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APARTE

Sobrou para a fome? 
 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumpriu a lei federal, fazendo a distribuição da bolada de R$ 4,9 bilhões do Fundão, entre os 32 partidos. PÁGINA 2

Quem vai querer? 

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Partidos recebem verba 
de R$ 4,9 bilhões para  

campanha eleitoral 

Governo, Congresso e STF
 pressionam Petrobras 

Vera Lúcia - PSTU é 
a primeira presidenciável 

a vir ao Maranhão 
 

Bebeu muito? 
Saiba o que fazer 
para acabar com 

a ressaca
Solar do Outono ganha arraial especial

PÁGINA 3

ELEIÇÕES 2022

FESTAS JUNINAS

AUMENTO DE PREÇOS

PÁGINA 2

PÁGINA 6

 Em entrevista exclusiva a O Imparcial, Vera Lúcia re-
velou de que forma pretende conduzir o país caso seja 
eleita em 2022; falou sobre estatização de empresas e 

bancos; taxação de riquezas; governabilidade; mudan-
ça na legislação eleitoral, política econômica entre ou-

tro assuntos. Confira a matéria na íntegra

O Governo do Estado  promoveu um arraial para os idosos sob os cui-
dados do Solar do Outono.  A Instituição tem capacidade para abrigar 40 
idosos, ofertando serviços de saúde, assistência social, fisioterapia, nu-

trição, atendimento psicológico e terapia ocupacional. PÁGINA 8

Estarrecedor a passividade da popula-
ção brasileira diante do montante de R$ 
5 bi que será gasto para eleger os pré-can-
didatos ao executivo e legislativo em to-
das as esferas, nesta eleição, em outubro. 
Dizem que temos somente trinta e três mi-
lhões de pessoas passando fome, repito, pas-
sando fome, sem nada para comer, nenhum 
alimento, sabendo que a miséria deve con-
tinuar sendo uma constante em todo o país, 
e, principalmente, no Maranhão.

O Imparcial  reúne 
profissionais de 

mídia em noite de 
Festança Impar

PÁGINA 8
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumpriu a lei federal, fazendo a distribuição da
bolada de R$ 4,9 bilhões do Fundão, entre os 32 partidos

 A di vi são do bo lo

Ve ja quan to ca da par ti do po -
lí ti co bra si lei ro re ce be rá do
fun do elei to ral:

• União Bra sil: R$ 782,5 mi lhões
• PT: 503,4 mi lhões
• MDB: R$ 363,3 mi lhões
• PSD: R$ 349,9 mi lhões
• PP: R$ 344,8 mi lhões
• PSDB: R$ 320 mi lhões
• PL: R$ 288,5 mi lhões
• PSB: R$ 268,9 mi lhões
• PDT: R$ 253,4 mi lhões
• Re pu bli ca nos: R$ 242,2 mi lhões
• Po de mos: R$ 191,4 mi lhões
• PTB: R$ 114,5 mi lhões
• So li da ri e da de: R$ 113 mi lhões
• PSOL: R$ 100 mi lhões
• PROS: R$ 91,4 mi lhões
• No vo: R$ 90,1 mi lhões (o par ti do in -
for mou que vai de vol ver o di nhei ro)
• Ci da da nia: R$ 87,9 mi lhões
• Pa tri o ta: R$ 86,5 mi lhões
• PSC: R$ 76,2 mi lhões
• PC doB: R$ 76,1 mi lhões
• Re de: R$ 69,7 mi lhões
• Avan te: R$ 69,2 mi lhões
• PV: R$ 50,6 mi lhões
• Agir: R$ 3,1 mi lhões
• DC: R$ 3,1 mi lhões
• PCB: R$ 3,1 mi lhões
• PCO: R$ 3,1 mi lhões
• PMB: R$ 3,1 mi lhões
• PMN: R$ 3,1 mi lhões
• PRTB: R$ 3,1 mi lhões
• PS TU: R$ 3,1 mi lhões
• UP: R$ 3,1 mi lhões

ELEIÇÕES

Fundão dava para pagar
mil expedições de Cabral
RAIMUNDO BORGES
Diretor de Redação

A
no elei to ral no Bra sil já é ten- 
so pe la na tu re za po lí ti ca da 
tem po ra da. Quan do as elei- 
ções ge rais acon te cem, co mo 

em 2022 e com o país sain do de uma 
pan de mia avas sa la do ra de dois anos e 
meio sem pre vi são de quan do vai aca- 
bar as ten sões só se mul ti pli cam. Mais 
ain da di an te de uma mon ta nha de R$ 
4,9 bi lhões de di nhei ro pú bli co apli- 
ca do no cos teio da cor ri da ao vo to po- 
pu lar. Vai ser a pri mei ra elei ção no 
país û nan ci a da com um vo lu me tão 
ro bus to de re cur sos que, se bem apli- 
ca dos, po de ri am ter ou tra des ti na ção 
no com ba te a tan tas ma ze las so ci ais, 
es par ra ma das de nor te a sul do país.

Es sa des ti na ção de tan to di nhei ro 
ocor re por pres são dos mes mos man- 
da tá ri os que con tro lam o Con gres so 
Na ci o nal e fa zem o que que rem com o 
go ver no fe de ral, Jair Bol so na ro ain da 
ame a çou ve tar a pro pos ta, mas aca- 
bou san ci o nan do-a co mo qua se co- 
mo quis o re la tor, de pu ta do ma ra- 
nhen se Jus ce li no Fi lho, do Cen trão. 
Ele co lo cou 5,7 bi lhões. Ago ra, os 
mes mo par la men ta res que já es tão

Po bre za co lo ri da

VAI SER A 1ª ELEIÇÃO NO PAÍS FINANCIADA COM UM VOLUME TÃO ROBUSTO DE RECURSOS

nas ru as fa lan do bo ni to, de mo ra li da- 
de, ho nes ti da de e tan tras fa la ções pa- 
ra o elei to ra do de cu jas en tra nhas sai 
um gran di o so exér ci to de 27,6 mi- 
lhões de bra si lei ros que, em 2021 es ta- 
vam na po bre za e na ex tre ma po bre- 
za.

Os da dos são do úl ti mo le van ta- 
men to da FGV So ci al. Ou se ja, 13% 
das pes so as no país en cer ra ram 2021 
vi ven do com até R$ 290 por mês, o 
mai or pa ta mar des de 2012, pe lo me- 
nos. Ten tan do avan çar nas pes qui sas, 
o pre si den te Bol so na ro não pen sou 
du as ve zes em san ci o nar o pro je to do 
Con gres so que mu dou o Bol sa Fa mí- 
lia, pa ra Au xí lio Bra sil e ele vou o va lor 
pa ra R$ 400 re ais. O Nor des te que se 
agi ta nos ar rai ais pós-pan de mia é do- 
no do mai or con tin gen te dos mais ne- 

ces si ta dos de em pre go, ren da e pro- 
gra mas so ci ais.

É uma cam pa nha elei to ral atí pi ca 
em ano sa ni tá rio atí pi co nu ma cri se 
que co me çou em 2020 e até ho je per-
ma ne ce ma tan do e le van do mi lha res 
aos elei tos hos pi ta la res. Mes mo as- 
sim, é um ano em que a po pu la ção do 
Nor des te se es bal da nos ar rai ais ju ni-
nos es pa lha dos pe los no ve es ta dos, 
com mai or in ci dên cia no Ma ra nhão 
(com o bum ba-meu-boi) e Pa raí ba 
(com su as qua dri lhas e ar ras ta-pés). É 
co mo se fos se uma fu ga co le ti va, da 
cri se econô mi ca e sa ni tá ria. 

E co mo se na da es ti ves se acon te-
cen do, o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral 
(TSE) cum priu a lei fe de ral, fa zen do a 
dis tri bui ção da bo la da de R$ 4,9 bi- 
lhões do Fun dão, en tre os 32 par ti dos 
que es tão na ba ta lha pe lo vo to po pu- 
lar.

Fundão na expedição de Cabral
Em ter mos com pa ra ti vos, a so ma

do Fun dão Elei to ral de 2022 é mil ve- 
zes mai or do que a prin ci pal fon te de
que û nan ci ou a aven tu ra de Pe dro Ál- 
va ro Ca bral no além-mar, pa ra des co- 
brir o Bra sil. Em va lo res atu a li za dos
em 2020 pe la re vis ta Su pe rin te res san- 
te, o üo ren ti no Bar to lo meo Mar chi- 
on ni, ra di ca do em Lis boa, do no de
uma for tu na de R$ 500 mi lhões em di- 
nhei ro de ho je, foi o prin ci pal û nan- 
cis ta da ex pe di ção ca bra li na em 1500,
com R$ 5 mi lhões. Além de ser do no
de um ban co em Flo ren ça, Bar to lo- 
meu ti nha ne gó ci os na cos ta da Áfri- 
ca: tra û ca va mar ûm, ou ro e po pu la- 
ções es cra vi za das, a mai or fon te de
ren da do ca pi ta lis mo oci den tal de en- 
tão 3 co me ço da épo ca que se es ten- 
deu até o sé cu lo 19.

Ele, en tão, en tra ria nu ma em prei- 
ta da bem mais ar ris ca da: vi rou o mai- 
or û nan ci a dor pri va do da ex pe di ção
de Pe dro Ál va res Ca bral pa ra a Ín dia.
Vo cê pas sou a in fân cia ou vin do só um
pe da ço des sa aven tu ra. An tes de to car
pa ra a Ásia, a fro ta fa ria uma es ca la de
du as se ma nas no lu gar on de ho je û ca
Por to Se gu ro 3 atra ca ram no dia 21 de
abril de 1500. De lá pa ra cá, o Bra sil vi- 
rou o mai or país da Amé ri ca La ti na,
sem que aque la his tó ria nun ca che- 
gas se ao ûm. Até ho je o Bra sil per ma- 
ne ce um con ti nen te a ser to tal men te
des co ber to 3 pe los bra si lei ros.

A Cons ti tui ção de 1988, cha ma da
de Car ta Ci da dão pe lo pre si den te da
Cons ti tuin te, Ulysses Gui ma rães, po- 
rém, com tão pou ca ida de, vi rou uma
col cha de re ta lhos.

As cam pa nhas elei to rais e man da- 
tos le gis la ti vos tam bém mu dam a ca- 
da plei to, com ino va ções que, no en- 
tan to, não mos tram pa ra o ci da dão
elei tor, a ele va ção do ní vel da re pre- 
sen ta ção po pu lar.

Na se ma na pas sa da, por exem plo,
o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va cra vou uma co lo ca ção que re- 

per cu tiu até em aná li ses de es pe ci a- 
lis tas, a pe di do da CNN Bra sil:

<Na mi nha ex pe ri ên cia

de 50 anos de vi da

po lí ti ca, o Con gres so

nun ca es te ve tão

de for ma do co mo ago ra,

nun ca es te ve tão

an ti po vo. É o pi or

Con gres so que já

ti ve mos na his tó ria=

(Lu la).

 
Des de 2017, quan do aca ba ram os

û nan ci a men tos pri va dos de cam pa- 
nha, fon tes ines go tá veis de com pra de
vo tos e de man da tos in tei ros, a subs ti- 
tui ção des ses re cur sos pa ra cus teio
das cam pa nhas vi rou pau ta ime di a ta
do Con gres so Na ci o nal.

Em 2022, com o apoio da opo si ção
e ali a dos do go ver no, o Fun do Elei to- 
ral de R$ 4,9 Bi lhões foi ane xa do ao or- 
ça men to e de pois san ci o na do pe lo
pre si den te Jair Bol so na ro (PL). O
mon tan te exa to co lo ca do no Or ça- 
men to da União é de R$
4.961.519.777, a mai or so ma de re cur- 
sos já des ti na da ao Fun do des de a cri- 
a ção, em 2017. Dos 32 par ti dos, o Par- 
ti do No vo no va men te re nun ci ou à

ver ba.
O fun do elei to ral, tec ni ca men te

cha ma do de Fun do Es pe ci al de Fi- 
nan ci a men to de Cam pa nha (FEFC),
te ve os va lo res de ta lha dos, nes sa
quar ta-fei ra (15), por meio da por ta ria
nº 579/2022 do TSE. Nes ta sex ta, o
ma te ri al se rá pu bli ca do no Diá rio Oû- 
ci al do Tri bu nal.

