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As cambalhotas da 
política no Maranhão

BASTIDORES  -                                                                                                                                                                                                                           -   PÁGINA 3

A eleição de governador do Maranhão em 2022, com sete candidatos já oficializados pelas 
respectivas convenções partidárias, mostram, até agora um cenário não muito diferente das disputas 

anteriores. Desde 1982, quando Luiz Rocha foi eleito pelo PFL na primeira eleição direta já no 
entardecer da ditadura militar de 1964 até este ano, a maior novidade é a ausência de um candidato 

das famílias Sarney-Lobão, ou aliados diretos, concorrendo ao Palácio dos Leões.  PÁGINA 3

E L E I Ç Õ E S 
O

pi
ni

ão Temos a tradição, no Maranhão, de celebrar a Inde-
pendência no dia 28 de julho. A explicação é que foi nes-
sa data, em 1823, que o Estado aderiu ao novo Império, 
pelas mãos de Lord Cochrane. O Maranhão queria ser 
fiel ao Reino de Portugal e continuar colônia. E aí, num 
golpe de filme de capa e espada, esse inglês veio e nos 
salvou obrigando-nos a ser Brasil. 

 
JOSÉ SARNEY 
Ex-presidente do Brasil

A data certa Ação de Impugnação de 
Registro de Candidatura
FLÁVIO BRAGA 

Professor e escritor

O SUS e a mãe terra
ANTONIO RAFAEL DA SILVA 

Professor Emérito da UFMA

Bancada federal exige imparcialidade de PGJ 
PÁGINA 2

Guerra Lula X Bolsonaro  

AGOSTO DOURADO

Neste mês de agosto, chamado de 
Agosto Dourado, organizações de saúde 
incentivam a prática da amamentação, 
destacando os vínculos entre amamen-
tação e boa nutrição, segurança alimen-

tar e redução das desigualdades.
PÁGINA  9 

 

Desafios e a beleza 
da maternidade

VOLTA  ÀS AULAS 

Para muitas famílias, o fim das férias e o 
retorno das crianças à escola pode ser um 
momento desafiador, já que algumas ex-

pressam, através do choro, da irritabilidade 
e de reclamações, o desejo de continuar em 

casa e não voltar às aulas. PÁGINA 10

Como readaptar  o 
filho à rotina escolar?

Perda na comédia: 
o adeus a Jô Soares

O apresentador e humorista morreu aos 84 
anos, na madrugada desta sexta (5), no Hospital Sí-

rio Libanês, em São Paulo PÁGINA 12

Humberto Gessinger 
faz show  neste

sábado em São Luís
PÁGINA 12

MATA -MATA
Moto Club tem missão 
contra o América-RN  

PÁGINA 13



São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto de 2022
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A bancada maranhense exige imparcialidade do Procurador Geral de Justiça do
Maranhão (PGJ), Eduardo Nicolau

THAYANE MA RA MAL DO

Con fi ra a no ta com ple ta:

MARANHÃO

Bancada federal exige
imparcialidade de PGJ

A
s de nún ci as con tra o pro cu- 
ra dor-ge ral de Jus ti ça Edu ar- 
do Ni co lau con ti nu am re per- 
cu tin do en tre po lí ti cos e ór- 

gãos. Des ta vez, a Ban ca da Fe de ral do
Ma ra nhão di vul gou no ta co bran do
es cla re ci men tos a res pei to da pos tu ra
do PGJ.

Edu ar do Ni co lau é acu sa do de ado- 
tar cla ra pos tu ra de apoio po lí ti co nas
elei ções des te ano pa ra o Go ver no do
Ma ra nhão, além de ter imó vel alu ga- 
do por ór gão do go ver no do es ta do.

Se gun do o de pu ta do fe de ral, Cle- 
ber Ver de, co or de na dor da ban ca da
ma ra nhen se na Câ ma ra dos De pu ta- 
dos, que as si na a no ta em no me dos
de mais par la men ta res, pe lo me nos
dez de pu ta dos fe de rais e dois se na do- 
res re fe ren da ram a no ta. A ban ca da
ma ra nhen se exi ge im par ci a li da de do
Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão (PGJ), Edu ar do Ni co lau.

De acor do com a no ta, <a mai o ria
da Ban ca da Fe de ral do Ma ra nhão
pug na pe la pre ser va ção da im par ci a- 

li da de do Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al,
cu ja re pu ta ção vem sen do rei te ra da- 
men te ar ra nha da por aque le que de- 
ve ria ser seu mai or guar dião=.

A ban ca da des ta ca ao me nos qua- 
tro si tu a ções em que o PGJ es ta ria
sen do par ci al: se le ti vi da de na apli ca- 
ção das Leis, per se gui ção a pro mo to- 
res e ad ver sá ri os po lí ti cos do go ver no
do es ta do, con sul to ria ju rí di ca ao go- 
ver no do es ta do e de cla ra ção de apoio
e par ti ci pa ção em even tos po lí ti cos li- 
ga dos ao go ver na dor e seu gru po po lí- 
ti co.= E ain da res sal tam que <a de cla- 
ra ção pú bli ca de sua pre fe rên cia po lí- 
ti ca pe lo atu al go ver na dor nas elei- 
ções que se avi zi nham, as sim co mo
sua par ti ci pa ção em fo tos, reu niões e
even tos com pro pó si to cla ra men te
elei to ral são in com pa tí veis com a fun- 
ção pú bli ca que de ve ria exer cer e, por
is so, igual men te con de ná veis=.

O do cu men to diz ain da que <não
con fi gu ra pa pel do Pro cu ra dor Ge ral
de Jus ti ça se le ci o nar quan do e a quem
as leis são apli cá veis, per se guin do
pre fei tos e até mes mo pro mo to res
não ali nha dos ao Go ver no do Es ta do
(…) Tam pou co ca be ao Pro cu ra dor-
Ge ral de Jus ti ça atu ar co mo ór gão de
con sul to ria do Go ver no Es ta du al, co- 
mo se tem ob ser va do no ca so da tra- 
ves sia de ferryboat que li ga São Luís à
Bai xa da Ma ra nhen se=.

O tre cho se re fe re à de mis são da
pro mo to ra de De fe sa do Con su mi dor,
Lí tia Ca val can ti, que, se gun do as acu- 
sa ções, es ta ria sen do ví ti ma de per se- 
gui ção da cú pu la do MP MA, na pes- 
soa do pró prio PGJ, Edu ar do Ni co lau.

Por fim, o do cu men to so li ci ta que
Edu ar do Ni co lau re ve ja seu po si ci o- 

na men to, a fim de pre ser var a re pu ta- 
ção do MP MA, <pois os ma ra nhen ses
pre ci sam e me re cem po der con fi ar
em su as ins ti tui ções=.

A res pei to de Lí tia Ca val can ti,o Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão di vul- 
gou no ta afir man do que a pro mo to ra
de jus ti ça con ti nua sen do ti tu lar da 2ª
Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe sa do
Con su mi dor de São Luís, e que ela
ape nas não atua mais co mo co or de-
na do ra do Cen tro de Apoio Ope ra ci o- 
nal de De fe sa do Con su mi dor.

“O Ministério Público do Maranhão
esclarece que a promotora de justiça Lítia
Teresa Costa Cavalcanti não foi removida e
muito menos “exonerada” da atuação junto
à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís. A portaria n°
6931/2022 cessou os efeitos da portaria n°
4994/2020, que designava a promotora de
justiça coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Consumidor. O
Centro de Apoio Operacional é um órgão
auxiliar da administração do MP, cuja
coordenação é designada pelo procurador-
geral de justiça, diferente da atuação na
Promotoria de Justiça, de onde os Promotores
são inamovíveis. A promotora de justiça Lítia
Cavalcanti é e continua sendo titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís. Quanto aos
servidores, a nova coordenadora do Centro
de Apoio Operacional teve, assim como sua
antecessora, total liberdade para indicar seus
auxiliares. Desta forma, os antigos ocupantes
dos cargos de assessoramento foram
exonerados para que novos servidores fossem
nomeados, mantendo o regular
funcionamento do órgão auxiliar.”

ELEIÇÕES 2022

Ana Paula Matos será a vice de Ciro Gomes

ANA PAULA MATOS É VICE-PREFEITA DE SALVADOR, NA CHAPA ELEITA COM O PREFEITO BRUNO REIS DO DEM, HOJE UNIÃO BRASIL

A de ci são que de fi ne a cha pa pu ro-
san gue do pe de tis ta Ci ro Go mes, can- 
di da to à Pre si dên cia, acon te ceu na
ma nhã des ta sex ta-fei ra (5/8) na se de
do par ti do em Bra sí lia, exa ta men te no
úl ti mo dia pa ra a re a li za ção de con- 
ven ções par ti dá ri as.

Ape sar dos es for ços em atrair ali a- 
dos pa ra a cha pa, o ex-mi nis tro dos
go ver nos Ita mar e Lu la re pe te o mo- 
de lo de uma mu lher do par ti do na
cha pa. Em 2018, te ve co mo com pa- 
nhei ra de cha pa a se na do ra goi a na
Ká tia Abreu, na épo ca fi li a da ao PDT,
ho je no Pro gres si tas.

