits do momento, que alegrou os convidados e colocou todos para dançarem.
O tradicional <Parabéns á você= e o apagar das velinhas, foi ao lado de um bolo temático, que evidenciava,
o lado gente boa do aniversariante, que circula nos principais eventos dentro e fora do Maranhão.
Nedilson Machado é sinônimo de alegria, simpatia e
suas festas são sempre com muito bom gosto e elegância. Saúde, Harmonia e Felicidade Plena ao aniversariante. Parabéns!

NEDILSON MACHADO COM JOAQUIM E JACIRA HAICKEL

FESTANÇA DOBRADA

O maior São João do Brasil é no Maranhão

CERIMONIALISTAS, MARCELO CLÁUDIO E GISELA DINIZ.

Ao lado dos secretários, Paulo Victor (Cultura) e Paulo Matos (Turismo),
o governador Carlos Brandão apresentou todos os detalhes do São João
do Maranhão, em coletiva realizada
no Palácio dos Leões.
Os festejos juninos iniciam dia 27
deste mês e prosseguem até 31 de julho, em vários arraiais na Região Metropolitana de São Luís e interior do
estado. Serão mais de 800 atrações e a
previsão é de cerca de 450 mil visitantes no período. Será o maior São João
do Brasil.

Para que os grupos possam montar
suas apresentações, depois de um
longo período de <recesso= devido a
pandemia do Coronavírus, o governo
antecipará 30% dos recursos.
O secretário estadual de Cultura
(SECMA), Paulo Victor, pontuou que o
diferencial do festejo junino será a ativação da economia e o evento será feito com nomes e atrações maranhenses.
O governo investirá R$ 25 milhões,
com a previsão de aumentar em até
quatro vezes a receita do estado nos

96

dois meses de programação junina.
Paulo Matos, que comanda a pasta
do turismo no estado, está bastante
otimista com a maior festança popular dos últimos tempos no Maranhão,
espera a lotação máxima de hotéis, e
cogita a criação de voos charters, para
o período.
O setor turístico e cultural do Maranhão, comemora a iniciativa, pois, terá uma programação mais longa e
com isso, garantirá a vinda de mais turistas ao estado e uma maior taxa de
permanência.

NEDILSON COM O JORNALISTA SAMARTONY MARTINS

ESPECIAL
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 categoriaTécnico 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 referência 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 desenvolvimento 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 Ludovico, 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 ressignificação representa a essência da educação
empreendedora. Outro ponto importante é que
essa premiação valoriza o protagonismo dos estudantes do IFMA”, afirmou a professora Ivanilde Pacheco, uma das professoras responsáveis
pelo desenvolvimento do o projeto Coworking
IFMA e que integrou a caravana do IFMA na solenidade de premiação. Além de Ivanilde Pacheco,
as professoras Bruna Elizama Melo, Nívia Maria
Santos e Vívian Adriana Gomes, também desenvolveram 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 Brasil. A premiação nasceu em 2019, no contexto do
Programa Nacional de Educação Empreendedora, 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 foram premiados seis projetos educacionais em
escolas maranhenses.
O Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora abarca projetos de instituições públicas e privadas em cinco categorias: Ensino Fundamental
(anos iniciais e finais), Ensino Médio, Educação
Profissional e Educação Superior.
“Acreditamos que, ao premiarmos essas iniciativas, o Sebrae contribui para potencializar o
debate a nível estadual e nacional sobre a importância da implementação da educação empreendedora da rede de ensino público e privado,
como um vetor determinante de uma mudança,
acima de tudo cultural, o que impacta na mudança econômica e social, gerando desenvolvimento local por meio do empreendedorismo”,
concluiu o diretor técnico do Sebrae Maranhão,
Mauro Borralho.
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OPORTUNIDADES

O LADO BOM

Período de chuva
favoreceu a lavoura
O modelo Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o Maranhão
continuará a receber chuvas significativas nos próximos dias
PATRÍCIA CUNHA

A

té o dia 12, choveu 238,4 mm
em São Luís, dados com base
nos 40 pontos de medição no
Maranhão, feito pela Universidade Federal do Maranhão, Núcleo
Geoambiental. Nesses 12 dias, em
apenas 1 não houve registro de chuva
na Região Metropolitana de São Luís.
As chuvas intensas que tem caído na
capital tem deixado muita gente no
prejuízo, por conta dos alagamentos
que vem constantemente ocorrendo
nas ruas e avenidas da capital.
Na capital choveu, no dia 11,
12mm. O esperado para o mês de
maio é de 319mm. O dia 2 de maio foi
o que apresentou maior volume de
chuva na Grande Ilha, com 48,6mm.
No estado, a cidade de Vargem Grande
registrou, no último dia 9, 55,8mm de
chuva.
O modelo Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica
que o Maranhão continuará a receber
chuvas signiûcativas nos próximos dias, com precipitação entre 20mm e
50mm para o estado.
Enquanto algumas situações como
alagamentos e cheias preocupam a
população que mora em algumas regiões, a chuva favorece a lavoura, em
outras regiões.
O Boletim de Monitoramento Agrícola, produzido e publicado pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostra os efeitos positivos do período chuvoso no Maranhão. Nas regiões em produção houve favorecimento dos cultivos que se

AS CONDIÇÕES DAS LAVOURAS FORAM ANALISADAS E OS RESULTADOS SÃO POSITIVOS
encontram majoritariamente em üoração e enchimento de grãos.
O monitoramento agrícola considera os cultivos de verão, Safra
2021/2022, no mês de abril, de 1º a 21.
Os destaques foram os altos volumes
acumulados no norte e centro-norte
do Maranhão e do Piauí, no Ceará e no
Rio Grande do Norte, que beneûciaram as lavouras de arroz, feijão e milho nesses estados.
No monitoramento das lavouras de
soja, a região Matopiba, que inclui
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia,
mostrou que no Maranhão, a colheita
segue em todas as regiões, sendo que
28% das lavouras ainda estão em maturação.
A primeira safra do milho ocorre
desde o ûnal do mês de abril < com boas perspectivas de produtividade. <Os
bons volumes de chuva registrados
até o momento favorecem o desenvolvimento das lavouras na segunda

safra do milho=, aponta o boletim.
A colheita do arroz começou e
avançou bastante nesse último mês.
<Lavouras nas regiões ao norte, leste e
centro do estado seguem sendo colhidas e devem se estender até junho=,
diz o boletim.
Quanto ao algodão, o boletim informa que a semeadura está ûnalizada, e as lavouras estão, em sua maioria, na fase de formação de maçãs. As
condições climáticas são favoráveis
ao desenvolvimento da cultura.
O Boletim de Monitoramento Agrícola constitui-se em um produto de
apoio às estimativas de safra, análises
de mercado e gestão de estoques da
Conab. As condições das lavouras são
analisadas através do monitoramento
espectral e agrometeorológico, e em
complementação aos dados de campo, auxiliando no aprimoramento das
estimativas da produção agrícola obtidas pela Companhia.