444-

 

AUMENTO DE PREÇOS

Governo, Congresso e STF
pressionam Petrobras 

APÓS REAÇÕES AOS REAJUSTES, AÇÕES DA EMPRESA CAÍRAM

O no vo au men to dos pre ços dos com bus tí veis nas re- 
û na ri as, anun ci a do on tem pe la Pe tro bras, pro vo cou
uma on da de crí ti cas e ame a ças de re pre sá li as à es ta tal.
As ofen si vas par ti ram do pre si den te Jair Bol so na ro, da
Câ ma ra e até do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF). As re a- 
ções aos re a jus tes û ze ram com que as ações da em pre sa
en cer ras sem em for te bai xa no pre gão da Bol sa de Va lo- 
res. A ele va ção de 5,2% na ga so li na e de 14,2% no di e sel
co me ça ram a va ler no sá ba do (18).

Bol so na ro clas si û cou o au men to co mo uma <trai ção
ao po vo bra si lei ro= e de fen deu a aber tu ra de uma co mis- 
são par la men tar de inqué ri to (CPI) pa ra in ves ti gar o
pre si den te da pe tro lei ra, Jo sé Mau ro Co e lho, bem co mo
os di re to res exe cu ti vos e con se lhei ros.

O pre si den te da Câ ma ra tam bém se jun tou ao che fe
do Exe cu ti vo nos ata ques à Pe tro bras. Li ra de fen deu que
Jo sé Mau ro Co e lho re nun cie ime di a ta men te. <Não por
von ta de pes so al mi nha, mas por que não re pre sen ta o
aci o nis ta ma jo ri tá rio da em pre sa 4 o Bra sil 4 e, pi or,
tra ba lha sis te ma ti ca men te con tra o po vo bra si lei ro na
pi or cri se do país=, pos tou Li ra no Twit ter. <Ele só re pre- 
sen ta a si mes mo e o que faz dei xa rá um le ga do de des- 
trui ção pa ra a em pre sa, pa ra o país e pa ra o po vo. Saia,
pois sua ges tão é um ato de ter ro ris mo cor po ra ti vo.=

In di ca do por Bol so na ro pa ra o STF, o mi nis tro An dré
Men don ça tam bém co brou ex pli ca ções da Pe tro bras
so bre os cri té ri os pa ra de û nir os pre ços dos com bus tí- 
veis (leia re por ta gem na pá gi na ao la do).

Já o pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co (PSD-
MG), co brou o Exe cu ti vo fe de ral. <Se a si tu a ção dos pre- 
ços dos com bus tí veis es tá sain do do con tro le, o go ver no
de ve acei tar di vi dir os enor mes lu cros da Pe tro bras com
a po pu la ção, por meio de uma con ta de es ta bi li za ção de
pre ços em mo men tos de cri se=, de fen deu. 

INVESTIGAÇÃO

Lula e Kalil: MPF apura
ataque com drone

O DRONE USADO NO ATAQUE FOI APREENDIDO PELA POLÍCIA

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF) vai con du zir a
apu ra ção so bre o epi só dio do uso de um dro ne pa ra lan- 
çar uma subs tân cia com for te odor na di re ção de apoi a- 
do res do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT) e
do ex-pre fei to de Be lo Ho ri zon te, Ale xan dre Ka lil (PSD),
du ran te um en con tro dos dois po lí ti cos, pré-can di da tos
à Pre si dên cia da Re pú bli ca e ao Go ver no de Mi nas, res- 
pec ti va men te, em Uber lân dia, no Tri ân gu lo Mi nei ro, na
úl ti ma quar ta-fei ra (15/6).

Um em pre sá rio é sus pei to de ter con tra ta do du as
pes so as pa ra ma nu se ar o dro ne e lan çar a subs tân cia
mau-chei ro sa (pro du to quí mi co usa do pa ra atrair mos- 
cas em la vou ras) em di re ção aos apoi a do res de Lu la e de
Ka lil. O em pre sá rio e ou tros dois sus pei tos che ga ram a
ser pre sos pe la Po lí cia Mi li tar (PM) e le va dos pa ra a de le- 
ga cia. Eles fo ram li be ra dos após a as si na tu ra de um Ter- 
mo Cir cuns tan ci al de Ocor rên cia (TCO), û can do à dis- 
po si ção da Jus ti ça pa ra res pon der ao pro ces so em li ber- 
da de.

O even to foi re a li za do no es ta ci o na men to do Cen tro
Uni ver si tá rio do Tri ân gu lo (Uni tri), si tu a do no Bair ro
Ka raí bas, na Re gião Sul de Uber lân dia.

Con for me in for ma ções da 9ª Re gião da Po lí cia Mi li tar
de Uber lân dia, o Ter mo Cir cuns tan ci al de Ocor rên cia
foi en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, que <vai
ve ri û car even tu ais ilí ci tos li ga dos à le gis la ção elei to ral=
e tam bém en ca mi nhar o pro ces so pa ra a jus ti ça co- 
mum, di an te de re pre sen ta ção ou quei xa por par te de
al gu ma pes soa que te nha se sen ti do ofen di da.

A Po lí cia Fe de ral tam bém po de par ti ci par da in ves ti- 
ga ção, se for aci o na da pe lo MPF.

O dro ne usa do na ação foi apre en di do pe los po li ci ais
e le va do pa ra o 17º Ba ta lhão da Po lí cia Mi li tar em Uber- 
lân dia, on de se en con tra. O dro ne es ta va na car ro ce ria
de uma ca mi nho ne te.

São Luís, segunda-feira, 20 de junho de 2022

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


POLÍTICA 3

Em São Luís, Vera Lúcia, pré-candidata a presidente do Brasil pelo PSTU, afirmou que o
caminho do desenvolvimento do país passa pela valorização do trabalhador

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2022

Por uma valorização
da classe trabalhadora

A
pré-can di da ta à pre si dên cia
da Re pú bli ca pe lo PS TU (Par- 
ti do So ci a lis ta dos Tra ba lha- 
do res Uni fi ca do), a so ció lo ga

ser gi pa na, Ve ra Lú cia Pe rei ra da Sil va, 
es te ve no úl ti mo fi nal de se ma na par- 
ti ci pan do do lan ça men to das pré-
can di da tu ras de Hertz Di as ao go ver- 
no do Ma ra nhão e a de Sau lo Ar can ge- 
li ao Se na do Fe de ral. Na opor tu ni da- 
de foi apre sen ta da uma cha pa com- 
ple ta, com pos ta por mu lhe res e ho- 
mens da clas se tra ba lha do ra, ati vis tas
dos mo vi men tos so ci ais, qui lom bo- 
las, in dí ge nas e ope rá ri os, que apre- 
sen ta rão uma saí da so ci a lis ta, fren te
às ne ces si da des mais sen ti das pe lo
po vo po bre e tra ba lha dor do Ma ra- 
nhão e do Bra sil, que vi ve em uma si- 
tu a ção de ex tre ma de si gual da de so ci- 
al e sem aces so às po lí ti cas pú bli cas
por par te do Es ta do. Em en tre vis ta ex- 
clu si va a O Im par ci al, Ve ra Lú cia re ve- 
lou, de que for ma pre ten de con du zir
o país, ca so se ja elei ta em 2022; fa lou
so bre es ta ti za ção de em pre sas e ban- 
cos; ta xa ção de ri que zas; go ver na bi li- 
da de; mu dan ça na le gis la ção elei to- 
ral, po lí ti ca econô mi ca en tre ou tro as- 
sun tos. Con fi ra a ma té ria na ín te gra.

O Bra sil já te ve a ex pe ri ên cia de ter
uma mu lher no co man do do mai or
car go exe cu ti vo do país. O que lhe
mo ti vou a con cor rer a elei ção pa ra
pre si den te do Bra sil?

<Os mi li tan tes do PS TU me de ram
es sa atri bui ção de re pre sen tar o par ti- 

do nas elei ções de 2022. Eles en ten de- 
ram que por vir de on de vim, por ser
quem eu sou, eu po de ria apre sen tar
da me lhor for ma o pro gra ma do par ti- 
do nes se mo men to, por ser uma mu- 
lher ne gra que vem da clas se tra ba lha- 
do ra. E nós di an te da ne ces si da de
nes tes tem pos de bar bá rie que es ta- 
mos vi ven do no Bra sil e no mun do
com a for me, o de sem pre go ga lo pan- 
te, a mi sé ria a vi o lên cia, a mor te nas
pe ri fe ri as de ne gros, de in dí ge nas, de
ati vis tas ou até mes mo aque les que
são ví ti mas das en chen tes por que são
po bres e mo ram nas en cos tas pre ci- 
sam de uma re pre sen ta ti vi da de. E di- 
an te des sa re a li da de, nós do PS TU e
do Po lo So ci a lis ta Re vo lu ci o ná rio es- 
ta mos apre sen tan do um pro gra ma
vol ta do pa ra a clas se tra ba lha do ra
bra si lei ra que faz par te des sa re a li da- 
de, di zen do da on de a gen te vai ti rar
[re cur sos], que são dos 315 bi li o ná ri- 
os  des te país, es ta ti zan do as sim as
mai o res em pre sas, não pa gan do a dí- 
vi da pú bli ca pa ra po der aten der as
ne ces si da des bá si cas que são  vi tais e
que nós pre ci sa mos so lu ci o nar is so.

 
Den tro des te ce ná rio uma das

pro pos tas de fen di das pe lo PS TU é a
es ta ti za ção de to das as em pre sas e
co lo car sob o con tro le dos tra ba lha- 
do res. De que for ma is so é viá vel,
uma vez que fa ze mos par te de um
sis te ma econô mi co que es tá ca da vez
mais pri va ti zan do e ter cei ri zan do os
ser vi ços?

É na con tra mão da pri va ti za ção
dos ser vi ços. Os gran des bi li o ná ri os
do Bra sil es tão lu cran do co mo nun ca.

E ao mes mo tem po co mo re sul ta do
dis so, nós te mos mi lhões de fa min tos,
de sem pre ga dos, mi lhões sem mo ra- 
dia, uma ju ven tu de do pre sen te que
não tem fu tu ro, e di an te des sa mi sé ria
e des sa bar bá rie se faz ne ces sá rio a es- 
ta ti za ção de em pre sas e co lo ca-las
sob o con tro le dos tra ba lha do res com
ou tros se to res da so ci e da de que jun- 
tos po dem pla ne jar tan to a pro du ção
de pos tos de tra ba lhos quan to a dis-
tri bui ção de ren da de uma ma nei ra
mais jus ta.

A se nho ra é a fa vor da ta xa ção de
gran des for tu nas no Bra sil? 

Is so é im pres cin dí vel. Ho je nós te- 
mos de ca da 10 bra si lei ros 6 não tem
co mi da em ca sa. Is so é gra ve, por que
é mais da me ta de da po pu la ção bra si-
lei ra que não tem co mo se ali men tar
de ma nei ra sau dá vel. En quan to is so,
o agro ne gó cio es tá lu cran do ab sur da- 
men te. Só no ano pas sa do  de lu cro lí- 
qui do te ve mais de 100 bi lhões de dó-
la res, não foi de re ais! Ali men ta ram
820 mi lhões de pes so as no mun do,
en quan to ou tra par ce la da po pu la ção
mun di al foi dei xa da de for ma de gra-
dan te com fo me na me sa. A co mi da é
pa ra quem tem di nhei ro pa ra com- 
prar. E ho je is so nem é ga ran ti do, pois
vo cê tra ba lhan do, re ce ben do um sa-
lá rio mí ni mo pas sa por si tu a ção de
in se gu ran ça ali men tar. Se vo cê não ti- 
ver di nhei ro em tro ca de co mi da, vo cê
mor re de fo me. E o que se vê ho je é
que a co mi da que es tá sen do pro du zi- 
da não é pa ra sa ci ar a fo me. È pa ra ge-
rar lu cro dos ca pi ta lis tas.

Proposta de mudança na legislação eleitoral

VERA LÚCIA  ACOMPANHOU LANÇAMENTO DAS PRÉ-CANDIDATURAS DE HERTZ DIAS AO GOVERNO E  DE SAULO ARCANGELI AO SENADO 

Tam bém há uma pro pos ta pa ra
que os ban cos fi quem a car go do Es- 
ta do, dos ban cá ri os e da po pu la ção,
que de ci di rão so bre pla ne ja men to,
exe cu ção e fun ci o na men to. Co mo se
da ria is so na prá ti ca?