Ana Pau la Ma tos, é ne gra, tem 44
anos, ad mi nis tra do ra de em pre sas,
ad vo ga da e con cur sa da na Pe tro- 

É

bras. É a vi ce-pre fei ta de Sal va dor, na
cha pa elei ta com a ca be ça de cha pa
do Pre fei to Bru no Reis do DEM, ho je
União Bra sil.

O PDT es pe ra que a

es co lha de Ana Pau la

pos si bi li te à

can di da tu ra de Ci ro um

ca nal de co mu ni ca ção

com o an ti go DEM

bai a no de Antô nio

Car los Ma ga lhães Ne to,

can di da to ao go ver no

es ta du al.

Ma tos de cla rou apoio a ACM Ne to
no seu Ins ta gram:

<É ama nhã! Uma da ta pa ra guar dar
no co ra ção. Es pe ro to dos vo cês na
con ven ção do União Bra sil, que vai
ofi ci a li zar a can di da tu ra do nos so fu-
tu ro go ver na dor da Bahia, @acm ne to- 
o fi ci al.=

LE GIS LA TI VO

Câ ma ra apro va
pos si bi li da de de
pro vas de con cur so
se rem fei tas on-li ne

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou, on tem, em Ple ná- 
rio, uma pro pos ta que es ta be le ce no vas nor mas pa ra os
con cur sos pú bli cos no âm bi to fe de ral. Den tre as me di- 
das pre vis tas no tex to es tá a pos si bi li da de de as pro vas
se rem apli ca das par ci al ou to tal men te a dis tân cia, de
ma nei ra on-li ne ou por pla ta for ma ele trô ni ca es pe cí fi- 
ca, ob ser van do <pa drões le gais de se gu ran ça da in for- 
ma ção=, con for me de ter mi na o tex to.

Além dis so, a nor ma pre vê a proi bi ção, em qual quer
fa se do con cur so, de dis cri mi na ção ile gí ti ma de can di- 
da tos com ba se em as pec tos co mo ida de, se xo, es ta do
ci vil, con di ção fí si ca, de fi ci ên cia, et nia, na tu ra li da de,
pro ve ni ên cia ou lo cal de ori gem. A opo si ção ten tou in- 
cluir no tex to que fos se ve da da a dis cri mi na ção por ori- 
en ta ção se xu al, mas a al te ra ção foi bar ra da. Após a va li- 
da ção dos de pu ta dos ao tex to da ma té ria, o pro je to se rá
en ca mi nha do pa ra apre ci a ção do Se na do.

A pro pos ta ha via si do apre sen ta da em 2000, e tra mi- 
ta va na Ca sa des de 2003. O subs ti tu ti vo apro va do es ta- 
be le ce que os con cur sos pú bli cos de ve rão pro mo ver
ava li a ção por pro vas ou por pro vas e aná li se de tí tu los.
Tam bém se rá pos sí vel in cluir cur so de for ma ção co mo
uma das eta pas do cer ta me. O ob je ti vo das se le ções pú- 
bli cas de pes so al se rá ava li ar co nhe ci men tos, ha bi li da- 
des e com pe tên ci as pa ra o car go em dis pu ta. As re gras
es pe cí fi cas se rão de fi ni das por re gu la men to da ad mi- 
nis tra ção pú bli ca ou do ór gão con tra tan te, tam bém ob- 
ser va dos os pa drões le gais de se gu ran ça da in for ma ção.

Pe lo tex to apro va do, são con si de ra das for mas vá li das
de ava li a ção pa ra con cur sos pú bli cos pro vas es cri tas
ob je ti vas ou dis ser ta ti vas, e pro vas orais que cu bram
con teú dos ge rais ou es pe cí fi cos; a ela bo ra ção de do cu- 
men tos e si mu la ção de ta re fas pró pri as do car go, bem
co mo tes tes fí si cos com pa tí veis com as ati vi da des ha bi- 
tu ais; ava li a ção psi co ló gi ca, exa me de hi gi dez men tal ou
tes te psi co téc ni co, des de que con du zi dos por pro fis si o- 
nal ha bi li ta do nos ter mos da re gu la men ta ção es pe cí fi- 
ca; e pro vas de tí tu los em ca rá ter clas si fi ca tó rio.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto

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 04/07/2022 a 01/08/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

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

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

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O
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02º28’05.20”S
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44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

01/08/2022

Torna pública a abertura de processo seletivo 

para contratação e formação de cadastro 

reserva nacional para atuar em São Luís/MA.

Instrutor (Trânsito) –  Nº 1195/22.

Para mais informações, acesse o 

endereço  eletrônico: 

http://www.sestsenat.org.br/vagas, 

durante o período de inscrições,  que será de 

09/08 a 16/08/2022.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: 

avaliação de conhecimentos 

específicos, avaliação documental e entrevista.
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A bancada maranhense exige imparcialidade do Procurador Geral de Justiça do
Maranhão (PGJ), Eduardo Nicolau

THAYANE MA RA MAL DO

Con fi ra a no ta com ple ta:

MARANHÃO

Bancada federal exige
imparcialidade de PGJ

A
s de nún ci as con tra o pro cu- 
ra dor-ge ral de Jus ti ça Edu ar- 
do Ni co lau con ti nu am re per- 
cu tin do en tre po lí ti cos e ór- 

gãos. Des ta vez, a Ban ca da Fe de ral do
Ma ra nhão di vul gou no ta co bran do
es cla re ci men tos a res pei to da pos tu ra
do PGJ.

Edu ar do Ni co lau é acu sa do de ado- 
tar cla ra pos tu ra de apoio po lí ti co nas
elei ções des te ano pa ra o Go ver no do
Ma ra nhão, além de ter imó vel alu ga- 
do por ór gão do go ver no do es ta do.

Se gun do o de pu ta do fe de ral, Cle- 
ber Ver de, co or de na dor da ban ca da
ma ra nhen se na Câ ma ra dos De pu ta- 
dos, que as si na a no ta em no me dos
de mais par la men ta res, pe lo me nos
dez de pu ta dos fe de rais e dois se na do- 
res re fe ren da ram a no ta. A ban ca da
ma ra nhen se exi ge im par ci a li da de do
Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão (PGJ), Edu ar do Ni co lau.

De acor do com a no ta, <a mai o ria
da Ban ca da Fe de ral do Ma ra nhão
pug na pe la pre ser va ção da im par ci a- 

li da de do Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al,
cu ja re pu ta ção vem sen do rei te ra da- 
men te ar ra nha da por aque le que de- 
ve ria ser seu mai or guar dião=.

A ban ca da des ta ca ao me nos qua- 
tro si tu a ções em que o PGJ es ta ria
sen do par ci al: se le ti vi da de na apli ca- 
ção das Leis, per se gui ção a pro mo to- 
res e ad ver sá ri os po lí ti cos do go ver no
do es ta do, con sul to ria ju rí di ca ao go- 
ver no do es ta do e de cla ra ção de apoio
e par ti ci pa ção em even tos po lí ti cos li- 
ga dos ao go ver na dor e seu gru po po lí- 
ti co.= E ain da res sal tam que <a de cla- 
ra ção pú bli ca de sua pre fe rên cia po lí- 
ti ca pe lo atu al go ver na dor nas elei- 
ções que se avi zi nham, as sim co mo
sua par ti ci pa ção em fo tos, reu niões e
even tos com pro pó si to cla ra men te
elei to ral são in com pa tí veis com a fun- 
ção pú bli ca que de ve ria exer cer e, por
is so, igual men te con de ná veis=.

O do cu men to diz ain da que <não
con fi gu ra pa pel do Pro cu ra dor Ge ral
de Jus ti ça se le ci o nar quan do e a quem
as leis são apli cá veis, per se guin do
pre fei tos e até mes mo pro mo to res
não ali nha dos ao Go ver no do Es ta do
(…) Tam pou co ca be ao Pro cu ra dor-
Ge ral de Jus ti ça atu ar co mo ór gão de
con sul to ria do Go ver no Es ta du al, co- 
mo se tem ob ser va do no ca so da tra- 
ves sia de ferryboat que li ga São Luís à
Bai xa da Ma ra nhen se=.

O tre cho se re fe re à de mis são da
pro mo to ra de De fe sa do Con su mi dor,
Lí tia Ca val can ti, que, se gun do as acu- 
sa ções, es ta ria sen do ví ti ma de per se- 
gui ção da cú pu la do MP MA, na pes- 
soa do pró prio PGJ, Edu ar do Ni co lau.

Por fim, o do cu men to so li ci ta que
Edu ar do Ni co lau re ve ja seu po si ci o- 

na men to, a fim de pre ser var a re pu ta- 
ção do MP MA, <pois os ma ra nhen ses
pre ci sam e me re cem po der con fi ar
em su as ins ti tui ções=.