Maisde500vagasabertas
emhospitalemSãoLuís
O Instituto Integral em Educação e Saúde (IIES-MA),
torna pública a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo destinado a contratação de proûssionais,
com exercício no Hospital IIES de São Luís.
De acordo com o edital de abertura, esta seleção busca preencher 507 vagas, bem como formar cadastro reserva para os cargos das seguintes escolaridades:
• Nível fundamental: auxiliar de serviços gerais (94);
auxiliar de lavanderia (8); auxiliar de manutenção (4);
auxiliar de copa e cozinha (4); cozinheiro (3).
• Nível médio/técnico: auxiliar administrativo (4); recepcionista (8); controlador de acesso (8); motorista (4);
maqueiro (5); auxiliar de farmácia (12); auxiliar de almoxarifado (3); auxiliar de laboratório (16); auxiliar de RH
(4); condutor de ambulância (3); técnico de contabilidade (3); técnico de enfermagem (160); técnico em informática (2); técnico em radiologia (12); técnico em gesso
(4); técnico em laboratório (16); técnico em segurança
do trabalho (4); técnico em nutrição e diética (4).
• Nível superior: enfermeiro (80); nutricionista (4); psicólogo clínico (3); farmacêutico (4); ûsioterapeuta (12);
assistente social (1); biomédico (3); analista de recursos
humanos (1); analista de custos hospitalares (1); designer (2); futurista hospitalar (4); gerente de hotelaria (1);
gerente de tesouraria (1); gerente de processos (1); gerente de licitações (1); gerente de compras (1); gerente
de área (1); gestor administrativo (1).
Quando contratados, os proûssionais serão beneûciados com salários entre os valores de R$ 1.212 a R$
3.758,87, referente a jornada de trabalho que varia de 36
a 44 horas semanais para o exercício de suas funções.
Vale ressaltar que entre as oportunidades citadas acima, há inclusão de vagas para as pessoas que se enquadram nos critérios do edital.
Os interessados devem se inscrever até 23 de maio de
2022, exclusivamente via internet, no site Dédalus Concursos, mediante o pagamento de R$ 30 a R$ 75 de taxa
de participação, de acordo com a escolaridade. Como
critério de seleção, todos candidatos serão avaliados em
uma única etapa, composta por prova objetiva, prevista
para ser aplicada no dia 5 de junho de 2022. Já para os
cargos de nível superior, será realizada análise de títulos.
Dito isto, a prova é composta por 25 a 30 questões de
múltipla escolha, distribuídas entre os conteúdos de língua portuguesa, conhecimentos gerias, conhecimentos
especíûcos e/ou políticas de saúde pública.
Este Processo Seletivo, conforme a publicação do edital de abertura, terá validade de um ano, podendo ser
prorrogado por igual período, a contar da data de homologação do certame.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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BALSAS

Ação resgata três
educativaemfaixa
trabalhodores escravos Ação
depedestre:SOSVIDAjá
As vítimas trabalhavam em uma carvoaria e estavam em condições degradantes e
foram resgatados na semana da abolição da escravatura

E

m força tarefa realizada nesta
semana, três trabalhadores
foram resgatados de condições semelhantes à escravidão em uma carvoaria na cidade de
Balsas. A operação contou com a participação do Ministério Público do
Trabalho no Maranhão (MPT-MA),
Auditoria-Fiscal do Trabalho (Ministério do Trabalho e Previdência) e PRF.

Organizada pela Coordenadoria
Nacional de Erradicação do Trabalho
Escravo e Enfrentamento ao Tráûco
de Pessoas (Conaete), a operação começou na última segunda-feira (9) e
foi concluída na última quinta (12), e
teve como principal objetivo apurar
denúncia de trabalho escravo numa
carvoaria localizada na zona rural de
Balsas.
Alojamentos e frentes de trabalho
De acordo com o procurador-chefe
do MPT-MA, Luciano Aragão, presente na operação, foram encontradas
inúmeras irregularidades nas frentes
de trabalho e nos dois alojamentos
utilizados pelos resgatados. Em um
deles, parte das paredes era de adobe
(tijolos artesanais feitos com terra,
palha e água), não havia porta e a cama improvisada estava com o colchão

apoiado sobre um pedaço de madeirite e tijolos. No outro alojamento, o teto era de palha, não havia paredes e
portas e os empregados dormiam em
redes. Não havia instalações sanitárias, o que os obrigava a utilizar o mato
para as necessidades ûsiológicas.
<Constatou-se que os trabalhadores
foram submetidos à trabalho em condições análogas à escravidão, especialmente em razão dos alojamentos
não possuírem condições minimamente adequadas, o que impede o
descanso e o convívio social e familiar, acarretando graves prejuízos à saúde do trabalhador <, ressalta o procurador-chefe.
Água imprópria para consumo
Segundo o relatório do MPT-MA, as
refeições eram preparadas em fogareiro a lenha, em condições precárias
de higiene. A água disponibilizada para consumo e preparo dos alimentos
provinha de um poço e apresentava
forte cor amarela e barrosa com crostas de resíduos em sua superfície, evidenciando que não se trata de água
potável. <Essa água é consumida diretamente pelos trabalhadores sem
passar por qualquer tratamento, ûltragem ou processo de fervura. Sequer havia ûltro no local=, lamenta
Luciano Aragão.
Na carvoaria, a força tarefa encontrou
outras irregularidades nas frentes de
trabalho dos fornos e de corte de madeira. Não havia instalação sanitária,
lavatório, local para refeição e descanso, nem água para limpeza e higienização e materiais para prestação de
primeiros socorros. Equipamentos de
proteção individual (EPI) não foram

disponibilizados a todos os trabalhadores.
Jornada exaustiva
Um dos empregados acumulava
quatro funções na carvoaria: era forneiro (responsável por encher e esvaziar os fornos), carbonizador (cuida
do processo de queima da madeira
até produzir o carvão), embalador do
carvão (ensaca o produto para comercialização) e vigilante. Ele tinha que ir
aos fornos a cada duas horas, inclusive durante a noite, conûgurando jornada exaustiva, uma das características do trabalho escravo. <Ficou clara
sua submissão à jornada exaustiva,
especialmente por conta da necessidade de trabalho sem horário para
descanso e repouso durante o período
em que realizada a carbonização da
lenha; que a jornada exaustiva é agravada pela remuneração por produção=, observa Luciano.
Uma das vítimas aûrmou que trabalhava sem carteira assinada e que
solicitou ao empregador melhores
condições de alojamento. <Eu pedi
muito para ajeitar o local, inclusive
propus que comprasse o material que
eu mesmo faria as melhorias=, explica
a vítima.
Assinatura de TAC e pagamento
Após o resgate, foram realizadas
audiências com o empregador, que
efetuou o pagamento das verbas rescisórias aos trabalhadores, e ûrmou
um termo de ajuste de conduta (TAC)
com o MPT-MA, com pagamento de
dano moral coletivo de R$ 50 mil e
compromisso de corrigir as irregularidades encontradas durante a operação.