Is so na prá ti ca se dá com os tra ba- 
lha do res or ga ni za dos. Ao mes mo
tem po que nós apre sen ta mos es te
pro je to te mos a ne ces si da de de con- 
tar com a clas se tra ba lha do ra, dos de- 
sem pre ga dos, dos ido sos, da ju ven tu- 
de, da in for ma li da de, do con se lhos
po pu la res na ci da de e no cam po, dos
sin di ca tos, das as so ci a ções, dos mo vi- 
men tos so ci ais pa ra re a li zar mu dan- 
ças tão pro fun das e ne ces sá ri as que
vai im pac tar na vi da de to dos, a gen te
vai pre ci sar des se en ten di men to pa ra
as se gu rar que is so se ja apli ca do. Um
ban quei ro via de re gra não tra ba lha.
Ele dá or dens e ga nha mui to di nhei ro
em bol sas de va lo res. Os ver da dei ros
tra ba lha do res são os ban cá ri os. Te- 
mos a pro pos ta de um ban co úni co
na ci o na li za do pa ra ter mos o con tro le
das ope ra ções que ho je nós nem sa- 
be mos quan to é es se mon tan te que

es tá ge ran do lu cro. Ten do es se con- 
tro le des sa cir cu la ção des ses re cur sos
nós te mos me lho res con di ções de fa- 
zer um pla ne ja men to pa ra a dis tri bui- 
ção de acor do com as ne ces si da des
das pes so as que vi vem nes se país. Va- 
mos tra ba lhar pa ra o de sen vol vi men- 
to de no vas tec no lo gi as, va mos fa zer
in ves ti men tos na edu ca ção, sa ne a- 
men to, mo ra dia e dei xar de pa gar es sa
dí vi da pú bli ca do  Bra sil, pois quan to
mais se pa ga, mais o raio de la au men- 
ta. Pre ci sa mos ge rar em pre go e pa ra
quem es tá de sem pre ga do va mos
man ter um au xí lio emer gen ci al até
en trar no mer ca do de tra ba lho. Tam- 
bém va mos do brar o va lor do sa lá rio
mí ni mo e aca bar com a pa ri da de de
pre ço de im por ta ção. E com a es ta ti- 
za ção a gen te já re sol ve es sa pa ri da de
de pre ço in ter na ci o nal, até mes mo
por que tor do mun do tra ba lha aqui
em re al e re ce be em re al. Não tem por- 
que a gen te ter uma eco no mia do la ri- 
za da.

Co mo o PS TU pre ten de es ta be le- 
cer um de ba te com as de mais le gen- 
das dos di fe ren tes cam pos po lí ti cos

pa ra ter uma go ver na bi li da de ca so a
se nho ra se ja elei ta?

A pri mei ra ta re fa nos sa é or ga ni zar
to da a clas se tra ba lha do ra e a par tir
das de li be ra ções da pró pria clas se tra- 
ba lha do ra que ele geu es se pro je to de
co mo ele de ve ser me lhor apli ca do ai
va mos man dar pa ra o Con gres so Na- 
ci o nal. Se o Con gres so Na ci o nal se
qui ser ser de mo crá ti co co mo ele rein- 
vin di ca o tem po in tei ro vai ter que ga-
ran tir o que o po vo de li be rar. Por ou- 
tro la do nós pre ten de mos mu dar to da
a le gis la ção elei to ral, in clu si ve de ir re- 
vo ga bi li da de de man da to a qual quer
mo men to. Aqui tem que se aca bar
com a ideia de quem é elei to po de ma-
tar e rou bar que es tá pro te gi do por
seu man da to e na da acon te ce com
ele. Quan do for elei to e não cum priu
vai ter que sair do seu man da to, tem
que ele ger um ou tro e co lo ca-lo em
seu lu gar. Os sa lá ri os de ve rão ser den- 
tro da mé dia e sem ne nhum pri vi lé-
gio. Com mu dan ças tão pro fun das co- 
mo es sa não é pos sí vel que acon te ça
sem a par ti ci pa ção  do po vo e dos tra- 
ba lha do res de for ma or ga ni za da e
mo bi li za da.

So brou pa ra a fo me?

Es tar re ce dor a pas si vi da de da po pu la ção bra si lei ra
di an te do mon tan te de R$ 5 bi que se rá gas to pa ra ele ger
os pré-can di da tos ao exe cu ti vo e le gis la ti vo em to das as
es fe ras, nes ta elei ção, em ou tu bro.

Di zem que te mos so men te trin ta e três mi lhões de
pes so as pas san do fo me, re pi to, pas san do fo me, sem na- 
da pa ra co mer, ne nhum ali men to, sa ben do que a mi sé- 
ria de ve con ti nu ar sen do uma cons tan te em to do o país,
e, prin ci pal men te, no Ma ra nhão.

Ob ser van do as fi las nos <Res tau ran tes Po pu la res=
qua se não ve mos pes so as abai xo da li nha da mi sé ria
ten tan do sal var o estô ma go com, ao me nos, o al mo ço.
Fi ca aber to di a ri a men te, em mui tos mu ni cí pi os, no vai
quem quer, co me quem po de, mes mo sen do co bra do o
pre ço de R$ 1 re al. Fal tan do co brar das au to ri da des o
en ten di men to do ser vi ço de ma tar a fo me pa ra to dos,
se rá que a mai o ria das pes so as con se guem pa gar?

Im pos sí vel acre di tar que os po lí ti cos vão fi car sa tis- 
fei tos so men te com o di nhei ro pú bli co, sa ben do que as
pro pos tas dei xa ram de ilu dir os elei to res, no va men te
se rá o com pra vo to. Evi den te que o cai xa dois vai ser o
com ple men to pa ra ele ger os mes mos de sem pre, fa zen- 
do o mes mo de sem pre.

So men te com de nún ci as fi ca in viá vel apu rar os des vi- 
os, pou cos fa zem por me do, sa bem que a jus ti ça elei to- 
ral pre ci sa de olhos apu ra dos e bra ços lon gos pa ra che- 
gar aos cri mi no sos elei to rais. Pi or sa ber que quem fi- 
nan cia o por de bai xo dos pa nos de pois co bra com a cor- 
rup ção, rou ban do o di nhei ro que po de ria ma tar a fo me.
Sem pre o mes mo pa drão!

Enér gi co – Nem quis dis cu tir se a de nún cia de pu ta do
es ta du al Yglésio Moyses (PSB) so bre a frau de no con cur- 
so pú bli co na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão tem
fa tos com pro va dos em re la ção aos can di da tos apro va- 
dos. Pre si den te do Le gis la ti vo, Othe li no Ne to (PC doB),
de ter mi nou a aber tu ra de pro ce di men to de apu ra ção e
en ca mi nhou ao Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al a so li ci ta- 
ção de in ves ti ga ção. Lou vá vel a per ma nen te fis ca li za ção
do so ci a lis ta, ape sar de mui tos do par la men to não con- 
cor da rem com a for ma de ex po si ção no mi na ti va so bre a
ca pa ci da de de in te li gên cia das pes so as de nun ci a das.
Mas o Yglésio sem pre foi po lê mi co, sem pre se rá, es te
não mu da!

Dis pu ta fer re nha en tre o se cre tá rio es ta du al de Co- 
mu ni ca ção, Ri car do Cap pel li (PSB), e o de pu ta do es ta- 
du al Du ar te Jr. (PSB) pa ra ga nhar o tí tu lo do ali a do que
mais pre ju di ca o go ver no de Car los Bran dão (PSB). Cap- 
pel li ata can do res pei ta do veí cu lo de co mu ni ca ção e ins- 
ti tu tos de pes qui sas e Du ar te ten tan do afun dar a so lu- 
ção dos ferryboat com uma es tram be lha da fis ca li za ção
le van do na al ça o PRO CON da es po sa.

Con cor ri do o <Ar raiá do Po vo= pro mo vi do pe la As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, por meio do Ge de- 
ma. Ex ce len te es pa ço, com be las brin ca dei ras cul tu rais,
de li ci o sas co mi das tí pi cas e, o me lhor, se gu ran ça pa ra
os pre sen tes. Prin ci pal men te por que não es tão uti li zan- 
do os fes te jos pa ra dis pu tas elei to rais.

En ten den do que nin guém es pe ra da ta pa ra nas cer, a
pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar con ti nua em pe nha da
em pro por ci o nar qua li da de no nas ci men to e nos pri- 
mei ros me ses de vi da dos be bês dis tri buin do o Kit En xo- 
val. Mais que um di rei to, um aco lhi men to es pe ci al pa ra
as fa mí li as na ação co man da da pe la se cre tá ria de As sis- 
tên cia So ci al, Tra ba lho e Ren da, Gil va na Du ai li be.

Olha, di zem que a tur ma da se cre tá ria de es ta do da
Cul tu ra fes te jou achan do que o <Ca zum bá= da pre fei tu- 
ra de São Luís, na en tra da da pon te Jo sé Sarney, ti nha
tom ba do igual as ban dei ri nhas. Na da dis so, so men te
uma rá pi da tro ca de rou pa e um re to que fa ci al, o azul zi- 
nho vol tou pa ra seu lu gar de des ta que e po lê mi ca!

São Luís, segunda-feira, 20 de junho de 2022

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


OPINIÃO4

AN GE LA DAN NE MANN
Su pe rin ten den te do Itaú So ci al
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Vestir a camisa da educação

A edu ca ção pú bli ca bra si lei ra tem
se or ga ni za do com aûn co pa ra re cu- 
pe rar os enor mes im pac tos pro vo ca- 
dos pe lo fe cha men to de es co las du- 
ran te a pan de mia e a fal ta de co or de- 
na ção em âm bi to fe de ral. O re tor no
pre sen ci al trou xe uma on da de es pe- 
ran ça e um sen so de ur gên cia que
mo ti vam pro ûs si o nais da área, or ga- 
ni za ções da so ci e da de ci vil, go ver nos
es ta du ais e mu ni ci pais a tra ba lha rem
jun tos pa ra ga ran tir um fu tu ro de
mais opor tu ni da des pa ra cri an ças,
ado les cen tes e jo vens.

Pro ûs si o nais de edu ca ção, re des de
en si no e es co las es tão em pe nha dos
com o tra ba lho de bus ca ati va, aco lhi- 
men to so ci o e mo ci o nal, di ag nós ti cos
e pla ne ja men to pa ra re cu pe ra ção das
apren di za gens, en tre ou tras es tra té gi- 
as. Nes se ce ná rio, es tão tam bém as
or ga ni za ções so ci ais de ba se co mu ni- 
tá ria, ins tân ci as da so ci e da de ci vil or- 
ga ni za da que têm co nhe ci men to e
olhar apu ra do so bre os pú bli cos e ter- 
ri tó ri os on de atu am, com ini ci a ti vas
que po dem con tri buir mui to na di fí cil
ta re fa de re com por as per das.

Em Pla nal ti na (DF), a pro fes so ra
Lu ci e ne de Bar ros co la bo ra com o
bair ro on de vi veu gran de par te da vi- 
da, por meio da edu ca ção, com a pers- 
pec ti va de re du zir o qua dro de vi o lên- 
cia. Em con jun to com ou tros mo ra do- 
res, ela de sen vol ve o Pro je to So ci al e
Cul tu ral Edu ca, que tem apoi a do com
au las de re for ço os es tu dan tes da co- 
mu ni da de com di û cul da de em apren- 
der.

No seu ter ri tó rio, Lu ci e ne viu de
per to o im pac to da pan de mia na al fa- 
be ti za ção das cri an ças. Es ti ma-se que
40% dos es tu dan tes bra si lei ros de seis
e se te anos não sa bem ler e es cre ver, o
mai or pa ta mar des de 2012, con for me
no ta téc ni ca do To dos pe la Edu ca ção

di vul ga da em fe ve rei ro de 2022, com
ba se na Pnad Con tí nua Pes qui sa Na- 
ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os
(Pnad Con tí nua) do Ins ti tu to Bra si lei- 
ro de Ge o gra ûa e Es ta tís ti ca (IB GE). A
pro fes so ra con ta que a alu na Aman da
(no me ûc tí cio) tem di û cul da de até
pa ra es cre ver o pró prio no me, mes mo
es tan do no ter cei ro ano do en si no
fun da men tal, en quan to a Ba se Na ci o- 
nal Co mum Cur ri cu lar (BNCC) de û ne
que a al fa be ti za ção de ve es tar con- 
cluí da até o se gun do ano. Tal ce ná rio é
o efei to ge ral da pan de mia so bre um
nú me ro enor me de es tu dan tes pe la
la cu na de dois anos de es co las fe cha- 
das.