A res pei to de Lí tia Ca val can ti,o Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão di vul- 
gou no ta afir man do que a pro mo to ra
de jus ti ça con ti nua sen do ti tu lar da 2ª
Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe sa do
Con su mi dor de São Luís, e que ela
ape nas não atua mais co mo co or de-
na do ra do Cen tro de Apoio Ope ra ci o- 
nal de De fe sa do Con su mi dor.

“O Ministério Público do Maranhão
esclarece que a promotora de justiça Lítia
Teresa Costa Cavalcanti não foi removida e
muito menos “exonerada” da atuação junto
à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís. A portaria n°
6931/2022 cessou os efeitos da portaria n°
4994/2020, que designava a promotora de
justiça coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Consumidor. O
Centro de Apoio Operacional é um órgão
auxiliar da administração do MP, cuja
coordenação é designada pelo procurador-
geral de justiça, diferente da atuação na
Promotoria de Justiça, de onde os Promotores
são inamovíveis. A promotora de justiça Lítia
Cavalcanti é e continua sendo titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís. Quanto aos
servidores, a nova coordenadora do Centro
de Apoio Operacional teve, assim como sua
antecessora, total liberdade para indicar seus
auxiliares. Desta forma, os antigos ocupantes
dos cargos de assessoramento foram
exonerados para que novos servidores fossem
nomeados, mantendo o regular
funcionamento do órgão auxiliar.”
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Ana Paula Matos será a vice de Ciro Gomes

ANA PAULA MATOS É VICE-PREFEITA DE SALVADOR, NA CHAPA ELEITA COM O PREFEITO BRUNO REIS DO DEM, HOJE UNIÃO BRASIL

A de ci são que de fi ne a cha pa pu ro-
san gue do pe de tis ta Ci ro Go mes, can- 
di da to à Pre si dên cia, acon te ceu na
ma nhã des ta sex ta-fei ra (5/8) na se de
do par ti do em Bra sí lia, exa ta men te no
úl ti mo dia pa ra a re a li za ção de con- 
ven ções par ti dá ri as.

Ape sar dos es for ços em atrair ali a- 
dos pa ra a cha pa, o ex-mi nis tro dos
go ver nos Ita mar e Lu la re pe te o mo- 
de lo de uma mu lher do par ti do na
cha pa. Em 2018, te ve co mo com pa- 
nhei ra de cha pa a se na do ra goi a na
Ká tia Abreu, na épo ca fi li a da ao PDT,
ho je no Pro gres si tas.

Ana Pau la Ma tos, é ne gra, tem 44
anos, ad mi nis tra do ra de em pre sas,
ad vo ga da e con cur sa da na Pe tro- 

É

bras. É a vi ce-pre fei ta de Sal va dor, na
cha pa elei ta com a ca be ça de cha pa
do Pre fei to Bru no Reis do DEM, ho je
União Bra sil.

O PDT es pe ra que a

es co lha de Ana Pau la

pos si bi li te à

can di da tu ra de Ci ro um

ca nal de co mu ni ca ção

com o an ti go DEM

bai a no de Antô nio

Car los Ma ga lhães Ne to,

can di da to ao go ver no

es ta du al.

Ma tos de cla rou apoio a ACM Ne to
no seu Ins ta gram:

<É ama nhã! Uma da ta pa ra guar dar
no co ra ção. Es pe ro to dos vo cês na
con ven ção do União Bra sil, que vai
ofi ci a li zar a can di da tu ra do nos so fu-
tu ro go ver na dor da Bahia, @acm ne to- 
o fi ci al.=

LE GIS LA TI VO

Câ ma ra apro va
pos si bi li da de de
pro vas de con cur so
se rem fei tas on-li ne

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou, on tem, em Ple ná- 
rio, uma pro pos ta que es ta be le ce no vas nor mas pa ra os
con cur sos pú bli cos no âm bi to fe de ral. Den tre as me di- 
das pre vis tas no tex to es tá a pos si bi li da de de as pro vas
se rem apli ca das par ci al ou to tal men te a dis tân cia, de
ma nei ra on-li ne ou por pla ta for ma ele trô ni ca es pe cí fi- 
ca, ob ser van do <pa drões le gais de se gu ran ça da in for- 
ma ção=, con for me de ter mi na o tex to.

Além dis so, a nor ma pre vê a proi bi ção, em qual quer
fa se do con cur so, de dis cri mi na ção ile gí ti ma de can di- 
da tos com ba se em as pec tos co mo ida de, se xo, es ta do
ci vil, con di ção fí si ca, de fi ci ên cia, et nia, na tu ra li da de,
pro ve ni ên cia ou lo cal de ori gem. A opo si ção ten tou in- 
cluir no tex to que fos se ve da da a dis cri mi na ção por ori- 
en ta ção se xu al, mas a al te ra ção foi bar ra da. Após a va li- 
da ção dos de pu ta dos ao tex to da ma té ria, o pro je to se rá
en ca mi nha do pa ra apre ci a ção do Se na do.

A pro pos ta ha via si do apre sen ta da em 2000, e tra mi- 
ta va na Ca sa des de 2003. O subs ti tu ti vo apro va do es ta- 
be le ce que os con cur sos pú bli cos de ve rão pro mo ver
ava li a ção por pro vas ou por pro vas e aná li se de tí tu los.
Tam bém se rá pos sí vel in cluir cur so de for ma ção co mo
uma das eta pas do cer ta me. O ob je ti vo das se le ções pú- 
bli cas de pes so al se rá ava li ar co nhe ci men tos, ha bi li da- 
des e com pe tên ci as pa ra o car go em dis pu ta. As re gras
es pe cí fi cas se rão de fi ni das por re gu la men to da ad mi- 
nis tra ção pú bli ca ou do ór gão con tra tan te, tam bém ob- 
ser va dos os pa drões le gais de se gu ran ça da in for ma ção.

Pe lo tex to apro va do, são con si de ra das for mas vá li das
de ava li a ção pa ra con cur sos pú bli cos pro vas es cri tas
ob je ti vas ou dis ser ta ti vas, e pro vas orais que cu bram
con teú dos ge rais ou es pe cí fi cos; a ela bo ra ção de do cu- 
men tos e si mu la ção de ta re fas pró pri as do car go, bem
co mo tes tes fí si cos com pa tí veis com as ati vi da des ha bi- 
tu ais; ava li a ção psi co ló gi ca, exa me de hi gi dez men tal ou
tes te psi co téc ni co, des de que con du zi dos por pro fis si o- 
nal ha bi li ta do nos ter mos da re gu la men ta ção es pe cí fi- 
ca; e pro vas de tí tu los em ca rá ter clas si fi ca tó rio.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto
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As cambalhotas da
política no Maranhão
RAIMUNDO BORGES
Diretor de Redação

A
elei ção de go ver na dor do Ma- 
ra nhão em 2022, com se te 
can di da tos já oû ci a li za dos 
pe las res pec ti vas con ven ções 

par ti dá ri as, mos tram, até ago ra um 
ce ná rio não mui to di fe ren te das dis- 
pu tas an te ri o res. Des de 1982, quan do 
Luiz Ro cha foi elei to pe lo PFL na pri- 
mei ra elei ção di re ta já no en tar de cer 
da di ta du ra mi li tar de 1964 até es te 
ano, a mai or no vi da de é a au sên cia de 
um can di da to das fa mí li as Sarney-Lo- 
bão, ou ali a dos di re tos, con cor ren do 
ao Pa lá cio dos Leões. No to tal fo ram 
10 elei ções em que os can di da tos ven- 
ce do res re ve za ram os re sul ta dos das 
ur nas em pri mei ro e se gun do tur no.

Se, por aca so, ocor rer uma vi tó ria 
no dia 2 de ou tu bro não se rá um pon- 
to fo ra da cur va. Mas as pes qui sas 
elei to rais até aqui re a li za das, in di cam 
um se gun do tur no en tre o go ver na dor 
Car los Bran dão (PSB) e o se na dor We- 
ver ton Ro cha (PDT). Va le des ta car 
que a cam pa nha ain da não co me çou 
e o elei tor con ti nua na ex pec ta ti va do 
que ca da can di da to vai pro por de no- 
vi da de e de pla no con sis ten tes pa ra os 
ime di a tos de sa û os econô mi cos e so- 
ci ais do Ma ra nhão. Se rão 42 di as de 
en fren ta men to e de con ven ci men to, 
ten são e dis cus são. E ca be, tam bém, 
ain da no ce ná rio es ta du al, o de sem- 
pe nho e o pe so dos con cor ren tes à 
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Em 1982, Luiz Ro cha (PFL) ga nhou 
a elei ção de go ver na dor, com o ali a do 
de to das as ho ras, de Jo sé Sarney, um 
se na dor já com enor me pres tí gio po lí- 
ti co em Bra sí lia. Ro cha deu um <pas- 
seio= na dis pu ta con tra Re na to Ar cher 
(PMDB), cu jo pla car de vo tos foi de 
76,9% x 20,5%. Ro cha, po rém, che gou 
ao ûm do man da to to tal men te des-

En xur ra da de vo tos

FLÁVIO DINO E ROBERTO ROCHA  ERAM ALIADOS  EM 2014

gas ta do e ten do Sarney na Pre si dên- 
cia co mo seu ad ver sá rio, apoi an do a 
can di da tu ra de Epi tá cio Ca fe tei ra 
(PMDB). Ou tro <pas seio= de Ca fe tei ra, 
com Sarney no au ge da po pu la ri da de 
do Pla no Cru za do, quan do o seu par- 
ti do fez ca be lo, bar ba e bi go de nas ur- 
nas.