MAIS CONHECIMENTO

Educação superior chega no interior do Maranhão

O diploma é uma importante ferramenta de transformação social não
apenas para o indivíduo, como também para o desenvolvimento econômico de todo o país. Dados do Instituto Semesp*, entidade que representa
mantenedoras de ensino superior do
Brasil, mostram que municípios com
instituições de ensino superior têm
PIB per capita médio de R$ 30,7 mil,
enquanto aqueles que não possuem é
de R$ 19,7 mil. No Brasil, ainda temos
inúmeras regiões, principalmente
aquelas com menos de 20 mil habitantes, sem acesso a faculdades e universidades.
Pensando em colaborar com a mudança desse cenário, a Kroton, vertical B2C da Cogna Educação, líder em
ensino superior no Brasil, lançou o
programa <Mais Conhecimento=, iniciativa criada para potencializar a democratização do acesso à educação e
promover a ascensão proûssional e
salarial dessas populações com a implementação de polos educacionais.
Com o programa, a empresa expandiu sua operação com 628 novos
polos colocando 588 municípios no

mapa do ensino superior. E vem acelerando a capacitação de mais de 17
mil alunos com oferta de mais de 45
cursos de graduação e 215 de pós-graduação na modalidade 100% EAD.
<Essa iniciativa faz parte do propósito
da Kroton: levar a muitos brasileiros a
educação que hoje ainda é acessível a
poucos. No Brasil, o ensino superior
presencial está presente em apenas
mil cidades, sendo a sua maioria
grandes metrópoles. Com os polos
educacionais parceiros do Mais Conhecimento, promovemos a inclusão
dos municípios pequenos no ensino
superior e apoiamos os empresários e
as prefeituras no desenvolvimento socioeconômico da região=, explicou o
executivo Jeferson Ortiz, Vice-Presidente de Operações da empresa.
Dentre as cidades beneûciadas pelo programa, está Alto Alegre do Maranhão, município maranhense com
uma população de 25 mil e renda per
capita anual de R$ 24.177,00, no estado do Maranhão.
No caso da parceria com prefeituras, o Mais Conhecimento permite ao
gestor oferecer a formação de servido-

res municipais com cursos de capacitação proûssão da Aliança Brasileira
pela Educação, braço de impacto social da Kroton, promovendo a especialização desses proûssionais em áreas
como Gestão, Educação, Saúde, Exatas, Comunicação, Direito e Tecnologia da Informação. Além do ensino superior, o programa também beneûcia
a rede de escola pública municipal, ao
disponibilizar gratuitamente os serviços da edtech Stoodi – plataforma de
cursinho 100% digital preparatório
para o Enem e vestibulares. <O convênio com a Aliança Brasileira pela Educação, que oferece cursos de capacitação pela Faculdade Anhanguera, faz
parte da política de valorização de
servidores públicos e assim contribui
com o desenvolvimento intelectual,
traz reconhecimento e destaque no
mercado de trabalho. Sem dúvidas,
uma universidade é um fator relevante no processo de desenvolvimento
local e regional, desencadeando o
crescimento econômico nas cidades
em que estão instaladas=, ûnaliza a
gestora Rosangela Costa, da cidade de
Alto Alegre do Maranhão.

realizou137ações

A SOS VIDA pela paz no trânsito realizou dia 11.05.22
a 137ª ação educativa em faixa de pedestre. O local da
ação foi na faixa da Av. Vitorino Freire, em frente as escadarias do Ceprama, em São Luís. Como de costume foram dadas orientações verbais aos pedestres e ciclistas;
e exibidas faixas com o lema da campanha: a vida passa
pela faixa de pedestre. Parceiro que colaborou nesta
ação: CEREST- Centro de Referência estadual em Saúde
do Trabalhador.
Mais de 650 brasileiros são multados por dia pelo
uso do celular no trânsito
Mesmo sabendo dos riscos, o uso do celular no trânsito é
uma das infrações mais flagradas no Brasil. Foram mais
de 240 mil multas só em 2021.
Já está mais do que comprovado que o uso do celular
no trânsito é uma das principais causas de distração ao
volante. No entanto, saber disso não é o suûciente para
impedir que os condutores o utilizem.
Dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) mostram que essa é uma das
infrações mais üagradas no Brasil. A grande campeã ainda é o excesso de velocidade, mas talvez pelo fato de ser
mais fácil de ser veriûcada (através de equipamentos
eletrônicos de ûscalização). Basta sair às ruas, porém,
para constatar que o número de pessoas que usam o celular ao volante é muito mais frequente do que a ûscalização consegue registrar.
De acordo com os números, retirados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf) referentes ao
ano de 2021, cerca de 675 brasileiros se arriscam todos
os dias ao utilizar o aparelho enquanto dirigem, o que
signiûca que, a cada hora, 28 condutores negligenciaram a atenção ao volante, reforçando uma das principais causas de sinistros de trânsito no Brasil. No total,
foram registradas 246.438 infrações de trânsito por uso
de celular no ano de 2021 no Brasil.
Ainda conforme o Renainf, entre os estados brasileiros que se destacam por acumularem os maiores números desse tipo de infração, São Paulo lidera concentrando mais de 22% dos registros nesse período, com 91.362
ocorrências. Em seguida vêm os estados de Minas Gerais e Goiás, com 30.843 e 16.971 infrações contabilizadas, respectivamente.
Pesquisas mapeadas pela Abramet indicam que o
telefone celular é o responsável por quase 50% das atividades que resultam em Falha de Atenção ao Conduzir (FAC).
Além do perigo de provocar sinistros graves, inclusive
gerando vítimas fatais, o uso do uso do celular no trânsito é uma infração de natureza gravíssima. De acordo
com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aquele que
for üagrado pelas autoridades de trânsito segurando ou
manuseando o celular enquanto dirige, terá que desembolsar R$ 243,47 em multa, além de ganhar sete pontos
na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para Antônio Meira Júnior, presidente da Abramet, essa atitude
coloca em risco a própria integridade do condutor infrator. Além, é claro, de todos aqueles que compõem a dinâmica do trânsito. “Os números refletem parte um
problema que deve ser enfrentado por todos. Possivelmente o número de pessoas que utilizam o celular na
direção é muito maior. E isso nos leva a reforçar a necessidade de maior conscientização e engajamento da
sociedade. E nesse sentido, reduzir os sinistros e preservar vidas no trânsito”, afirma.
Fonte: portaldotransito.com.br

Código de Trânsito Brasileiro (lei n.
9.503/97)