Es se não é um pro ble ma iso la do.
Jun to à fal ta de es tru tu ra e con di ções
pa ra ofe re cer ati vi da des no tur no
com ple men tar, se con û gu ra co mo
um dos prin ci pais de sa û os das re des
edu ca ci o nais mu ni ci pais, de acor do
com a úl ti ma pes qui sa União Na ci o- 
nal dos Di ri gen tes Mu ni ci pais de Edu- 
ca ção (Un di me), di vul ga da em abril.
Par ce ri as com or ga ni za ções da so ci e- 
da de ci vil se rão im por tan tes, es pe ci- 
al men te nes te mo men to em que to da
ini ci a ti va é ne ces sá ria pa ra am pli ar
opor tu ni da des de apren di za gem. O
de sen vol vi men to in te gral das cri an- 
ças e ado les cen tes só tem a ga nhar
com uma ali an ça di a lo ga da e bem
con du zi da en tre as es co las e as or ga- 
ni za ções do seu en tor no.

As sim co mo acre di ta a pro fes so ra
Lu ci e ne, a edu ca ção é mes mo a cha ve
pa ra a re du ção do de sem pre go e da vi- 
o lên cia. Re cen te men te, os pes qui sa- 
do res Naér cio Me ne zes Fi lho e Lu ci a- 
no Sa lo mão, do Cen tro de Ges tão e
Po lí ti cas Pú bli cas do Ins per, lan ça ram
um ex ce len te ar ti go so bre os efei tos
da edu ca ção de qua li da de so bre os ín- 
di ces de de sem pre go e cri mi na li da de.
Os au to res cri a ram um no vo in di ca- 
dor de edu ca ção bá si ca, re la ci o nan do
o Ín di ce de De sen vol vi men to da Edu- 

ca ção Bá si ca (Ideb) e o Exa me Na ci o- 
nal do En si no Mé dio (Enem). Nas lo- 
ca li da des com me lhor re sul ta do, hou- 
ve uma di mi nui ção de 25% nos ho mi- 
cí di os, au men to de 14% nas ma trí cu- 
las no en si no su pe ri or e de 200% na
ge ra ção de em pre gos en tre os jo vens.

Se gun do Me ne zes, a me lho ria des- 
ses ín di ces se dá por in ter mé dio de
uma boa ges tão num ci clo com pos to
por dois man da tos de uma pre fei tu ra,
ou se ja, em oi to anos, bem co mo pe la
ar ti cu la ção do mu ni cí pio com o go-
ver no do es ta do. Mais uma evi dên cia
da im por tân cia de ha ver ar ti cu la ção
ade qua da en tre es ta do e mu ni cí pi os,
co mo po de rá ocor rer em to do o país
com a apro va ção e im ple men ta ção do
Sis te ma Na ci o nal de Edu ca ção. 

Fe liz men te, ho je o país já con ta
com di ver sas ini ci a ti vas de co la bo ra- 
ção que tra tam a edu ca ção co mo as- 
sun to de Es ta do 4 não ape nas de go- 
ver no. Em ano de elei ções, nós, ci da-
dãos, te mos de pri o ri zar pro pos tas
que va lo ri zem o com pro mis so com a
con ti nui da de das bo as po lí ti cas edu-
ca ci o nais e for ta le çam es sa co la bo ra- 
ção em be ne fí cio da so ci e da de.

O pro fes sor Chi co So a res, ex-pre si-
den te do Inep, du ran te o 2º Se mi ná rio
Me lho ria da Edu ca ção, des ta cou mais
uma vez a im por tân cia de tor nar a
edu ca ção um com pro mis so de to dos.
Ves tir es sa <ca mi sa=, as sim co mo fa ze- 
mos nos jo gos dos nos sos ti mes ao
lon go do ano e do Bra sil du ran te a Co-
pa do Mun do, é es sen ci al em um ano
de elei ções. Nas pró pri as pa la vras de
Chi co, <qua li da de pa ra pou cos não é
qua li da de=, por tan to, já é mais do que
ho ra de es co lher nos sos go ver nan tes
usan do a len te da edu ca ção de qua li-
da de com equi da de 4 só as sim con- 
se gui re mos ter uma so ci e da de cres- 
cen te men te jus ta e prós pe ra.

 
 

Trinta anos de panos quentes

O Bra sil ten ta ven der, há pe lo me- 
nos 30 anos, a ima gem de que ze la
mui to bem pe la Flo res ta Amazô ni ca.
O país re ce beu di ver sos even tos de
pon ta e apro vei tou pa ra ali men tar
dis cur sos pa ra in glês ver. Foi as sim,
por exem plo, na Rio 92, a Con fe rên cia
das Na ções Uni das so bre o Meio Am- 
bi en te e o De sen vol vi men to. 

O es por te tam bém ser viu pa ra dis- 
se mi nar a pro pa gan da en ga no sa de
um país com pro me ti do com a bi o di- 
ver si da de. Bas ta lem brar o con teú do
das ce rimô ni as de aber tu ra do Pan do
Rio-2007, Co pa de 2014 e Olim pía da
do Rio-2016. Tu do mui to bem em ba- 
la do ar tis ti ca men te pa ra pas sar ao
mun do a im pres são de que es ta va tu- 
do bem.

A re fe rên cia à Amazô nia era obri ga- 
tó ria no ro tei ro dos me ga e ven tos es- 
por ti vos ban ca dos com di nhei ro pú- 
bli co. A aber tu ra do Pan-2007 te ve lu- 
zes ver des in va din do o Ma ra ca nã pa ra
re pre sen tar o üo res ci men to da vi da
por meio das ma tas e da ri ca üo ra e
fau na do Bra sil. Um car ro ale gó ri co
em for ma de ja ca ré to do ar ti cu la do

sur pre en deu o res pei tá vel pú bli co.
Tu do bo la do por es pe ci a lis tas do Fes- 
ti val Fol cló ri co de Pa rin tins. A com po- 
si ção O Tren zi nho do Cai pi ra, de Hei- 
tor Vil la-Lo bos, sen si bi li zou e le vou
par te da pla teia às lá gri mas.

Aí veio a Co pa em 2014. A es co lha
das ci da des-se de foi es tra té gi ca. Ao
in cluir Ma naus e Cui a bá, o Co mi tê
Or ga ni za dor Lo cal e a Fi fa co lo ca ram
a Amazô nia e o Pan ta nal na vi tri ne. Na
ce rimô nia de aber tu ra, a cul tu ra in dí- 
ge na re ce beu aten ção es pe ci al. Um
ar tis ta ves ti do a ca rá ter re mou no gra- 
ma do da Are na Co rinthi ans, co mo era
cha ma da à épo ca. O bar co era car re- 
ga do por dan ça ri nos e a ce na re pre- 
sen ta va a água de um rio.

A Olim pía da do Rio-2016 foi ou tro
pa lan que pa ra dis cur sos va zi os. Ce- 
nas co mo o sur gi men to das üo res tas
bra si lei ras e a for ma ção dos po vos in- 
dí ge nas en can ta ram. A paz e a sus ten- 
ta bi li da de fo ram re pre sen ta das por
uma ár vo re. Hou ve exi bi ção de um ví- 
deo in ter pre ta do pe la atriz Fer nan da
Mon te ne gro:

<As al te ra ções cli má ti cas e o es go ta- 
men to dos re cur sos na tu rais pre ci sam

da nos sa aten ção e a ce rimô nia de
aber tu ra olím pi ca é uma opor tu ni da- 
de ma ra vi lho sa pa ra des ta car es se as- 
sun to.

 
O Bra sil, com a mai or üo res ta e a

mai or re ser va de bi o di ver si da de do
pla ne ta, é o lu gar cer to pa ra que es ta
men sa gem se es pa lhe. É ho ra de co- 
me çar a cu rar o pla ne ta. Ter rá que os,
va mos re plan tar, va mos sal var o pla- 
ne ta=, en cer ra va o aler ta mun di al, no
Ma ra ca nã.

O ver de tão exal ta do e de fen di do
nas ce rimô ni as po li ti ca e eco lo gi ca- 
men te cor re tas do Pan, Co pa e Olim- 
pía da no Bra sil es tá man cha do de
san gue. O jor na lis ta bri tâ ni co Dom
Phil lips e o in di ge nis ta Bru no Araú jo
fo ram mor tos a ti ros, es fa que a dos,
quei ma dos e en ter ra dos.

 Os re la tos são de que o in glês co-
lhia en tre vis tas pa ra a pro du ção do li- 
vro Co mo Sal var a Amazô nia. Cer ta- 
men te não é exe cu tan do quem es ta va
ali pa ra apu rar a men ti ra que os ho- 
mens 4 e as ce rimô ni as es por ti vas 4
con tam. Si go pre fe rin do os li vros às
ar mas de um cri me bru tal.

EDI TO RI AL

 

A cor ri da dos ju ros
con ti nua 

Nos Es ta dos Uni dos, a mai or ele va ção de ju ros des de
1994; no Bra sil, a Se lic mais al ta des de o ûm de 2016.
Nes ta quar ta-fei ra, tan to o Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria
(Co pom) do Ban co Cen tral bra si lei ro quan to sua con- 
tra par te nor te-ame ri ca na, o Co mi tê Fe de ral do Mer ca do
Aber to (Fomc, na si gla em in glês), de ci di ram pe la ele va- 
ção dos ju ros em seus res pec ti vos paí ses: 0,75 pon to
por cen tu al nos EUA (pa ra um in ter va lo en tre 1,5% e
1,75% ao ano) e meio pon to por cen tu al no Bra sil (pa ra
13,25%). E o aper to con ti nu a rá nos dois paí ses, dei xan- 
do mui tas dú vi das so bre quan do o ci clo de al ta da Se lic
ini ci a do em mar ço de 2021 ter mi na rá no Bra sil.

A mai o ria das ins ti tui ções û nan cei ras já pre via que o
Co pom não ter mi na ria o ci clo de al ta nes ta reu nião, vol- 
tan do a su bir a Se lic na reu nião de agos to, mas ain da ha- 
via ban cos e cor re to ras es ti man do que o pro ces so de
aper to es ta ria con cluí do já em ju nho, se ja por meio de
um au men to mai or ago ra, se ja pe la ma nu ten ção dos ju- 
ros em 13,25% por um pe río do mais lon go. 

O co mu ni ca do di vul ga do ao ûm da reu nião, no en- 
tan to, dis si pou qual quer dú vi da: <é apro pri a do que o ci- 
clo de aper to mo ne tá rio con ti nue avan çan do sig ni û ca- 
ti va men te em ter ri tó rio ain da mais con tra ci o nis ta (…)
Pa ra a pró xi ma reu nião, o Co mi tê an te vê um no vo ajus- 
te, de igual ou me nor mag ni tu de=, o que le va ria os ju ros
pa ra 13,75% ao ano ou, se gun do as pro je ções da mai or
par te do mer ca do û nan cei ro, 13,5%, com uma ele va ção
de ape nas 0,25 pon to em agos to.

Ain da que ou tros fa to res de ris co aca bem se re sol ven- 
do de for ma be né û ca pa ra o Bra sil, a es ca la da de ju ros
nos Es ta dos Uni dos tor na ain da mais com pli ca da a mis- 
são do Co pom

Nem mes mo a de sa ce le ra ção da

in üa ção em maio, com o IP CA de

0,47% após ter re gis tra do 1,06% em

abril e 1,62% em mar ço, ali vi ou as

pre o cu pa ções dos mem bros do

Co pom. 

O ce ná rio in ter na ci o nal se de te ri o rou ain da mais 3
au to ri da des e eco no mis tas nor te-ame ri ca nos cre em ser
ca da vez mais pro vá vel que os Es ta dos Uni dos en fren- 
tem uma re ces são, co lo can do a mai or eco no mia do
mun do no ru mo da es tag üa ção. Em bo ra não te nham si- 
do ex pli ci ta men te men ci o na dos no co mu ni ca do do Co- 
pom, os lock downs chi ne ses e a in va são da Ucrâ nia con- 
ti nu am tra zen do ca os às ca dei as pro du ti vas e ao co mér- 
cio mun di al de com mo di ti es.