Em ba la do pe lo Pla no Cru za do do 
go ver no Sarney (que con ge lou to dos 
os pre ços por lei pa ra gol pe ar a in üa- 
ção), o MDB fez da que las elei ções, a 
es tru tu ra par ti dá ria que até ho je 
man tém no país, co mo o Par ti do com 
mai or ca pi la ri da de nos mu ni cí pi os. O 
par ti do go ver nis ta em pla cou qua se 
to dos os go ver na do res, mai o ria dos 
se na do res e 260 de pu ta dos (53,3% da 
Câ ma ra na épo ca). O MDB tam bém se 
deu bem, ele gen do 118 de pu ta dos. O 
PSDB ain da não exis tia e es ta va den- 
tro do PMDB.

Du ran te os 16 anos do PT no co- 
man do do Bra sil, o MDB do Ma ra- 
nhão foi sem pre um ali a do do pre si- 

den te Lu la e de Dil ma Rous seff. Em 
1990, quan do dei xou à Pre si dên cia, 
Sarney viu a û lha Ro se a na, sua as ses- 
so ra de te mas po lí ti cos no Con gres so, 
ser elei ta de pu ta da fe de ral mais bem 
vo ta da e o de pu ta do fe de ral Edi son 
Lo bão, go ver na dor, elei to no se gun do 
tur no, con tra João Cas te lo (PRN). Da- 
que la elei ção em di an te, só deu Lo-
bão-Sarney. Ro se a na foi elei ta a pri- 
mei ra go ver na do ra do Bra sil em 2002, 
com Lu la che gan do ao Pa lá cio do Pla- 
nal to. Até a pos se de la no Pa lá cio dos 
Leões foi re a li za da de ma dru ga da, pa- 
ra dar tem po de par ti ci par da de Lu la, 
de ma nhã em Bra sí lia.

A his tó ria do man do nis mo dos 
Sarney-Lo bão só aca bou em 2014, 
quan do o ex-juiz fe de ral e ex-de pu ta- 
do fe de ral Flá vio Di no (PC doB) foi 
elei to no 1º tur no con tra Lo bão Fi lho, 
qua tro anos de pois de ser der ro ta do 
por Ro se a na, em 2010. Ela ha via cas-
sa do com ação na Jus ti ça, Jack son

La go, do PDT, e ter û car com a me-
ta de de seu man da to. Di no re pe tiu a 
fa ça nha elei to ral em 2018, der ro tan do 
a pró pria Ro se a na, por 59,2% dos vo- 
tos, con tra 30% da eme de bis ta.

Rup tu ra im pre vi sí vel

ANTES ALIADOS  NO GRUPO DE FLÁVIO DINO , HOJE  WEVERTON ROCHA  E   CARLOS BRANDÃO ESTÃO EM POLOS OPOSTOS 

Es te ano a his tó ria mu dou to tal- 
men te na po lí ti ca do Ma ra nhão. Flá- 
vio Di no de ci diu re nun ci ar o go ver no
em abril, pa ra con cor rer ao Se na do.
An tes, em ja nei ro, ha via reu niu os
par ti dos de sua ba se po lí ti ca pa ra
anun ci ar que o can di da to que apoi a- 
ria se ria o vi ce-go ver na dor dos dois
man da tos, Car los Bran dão, até en tão
no PSDB. O pe de tis ta We ver ton Ro- 
cha, elei to em 2014, de pu ta do fe de ral
e em 2018, se na dor na mes ma cha pa
li de ra da por Flá vio Di no, de quem foi
ali a do da li nha de fren te, pu lou fo ra
do gru po e se lan çou ao go ver no.

Na oca sião da rup tu ra, We ver ton
anun ci ou que iria dis pu tar o Pa lá cio
dos Leões con tra Car los Bran dão, mas
apoi a ria a elei ção de Flá vio Di no pa ra
o Se na do. Me ses de pois, o rom pi men- 
to aca bou tor nan do os dois ini mi gos.
We ver ton não quer nem ou vir fa lar
em Di no e vi ce-ver sa. Já apoia o se na- 
dor bol so na ris ta Ro ber to Ro cha
(PTB). We ver ton e Di no vi vem ho je a
se es to ca rem nas re des so ci ais e nos

dis cur sos da pré-cam pa nha elei to ral.
 

 

Mas co mo o mun do da po lí ti ca se
mo vi men ta co mo as nu vens – ca da
mo men to es tá nu ma po si ção e com
for ma to di fe ren te – Car los Bran dão,
Flá vio Di no, Ro se a na Sarney e o MDB
que ela pre si de, es tão to dos jun tos no
mes mo pa lan que, em bo ra com al- 
guns res mun ga dos dos sar neís tas
mais ex tre ma dos. Na ali an ça do MDB
no gru po que so ma 11 par ti dos, Ro se- 
a na se sen te mais à von ta de, ras gan do
elo gi os a Car los Bran dão, do que a
Flá vio Di no, que ela dis se em reu nião
re cen te. <Aí û ca di fí cil….=.

Re su mo da ope ra: es se gru po é ali- 
nha do com Luiz Iná cio Lu la da Sil va,
que ce deu a vi ce ao ex-go ver na dor tu- 
ca no Ge ral do Alck min, que se mu dou
pa ra o PSB, as sim co mo û ze ram Di no
e Bran dão. E quem di ria, We ver ton
Ro cha ce deu a vi ce ao de pu ta do es ta- 
du al Hé lio So a res, do PL, par ti do de
Jair Bol so na ro, mas in di ca do pe lo de- 
pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma ra nhão- 
zi nho, da na ta do bol so na ris mo ma ra- 
nhen se.

1

2

3

Coi sas da vi da (1)

Coi sas da vi da (2)

Coi sas da vi da (3)

<Por fa vor, dá mais uma sa cu di di nha=

Po li ti ca gem

Guer ra Lu la X
Bol so na ro

A cam pa nha elei to ral de ver da de só co me ça no Bra sil
a par tir do dia 16, mas des de o ano pas sa do os pré-can- 
di da tos já fa zem seus mo vi men tos par ti dá ri os e ar ti cu- 
la ções com vis ta ao for ta le ci men to pe ran te a po pu la ção
vo tan te. Nes se ín te rim pre va le ceu a guer ra nas re des so- 
ci ais e nos dis cur sos exa cer ba dos não ape nas de Luís
Iná cio Lu la da Sil va, que li de ra as pes qui sas à fren te do
pre si den te Jair Bol so na ro, quan to o pró prio e seus mi- 
lhões de se gui do res nas re des so ci ais. A pré-cam pa nha
vi rou a pré via do que se rão pé ro las das cam pa nhas oû- 
ci ais.  Ago ra, a dis pu ta en tre Lu la e Bol so na ro já faz ran- 
ger den tes den tro dos tri bu nais. O PL, par ti do do pre si- 
den te da Re pú bli ca apre sen tou se te ações ao TSE (Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral) con tra o ex-pre si den te Lu la
(PT) por pro pa gan da elei to ral an te ci pa da. Os ad vo ga- 
dos do man da tá rio-che fe acu sam o pe tis ta de ter pro pa- 
ga do <dis cur so de ódio= ao cha mar Bol so na ro de <fas cis- 
ta=, <ge no ci da=, <ne ga ci o nis ta= e <de su ma no=. Tam bém
os pre si den tes dos se te par ti dos que in te gram a co li ga- 
ção doe Lu la já ha via aci o na do o TSE con tra Bol so na ro,
tam bém por dis cur so de ódio e in ci ta ção à vi o lên cia
con tra qual quer ti po de opo si tor.

Es sa ba ta lha ju di ci al é ape nas uma amos tra do que
vem pe la fren te. A cam pa nha pro me te ser ten sa, vi o len- 
ta e car re ga da de emo ções for tes. PL pe de que Lu la se ja
con de na do ao pa ga men to de mul ta e so li ci ta que a cor te
de ter mi ne a ex clu são da in ter net dos ví de os dos even tos
em que o pe tis ta te ria co me ti do as in fra ções elei to rais.
Já os ad vo ga dos do pe tis ta que rem tu te la cau te lar em
ca rá ter li mi nar, pa ra Bol so na ro se abs ter de ter fa zer
qual quer ti po de dis cur so de ódio ou in ci tação à vi o- 
lência, ain da que de for ma ve la da, sob pe na do pa ga- 
men to de mul ta in di vi du al de R$ 1 mi lhão por ca da ato.