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos
em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos
trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suûciente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas
travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Mortes no trânsito no Maranhão

A violência no trânsito retirou a vida de 1.371 pessoas
no Maranhão no ano de 2021, o que equivale a mais de
114 pessoas todo mês (ou seja, equivale a morte de todos os passageiros de 02 ônibus e 01 micro-ônibus cheio
de passageiros todo mês).
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às Leis do Trânsito.
• Facebook e Instagram: SOS VIDA PAZ NO TRANSITO;
• Twitter:@valorizacaovida
• E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
• Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)
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Violência doméstica

Eles não querem mais
agredir as mulheres
PATRÍCIA CUNHA

<A

ntes das nossas ûlhas nós tínhamos um
convívio muito bom, viajávamos muito, era
uma vida muito boa. Quando ela engravidou da primeira ela teve depressão pós-parto. Depois ela engravidou de novo, quis abortar, começou a mudar o comportamento, dizia que eu tinha acabado com a vida dela. Então, a gente começou a entrar
em atrito e eu acabei tendo que cumprir medida protetiva de urgência=.

O depoimento é do até então desempregado, Manoel
Oliveira, 50 anos. Recentemente ele participou de reuniões do Grupo Reüexivo para Homens, como determina a Lei Maria da Penha. Manoel agrediu com palavras e
ofensas a ex-esposa da qual está separado há 6 anos e
com quem tem duas ûlhas. Do casamento de 23 anos,
restaram brigas, ofensas, mágoas e dor, de ambos os lados. A consequência foi o cumprimento de duas medidas protetivas, uma em 2017 e outra em setembro de
2021.
<Ela me provocava e eu perdia a cabeça ûcava louco,
por isso ela me denunciou de novo. Fui reincidente.
Quando fui participar do grupo achei uma injustiça. Eu
não agredi ela ûsicamente, mas com palavras. Ela era
muito querida da minha família, eu nunca tive problema com justiça e de repente eu tive que cumprir medida. Todo mundo tem seu momento de raiva, mas nunca
fui de agredir, ela disse que eu era psicopata, sociopata,
mas isso não ûcou comprovado nos exames=, disse Manoel.
O que Manoel não sabia, até participar das reuniões
do Grupo Reüexivo para Homens, é que agressão verbal
e psicológica também é crime. É violência contra a mulher.
<No curso aprendemos muito sobre violência contra
a mulher, preconceito, racismo, foi muito bom, depois
sai todo mundo com pensamento positivo. O curso foi
muito proveitoso, quero até fazer uma visita para eles lá
de novo. A gente interage e entende todo o processo. Eu
tenho três ûlhas mulheres, vou ter a quarta, então entendo que a gente é bruto mesmo, criado de uma maneira machista, as tarefas de casa eram separadas, a gente
em casa era sultão não fazia nada. Depois desse curso eu
mudei muito mesmo, minha esposa está grávida, faço as
coisas em casa, vejo como uma parceria. Achava que
agressão era só física. Depois que eu passei no grupo eu
entendi que não vale a pena ûcar se digladiando, isso é
coisa do passado. Consegui tirar aquela mágoa, revolta.
Agradeço à Denyse (Denyse Campos, psicóloga), à Dra
Selma, outras promotoras…, sorriso no rosto agora.
Agredir alguém nunca mais. Tem palavras que machucam mais do que a violência física. Eu não sentia, mas
mudei, e tenho me corrigido ao máximo=, comemora.
Manoel é um dos 80 homens que já participou dos
grupos na capital, São Luís. A iniciativa do Grupo Reüexivo foi idealizada em 2019 e desenvolvida pelo Ministério Público do Maranhão desde 2020, reunindo homens
que cometeram violência doméstica e descumpriram
medidas protetivas. A ûnalidade é discutir e desconstruir atitudes machistas, prevenindo principalmente a
violência doméstica. No Maranhão, a iniciativa já foi implementada também nas cidades de Açailândia, Balsas,
Buriticupu e Imperatriz.
A Dra Selma, a quem Manoel se referiu, é a promotora
de justiça Selma Regina de Souza Martins, que conduz
os trabalhos. Participam da iniciativa, realizada pela 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher em parceria
com a Universidade Ceuma, 24 homens. Outro grupo,
com 20 participantes, está acontecendo paralelamente
em São Luís. As reuniões acontecem duas vezes por semana, aos sábados (coordenada pelo MPMA) e às terças-feiras (coordenada pelo Ceuma), durante 4 meses.

Curso é previsto na Lei Maria da Penha

O grupo reüexivo é uma proposta de intervenção com
homens autores de violência contra as mulheres com
base na Lei 11.340/06, batizada de Lei Maria da Penha
(LMP).

Segundo a promotora, as reuniões já voltaram a acontecer de forma presencial e, conforme as estatísticas,
tem índice de reincidência zero. De acordo com dados
do Grupo, dos 70 homens participantes, 87,5% declararam que mudaram após a inserção no grupo; e 91,7%
deles reconheceram que precisavam passar pelo grupo.
A instituição do Grupo Reüexivo é uma das estratégias do Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos do Ministério Público do Maranhão (Padhum),
desenvolvido pela Secretaria para Assuntos Institucionais do MPMA (Secinst), voltada à defesa das mulheres e
combate à violência de gênero. A execução da iniciativa
é coordenada pelo Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento da Violência de Gênero (CAO-Mulher).
<A lei fez 15 anos e nem o estado, nem o município criaram o centro de reeducação do agressor que está previsto na lei, então quem está desempenhando esse papel é o Ministério Público. Lá é trabalhado violência de
gênero, como a mulher é vista na mídia, cuidados com a
saúde do homem, alienação parental, divórcio, partilha
de bens, separação, entre outros assuntos e quando terminam as reuniões, eles ûcam repercutindo no grupo
que eles têm, junto com psicólogas. Nosso objetivo é
que a gente possa levar grupos para faculdades que tem
curso de Psicologia, porque os estudantes precisam de
campo de estágio=, comenta a promotora.

Vai cada um para um canto para a gente ver. Quem são
as mulheres que são assassinadas? São as que não denunciam. Mais de 10 mil processos já passaram por
aqui, e as vítimas não foram assassinadas. Medida protetiva salva vidas e o que precisamos fazer é continuar
divulgando=.