In ter na men te, o Co pom pre fe riu não dar co mo cer ta
a apro va ção de pro je tos de lei e PECs que afe tam a tri bu- 
ta ção so bre itens co mo com bus tí veis e ener gia elé tri ca;
de qual quer ma nei ra, o co mi tê acre di ta que <as me di das
tri bu tá ri as em tra mi ta ção re du zem sen si vel men te a in- 
üa ção no ano cor ren te, em bo ra ele vem, em me nor mag- 
ni tu de, a in üa ção no ho ri zon te re le van te de po lí ti ca mo- 
ne tá ria= 3 ou se ja, ofe re ce rão uma re du ção no cur to pra- 
zo, mas te rão o efei to con trá rio nos anos se guin tes. 

A es pe ran ça de que ain da se apro ve qual quer re for ma
ma cro e conô mi ca ou me di da de ajus te ûs cal nes te man- 
da to já se foi há al gu mas reu niões: o úl ti mo co mu ni ca do
a aûr mar que <per se ve rar no pro ces so de re for mas e
ajus tes ne ces sá ri os na eco no mia bra si lei ra é es sen ci al
pa ra per mi tir a re cu pe ra ção sus ten tá vel da eco no mia=
foi o da reu nião de se tem bro de 2021, quan do a Se lic su- 
biu pa ra 6,25%; ago ra, men ci o na-se ape nas <a in cer te za
so bre o fu tu ro do ar ca bou ço ûs cal do país=. Em ou tras
pa la vras, o Co pom não con ta mais com as re for mas, es- 

São Luís, segunda-feira, 20 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO BURITICUPU – MA
O elaborador de editais, Sr. Marcos Gabriel Araújo Ribeiro, torna público, para conhecimento de todos, que 
houve retificação na publicação do dia 13 de junho 2022, segunda-feira, no Jornal O Imparcial, referente ao 
Aviso de Licitação da Concorrência nº 007/2022, com as seguintes alterações: 
ONDE SE LÊ: 
a realização do presente certame está previsto para o dia 19 de julho de 2022 às 08h30min (oito horas e trinta 
minutos) horário de Brasília;
LEIA-SE: 
a realização do presente certame está prevista para o dia 21 de julho de 2022 às 08h30min (oito horas e trinta 
minutos) horário de Brasília.

Buriticupu/MA, em 15 de junho de 2022______________________________
Marcos Gabriel Araújo Ribeiro

Assessor Jurídico Municipal
OAB/MA: 22.429

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - CSL/PROCON - DATA: 1 de julho de 

2022. HORÁRIO: 9h. LOCAL: A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a 

divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dias e 

horário, abaixo discriminados: ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br. E-MAIL PARA 

CONTATO: cslprocon.viva@gmail.com. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO 

ELETRÔNICO: às 9h do dia 01/07/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. MODO DE DISPUTA: 

ABERTO E FECHADO. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e equipamentos, conforme 

descrito no Edital e seus Anexos. A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, com 

redação dada pela Lei Complementar 147/2014, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e 

da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a 

Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Este Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na página www.comprasnet.gov.br, 

www.procon.ma.gov.br, e no Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do 

Maranhão - PROCON/MA, situado na Av. Beira Mar, n° 384 - Centro - São Luís/MA. CEP: 65.010-070, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 13h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 

para gravação em CDR-W ou pen drive do interessado em adquirir o instrumento.

São Luís – MA, 14 de junho de 2022

THIAGO COLVER DA SILVA

PREGOEIRO DA CSL - PROCON/MA

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCON/MA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - CSL/PROCON

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A 

NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE POLICLINICA CUJUPE, ADMINISTRADOS PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: dia 15/07/2022, às 9h, horário de Brasília/DF.

ID [nº 945110].

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou 

vanessaleite.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 14 de junho de 2022

VANESSA LEITE MARANHÃO

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 161/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.132/2022 - EMSERH

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 
147/14 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Aquisição 
de materiais de informática e equipamentos eletrônicos, para atender as 
necessidades do Município de Passagem Franca/MA. - ORGÃO SOLICITANTE: 
Secretariais Municipais. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
DATA: 05/07/2022. HORÁRIO: 09h:00min (nove horas).  EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na íntegra, no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.passagemfranca.ma.gov.
br, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no 
horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá 
entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 15 de junho de 2022. 
Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

DESPACHO
            PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 599/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. Objeto: contratação de pes-
soa jurídica especializada na realização de pavimentação asfáltica de 
vias urbanas no município de Icatu - MA. Convênio N° 8.299.00/2021 
(SICONV N° 917746/2021). Em análise aos autos do processo admi-
nistrativo em epígrafe e com base no parecer técnico sobre as (PRO-
POSTAS DE PREÇOS) das empresas habilitadas, elaborado pela 
Secretaria Municipal de Obras, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para apresentação de razões recursais (24/06/2022); 5 (cinco) 
dias úteis para contrarrazões (01/07/2022). Icatu - MA, 17 de junho de 
2022. Denilson Odilon Fonseca Presidente

DESPACHO
             PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 600/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. Objeto: contratação de pessoa 
jurídica especializada para a realização de recuperação de estradas vici-
nais no Município de Icatu/MA. Convênio n° 8.301.00/2021 (SICONV 
n° 917755/2021) – CODEVASF. Em análise aos autos do processo ad-
ministrativo em epígrafe e com base no parecer técnico sobre os (docu-
mentos de habilitação) das empresas credenciadas, elaborado pela Secre-
taria Municipal de Obras, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentação de razões recursais (24/06/2022); 5 (cinco) dias úteis para 
contrarrazões (01/07/2022). Icatu - MA, 17 de junho de 2022. Denilson 
Odilon Fonseca Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 11.424.417/0001-06

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2022
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde torna 
público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2019, Decreto Municipal 28/2019; Decreto municipal 24/2021 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OB-
JETO: Aquisição de um veículo adaptado para unidade odontológica móvel (ODONTOMÉVEL) para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 7 
de julho de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto 
– Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompras-
publicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do 
Vale (MA), 17 de junho de 2022. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. 
Portaria nº 08/2021-GP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 11.424.417/0001-06
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/2022

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Assistência So-
cial torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal 28/2019 E Decreto Municipal nº 24/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OB-
JETO: seleção de proposta mais vantajosa para aquisição de dois veículos (zero quilômetro); ano/modelo 2022/2022; 
capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima 1.3; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos 
dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha, protetor de cárter de fábrica, direção 
assistida eletricamente ou hidraulicamente ou elétrica-hidráulica, cor branca com padronização visual do Ministério 
da Cidadania; combustível gasolina e etanol ou superior, ar condicionado de fábrica, equipado com todos os acessórios 
exigidos pelo CONTRAN; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do Fundo Municipal de Assistência 
Social do município de Trizidela do Vale/MA; garantia mínima de 12 (dose) meses. ABERTURA: 8 de julho de 2022 às 
09:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 
às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na 
página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 17 de junho de 2022. Maria Rosilene Silva. Secretária 
Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário de Brasília) do dia 01 
de julho de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2022, para registro de preços, do tipo menor pre-
ço por item, tendo por objeto a futura e Eventual Contratações de Empresa especializada para desenvolver o projeto 
viva o são João de todos nós da cidade de Anapurus/MA, que acontecerá nas escolas públicas municipais de interesse 
da secretaria municipal de educação do município de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as 
empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.
br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada 
na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 
horas. O Edital também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 15 de Junho de 2022.
ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica que, 

quanto ao Pregão Eletrônico nº 024/2022 – SARP/MA, Processo Administrativo nº 28741/2022 - SARP, 

objetivando Registro de Preços para aquisição mobiliário, nenhuma das propostas atenderam as 

exigências do edital, sendo todas desclassificadas, restando a licitação FRACASSADA.

São Luís, 15 de junho de 2022

ÍTALO REIS BROWN

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28741/2022 – SARP

A Secretaria de Estado da Segurança Pública, através de sua Pregoeira, torna público que a Licitação 

em epígrafe, cujo objeto refere-se à aquisição de armamentos (carabinas e espingardas) 

acompanhados dos respectivos acessórios, para aplicações nos trabalhos diários das operações policiais 

e instruções do Centro Tático Aéreo – CTA, com sessão pública de abertura da licitação marcada para o 

dia 28 de junho de 2022, às 9h, fica adiada até ulterior deliberação, face suspensão do item (arma de 

fogo – Empunhável - médio porte, CATMAT: 99848) no modulo Catálogo de Materiais e Serviços do 

Portal de Compras Governamentais vinculado ao Sistema Comprasnet, fato este que impossibilita a 

inserção e divulgação do Edital no referido Sistema, que até a presente data continua suspenso.

São Luís, 13 de junho de 2022

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL - SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - SSP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0021720/2021 - SSP - MA

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br
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Finalidade é alertar a população contra as formas de violência e informar os canais de
denúncia. Neste ano já foram praticados 29 feminicídios no estado

PA TRÍ CIA CU NHA

<Nos sa To a da é o Res pei to:
Não é Não=

29 ca sos de fe mi ni cí dio

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Campanhas ocupam
os arraiais de São Luís

A
lém dos gru pos fol cló ri cos,
co mi da tí pi ca e to da a áu rea
que en vol ve os fes te jos ju ni- 
nos, o pú bli co que for aos ar- 

rai ais de São Luís tam bém re ce be rão a
vi si ta de uma co mi ti va pa ra di vul gar a
cam pa nha <Ca ti ri na que só quer vi- 
ver… com res pei to, com dig ni da de=, o
tra ba lho de pre ven ção à vi o lên cia de
gê ne ro nos ar rai ais de São Luís é  uma
ini ci a ti va pro mo vi da pe la Se cre ta ria
de Se gu ran ça com apoio da Ca sa da
Mu lher Bra si lei ra. A pri mei ra pa ra da
foi na Vi la Pal mei ra, on de a equi pe re- 
a li zou a dis tri bui ção de ma te ri ais in- 
for ma ti vos e pro mo veu o diá lo go com
a po pu la ção.

A re fe rên cia com o per so na gem do
au to do bum ba meu boi, é pa ra en trar
no cli ma do pe río do ju ni no, e cla ro,
pa ra cha mar a aten ção da po pu la ção
que a mu lher me re ce vi ver. Nes te ano,
até en tão, se gun do in for ma ções do
De par ta men to de Fe mi cí dio, já fo ram
co me ti dos 29 fe mi ni cí di os no es ta do.
O fe mi ni cí dio é o ápi ce da vi o lên cia
con tra a mu lher, quan do a vi da lhe é
ti ra da.

A ideia de ter es se diá lo go com a
po pu la ção den tro do fes te jo ju ni no, é
que se gun do a re de de pro te ção e
com ba te à vi o lên cia, nes se pe río do
au men ta o nú me ro de ca sos de vi o- 
lên cia con tra a mu lher. <Du ran te es se
pe río do ju ni no, co mo há mui tas fes ti- 
vi da des, há mui to con su mo de ál co ol,
às ve zes tam bém de dro gas. É uma sé- 
rie de pro ble mas com re la ção es pe ci- 
al men te aos re la ci o na men tos afe ti vos

e amo ro sos que po dem acon te cer.
En tão a gen te vem com a ex pec ta ti va
de que tal vez ha ja um in cre men to no
nú me ro de vi o lên ci as pra ti ca das con- 
tra a mu lher, es pe ci al men te no con- 
tex to do més ti co e fa mi li ar, e tam bém
no que se re fe re ao as sé dio se xu al que
po de ser pro mo vi do nes ses es pa ços
pú bli cos=, dis se a De le ga da Ka zu mi
Ta na ka, Co or de na do ra das De le ga ci- 
as da Mu lher,

A cam pa nha vai ro dar os ar rai ais
dan do o re ca do a to das as mu lhe res
pa ra que elas sin tam em se gu ran ça e
brin quem o São João com tran qui li- 
da de. 

<A gen te já foi nes se da Vi la Pal mei- 
ras, mas tam bém nós va mos ain da no
Ar rai al do Ipem, no da pra ça Ma ria
Ara gão que já es tão ini ci al men te pro- 
gra ma dos. E a gen te vai dar con ti nui- 
da de tam bém a ou tros ar rai ais uti li- 
zan do tam bém da fa la nes ses es pa ços
pa ra po der al can çar o mai or nú me ro
de pes so as. A gen te tam bém es tá aju- 
dan do ou tras cam pa nhas que es tão
sen do fei tas, co mo a cam pa nha da Se- 
cre ta ria da Mu lher que foi lan ça da
ago ra=, dis se Ka zu mi,

Nos ar rai ais, se gun do a de le ga da, a
Po lí cia Ci vil es tá pre pa ra da pa ra pres- 
tar aten di men to em ca sos de vi o lên- 
cia. No ar rai al da Vi la Pal mei ra, uma
equi pe û xa da Po lí cia Ci vil à dis po si- 
ção da mu lher, in clu si ve pa ra re gis trar
bo le tim de ocor rên cia.