O in te res san te é que Bol so na ro tem si do im pla cá vel
com ata ques aos mi nis tros do mes mo TSE que ago ra pe- 
de gua ri da em ação con tra ad ver sá rio. Tra ta-se de um
mo vi men to já co nhe ci do em to das as elei ções não ape- 
nas na dis pu ta da pre si dên cia da Re pú bli ca. As cam pa- 
nhas con tra tam os ad vo ga dos mais en ten di dos em le- 
gis la ção elei to ral pa ra em pa re dar ad ver sá ri os na me di- 
da em que a dis pu ta pe lo vo to vi ra sinô ni mo de guer ra.
O TSE, por sua vez, tem à dis po si ção um so ûs ti ca do sis- 
te ma elei to ral pron to pa ra di ri mir dú vi da, pu nir, ba nir e
tam bém ab sol ver. No fri gir dos ovos, a guer ra elei to ral
es tá ape nas co me çan do.

O PTB re a li zou na quin ta-fei ra a con ven ção em que
oû ci a li zou a can di da tu ra do se na dor Ro ber to Ro cha à
re e lei ção. O even to, no en tan to, mos trou a di û cul da de
do pe te bis ta nes te mo men to. Não con se guir le var ne- 
nhum can di da to a go ver na dor.

 

Ro cha te ria o apoio in for mal ou oû ci al dos can di da- 
tos We ver ton Ro cha (PDT), Edi val do Jr (PSD) e Lahé sio
Bon ûm (PSC). Mas as au sên ci as, si na li zam que as ca be- 
ças de cha pas ao go ver no es tão na ver da de mais pre o cu- 
pa dos é com su as pró pri as can di da tu ras.

 

O que é es tra nho na elei ção do Ma ra nhão é que até
ago ra ne nhum can di da to a go ver na dor as su miu de co- 
ra ção e emo ção ser o û a dor do bol so na ris mo, nem se vai
ofe re cer pa lan que ao che fe do Pla nal to. Nem Lahe sio,
que em 2018 deu a Jair a mai or vo ta ção no Es ta do.

 

Te ria si do o úl ti mo de se jo do hu mo ris ta Jô So a res, di to
em con ver sa ani ma da com o jor na lis ta Jo si as de Sou za.
Se ria uma pla ca ao la do de seu cai xão, com o pe di do.

 
O can di da to do PSD ao Pa lá cio dos Leões, ex-

pre fei to Edi val do Ho lan da Jr de ci diu abrir o jo- 
go so bre a elei ção de se na dor: <A de ci são é de
neu tra li da de, de não se en vol ver na dis pu ta ao

Se na do=. Pa ra ele, o im por tan te é diá lo go res pei to so.
 

O rei tor da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão
ne ga, com in dig na ção, as in for ma ções am pla- 
men te di fun di das em mei os de co mu ni ca ção,
se gun do as quais, ele es ta ria de fen den do o ûm

do en si no pre sen ci al na Uf ma. <Nun ca. É fa ke
news=, re ba teu ele.

 
A mai or pi a da de Jô So a res foi di zer que ele

mor reu on tem. Jô não mor reu e nem mor re rá
nun ca. Jô se imor ta li zou com hu mor re û na do,
so ûs ti ca do e ao mes mo tem po po pu lar. Co mo

ar tis ta de te a tro, te le vi são, jor na lis mo e li te ra tu ra
ele foi úni co a dei xar tan to.

Não há co mo en co brir. A no ve la do ferryboat en tre a
Pon ta da Es pe ra e o Co ju pe vi rou pau ta po lí ti ca. De que- 
bra, já co lo cam, de má fé, pro cu ra dor ge ral de Jus ti ça do
Ma ra nhão, Ni co lau Du al li be no meio.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

FLÁ VIO BRA GA
Pro fes sor e es cri tor

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO

Ação de Impugnação de Registro de Candidatura

A Ação de Im pug na ção de Re gis tro
de Can di da tu ra (AIRC) tem a na tu re za
de ação in ci den tal e de ve ser apre sen- 
ta da em pe ti ção fun da men ta da, ins- 
truí da com pro vas ap tas a com pro var
a pre sen ça de uma cau sa de ine le gi bi- 
li da de, a au sên cia de uma con di ção
de ele gi bi li da de ou a inob ser vân cia de
uma con di ção de re gis tra bi li da de.

 
O fenô me no da ine le gi bi li da de

con sis te na au sên cia da ca pa ci da de
elei to ral pas si va do ci da dão, is to é, na
im pos si bi li da de ju rí di ca (de û ni ti va
ou tem po rá ria) de ser vo ta do pa ra um
ou mais car gos ele ti vos. To da via, não
al can ça os de mais di rei tos po lí ti cos,

co mo o ato de vo tar, man ter û li a ção
par ti dá ria e in te grar ór gãos de di re ção
das agre mi a ções po lí ti cas.

 
De sua vez, as con di ções de ele gi bi- 

li da de são re qui si tos pes so ais ne ces- 
sá ri os à ha bi li ta ção do ci da dão co mo
can di da to a um man da to de re pre- 
sen ta ção po lí ti ca. Es tão pre vis tas no
tex to cons ti tu ci o nal, no Có di go Elei- 
to ral e na Lei Ge ral das Elei ções. As
con di ções de ele gi bi li da de po dem ser
es ta be le ci das me di an te lei or di ná ria,
ao pas so que as cau sas de ine le gi bi li- 
da de só po dem ser vei cu la das por lei
com ple men tar, além da Cons ti tui ção
Fe de ral.

Evi den te men te, quem não é ele gí- 
vel não po de ob ter o re gis tro de can di- 
da tu ra. As sim, qual quer ci da dão po de
pre ten der in ves ti du ra em car go ele ti- 
vo, des de que aten di das as con di ções
cons ti tu ci o nais e le gais de ele gi bi li da- 
de. As con di ções cons ti tu ci o nais de
ele gi bi li da de com pre en dem a na ci o- 
na li da de bra si lei ra, o ple no exer cí cio
dos di rei tos po lí ti cos, o alis ta men to
elei to ral, o do mi cí lio elei to ral na cir- 
cuns cri ção do plei to, a û li a ção par ti- 
dá ria e o aten di men to da ida de mí ni- 
ma pa ra o car go ele ti vo plei te a do.

Por ûm, as con di ções de re gis tra bi- 

li da de são exi gên ci as bu ro crá ti cas
con cer nen tes aos do cu men tos que
de vem ser jun ta dos pa ra a ins tru ção
do pe di do de re gis tro, cons tan tes da
Lei das Elei ções e das re so lu ções ema- 
na das do TSE.

 
O de sa ten di men to das con di ções

de re gis tra bi li da de tem co mo con- 
sequên cia a de ne ga ção do pe di do de
re gis tro, tal co mo acon te ce com o des-
cum pri men to das con di ções de ele gi-
bi li da de ou a in cur são em cau sa de
ine le gi bi li da de. Por exem plo, se um
can di da to a go ver na dor não jun tar o
pla no de go ver no, o seu pe di do de re- 
gis tro se rá in de fe ri do, con quan to ele
pre en cha as con di ções de ele gi bi li da- 
de e não in cor ra em ne nhu ma cau sa
de ine le gi bi li da de.

 
São exem plos de con di ções de re- 

gis tra bi li da de: pro to co li za ção do pe-
di do no pra zo le gal, au to ri za ção ex- 
pres sa do can di da to, cer ti dões cri mi- 
nais, có pia do do cu men to oû ci al de
iden ti da de, com pro va ção da es co lha
em con ven ção, com pro van te de es co-
la ri da de, pro va de de sin com pa ti bi li- 
za ção, fo to gra ûa do can di da to, de pó-
si to do pla no de go ver no e de cla ra ção
de bens.

Conversa de economista -II

De cor ri dos mais de tre ze anos do
ad ven to do <Quan ti ta ti ve Ea sing 3
QE=, de 2008, li de ra do pe lo Fe de ral
Re ser ve 3 FED e se gui do prin ci pal- 
men te pe lo Ban co Cen tral Eu ro peu 3
BCE, além de ou tros ban cos con gê ne- 
res, du ran te os quais in je ta ram tri- 
lhões de dó la res e mais o equi va len te
em ou tras mo e das, eis que o ban co
cen tral ame ri ca no de cla ra que 8es tá
che gan do ao seu û nal/9 es se au xí lio à
li qui dez ou afrou xa men to mo ne tá rio.

Aû nal, de pois de tan to tem po e
com ta xas de ju ros pró xi mas a ze ro,
pres si o nan do o sis te ma de pre ços a
in üa ção es tá che gan do à eco no mia
ame ri ca na, for çan do a ele va ção na re- 
mu ne ra ção dos in ves ti men tos.

O BCE, um dos prin ci pais co ad ju- 
van tes na im ple men ta ção do <Quan- 
ti ta ti ve ea sing=- QE, na Eu ro pa, des de
2008, de for ma mais len ta re per cu ti rá
às pro vi dên ci as do FED; a eco no mia
da zo na do eu ro, en tre tan to, ain da
não es tá com a in üa ção ca paz de pro- 
por ci o nar uma ele va ção na ta xa de ju- 
ros, co mo nos Es ta dos Uni dos. A au to- 
ri da de mo ne tá ria eu ro peia re co nhe ce
a va li da de da de sa ce le ra ção do pro- 
gra ma de au xí lio à li qui dez, mas de
for ma gra du al. 