<Tive conhecimento sobre várias formas
de machismo=

As ofensas proferidas por Rubens Eduardo, contra a
ex-esposa resultaram em duas medidas protetivas e dois
dias na cadeia. Os 6 anos de casados acabaram da pior
forma: O relacionamento conturbado, após a separação,
levou a ofensas e boletins de ocorrência de ambos os lados. No ûm, Rubens cumpriu medidas protetiva desde
junho do ano passado até dezembro;
<Não me sinto culpado pelo que me levou a cumprir
medida protetiva. Ela alegou que eu persegui ela e por
isso ûquei preso por dois dias, mas consegui provar que
nem estava em São Luís. Mas reconheço que mudei depois que entrei para o grupo. Consegui abrir mais a cabeça e tive bastante conhecimento sobre várias formas
de machismo que nem sabia que existia. Aprendi que
existe companheirismo, e que as pessoas nunca estão
só=, disse a O Imparcial.
As reuniões serviram de aprendizado, Rubens está em
outro relacionamento, e diz que passou a ser mais compreensivo e ter uma união de reciprocidade.

4 perguntas//Denyse Campos – coordenadora do Grupo Reﬂexivo para Homens

Nosso objetivo é que a gente possa
levar grupos para faculdades que
tem curso de Psicologia, porque os
estudantes precisam de campo de
estágio
Os homens são obrigados a comparecerem às reuniões sob pena de descumprimento de prisão preventiva que pode ensejar a colocação de tornozeleira eletrônica e também prisão. De acordo com Selma Regina, até
agora nenhum homem foi preso e nem teve colocação
de tornozeleira.

Todos os envolvidos precisam se reconstruir

<Como começou tudo isso? Em audiência eu percebia
que tudo era culpa da mulher: 8Ah eu bebo por conta dela, eu bati por conta dela9. E eles? E aí eu pedi uma audiência sobre isso e o resultado, é que eles também queriam falar. A gente trabalha gênero com eles durante 4
meses. Só se muda com educação. Ao ûnal dos 4 meses,
eles saem modiûcados. Eles sabem hoje que a agressão
verbal também é agressão. A violência psicologia também é crime. Não é só denunciar, é reconstruir essa mulher, essa família. Ela precisa de terapia, resgatar a autoestima, as crianças também, o homem também… porque senão ele vai repetir. E a mulher também vai entrar
em relacionamentos abusivos. Então ela tem que se descontruir, e ele também tem que se descontruir. Por isso,
trabalhar os dois, a prevenção, esse assunto nunca se esgota. Nunca é demais=, alerta a promotora.
Durante suas palestras, ela faz esses alertas usando
exemplos, reportagens, músicas. <Quando a mulher é
traída o que que ela faz? Vai para a igreja, vai ouvir 8sofrência9, vai ûcar com as amigas, se reconstrói, ela bebe,
ela se recupera. E o homem? Não aceita separação, ciúmes, ele mata. 8Se não for minha não vai ser de mais ninguém9! 8Ele pode trair porque isso é coisa de homem9.
8Ciúme é o tempero do amor9. Nada disso. Ciúme é um
sinal de alerta muito grande e grave. Aí o homem diz: 8Ah
doutora ela diz que eu ameacei de morte e já vem medida protetiva? 9 Sim. Ameaça é um crime grave, porque eu
não sei quem vai fazer ou quem não vai. Então, separa.

Você percebe resistência desses homens em participar do grupo?
Todos os participantes do grupo reflexivo possuem
Medida Protetiva de Urgência vigorando em seu desfavor
e uma das medidas de proteção é a obrigatoriedade em
participar do Grupo Reflexivo para Homens autores de
violência doméstica. Acredito que a resistência inicial se
trata principalmente pelo fato de serem obrigados a participarem das reuniões, o que é natural, tendo em vista
que o ser humano resiste ou se sente desconfortável diante de situações em que não gostaria de estar.
Como esses homens chegam no grupo?
A maioria chega com sentimento de injustiça, rancor,
mágoa, às vezes até sentimento de raiva e tristeza. Com o
passar das reuniões, os participantes criam um vínculo
“afetivo”, onde se desenvolve respeito e consideração mútua, o que facilita bastante as intervenções do grupo e,
principalmente o alcance do objetivo principal do grupo
reflexivo.
À medida em que as reuniões, palestras e abordagens
acontecem, o grupo se desenvolve, evolui de modo muito
perceptível. Nesse momento os homens estão mais participativos, interagem entre si, sugerem novos temas e até
chamam atenção um do outro, quando necessário. É
aquele momento em que estar ali não é mais sacrifício!
No final do grupo, coletamos lindos depoimentos, com
significado e lágrimas. Eles saem do grupo com uma percepção diferente, um olhar mais sensível e crítico sobre
abuso, violência, diálogo e auto-responsabilidade.
Como você avalia o resultado dessas reuniões?
Avalio os resultados como mais uma medida eficaz de
enfrentamento e combate à violência contra a mulher.
Os resultados são exitosos! Os resultados obtidos tornam-se perceptíveis e até palpáveis, vejo mudanças significativas na conduta, no pensamento, inclusive na própria forma de se comunicar. É inquestionável que o objetivo do grupo de auto-responsabilizar, conscientizar e gerar mudança de comportamento, é de fato atingido!
E como esses homens saem dessas reuniões?
Saem com uma compreensão ampla do que é violência, como funciona, os seus mais varridos tipos e, principalmente, a importância de seu papel social na erradicação da violência de gênero. Com o grupo reflexivo temos a
possibilidade de trazer o homem para o nosso lado, ele
não mais como autor de violência, mas como protagonista no enfrentamento e fim da violência contra a mulher.
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ENTREVISTA//TÉRCIO DOMINICI

BRASILEIROS B E D

Maranhenses têm
jogos importantes
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
NERES PINTO

A

programação deste sábado
(14) tem jogos importantes
no caminho dos três clubes
maranhenses que disputam o
Campeonato Brasileiro. Na Série B, no
Castelão, o Sampaio Corrêa recebe o
Vila Nova-GO, às 18h30; o Moto joga
fora de casa diante do Tocantinópolis,
pela Série D, às 16h, e o Juventude Samas recebe o Pacajus-CE, às 15h30,
em São Mateus.

Maranhense na
vice-presidência
da Abrace
O estado do Maranhão ocupa um lugar de destaque
na diretoria da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos (Abrace), onde o radialista e jornalista Tércio Dominici, presidente da Aclem, foi eleito por aclamação vice-presidente para Assuntos Nacionais. O cargo é um
dos mais importantes, pois tem uma função executiva,
ou seja, no momento em que ocorrer qualquer evento a
ser discutido com as entidades do desporto nacional, é
dele a função de representar a classe, conforme a deûnição estatutária. <Não trago isso como uma vaidade, apesar de ser o primeiro maranhense a ocupar esse cargo.
Nos momentos em que falei deste assunto na Aclem,
tratei como uma divisão com a nossa classe=, aûrmou
Tércio à reportagem de O Imparcial.