Pa ra a de le ga da Wan da Mou ra,
Che fe do De par ta men to de Fe mi ni cí- 
dio, é im por tan te usar o es pa ço pa ra
fa lar da vi o lên cia con tra a mu lher e
dos ca nais dis po ní veis pa ra de nún- 
cia. <O fe mi ni cí dio não acon te ce da

noi te pa ra o dia. A mai o ria des sas mu- 
lhe res são as sas si na das pe los pró pri-
os ma ri dos, ou ex-ma ri dos, no mo- 
men to em que elas de ci dem rom per
com o re la ci o na men to abu si vo que
du rou anos. No de cor rer des se re la ci-
o na men to ela so freu vá ri as for mas de
vi o lên cia, por is so que qual quer ti po
de vi o lên cia pre ci sa ser com ba ti do,
por que se não for, in fe liz men te a gen- 
te po de che gar a um fe mi ni cí dio=,
aler tou. <Em ca so de de nún cia, po de
li gar pa ra o 181, pa ra o dis que de nún-
cia, no ca so de üa gran te li gue pa ra o
190=, com ple tou a de le ga da.

A Di re to ra da Ca sa da Mu lher Bra si-
lei ra, Su san Lu ce na, usou o es pa ço
pa ra fa lar tam bém so bre as me di das
pro te ti vas de ur gên cia, um re cur so
que já tem sal va do as vi das de mui tas
mu lhe res.

 <A gen te não que ria mais fa lar de
vi o lên cia con tra a mu lher, mas por
que que a gen te fa la? Por que acon te ce
de mais. São mais de 25 ca sos de fe mi-
ni cí di os só no Ma ra nhão. A gen te não
tem mu lhe res com me di das que es tão
sen do ví ti mas de fe mi ni cí dio. Me di- 
das pro te ti vas sal vam vi das. A Ca sa da
Mu lher Bra si lei ra fun ci o na 24h, en tão
pa ra mu lher evi tar o fe mi ni cí dio, ela
po de ir pe dir uma me di da pro te ti va.
Se a gen te for con ver sar com mu lhe-
res e per gun tar se fo ram ví ti mas de as- 
sé dio, eu não co nhe ci uma que não te-
nho si do. E os as sé di os acon te cem
den tro do ôni bus, acon te cem nes ses
es pa ços, e in fe liz men te no pe río do de
São João au men ta o nú me ro de vi o- 
lên cia con tra a mu lher. E é por is so
que a gen te es tá com es sa cam pa nha=,
dis se.

Polícia Civil estará com unidade móvel nos arraiais

Du ran te as fes ti vi da des ju ni nas, a
Po lí cia Ci vil vai fa zer aten di men tos
em sua Uni da de Mó vel em vá ri os ar- 
rai ais da re gião me tro po li ta na de São
Luís nos di as de mai or frequên cia de
pú bli co. Re gis tro de bo le tins de ocor- 
rên cia, per da de do cu men tos e de ob- 
je tos, e na emis são de gui as de cor po
de li to de ca sos ocor ri dos no even to.
Além dis so, po li ci ais ci vis es ta rão di- 
vul gan do ações es pe cí û cas co mo o
tra ba lho de pre ven ção a vi o lên cia de
gê ne ro, bem co mo uma atu a ção os- 
ten si va de se gu ran ça e de pre ven ção
de cri mes. O pro je to de ve se es ten der
até o dia 3 de ju lho.

Tam bém on tem (17) foi lan ça da a
cam pa nha da Se cre ta ria de Es ta do da
Mu lher (SE MU), <Nos sa To a da é o
Res pei to: Não é Não=, no 2º En con tro
de Ges to ras Mu ni ci pais de Po lí ti cas
Pú bli cas pa ra as Mu lhe res.  A cam pa- 
nha vi sa a pre ven ção e o com ba te a
cri mes de as sé dio e ou tras vi o lên ci as
con tra as mu lhe res, du ran te as fes ti vi- 
da des ju ni nas, com a en tre ga de ma- 
te ri ais im pres sos aos mu ni cí pi os.

Se gun do o ór gão, a ideia é pro mo- 
ver a tro ca de ex pe ri ên ci as so bre as

de man das es pe cí û cas de ca da mu ni- 
cí pio, pa ra ar ti cu lar e mo bi li zar agen- 
das co le ti vas, for ta le cen do a de fe sa, a
va lo ri za ção e o pro ta go nis mo fe mi ni- 
no em to do o es ta do, dan do con ti nui- 
da de às ações vol ta das pa ra a er ra di- 
ca ção de to das as for mas de vi o lên cia
no Ma ra nhão. Na opor tu ni da de, fo- 
ram lan ça dos o <Se lo Ami go da Mu- 
lher=, edi ção 2022, e a II Fa se do Edi tal
Mu lhe res Guar diãs-In dí ge nas e Qui- 
lom bo las, além da apre sen ta ção do
Pro gra ma Mu lher Ati va.

Um dos mais re cen tes ca sos de vi o- 
lên cia con tra a mu lher se deu no iní- 
cio des te mês, e vi ti mou Ta ti a ne Cor- 
rêa Gar cez dos San tos, de 33 anos,
mor ta pe lo ex com pa nhei ro a ti jo la- 
das, em Pa ço do Lu mi ar, ci da de na Re- 
gião Me tro po li ta na de São Luís. Ta ti a- 
ne foi en con tra da mor ta no dia se- 
guin te ao cri me, pró xi mo a um la va a
ja to, des pi da e com mar cas de agres- 
são no ros to. De acor do com Wan da
Mou ra, che fe do De par ta men to de Fe- 
mi ni cí dio da Su pe rin ten dên cia de
Ho mi cí dio e Pro te ção a Pes so as
(SHPP), o sus pei to pres tou de poi- 
men to e aca bou em con tra di ção. A
Po lí cia Ci vil in for mou ain da que Ta ti- 

a ne e o sus pei to se co nhe ce ram há
dez anos, e ti nham três de re la ci o na- 
men to. A ví ti ma, eu es ta va mo ran do
em São Pau lo, re tor nou ao Ma ra nhão
no iní cio do ano e vol tou a na mo rar
com o sus pei to. O ho mem foi le va do
pa ra o Sis te ma Pe ni ten ciá rio do Ma ra-
nhão, on de vai per ma ne cer à dis po si- 
ção da jus ti ça.

No dia 25 de maio, a Po lí cia Ci vil,
con se guiu pren der um ho mem acu- 
sa do de as sas si nar a es po sa, Eu zi a ne
Con cei ção da Sil va, de 25 anos, com
mais de dez gol pes de fa cão na fren te
do û lho de 2 anos. O cri me ocor reu no
dia 22 de maio, em Var gem Gran de. O
mo ti vo do cri me se ria ciú mes, pois
Mar ce lo te ria vi a ja do e des con û a va
que Eu zi a ne es ta ria o train do. Após o
as sas si na to, Mar ce lo fu giu pa ra uma
área de ma ta gal.

An tes de pren dê-lo, a po lí cia pas- 
sou três di as fa zen do a bus ca on de o
sus pei to, Mar ce lo dos San tos, de 30
anos, es ta va es con di do, e que pos si- 
vel men te es ta va sen do aju da do por
fa mi li a res com água e co mi da. No
Ma ra nhão, de ja nei ro até abril fo ram
re gis tra dos 19 cri mes de fe mi ni cí di os.
Em maio e ju nho, mais 10, to ta li zan do
29 ca sos no es ta do, se gun do o De par- 
ta men to de Fe mi ni cí dio.

DOU GLAS CU NHA

• Água de co co- O ál co ol cau sa efei to diu ré ti co e o ex -
ces so de idas ao ba nhei ro faz com que o or ga nis mo eli -
mi ne água e mi ne rais. Pa ra fa zer es sa re po si ção, o co co é
su per re co men da do pois é ri co em po tás sio, mag né sio e
só dio.
• Su co na tu ral de fru tas – O su co vai rei dra tar o or ga nis -
mo, de sin to xi car e re por os mi cro nu tri en tes.
• Ovo – Pos sui ace til co li na, um an ti o xi dan te que evi ta a
le são ce lu lar e me lho ra na re cu pe ra ção do or ga nis mo,
sen do com ple to em nu tri en tes, vi ta mi nas e mi ne rais.
• Água – O mais im por tan te de to dos. O ál co ol cau sa
diu re se e en quan to não hou ver a re po si ção da hi dra ta -
ção, o or ga nis mo con ti nu a rá sen tin do di û cul da des em
se re cu pe rar. Por is so, a re co men da ção é con su mir água
an tes, du ran te e após o con su mo de ál co ol.
• Chá de gen gi bre – O mes mo po de au xi li ar nos en jo os e
náu se as tra zen do bem-es tar e re cu pe ra ção mais agra -
dá vel.
• Água com li mão – Au xi lia na re cu pe ra ção da de si dra -
ta ção do cor po.
• As fru tas com mai or com po si ção de água aju dam na
hi dra ta ção e eli mi na ção de to xi nas. Me lão, me lan cia,
mo ran go e aba ca xi são óti mas op ções.

SÃO JOÃO

Be beu mui to? Sai ba o
que fa zer pa ra aca bar
com a res sa ca

De pois de dois anos sem even tos, em fun ção da pan- 
de mia cau sa da pe lo Co ro na ví rus, o es ta do foi li be ra do
pa ra co me mo rar a sua mais im por tan te fes ta po pu lar, o
São João, com fol gue dos que se es ten dem pe los me ses
de ju nho e ju lho.

A ex pec ta ti va era gran de, e ape sar de ain da ha ver as
ame a ças do Co vid- 19, a po pu la ção não se dei xa in ti mi- 
dar e es tá par ti ci pan do, efe ti va men te, da vas ta pro gra- 
ma ção em prá ti ca por di ver sos ar rai ais, es pa lha dos por
to da São Luís e ci da des do in te ri or ma ra nhen se.

E, co mo to da fes tan ça que se pre za, o São João do Ma- 
ra nhão não se faz so men te com as de lí ci as da gas tro no- 
mia re gi o nal que atrai pa ra os ar rai as, os na ti vos da ci da- 
de e os tu ris tas oriun dos de ou tros cen tros do país e até
do ex te ri or, mas, tam bém com mui tas be bi das que vão
des de a ma ra nhen se Mag ní û ca, cer ve ja fa bri ca da com
man di o ca, às ou tras mar cas, as sim co mo as be bi das
cha ma das <quen tes= de vi do aos seu al to te or al coó li co,
co mo a nos sa tra di ci o nal ti qui ra, tam bém fei ta de man- 
di o ca e as mais so ûs ti ca das co mo uís que, vodk ca, gin,
co nha que e ou tras, vi nhos, sem es que cer as ca cha ças da
ter ra e as im por ta das de Mi nas Ge rais e de ou tros es ta- 
dos, con si de ran do-se tam bém os sa bo ro sos co que téis
ela bo ra dos com fru tas re gi o nais.

Tu do mui to bom, mas mo ti va dos pe la eu fo ria cau sa- 
da pe la be le za das apre sen ta ções dos gru pos da nos sa
cul tu ra po pu lar que tem co mo seu <car ro che fe= os cor- 
dões de bum ba-bois dos di ver sos es ti los ou so ta ques e
ou tras brin ca dei ras, a adre na li na vai às al tu ras e os ex- 
ces sos acon te cem. Pas sa da a eu fo ria, vem o pi or na ma- 
nhã se guin te: a res sa ca.

Um con jun to de sin to mas men tais e fí si cos de vi do ao
con su mo ex ces si vo de be bi das al coó li cas e re sul ta em
de si dra ta ção, au men to da ati vi da de do fí ga do pa ra eli- 
mi nar o ex ces so de ál co ol do san gue e al te ra ções do sis- 
te ma ner vo so de vi do à hi po gli ce mia in du zi da pe los al- 
tos ní veis de ál co ol cir cu lan tes.