Es tá aí uma for te ra zão, pa ra re for- 
çar a re e di ção do meu li vro <De sa û- 
os/Chal len ges=, pro va vel men te em
2023, edi ta do ori gi nal men te em 2015
e re vi go ra do, atra vés do ou tro li vro
meu <Eco no mia 3 tex tos se le ci o na- 
dos=, em 2019.

O FED, de pois de ter in je ta do mais
de 4 tri lhões de dó la res no mer ca do û- 
nan cei ro ame ri ca no, com ex ten são a
di ver sos paí ses da Eu ro pa e do 8ter cei- 
ro mun do=, emer gen tes, e de ten tar,
ao lon go de to do es se tem po, res ga tar
a dí vi da de em pre sas e de go ver nos,
pe la emis são de tí tu los, en ten de que é
che ga da a ho ra de re co nhe cer es sa in- 
vi a bi li da de, op tan do por ten tar ûn dar
o pro gra ma.

No li vro <Apa gan do o In cên dio=, de
2019, me re ce ser men ci o na do: es cri to
a três mãos pe lo en tão pre si den te do
FED, Ben S. Ber nan ke, por Timothy F.
Geith ner, ex-pre si den te do FED, de
No va York, e por Henry M. Paul son Jr.,
ex-se cre tá rio do Te sou ro dos Es ta dos
Uni dos, re la tam as cir cuns tân ci as que
de ter mi na ram o QE, pro cu ran do jus- 
ti û cá-las em no me da pre ser va ção do
sis te ma û nan cei ro.

Acon te ce que, em bo ra os ban cos
cen trais te nham 8in cha do9 seus ba lan- 
ços, in clu si ve o pró prio FED, atro pe- 
lan do a re gu la ção dos mer ca dos, os
be ne fí ci os co me çam a apa re cer à eco- 
no mia ame ri ca na em ter mos de re to- 
ma da do cres ci men to, sem in üa ção
(aque le vo lu me de dó la res não atin giu
a eco no mia re al) e ju ros pró xi mos a
ze ro, dó lar va lo ri za do tor nan do o
câm bio fa vo rá vel ao seu co mér cio ex- 
te ri or.

O ônus des se QE, en tre tan to, re a ûr- 
mo, û cou com os paí ses da zo na do
eu ro e os di tos emer gen tes, pe los efei- 
tos da no sos à sua eco no mia, que ain- 
da 8pa ti na9 na ten ta ti va de res ga tar e
ad mi nis trar a sua dí vi da pú bli ca, sem

re per cus sões na sua eco no mia, em
tro ca do pa ga men to de ju ros ca da vez
mais al tos e re du zin do, no cur to pra- 
zo, o res ga te des sa dí vi da.

Ago ra, um efei to co la te ral im por- 
tan te pa ra as Uni ver si da des: por trás
des sa po lí ti ca mo ne tá ria he te ro do xa,
sur gi ram te o ri as que dis cu tem a va li- 
da de de te mas im por tan tes da te o ria
econô mi ca atu al men te mi nis tra da,
tais co mo a Te o ria Quan ti ta ti va da
Mo e da e sua ve lo ci da de de cir cu la ção
e a Ba se Mo ne tá ria e seu efei to mul ti-
pli ca dor.

An dré La ra Re sen de 3 ALR, no seu
li vro <Con sen so e Con tras sen so=, de
2020, diz que es ses te mas es tão su pe- 
ra dos (?!), por que ao Ban co Cen tral in-
te res sa ape nas con tro lar a ta xa de ju-
ros, ten do es cri to ar ti gos ad vo gan do
que 8o Es ta do que emi te a sua pró pria
mo e da (sem las tro) não tem li mi tes9, e
cha ma es sa as ser ti va de <Te o ria Mo-
ne tá ria Mo der na=.

Pa ra es sa te se do ALR, há con tro- 
vér si as. Eu mes mo ve nho ten tan do,
des de 2018, que o DE CON da UF MA e
o CO RE CON re a li zem uma pes qui sa
aca dê mi ca no sen ti do de ava li ar a
pro ce dên cia (se apro va da pe lo mer- 
ca do) des sa no va te o ria, pa ra al te rar o
con teú do pro gra má ti co da dis ci pli na
Eco no mia Mo ne tá ria atu al men te en-
si na do, se for o ca so; nes sa ten ta ti va
en vol vi in clu si ve o Cen tro In ter na ci o- 
nal Cel so Fur ta do 3 CI CEF, no Rio de
Ja nei ro, de bal de!

Va le acres cen tar que o FED atu al- 
men te ain da in je ta, nos di ver sos mer- 
ca dos, cer ca de 120 bi lhões de dó la res,
por uni da de de tem po, mer ca dos es-
ses pro va vel men te já 8acos tu ma dos9
com es se ex ces so de li qui dez.

 
Não vai ser fá cil. As sim sen do, a re- 

e di ção de <De sa û os/Chal len ges= se
jus ti û ca ria, no mí ni mo, em 2023. 

JO SÉ SARNEY
Ex-pre si den te do Bra sil

A da ta cer ta

Te mos a tra di ção, no Ma ra nhão, de ce le brar a In de- 
pen dên cia no dia 28 de ju lho. A ex pli ca ção é que foi nes- 
sa da ta, em 1823, que o Es ta do ade riu ao no vo Im pé rio,
pe las mãos de Lord Co ch ra ne. O Ma ra nhão que ria ser û- 
el ao Rei no de Por tu gal e con ti nu ar colô nia. E aí, num
gol pe de ûl me de ca pa e es pa da, es se in glês veio e nos
sal vou obri gan do-nos a ser Bra sil.

Per mi tam-me dis cor dar. Ape sar do que Co ch ra ne fez
aqui 4 bo tou a ci da de a sa que 4 e do mui to mal que
dis se do Bra sil, dom Pe dro deu-lhe o tí tu lo de Marquês
do Ma ra nhão. Pas sei ao lar go de sua lá pi de na Aba dia de
West mins ter.

A His tó ria é ou tra, bem ou tra. Aqui no Ma ra nhão, em
1821, che gou a no tí cia das Cor tes Cons ti tu ci o nais Por- 
tu gue sas. O Go ver na dor Ca pi tão Ber nar do Sil vei ra da
Fon se ca se guiu o que pa re cia ser o po der es ta be le ci do
4 mais ou me nos o que fez D. João VI. Aû nal, as no tí ci as
che ga vam de Lis boa an tes das re a ções a elas che ga rem
do Rio. Ber nar do era bom ad mi nis tra dor e abriu nos sa
pri mei ra ti po gra ûa 4 pa ra elo giá-lo, não era bes ta. O
Pa dre Te zi nho, um dos re da to res de O Con ci li a dor, foi
elei to de pu ta do (con to bai xi nho que, quan do che gou lá,
já ti nha si do fe cha da a as sem bleia e ele vol tou dan do vi- 
vas ao Im pe ra dor). Em me a dos de no vem bro de 1822
che ga ram as no tí ci as da ade são de Par naí ba e da con- 
clu são das Cor tes. Hou ve abai xo-as si na do de apoio ao
Im pe ra dor 4 pe lo me nos al guém se deu ao tra ba lho de
es cre ver ao jor nal di zen do que não ti nha as si na do em- 
bai xo.

De For ta le za veio Ma nu el de Sou sa Mar tins, û lho de
D. Bár ba ra de Alen car, do Ca ri ri, e de Jo sé Pe rei ra Fil- 
guei ras. Fo ram apoi a dos por inú me ros ma ra nhen ses,
me nos or ga ni za dos, mas co nhe ce do res dos lo cais. Do
la do do go ver na dor, fun ci o ná rio mi li tar por tu guês, veio,
de Oei ras, o Fi dié. As tro pas se en con tra ram em Cam po
Mai or, no Je ni pa po. Um de meus avo en gos par ti ci pou
des sa ba ta lha, se gun do meu avô As sué ro, e dei xou na fa- 
mí lia a me mó ria des ses mo men tos de co ra gem sim ples,
do de sa ûo de pei to aber to às ar mas por tu gue sas, da an- 
si e da de da pre pa ra ção da ba ta lha. O por tu guês ga nhou
a ba ta lha, mas ali per deu a guer ra, pois û cou sem o trem
de man ti men tos.

As guer ras da In de pen dên cia, co mo con ta Vi ei ra da
Sil va em sua His tó ria da In de pen dên cia, û ze ram com
que, an tes de São Luís, Tu tóia e Ita pe cu ru ade ris sem a
um Bra sil se pa ra do de Por tu gal. Não foi fá cil. Mas, par- 
tin do de to do o in te ri or, nós, ma ra nhen ses, to ma mos
par te nos di ver sos en con tros que se su ce de ram. Em ju- 
nho, em São Luís, a Jun ta Go ver na ti va se re sol ve pe lo
Im pé rio, mas che ga guar ni ção por tu gue sa, e ela en go le
a ade são.