Sampaio x Vila

Na zona de rebaixamento da Segundona, o Sampaio, com 5 pontos,
busca a reabilitação diante do representante goiano, que está em 13º.
Com uma vitória, pode o Tricolor da
zona de rebaixamento e ultrapassar
até cinco concorrentes, dependendo
dos demais resultados, pois chegará
aos 8. Os tricolores vêm de uma derrota para o CRB enquanto o Colorado
venceu o Náutico na sua última partida nesta competição. Os dois técnicos
não adiantaram as formações que começam jogando, mas é certo que o representante maranhense terá modiûcações a partir do setor defensivo, onde Mateusinho retorna à lateral-direita. O Vila terá como principal desfalque o lateral Alex Dias.
A Confederação Brasileira de Futebol deûniu a equipe de arbitragem. O
trio será do Rio Grande do Norte e a
equipe de VAR do Rio de Janeiro. Zandick Gondim Alves Junior (árbitro) terá como assistentes Vinicius Melo de
Lima e Luís Carlos de França Costa. O

MOTO BUSCA QUARTA VITÓRIA CONSECUTIVA NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO
quarto árbitro é Raimundo José Chagas Araújo, da FMF.

Tocantinópolis x Moto

Líder isolado do Grupo 2 da Série D
do Brasileiro com 9 pontos, o Moto joga em Tocantinópolis-TO, a partir das
16h, contra a equipe local, que ocupa
está na quinta colocação. A equipe
maranhense vem de três vitórias seguidas. A última foi diante do PacajusCE, fora de casa, e está cheia de moral. Satisfeito com o rendimento do
grupo, o técnico Julio César Nunes deverá manter a os mesmos titulares do
último jogo em que venceu por 2 a 0:
Rodrigo Carvalho; Lucas Hulk, Luís
Eduardo, Dedé e Carioca; Anaílson,
Jair e Cleitinho; Zé Mário, Enzzo e Ronald Camarão. O Tocantinópolis vem

de um empate contra o Juventude por
0 a 0. O árbitro Marcel Latorraca Ferreira, do Mato Grosso, apitará o confronto. Os assistentes serão Fernando
Gomes da Silva e Samuel Smith Nóbrega Silva. O quarto árbitro é Dagoberto Silva Modesto, do estado do Tocantins.

Juventude x Pacajus

Em São Mateus, no Estádio Pinheirão, o Juventude Samas vai tentar melhorar sua posição. Na sexta colocação, com quatro pontos, a equipe comandada por Zé Augusto poderá ter
como novidades dois reforços: o ponta Levir (ex-São José) e o atacante Cris
com passagens por vários clubes da
região. O adversário Pacajus ocupa o
quarto lugar com cinco pontos.

BRASILEIRÃO

Flamengo encara o Ceará no Estádio Castelão

Não trago isso como uma vaidade,
apesar de ser o primeiro
maranhense a ocupar esse cargo
Ele comentou o atual momento em que a crônica esportiva brasileira vem sentindo diûculdades para desenvolver seu trabalho, após o período da pandemia do
coronavírus. <Até mesmo antes da pandemia já vínhamos sofrendo as restrições que a CBF impunha à imprensa de um modo geral, em se tratando de credenciamento, mas normalizar essa situação é uma preocupação, também da presidência da Abrace. Ele (o presidente) estava aguardando que a CBF deûnisse a composição da nova diretoria, para um relacionamento mais estreito. A redução do número de proûssionais da imprensa na orla do gramado, sem dúvida, é uma das preocupações das maiores, porém vamos tentar aumentar esse
leque e reduzir as diûculdades para trabalharmos=.
A direção da Abrace já vem tratando da questão com a
CBF e haverá um evento no Mato Grosso do Sul, para o
qual a entidade já foi convidada, mas é provável que antes disso ocorra um encontro entre as duas partes para
tratar deste assunto. <A diretoria acha que eu posso colaborar muito devido à boa relação que tenho com o presidente da Federação Antônio Américo, hoje com boa
inüuência na CBF, além do vice-presidente da casa, Fernando Sarney, que é daqui do Maranhão. Por isso, acredito que a gente poderá diminuir um pouco mais as diûculdades para atingirmos nossos objetivos. Ao presidente Eugênio Matias a CBF já manifestou total apreço pela
nova diretoria, ao aûrmar que deseja trabalhar junto
com a categoria=.

A diretoria acha que eu posso
colaborar muito devido à boa
relação que tenho com o presidente
da Federação Antônio Américo, hoje
com boa influência na CBF, além do
Pressionado pela má campanha
com cinco pontos em mesmo número
de jogos, o Flamengo viajou para Fortaleza na sexta-feira. Hoje, sábado, às
16h30 (de Brasília), enfrenta o Ceará,
pela sexta rodada do Brasileiro. Thiago Maia é desfalque de última hora.
O departamento de futebol liberou
Thiago Maia na última quarta-feira,
quando o atleta foi informado que o
avô, Seu Raimundo Nonato Maia, estava em seus últimos momentos. Logo após a vitória sobre o Altos, o volante seguiu para Roraima, sua terra
natal.
Titulares que iniciaram no banco
na vitória contra o Altos, na última
quarta-feira, David Luiz, Willian Arão,
Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton
Ribeiro voltam ao time. Dos integrantes do quarteto ofensivo, o uruguaio
foi o único que entrou no segundo

tempo do jogo com os piauienses.
Com Thiago Maia fora e Pablo em
condições ideais, Willian Arão deve
voltar a atuar como volante, sua função de origem e para a qual foi designado pela última vez no empate com
o Talleres, pela quarta rodada da Libertadores. No jogo em questão, Pablo se lesionou no início, e Arão teve
de ser recuado para a zaga.
O provável Flamengo que pega o
Ceará é o seguinte: Hugo, Pablo, David
Luiz e Ayrton Lucas (Léo Pereira);
Matheuzinho (Isla), Willian Arão, João
Gomes e Bruno Henrique; Arrascaeta
e Everton Ribeiro; Gabigol.

Ceará tem importante reforço

Vina foi julgado na manhã desta
sexta-feira (13) e absolvido pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribu-

nal de Justiça Desportiva (STJD), pela
expulsão no jogo diante do Palmeiras,
pela 1ª rodada da Série A do Brasileiro,
no estádio Allianz Parque, em São
Paulo. O artilheiro do Vovô em 2022
cumpriu suspensão automática na
rodada seguinte, contra o Botafogo, e
não vai pegar mais jogos de gancho.
Ceará x Flamengo ocorre neste sábado, no Castelão, às 16h30, pela sexta
rodada do Brasileiro.
Com isso, o Ceará deve ser escalado
com: João Ricardo; Michel, Messias,
Lacerda, Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro, Geovane, Vina; Cléber, Lima
(Erick), Mendoza.
Para o jogo diante do Flamengo, o
Ceará tem o desfalque por suspensão
de Rodrigo Lindoso. Zagueiro Luiz
Otávio e volante Richardson treinaram separados do elenco nesta sextafeira (13).