Con for me a nu tri ci o nis ta Ma ri lu ce Tayres Pin to Fer- 
rei ra, a res sa ca é cau sa da pe lo con su mo de be bi das al- 
coó li cas em exa ge ro. Ela acon se lha mo de ra ção no con- 
su mir da be bi da al coó li ca, e pa ra mi ni mi zar os efei tos
do ex ces so, ja mais se de ve be ber com o es to ma go va zio,
sen do me lhor fa zer, an tes, uma re fei ção e û car be lis can- 
do pe tis cos du ran te  o uso das be bi das, o que pos si bi li- 
ta rá  a ab sor ção mais len ta do ál co ol.

Ma ri lu ce Pin to acon se lha tam bém evi tar mis tu ras
etí li cas co mo cer ve ja com vi nho, ca cha ça, vodk ca e ou- 
tras de te or al coó li co di fe ren te que po ten ci a li za os efei- 
tos do ál co ol no or ga nis mo, as sim co mo de ve-se be ber
bas tan te água, du ran te, após a be be dei ra, vis to que o ál- 
co ol cau sa de si dra ta ção. Tam bém de ve-se evi tar  in ges- 
tão de ca feí na, pois ela po de con tri buir pa ra au men tar a
de si dra ta ção. A ali men ta ção de ve ser le ve, evi tan do-se
gor du ras.

O porquê da res sa ca
Pa ra ser eli mi na do pe lo or ga nis mo, o ál co ol tem que

ser trans for ma do, no fí ga do, em áci do acé ti co, mas an- 
tes dis so pre ci sa ser trans for ma do em ace tal deí do que é
ain da mais tó xi co que o ál co ol. Por con ta da de mo ra da
sua trans for ma ção no fí ga do, o ál co ol e o ace tal deí do
con ti nu am a cir cu lar no or ga nis mo até se rem trans for- 
ma dos em áci do acé ti co.

O ace tal deí do é uma subs tân cia tó xi ca que se de po si- 
ta em vá ri os ór gãos do cor po, exer cen do to xi ci da de e
pro vo can do as sim os sin to mas da res sa ca. Além dis so, o
ál co ol faz com que se ja eli mi na da mais água, po den do
cau sar tam bém de si dra ta ção.

Após o con su mo de quan ti da des ex ces si vas de ál co ol,
o fí ga do não é ca paz de me ta bo li zar to do o ál co ol con- 
su mi do, e o rim é in ca paz de ûl trar es sa subs tân cia pa ra
que se ja eli mi na da na uri na e aí acon te cem os sin to mas:
dor de ca be ça for te, dor nos olhos e sen si bi li da de ao
som e à luz, en joo e vô mi to, mal-es tar ge ral, dor no cor- 
po, bo ca se ca, fal ta de ape ti te, dor no estô ma go, não se
lem brar do que acon te ceu na noi te an te ri or (am né sia
al coó li ca). Não exis te uma for ma de tra ta men to pa ra
a res sa ca, mas re co men da-se be ber um co po de água
pa ra ca da co po de be bi da, pa ra ga ran tir a hi dra ta ção. É
im por tan te não be ber sem es tar ali men ta do.

Di cas pa ra me lho rar os sin to mas da res sa ca:
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Everton Cebolinha desembarca no Rio para assinar com o Flamengo e diz que ainda
sonha com a Copa do Mundo. Atacante realizou exames médicos e foi aprovado

• Go lei ros: Os pi na, Han da no vic, Stra -
kosha, Asen jo, Ka rius, Ona na
• La te rais: Au ri er, Si di bé, De Sci glio,
Wil li am, Mar ce lo, Vr salj ko
• Za guei ros: Luiz Fe li pe, Mbem ba,
Ro mag no li, Za ga dou, Ch ris ten sen e
Denayer
• Meio-cam pis tas: Is co, Lin gard, To -
lis so, Mkhitaryan, Wit sel, Pog ba, Erik -
sen, Dybala, Kes sie
• Ata can tes: Ba le, Ca va ni, Dem bé lé,

Be lot ti, Ori gi, Dzyuba, Mer tens, Di
Ma ría, Suá rez

FLAMENGO

Cebolinha só pode
estrear a partir de  julho

D
e pois de re a li zar exa mes
mé di cos em São Pau lo na
úl ti ma sex ta-fei ra, Ever ton
Ce bo li nha de sem bar cou no

fim da ma nhã do úl ti mo sá ba do, no
Rio de Ja nei ro pa ra as si nar con tra to
de cin co anos com o Fla men go.

 O vi ce-pre si den te de fu te bol, Mar- 
cos Braz, e o di re tor Bru no Spin del re- 
cep ci o na ram o jo ga dor no ae ro por to
San tos Du mont, no cen tro da ci da de.

Ra pi da men te, na saí da, o jo ga dor
fa lou as pri mei ras pa la vras co mo jo- 
ga dor do Ru bro-Ne gro. <Sem pre foi

um so nho ves tir es sa ca mi sa. Es pe ro
ser mui to fe liz=, dis se Ce bo li nha.

Per gun tan do se ain da so nha ser
con vo ca do por Ti te pa ra a Co pa do
Mun do, Ever ton ba teu de pri mei ra.
<Se eu dis ses se que não, es ta ria men- 
tin do – co men tou ele, que foi ar ti lhei- 
ro da Co pa Amé ri ca de 2019 e um dos
des ta ques da se le ção bra si lei ra na- 
que la con quis ta=.

De fé ri as des de o fim da tem po ra da
com o Ben fi ca, Ever ton fi ca rá pou co
tem po no Rio e re tor na rá pa ra For ta- 
le za. 

No fim do mês ele re tor na pa ra ini- 
ci ar seu pro ces so de re con di ci o na- 
men to fí si co. Ele só te rá con di ções de
en trar em cam po de pois da aber tu ra
da ja ne la de trans fe rên ci as, dia 18 de
ju lho.

Pe lo ata can te de 26 anos, o Fla men- 
go vai pa gar ao Ben fi ca um va lor fi xo
de 13,5 mi lhões de eu ros (R$ 72,5 mi- 
lhões) em seis par ce las até o fi nal de
2024. 

O to tal, com me tas es ti pu la das no
con tra to, che ga a 16 mi lhões de eu ros
(R$ 85,9 mi lhões).

VETERENOS

Veja lista de jogadores medalhões livres no mercado

O VETERANO CESC FÁBREGAS TEM 35 ANOS, É BICAMPEÃO EUROPEU COM A ESPANHA, MAS NÃO PENSA EM PARAR A CARREIRA

Cam peão mun di al com a Es pa nha
em 2010, o meia Cesc Fá bre gas é mais
um jo ga dor de pe so li vre no mer ca do.
O Mo na co anun ci ou a saí da do ve te- 
ra no de 35 anos. Ape sar da ida de e de
uma tem po ra da 2021/2022 com pli ca- 
da de vi do a le sões – só dis pu tou du as
par ti das do Cam pe o na to Fran cês –
Fá bre gas não pen sa em apo sen ta do- 
ria.

O ex-jo ga dor do Ar se nal, Bar ce lo na
e Chel sea, que che gou ao Mo na co em
2019, re ve lou que foi pro cu ra do por
trei na do res com os quais tra ba lhou,
sen do son da do pa ra as su mir fun ções
em uma co mis são téc ni ca. 

<Que rem sa ber o que vou fa zer, pa- 
ra ver se eu que ria me unir a eles na
pró xi ma tem po ra da. Mas es te ano foi

tão ruim pa ra mim que não pos so ter- 
mi nar as sim após cons truir a mi nha
car rei ra. Que ro se guir jo gan do=, ga- 
ran tiu Fá bre gas, que tam bém foi bi- 
cam peão eu ro peu com a se le ção da
Es pa nha em 2008 e 2012.

Ve ja al guns ou tros no mes li vres no
Mer ca do além de Fá bre gas:

Que rem sa ber o que vou

fa zer, pa ra ver se eu

que ria me unir a eles na

pró xi ma tem po ra da.

Mas es te ano foi tão

ruim pa ra mim que não

Por que Jô e Co rinthi ans fo ram con de na -
dos?

E SE NÃO PA GAR?

En ten da as pos sí veis
pu ni ções a Co rinthi ans
e Jô após con de na ção

A con de na ção da Fi fa e da Cor te Ar bi tral do Es por te
(CAS) pre ve em se ve ras pu ni ções ao Co rinthi ans e ao
ata can te Jô ca so eles não pa guem a in de ni za ção de 2,6
mi lhões de dó la res (cer ca de R$ 13,3 mi lhões na co ta ção
atu al) ao Nagoya Gram pus, do Ja pão.

Após o clu be asiá ti co in for mar a con ta pa ra de pó si to
do va lor, Jô e Co rinthi ans te rão 45 di as pa ra re a li zar a
qui ta ção do dé bi to. Se is so não ocor rer, o ata can te fi ca rá
proi bi do de dis pu tar jo gos ofi ci ais por até seis me ses, e o
Ti mão se rá im pe di do de re gis trar atle tas por três ja ne las
de trans fe rên ci as con se cu ti vas.

Nes se pe río do, é pos sí vel que ha ja uma ne go ci a ção
com o Nagoya Gram pus pa ra re du zir ou par ce lar o mon- 
tan te a ser pa go. Em bo ra a con de na ção te nha ocor ri do
num pro ces so mo vi do pe lo clu be ja po nês con tra Jô, o
Co rinthi ans é obri ga do a ser so li dá rio na ação, uma vez
que con tra tou o ata can te lo go após ele dei xar o Nagoya.
É co mo se o Ti mão fos se o fi a dor des se pa ga men to.

Pro cu ra do pa ra co men tar o ca so por meio de as ses so- 
ria de im pren sa, o Co rinthi ans in for mou que <ana li sa os
pró xi mos pas sos pa ra che gar a uma re so lu ção=.

Em en tre vis ta, o pre si den te do clu be, Dui lio Mon tei ro
Al ves, afir mou, <era uma ação con tra o atle ta, não con tra
o Co rinthi ans. O clu be era so li dá rio na ação por que con- 
tra tou o atle ta. Ele foi man da do em bo ra por jus ta cau sa
por um clu be, e aí de pois o ou tro que con tra ta é aci o na- 
do? No meu pon to de vis ta, o Co rinthi ans não tem, ab- 
so lu ta men te, na da a ver com is so=. <Va mos ver se vai
exis tir con de na ção, qual vai ser o va lor, en tão de pen de
mui to de la pa ra fa lar quem vai as su mir o quê. Mas acre- 
di to que não vai acon te cer, por que não tem o me nor ca- 
bi men to. Nem o Jô, que foi man da do em bo ra por jus ta
cau sa, e nem o Co rinthi ans=, com ple tou.

Va mos ver se vai exis tir con de na ção,

qual vai ser o va lor, en tão de pen de

mui to de la pa ra fa lar quem vai

as su mir o quê

Aos 35 anos, Jô es tá li vre no mer ca do des de a se ma na
pas sa da, quan do res cin diu con tra to de for ma ami gá vel
com o Co rinthi ans.

O ata can te vol tou pa ra o Ti mão em ju nho de 2020,
após du as tem po ra das no Ja pão.

Jô, po rém, ti nha vín cu lo com o Nagoya Gram pus até o
fim de 2021 e, me ses an tes de se trans fe rir ao Co rinthi- 
ans, se de sen ten deu com os ja po ne ses. O clu be ale ga ter
ha vi do aban do no de em pre go e, por is so, não só sus- 
pen deu os pa ga men tos a ele a par tir de abril, co mo tam- 
bém en trou com uma ação na Fi fa pe din do uma in de ni- 
za ção re fe ren te ao va lor res tan te do con tra to até de zem- 
bro.

O de sen ten di men to de Jô com o Nagoya Gram pus co- 
me çou em fe ve rei ro de 2020, quan do o jo ga dor ma chu- 
cou o jo e lho es quer do. <O trei na dor do Nagoya en ten- 
deu que o Jô ti nha que fi car no Ja pão, mes mo com o clu- 
be fo ra pa ra pré-tem po ra da. Só que os fi si o te ra peu tas e
mé di cos vi a ja ram com o ti me, es ta vam fo ra do país. O Jô
en ten deu que não iria se re cu pe rar bem, pre ci sa va de
uma fi si o te ra pia que fi zes se efei to e veio ao Bra sil se tra- 
tar no Fla men go. Ele cus te ou a vi a gem pa ra ter um tra ta- 
men to me lhor=, ex pli cou Bre no Tan nu ri.