Acon te ce en tão o gol pe do pi ra ta Co ch ra ne, que, com
um sim ples na vio e um pa ta cho, to ma a ci da de e exi ge
sua ren di ção. Faz, en tão, a ade são de 28 de ju lho. Mas a
guer ra, já per to do ûm, con ti nua. Cer ca do em Ca xi as, o
Fi dié se ren de só no dia 31 de ju lho. As sim, o nos so Pi ra- 
já, de 2 de ju lho na Bahia, é a ci da de de Ca xi as, 31 de ju- 
lho, com a ren di ção de Fi dié.

Por ou tro la do, aqui na ca pi tal, o pi ra ta pi ra te ou. Fez
pri mei ro sa que aos ma ra nhen ses e ao Ma ra nhão: as su- 
miu as pro pri e da des dos por tu gue ses não re si den tes e
até a dí vi da dos bra si lei ros com os por tu gue ses au sen- 
tes. No ano se guin te vol tou com mais gos to, me nos ris co
e mais cu pi dez, ras pou tu do, até ali an ças. Exi giu res ga te,
sa que ou a ci da de e zar pou pa ra a In gla ter ra.

E nós aqui a co me mo rar a ade são re gi da por es se
mer ce ná rio em vez de hon rar a vi tó ria fei ta pe los va len- 
tes, ce a ren ses, pi aui en ses e ma ra nhen ses, que en fren ta- 
ram as ar mas pa ra as se gu rar nos sa in de pen dên cia!

31 de ju lho: pa ra mim, es te é o dia, es ta é a da ta dos fa- 
tos a se rem hon ra dos. Abai xo o fe ri a do de 28 de ju lho!

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto

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


oimparcial.com.br OPINIÃO Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5

AN TO NIO RA FA EL DA SIL VA
Pro fes sor Emé ri to da UF MA, mé di co in -
fec to lo gis ta

CAR LOS GAS PAR
Mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se de
Le tras

O SUS e a mãe terra

Em ju nho des te ano pu bli quei o ar ti go
Pan de mi as e Meio Am bi en te, no qual abor- 
dei a do en ça que emer giu num pro vá vel
mer ca do da ci da de de Wuhan, na Chi na, e
cu jo agen te cau sal, o ví rus Sars-Cov 2, do gê- 
ne ro Co ro na vi rus era co nhe ci do ape nas por
res fri a dos sa zo nais e ou tros agra vos. Pou co
após sur gir na Ásia, o ví rus mi grou pa ra a Eu- 
ro pa e lo go atin giu ou tros con ti nen tes, ten- 
do a OMS de cla ra do o es ta do de pan de mia
em 11 de mar ço de 2020.
Não fos se a ação das va ci nas, eû caz na pro- 
te ção de pes so as sus ce tí veis (o que não sig- 
ni û ca pro te ger a to dos) e no não agra va men- 
to de pes so as aco me ti das da in fec ção, os nú- 
me ros que te mos ho je se ri am ain da mais
ater ra do res. Es ta mos em agos to de 2022 e a
pan de mia do Co vid-19 es tá em sua 4ª on da,
vi ti man do mais de 33,8 mi lhões e cau san do
a mor te de mais de 679 mil bra si lei ros. Mais
uma vez ve mos ne ces sá rio co mo o uso de
me di das pro te ti vas, to das co ad ju van tes no
con tro le de uma vi ro se que se ex pan de sen- 
do res pon sá vel por mais de 600 mi lhões de
ca sos e 6,4 mi lhões de mor tes no mun do.
A pre ten são do au tor com es se ar ti go é cha- 
mar a aten ção pa ra o res pei to à Mãe Ter ra e
aos seus bi o mas das áre as in ter tro pi cais do
glo bo ter res tre. A cos mo vi são de res pei to ao
am bi en te é tão im por tan te que a ONU, em
2009, subs ti tuiu oû ci al men te o Dia da Ter ra
por o Dia da Mãe Ter ra. O teó lo go Le o nar do
Boff tra du ziu em pa la vras o sig ni û ca do do
re ca do da ONU: Co mo mãe, a ter ra nos ge ra
e con ti nu a da men te nos ofe re ce seus ali- 
men tos.
En tão por que res pei tar o meio am bi en te?

Por que são as ati tu des hu ma nas as con di ci- 
o nan tes do de se qui lí brio do meio, do des lo- 
ca men to e da des trui ção de ani mais sil ves- 
tres e de se res mi cros có pi cos (ví rus, bac té ri- 
as e fun gos), fa ci li tan do a mi gra ção de uma
es pé cie pa ra ou tra com a con se quen te mi- 
gra ção do seu po ten ci al pa to gê ni co. Não foi
as sim com o vi rus In üu en za, pa ra si ta na tu- 
ral de aves, que, ao en trar em con ta to com
ou tras es pé ci es ani mais, pro du ziu mu ta ções
e pan de mi as, en tre elas a (gri pe) es pa nho la e
a asiá ti ca? E tam bém não ocor reu o mes mo
com os ví rus da Sín dro me Res pi ra tó ria Agu- 
da Gra ve (Sars e Mers), em 2003, em 2012 e
ago ra, em 2020, com a Co vid-19?
A te se acei ta pa ra as epi de mi as e a pan de mia
pro vo ca das pe lo co ro na vi rus (Sars, Mers e a
Co vid-19), é a de que o hos pe dei ro na tu ral
do ví rus na na tu re za (o mor ce go) quan do
em con ta to com hos pe dei ros in ter me diá ri- 
os, co mo o ma mí fe ro Ci ve ta (co mum na
Ásia), o Dro me dá rio (na ti vo da Áfri ca) e o
Pan go lin (da Áfri ca e Ásia), te nha sal ta do
des tes pa ra o ho mem. Além dis so, o au men- 
to da tem pe ra tu ra e su as con sequên ci as na
na tu re za le vam o pe ri go a nós hu ma nos e
ou tros se res que po vo am o uni ver so.
Em 1988, ci en tis tas reu ni dos nos EUA, pre o- 
cu pa dos com o aque ci men to glo bal, aûr ma- 
ram que pe lo me nos três do en ças trans mi ti- 
das por ve to res de ve rão fa zer es tra gos em
ca so de aque ci men to glo bal – a ma lá ria, a
do en ça do so no e a do en ça de Cha gas. Atu al- 
men te, vá ri as do en ças de ori gem ani mal
ator men tam o mun do: Aids, Ebo la, Zi ca,
Chikungunya, Co vid-19 e a úl ti ma ame a ça, a
Va río la dos Ma ca cos, es ta já con si de ra da pe- 
la OMS uma Emer gên cia Pú bli ca de Pre o cu- 
pa ção Glo bal com mais de 20 mil ca sos em
mais de 20 paí ses, in cluin do o Bra sil com
1.300 ca sos con ûr ma dos.
Es te ar ti go quer, en tão, cha mar a aten ção
pa ra um dos gran des ele men tos da or ga ni- 
za ção so ci al na lu ta con tra as do en ças, de si- 
gual da de e a ex clu são de mi lhões de se res
hu ma nos. Tra ta-se dos Sis te mas de Saú de –
no ca so do Bra sil, do Sis te ma Úni co de Saú- 
de (SUS). A lon ga con quis ta dos sis te mas de
saú de vem mui to de pois da II Guer ra Mun- 
di al, quan do a saú de co me ça a se con so li dar
co mo po lí ti ca e ide o lo gia do Es ta do de Bem-
Es tar So ci al. No Bra sil, so men te de pois do
re tor no do país à de mo cra cia é que a saú de
co me ça a ser tra ta da co mo um di rei to. Es ta
vi são se am plia em 1986, na VI II Con fe rên cia
Na ci o nal de Saú de (CNS) e se con so li da na
Cons ti tui ção Fe de ral de 1988, nos ar ti gos de
196 a 200 com a cri a ção SUS, que tra ta a saú- 
de Co mo di rei to de to dos e de ver do Es ta do.
An tes da atu al Cons ti tui ção, o aten di men to