vice-presidente da casa, Fernando
Sarney, que é daqui do Maranhão
Finalizando, Tércio falou sobre o acesso da imprensa
local nos jogos das competições estaduais. <Conseguimos reduzir a presença de pessoas que por serem conhecidas não apresentavam credencial e cediam a outras pessoas, mas resolvemos a situação com medidas
mais rigorosas. Isso é um problema crônico que não
acontece só aqui no Maranhão, mas no Brasil inteiro. As
novas carteiras já impedem que se repita o que vinha
acontecendo=. No comando técnico da Aclem há mais
de duas décadas, Tércio diz que não é fácil administrar a
entidade devido à baixa receita. <Temos despesas com
condomínio, água, telefone, internet, lavagens de coletes, contratação de vigilantes para o estacionamento da
imprensa, etc… como recebemos um percentual de
2,5% dos jogos, com as baixas rendas, o que nos é repassada é uma quantia insigniûcante e deûcitária=.
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PRÉVIAS JUNINAS

Veja as atrações deste
domingo na Lagoa
É a terceira edição do projeto Maranhão de Reencontros, uma realização do Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura

E

stão todos preparados para
mais um domingo de reencontros? Os bois de Axixá, Brilho da Ilha (ambos do sotaque
de orquestra) e da Maioba (matraca)
esperam o público neste domingo, 15,
para uma noite de festa, alegria e muita música junina, na Concha Acústica
Reynaldo Faray (Lagoa da Jansen), a
partir das 17h É a terceira edição do
projeto Maranhão de Reencontros,
uma realização é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado
da Cultura.

trutura que preparamos com todo
cuidado. E o São João 2022 está apenas começando. Em todo este mês de
maio ainda tem muita coisa boa, neste que será o maior São João do Brasil=, convidou o secretário de Estado
da Cultura, Paulo Victor.
Até o dia 29 de maio, o projeto Maranhão de Reencontros vai levar à
Concha Acústica Reynaldo Faray diversas atrações, das mais variadas
manifestações artísticas e culturais
maranhenses. As apresentações são
gratuitas e começam sempre às 17h.
Saiba mais sobre as atrações deste
domingo, 15.

2022 e, segundo ela, retornar aos palcos e arraiais juninos vai ser muito
emocionante, nesta que será a primeira apresentação oûcial do grupo
na temporada junina.
<Vai ser realmente um reencontro.
Reencontro com as pessoas, com a
cultura, com o clima junino… nós estamos nos preparando com muito
amor, nossas roupas, nossas indumentárias, maquiagem, para nos
apresentar nesse local, que é a Concha, tão aconchegante. Eu não sei
nem como vai ser quando eu chegar
lá. Me emociono desde agora=, disse
Leila.

Boi Brilho da Ilha
Este ano o boi está completando 3
décadas de existência, culminando
com a volta do São João oûcial. Surgido no bairro do Ipase, premiado, e
com apresentações em 22 países, o
grupo está se preparando como nunca para comemorar os 30 anos nesta
temporada junina, com muito brilho
e novidades.
<Queremos reencontrar esse público. A gente esperava ansiosamente
que as coisas melhorassem, passassem, para que a gente pudesse abraçar, dançar, movimentar a economia
da nossa cidade, levar alegria para os
arraiais ao povo que sempre nos espera, e fazer essa grande festa para o povo do Maranhão=, disse Cláudio Sampaio, presidente do boi.

Boi da Maioba
Este ano o grupo completa 125
anos. E quem pensa que durante a
pandemia ele ûcou parado, enganase. Cumprindo todos os protocolos e
seguindo as devidas recomendações,
completaram o ciclo junino do boi em
2020 e 2021, e ainda criaram a romaria
da Maioba. Com ensaios desde o mês
de março, na apresentação na Concha
Acústica eles querem matar as saudades do público.
<Com todos os medos, temores e
respeitando o momento, a gente não
parou. A gente sabe que são dois anos
sem a temporada oûcial e há saudades de ambos os lados. Então, reencontrar essas pessoas que querem
brincar com o Boi da Maioba vai ser
muito encantador, vai ser um sentimento que só quem estiver lá vai sentir. A gente está preparado para fazer o
melhor possível nessa festa que vai ser
a melhor do Brasil=, disse José Inaldo,
dirigente do grupo.

A programação, que é uma prévia
do São João 2022, começa às 17h com
som eletrônico; às 18h tem a apresentação do Boi Brilho da Ilha; em seguida, às 19h30 é a vez do Boi de Axixá
mostrar toda a riqueza do Munim; e às
21h, o Boi da Maioba ativa as matracas para encerrar a noite.
<Preparamos uma programação Boi de Axixá
com muito carinho, pensando no que
Leila Naiva, presidente do Boi de
o público quer ver, cantar junto, dan- Axixá, se emociona só de falar em São
çar, se divertir, aproveitar toda a es- João. O grupo completa 73 anos em

SAMBA

Argumento e CDC animam o sábado em São Luís
Sábado, 14 de maio, amantes do
samba têm encontro marcado no
Quintal Lagoa a partir das 18h no
Samba de Quintal. O único gastrobar
com essência de boteco da Lagoa da
Jansen vai receber 2 dos maiores grupos musicais da capital maranhense:
Argumento e CDC.
Uma ótima pedida, além de curtir
uma boa música neste dia, é aproveitar os drinks, cerveja gelada e o menu
especial com comida típica de boteco
raiz. Vai ter gente bonita e animada
em um ambiente totalmente aconchegante, espaçoso e familiar, então
ûque ligado e chegue cedo para garantir o seu lugar. O Quintal Lagoa ûca
próximo à Serè Pães.
O couvert antecipado individual é
R$ 30 e as reservas podem ser feitas no
(98) 99230-6994.
Sobre o Quintal Lagoa
O Quintal Lagoa, localizado na Lagoa da Jansen, proporciona aos clientes a atmosfera de boteco com ambiente amplo, atendimento personalizado e palco para receber expoentes
do samba e artistas locais da nova ge-

AS APRESENTAÇÕES COMEÇAM A PARTIR DAS 18H NO QUINTAL DA LAGOA
ração. O estabelecimento funciona de
quarta a sábado, das 18h às 2h. . Entre
quarta-feira e sexta feira, a casa ofere-

<Doutor Estranho
no Multiverso da
Loucura=: a casa malassombrada da Marvel
JORDHAM MORAES
Especial para O Imparcial | jordham_94@gmail.com
Após mais de 10 anos de uma franquia de ûlmes (e
agora séries também), regras e padrões que as obras
compartilham vão perdendo o apelo para grande parte
do público, por isso, trazer alguém com traços autorais e
peculiares como Sam Raimi (responsável pela trilogia
<Uma Noite Alucinante= e pela primeira trilogia do <Homem-Aranha=) para esse universo é uma saída bem
acertada.
Em <Doutor Estranho no Multiverso da Loucura=,
Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) enfrenta uma
ameaça que põe todo o multiverso em perigo e faz com
que o mago reüita sobre seus problemas internos. Neste
segundo ûlme solo do Doutor Estranho, Sam Raimi
cumpre todas as obrigações burocráticas de um ûlme
conectado ao universo Marvel, mas em uma espécie de
contrabando artístico, impõe e homenageia suas próprias referências autorais.