Se ma nas de pois, Jô vol tou ao Ja pão com Cláu dia, es- 
po sa de le, mas não foi re la ci o na do pa ra as du as pri mei- 
ras par ti das da tem po ra da. Na sequên cia, o cam pe o na- 
to lo cal foi sus pen so por con ta da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus.

O Nagoya Gram pus ha via li be ra do os atle tas pa ra fi- 
ca rem em ca sa, mas não pa ra dei xa rem o Ja pão. As sim,
se ma nas de pois, Jô foi avi sa do pe lo clu be de que seu sa- 
lá rio es ta va sus pen so.

Se gun do o ad vo ga do de Jô, o ata can te res pon deu es sa
no ti fi ca ção e ex pli cou o mo ti vo da vol ta ao Bra sil. As ale- 
ga ções, po rém, não fo ram su fi ci en tes pa ra con ven cer os
asiá ti cos. <Ele ti nha que re ce ber en tre o fi nal de abril e o
co me ço de maio um bô nus de 1 mi lhão de dó la res, pre- 
vis to em con tra to. O que acon te ce é que, quan do ele fa la
pa ra o tra du tor, nu ma quin ta à noi te, que vol ta ria ao Ja- 
pão na se gun da-fei ra, os di re to res man dam uma no ti fi- 
ca ção pa ra o Jô no dia 2 de maio fa lan do que o con tra to
es ta va res cin di do. Se ele vol ta pa ra o Ja pão, o Nagoya te- 
ria que pa gar os sa lá ri os e es sas lu vas de 1 mi lhão de dó- 
la res=, re ve la Tan nu ri. <Ele dei xou os fi lhos no Bra sil com
os avós. Só que co me çou um 8zum-zum-zum9 de que os
es tran gei ros não po de ri am sair do Ja pão=.

Quan do fa la ram que se ria fe cha da a fron tei ra, o Jô
dis se: <Eu pre ci so vol tar=. Is so foi em abril. En tão, eles
vol ta ram ao Rio de Ja nei ro – con ta o ad vo ga do.

O ad vo ga do de Jô con cor da que o ata can te po de ria
ser pu ni do pe la vol ta ao Bra sil, mas ale ga que não ha via
jus ti fi ca ti va pa ra o rom pi men to de con tra to. Bre no Tan- 
nu ri diz que o atle ta não per deu trei na men tos e nem ha- 
via mo ti vo pa ra tan ta pres sa, vis to que o cam pe o na to lo- 
cal só se ria re to ma do no mês se guin te.

Após dei xar o Nagoya, Jô as si nou con tra to de três
anos e meio com o Co rinthi ans. Por is so, a Fi fa en ten de
que o clu be tem de ser so li dá rio e ban car a in de ni za ção.
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O Governo do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento 
Social (Sedes), promoveu um arraial para 
os idosos sob os cuidados do Solar do 
Outono. 
 
A Instituição tem capacidade para abri-
gar 40 idosos, ofertando serviços de saú-
de, assistência social, fisioterapia, nutri-
ção, atendimento psicológico e terapia 
ocupacional. A gestão é encabeçada pela 
Sedes, por meio da Secretaria Adjunta de 
Assistência Social (SAAS), e conta com o 
suporte das secretarias de Estado de Go-
verno (Segov) e da Saúde (SES). 
 
O subsecretário da Sedes, Lívio Corrêa, 
frisou a importância da iniciativa. 
 
 “Nós temos um grande cuidado e apreço 
pela nossa população idosa. Assim, ações 

Solar do Outono ganha arraial especial para idosos
como essa nos ajudam a resgatar o São João com 
essas pessoas que tanto precisamos em nossas 
vidas”, afirmou. 
 
Para o secretário adjunto de Assistência Social 
da Sedes, Luiz Borralho, essa iniciativa é muito 
valiosa para os moradores do Solar do Outono.  
 
“Passamos por uma pandemia que durou dois 
anos, e isso nos trouxe medo e insegurança. Hoje 
estamos resgatando o espirito junino dessa co-
munidade após tanto tempo em isolamento, 
com os devidos cuidados”, ressaltou. 
 
No local foram realizadas brincadeiras, rodas de 
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U
ma gran de ce le bra ção com pro fis si o nais li ga- 
dos à área da co mu ni ca ção, emis so ras de TV,
rá dio, jor nais im pres sos, si tes e agên ci as de
pu bli ci da de mar cou a pas sa gem do Dia do

Mí dia na úl ti ma sex ta-fei ra (17) em São Luís.
Pa ra co me mo rar a da ta que é fes te ja da na ci o nal men- 

te em 21 de ju nho, o Gru po O Im par ci al pro mo veu um
en con tro que te ve co mo te ma <Fes tan ça Im par=, ins pi- 
ra do nas tra di ções cul tu rais do Ma ra nhão co mo for ma
de va lo ri zar o pro fis si o nal de mí dia que res pon sá vel por
fa zer a aná li se do pú bli co-al vo, au di ên cia e al can ce de
re sul ta dos nas em pre sas e cor po ra ções li ga das ao seg- 
men to da co mu ni ca ção no mer ca do de pro pa gan da e
mar ke ting se le ci o nan do os me lho res veí cu los en tre jor- 
nal, TV, rá dio re vis ta, com con teú dos atra ti vos e ca pi tal
in te lec tu al que agre gam va lor às mar cas.  <Nós so mos
um jor nal se cu lar e mui to mais do que is so, pois o nos so
pa pel é de mul ti pli car idei as e for mar opi nião den tro do
mer ca do de co mu ni ca ção. E ce le brar com os pro fis si o- 
nais de mí dia es ta da ta nos hon ra mui to=, afir mou Pe dro
Frei re, di re tor pre si den te de O Im par ci al.

A fes ta acon te ceu no Es ta lei ro Gas tro Bar, lo ca li za do
no Cen tro His tó ri co de São Luís, on de os pro fis si o nais
de Mí dia par ti ci pa ram de uma ex pe ri ên cia gas tronô mi- 
ca on de pu de ram de gus tar de um buf fet à ba se de fru tos
do mar que são a ba se da cu li ná ria ma ra nhen se, além de
sor teio de brin des, mú si ca e mui ta des con tra ção.

 

Va le res sal tar que, com a mu dan ça cons tan te do mer- 
ca do, do avan ço tec no ló gi co e com o ad ven to da po ten- 
ci a li za ção do uso das re des so ci ais, o pro fis si o nal de mí- 
dia tem es tu da do a fun do as per so nas da mar ca/pro du- 
to/ser vi ço pa ra en tão de fi nir quais dos di ver sos ca nais
de co mu ni ca ção são os mais in di ca dos pa ra o seu anun- 
ci an te.

So bre a im por tân cia do pa pel do mí dia den tro des te
pro ces so de co mu ni ca ção, O Im par ci al con ver sou com
al guns pro fis si o nais que es ti ve ram pre sen tes no even to.
Pa ra con cei ção Nu nes, da Nu nes Co mu ni ca ção a pre- 
sen ça do mí dia no mer ca do. <O mí dia, é pro fis si o nal de
fun da men tal im por tân cia, prin ci pal men te den tro das
agên ci as que qua se pa ra ram de tra ba lhar nes ses dois úl- 
ti mos anos on de mui tas em pre sas fe cha ram por con ta
da pan de mia da Co vid-19. De pois do aten di men to, o
mí dia é o pro fis si o nal mais im por tan te den tro de uma
agên cia pois é ele que faz apli ca ção dos re cur sos nas
cam pa nhas pu bli ci tá ri as das mar cas jun to aos veí cu- 
los=, ex pli can do que o seu vai mui to além de um ava li a- 
dor de au di ên cia ou de iden ti fi ca dor de per fil de pú bli- 
cos seg men ta dos.

Pa ra Joi ce Mi le ne afir mou que a re to ma da ao mer ca- 
do de pois de dois anos de pan de mia tem si do gra da ti va,
po rém com no vos de sa fi os, pois o mo do de se co mu ni- 
car tam bém ga nhou uma no va res sig ni fi ca ção. <O pro- 
fis si o nal de mí dia es tá se mos tran do ain da mais im por- 
tan te nes se mo men to de rein ven ção de no vas mí di as
que es tão apa re cen do e que fi ze ram to da a di fe ren ça du- 

ran te a pan de mia e o mí dia foi fun da men tal pa ra es sa
tran si ção e com es sa re to ma da é mais im por tan te ain da
a re a li za ção de um pla ne ja men to es tra té gi co pa ra a va- 
lo ri za ção des se pro fis si o nal no mer ca do=, res sal tou a
res pon sá vel pe lo mar ke ting da Ter ra zoo.

Já pa ra Ta ti a na Fa gun des da Cla ra Co mu ni ca ção o en- 
con tro re a li za do por O Im par ci al foi de gran de im por- 
tân cia pa ra in te ra ção dos pro fis si o nais de mí dia de São
Luís. <Es se en con tro é mui to im por tan te pois é uma
opor tu ni da de dos pro fis si o nais di vi di rem ex pe ri ên ci as
e fa lar de mer ca do nes se mo men to. En con trar com co- 
le gas de pois de um pe río do con tur ba do co mo foi o da
pan de mia é mui to im por tan te pa ra aque cer o mer ca do
nes sa re to ma da=, dis se Ta ti a na Fa gun des.

So bre a im por tân cia de ce le brar o Dia do Mí dia na co- 
mu ni ca ção do Ma ra nhão, Rob son… res sal tou que é es- 
sen ci al en con tros co mo o que acon te ceu, pois tor nam-
se, além de uma for ma de co me mo rar, um termô me tro
de idei as e ten dên ci as que es tão acon te cen do no mer ca- 
do. <É mui to mais do que uma con fra ter ni za ção com os
pro fis si o nais de mí dia que es tão no mer ca do, É uma
opor tu ni da de de re a li zar um in ter câm bio de idei as e co- 
nhe ci men tos. Es sas ações são fun da men tais em to dos
os sen ti dos pa ra o pro fis si o nal de mí dia=, acres cen tou
Rob son Cam pos, ge ren te co mer ci al da Rá dio No va FM.

Pa ra Mi guel Ab da la, o pro fis si o nal de mí dia é mui to
im por tan te pa ra o mer ca do de co mu ni ca ção, pois ele
tem a fun ção de pla ne jar to das as es tra té gi as que vão
nor te ar o con teú do e a men sa gem aos veí cu los cer tos
pa ra atin gir os ob je ti vos mer ca do ló gi cos de se ja dos. <É
um pro fis si o nal de in dis pen sá vel im por tân cia den tro de
to do es se pro ces so de co mu ni ca ção e o mer ca do=, afir- 
mou Mi guel Ab da la da ideia Pro po gan da.

E pa ra o exe cu ti vo de co mu ni ca ção da Equa to ri al
Ener gia Car los Ubert tem um pa pel de ex tre ma re le vân- 
cia no mer ca do de co mu ni ca ção. <Es se pro fis si o nal é ex- 
tre ma men te im por tan te e re le van te pa ra a cons tru ção
dos re sul ta dos da em pre sa. Quan do ele cons trói o pla no
de mí dia es tá pen san do no me lhor re tor no pa ra o ne gó- 
cio, pa ra o in ves ti men to das em pre sas. En tão ele é fun- 
da men tal pa ra que o re sul ta do acon te ça=, ex pli cou Car- 
los Ubert

Pa ra Da ni e le Vi ei ra da in ter mí dia Co mu ni ca ção, sem
a co mu ni ca ção não se vai a lu gar ne nhum, res sal tan do
que é mui to im por tan te even tos de re la ci o na men tos
des ta na tu re za pois in te gra que faz par te do seg men to.
<Reu nir as agên ci as, veí cu los e em pre sas em um só es- 
pa ço é mui to im por tan te pa ra a va lo ri za ção des te pro- 
fis si o nal que é o mí dia e é um pra zer es tar aqui após dois
anos de pan de mia=, dis se Da ne le Vi ei ra so bre o en con- 
tro.

Va le lem brar que pa la vra Mí dia vem do la tim, po rém
o ter mo uti li za do no Bra sil vem di re ta men te de me dia,
usa do nos Es ta dos Uni dos pa ra de sig nar os mass me dia
(mei os de co mu ni ca ção de mas sa, em por tu guês), no
co me ço do sé cu lo XX.

São Luís, segunda-feira, 20 de junho de 2022
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