Desta forma, este é um ûlme que explora bem mais as
possibilidades fantasiosas das histórias em quadrinhos
que os seus semelhantes recentes. Trata-se de um ûlme
com momentos marcantes em que aquilo que está sendo visto é mais importante do que aquilo que está sendo
dito. Algo que deveria ser óbvio, já que estamos falando
de uma obra audiovisual, mas que torna-se cada vez
mais raro em um sistema de produção que prioriza referências e ligações.
Como uma boa adaptação cinematográûca para histórias de super-herói vindas dos quadrinhos estadunidenses, <Doutor Estranho no Multiverso da Loucura=
apela para motivações simples que geram problemas
imensos, explora os poderes dos personagens de forma
criativa (destaque para uma luta que envolve notas musicais) e altera o status quo sem alterar de fato, pois as
histórias nunca podem parar.
Entretanto, ainda que possua vários elementos particulares, desde o início de sua duração ûca bem claro que
o peso do universo compartilhado de ûlmes será sentido. Seja pelo excesso de personagens, seja pelas inúmeras tramas antecedentes que explicam (ou complicam)
o contexto atual da trama.
Ao mesmo tempo que essas conexões reforçam os laços emocionais entre personagens e espectadores, elas
agregam situações que não têm relação direta com o ûlme e tomam espaço que poderia ser empregado para
um desenvolvimento maior da problemática central.
Nesse sentido, há uma espécie de disputa entre o ûlme do diretor, que está interessado em explorar a magia
daquele universo para criar seus sustos, e o ûlme do estúdio, em que todas as pontas precisam ser amarradas e
ao mesmo tempo abrir novas janelas para ûlmes posteriores. Felizmente, Sam Raimi utiliza o espaço que tem
para criar sequências únicas nesse universo tão programado.
O mais interessante desse ûlme é que, apesar das limitações impostas pela sua classiûcação indicativa, ele
busca usar as convenções de um ûlme de terror para criar situações tensas. A partir de certo ponto, a trama se
concentra nos heróis fugindo de uma criatura ameaçadora e isso não ûca somente nas intenções, já que o diretor se permite incluir vários recursos que fazem jus ao
seu histórico no terror. E esse clima tenso traz um grande frescor para esses ûlmes de super-heróis sempre frenéticos e com escopo cada vez maior.

ce happy hour com preços promocionais de cervejas, caipifrutas e petiscos
das 18h às 20h.

JOÃO PAULO

Boi da Lua faz ensaio itinerante neste sábado
O Boi da Lua, sotaque de orquestra,
vai realizar no próximo sábado (14), a
partir das 19h, na Rua Getúlio Vargas,
João Paulo, o seu grande ensaio itinerante e contará com os grupos: Boi da
Maioba, Boi Brilho da Ilha, Boi Novilho Branco, Boi Brilho do Amanhecer
e Boi Encanto do Olho’Agua.
<O nosso grande ensaio promete
fazer bonito e aquecer mais ainda esse período junino. Estaremos esperando todos para essa grande celebração aos Santos Juninos=, disse o presidente Washington Coelho.

Se os ûlmes da Marvel estão mais para parques de diversões, Sam Raimi transforma o ûlme do Doutor Estranho (e da Feiticeira Escarlate) em uma verdadeira atração no estilo casa mal-assombrada. Além disso, o diretor ainda consegue fazer referências aos seus ûlmes e
personagens icônicos aproveitando-se do clima de fan
service e nostalgia que reina no cinema atual.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Elite

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

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

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

A balada <Black &White=, comemorativa ao meu 62º ano de vida foi um acontecimento marcante na minha agenda social deste ano. Muito bom voltar a reunir amigos e familiares em torno desta comemoração,
após dois anos recluso das atividades sociais devido a pandemia da Covid-19. O evento aconteceu na sextafeira, 6 de maio, no Cláudia Gaspar Buffet, no Olho D’Água, numa festa intimista, exclusiva para 100 privilegiados convidados. Na programação uma animação musical temática com a proposta de trazer à tona uma
releitura do repertório que era tocado nas boates mais frequentadas nos anos de 1980 e 1990, tanto no repertório nacional como internacional. Fotos Ribeiro
Junior e Johney Tavares

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

Os advogados Kaio Saraiva e Gabriel Costa

NM entre a empresária Kamila Paixão e o cantor Jamilson
Jackson

NM com as colegas jornalistas Léa Zacheu e Wal Oliveira

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

Luciane Milhomem e Jean Phillippe de Alcântara

A estonteante Rafaela Durans

As jornalistas Franci Monteles e Yndara Vasques

O aniversariante entre as queridas Giullie Pinheiro e Glauzione Pedroso

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Elite

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

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

O charme do Dia das Mães
na Villa do Vinho Bistrô

NM entre a odontóloga Larissa Teixeira e o advogado Gabriel Costa

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

A abertura da noite, pontualmente às 22h, foi embalada ao som dos vinis da preciosa seleção musical da
jornalista e DJ Vanessa Serra. Em seguida, foi a vez do agitado Erickson Andrade, que cada vez mais tem mostrado sua versatilidade nos palcos. Finalizando tivemos a apresentação de Jamilson Jackson e banda. O cantor, compositor e produtor musical, é considerado o <Rei do Pop Maranhense= e já se apresentou em várias
capitais ao redor do Brasil com o repertório anos 80/90. Sem falar no buffet Claudia Gaspar e adecoração de
Roberval Braga, que dispensam maiores comentários. A todos os amigos, patrocinadores e parceiros de logística, meu mais sincero agradecimento. E que venham outras para revivermos os bons tempos festivos
destes quase 35 anos de colunismo social. Aqui alguns üagrantes do evento pelas lentes de Ribeiro Junior e
Johney Tavares.

Uma das vozes mais bonitas da cidade, e que já foi destaque no programa The Voice Brasil, Sara Meireles foi o presente especial de Werther Bandeira e da Villa do Vinho para as famílias que escolheram o restaurante
para celebrar o Dia das Mães. Com casa lotada, mas somente para clientes com reserva conûrmada, a Villa do Vinho Bistrô reuniu boa gastronomia, drinks e vinhos e um ambiente super aconchegante, para os clientes
brindarem com muito conforto e sem ûlas as suas mamães. Conûra nas
fotos como foi animado o almoço do Dia das Mães na Villa do Vinho.

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

Cláudia Gaspar (dona do espaço da festa) e o colunista NM

Dhyesse Holanda Barbosa e Paulo Roberto

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

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

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