à saú de era so men te pa ra os en ri que ci dos e
pa ra quem ti nha car tei ra de tra ba lho. Já o
res tan te da po pu la ção, de vi do à fal ta de um
or de na men to ju rí di co, era tra ta da co mo in- 
di gen te. Em bo ra hou ves se uma po lí ti ca de
com ba te às en de mi as ma lá ria, tu ber cu lo se e
han se nía se, en tre ou tras, es sa ocor ria de
ma nei ra ver ti ca li za da. Foi lon go o ca mi nho
do SUS até per mi tir que bra si lei ro ti ves se di- 
rei to à saú de em ní vel de se gu ran ça. Po de-se
di zer que com a Re for ma Sa ni tá ria o SUS
ven ceu obs tá cu los por que fo ra as sen ta da
so bre 4 pi la res: Ide o ló gi co – com sis te ma de- 
mo crá ti co par ti ci pa ti vo por meio de Con fe-
ren ci as e Con se lhos de Saú de; Es tra té gi co –
Sis te ma com Co man do Úni co em ca da es fe- 
ra de go ver no; Con cep ti vo – saú de co mo di- 
rei to, in clu são so ci al e de ver do es ta do; Prin- 
cí pi os – Uni ver sa li da de, In te gra li da de e
Equi da de – pre cei tos ine go ciá veis.
As sim, o que se anun cia pa ra a Mãe Ter ra é o
mes mo que se pro cla ma pa ra a Saú de co mo
Di rei to pois o fun da men to de sua exis tên cia
é apro xi mar os re cur sos dos que pre ci sam.
Mas pa ra que o SUS aten da a sua vo ca ção
na tu ral ca be ao po vo es co lher go ver nan tes e
re pre sen tan tes pro gres sis tas, so li dá ri os e
aû na dos com a ide o lo gia do bem-es tar so ci- 
al. À po pu la ção, por meio de con se lhos e ins- 
ti tui ções, ca be ûs ca li zar a ges tão dos be ne fí-
ci os de in te res se pú bli co e co nhe cer a fun do
a con quis ta mais de mo crá ti ca da Cons ti tui- 
ção de 1988 que te ve o mé ri to de en si nar o
Bra sil a fa zer po lí ti ca par ti ci pa ti va e va lo ri- 
zar o mu ni cí pio.
O Sis te ma de Saú de Bra si lei ro é ím par, por- 
tan to, ca paz de ins pi rar ou tros sis te mas
mun do afo ra. É per fei to? Se ria se no Bra sil a
de mo cra cia bus cas se a igual da de e a fra ter- 
ni da de go ver nas se as ações dos seus po de-
res. Ca mi nha pa ra a per fei ção? Sim, com
mui to cus to e di û cul da de. Mas co mo le va o
se lo de cons ti tu ci o nal men te ser o se gu ro
saú de dos bra si lei ros, vem me lho ran do com
o pas sar dos anos. E não po de ria ser de ou tra
for ma já que o SUS aten de in te gral men te 2
em ca da 3 bra si lei ros em vá ri as áre as do co- 
nhe ci men to e dá aten ção qua li û ca da à saú- 
de.
Es ti ve na VI II CNS co mo re pre sen tan te dos
mé di cos no Con se lho Fe de ral de Me di ci na e
em vá ri as ou tras Con fe rên ci as de Saú de. De- 
ve mos de fen der o SUS e li vrá-lo da in üuên- 
cia dos que ne gam a sua im por tân cia. Ai do
Bra sil se não fos se um SUS or ga ni za do e ca- 
paz de ven cer ne ga ci o nis mos e ir res pon sa-
bi li da des na con du ção da Co vid-19 e ou tras
en de mi as. Em re su mo: O SUS es tá pa ra o
Bra sil as sim co mo a Mãe Ter ra es tá pa ra a
hu ma ni da de.

Praia Gran de em Du pli ci da de II

Foi ex pli ca do, na crô ni ca pas sa da,
que o es pa ço com pre en di do en tre o
For tim de São Cos me e São Da mião e
o atu al Con ven to das Mer cês era de- 
no mi na do, pri mi ti va men te, de Praia
Gran de. En tre tan to ali, na que le lo cal,
não exis tia um só grão de areia, pa ra
que fos se cha ma do de praia, mas sim,
um enor me lo da çal.

Me lhor re ca pi tu lar um pou co do
que foi di to na crô ni ca an te ri or, ago ra
apro vei tan do a cla re za da li ção de
Má rio Mei re les, ex pos ta na sua His tó- 
ria de São Luís, à pá gi na 151, ao des- 
cre ver es se fenô me no da na tu re za
que ba nha e cer ca as cos tas da Ilha de
São Luís: <É que, de vi do à gran de os ci- 
la ção das ma rés no Gol fão Ma ra nhen- 
se, que che ga a uma co ta de mais de 7
me tros – uma das mai o res do mun do
– São Luís, nas águas de si zí gia, sen tia-
se, ou sen te-se ain da, co mo que afo- 
ga da en tre os dois pe que nos ri os in su- 
la res que ofe re cem, am bos e ca da um,
na foz, a apa ren te lar gu ra de cer ca de
1 quilô me tro de vo lu mo sas águas e,
ho ras de pois, à bai xa-mar, co mo que

se de ba te as û xi a da en tre os imen sos
lo da çais dos api cuns em que es sas
mes mas águas se trans for mam, for- 
man do, a ca da re en trân cia ofe re ci da
pe la ter ra ûr me, as cha ma das <prai- 
as=, de que as mai o res eram a Gran de
e a da Ola ria, mui to em bo ra a to das
elas fal tas se um mí ni mo de chão de
areia que jus ti û cas se o ape li do=.

Era às mar gens dos ri os Anil e Ba- 
can ga que û ca vam as re fe ri das prai as,
além de vá ri as ou tras, com de no mi- 
na ções pró pri as, <que se su ce de ram
no tem po e se con fun di ram no es pa- 
ço=. As prai as Gran de e da Ola ria se si- 
tu a vam à mar gem di rei ta do rio Ba- 
can ga, sen do que a pri mei ra se apro- 
fun da va con tra a ter ra, exa to en tre o
For tim de São Cos me e a pon ta em
que se er guia o Con ven to das Mer cês;
e a da Ola ria, en tre es te e a pon ta da
Ma dre de Deus, que ia até de fron te da
Fon te das Pe dras e do Por ti nho.

Ain da as sim se ex pres sa o mes mo
his to ri a dor: <E tan to a for ça das águas,
nas ma rés de en chen te, quan to o lo- 
da çal dos api cuns, nas ma rés va zan- 
tes, di û cul ta vam não só o de sem bar- 
que das pes so as e ba ga gens na Ram pa
do Pa lá cio, jun to ao For tim de São
Cos me, co mo o des car re ga men to das
mer ca do ri as na Pon te da Al fân de ga,
na Praia Gran de=.

Pois bem, se gue-se o que nos en si- 
nou Jerô ni mo de Vi vei ros. Se gun do
ele, o Go ver na dor e Ca pi tão-Ge ne ral
Jo sé Te les da Sil va, que já ha via se di ri- 
gi do ao go ver no por tu guês, so li ci tan- 
do pro vi dên ci as pa ra ven cer as di û- 
cul da des do lo da çal, em 1784, man- 
dou cons truir um cais de fron te da al- 
fân de ga. E es te se ria pro lon ga do, com
as

cons tru ções que se û zes sem ne ces- 
sá ri as, co mo de fa to acon te ceu, em fa- 
ce da con ces são que fez, à ini ci a ti va
pri va da, dos ter re nos la ma cen tos ain- 

da exis ten tes, a ûm de que os ater ras- 
sem e ser vis sem pa ra edi û car ca sas
na que las pro xi mi da des, tal co mo já
vi nha sen do fei to, com vis tas a ser for- 
ma da uma pra ça de 40 me tros de
com pri men to.

Des sa ma nei ra, o la ma çal, que
cons ti tuía a tal Praia Gran de, aos pou-
cos foi de sa pa re cen do, û can do pron ta
a pra ça, em 1804. Tan to que, sem mui- 
ta de mo ra, a Câ ma ra fez ver ao Go ver- 
na dor Dom Antô nio de Sal da nha da
Ga ma a in se gu ran ça dos paus a pru- 
mo que sus ten ta vam os te lhei ros das
bar ra cas. E, em anos se guin tes, no to-
tal de seis, es ta vam û nal men te cons-
truí das to das as bar ra cas pro je ta das
pa ra aque le lo cal, com vis tas à ne ces- 
si da de de ser im plan ta da uma de cen- 
te, em bo ra pe que na, ati vi da de co-
mer ci al. Era, û nal men te, o sur gi men- 
to do ce lei ro pú bli co, cur ro ou tu lha,
on de se ven di am fru tas, pei xes, aves,
ani mais vi vos ou mor tos, po rém fres- 
cos, ex ce to a car ne de va ca.

Não há ne ces si da de, aqui, de en trar
em de ta lhes, tan to de or dem ad mi nis- 
tra ti va-go ver na men tal, quan to do
uso, por con ces são do go ver no, do la-
ma çal exis ten te, e ne le im plan ta das as
bar ra cas, que ter mi na ram por dar ori- 
gem à cha ma da Ca sa das Tu lhas. E é
no va men te Má rio Mei re les, sem pre
mui to cui da do so no seu re la to, a se
ma ni fes tar, à pá gi na 154 de sua His tó- 
ria de São Luís: <Com a ater ra gem do
api cum e a cons tru ção, ne le, da pra ça
em que se le van ta ri am as bar ra cas do
Ter re Pú bli co, e a hu mil de Rua da
Ram pa se trans for man do na lar ga e
ex ten sa Rua do Tra pi che (Por tu gal) a
Praia Gran de se trans mu da ria no
bair ro co mer ci al da ci da de, com os
tal vez mais so ber bos so bra dões de
azu le jos que a en fei tam=. E, to man do
co mo em prés ti mo de û ni ti vo o mes-
mo no me: Praia Gran de.

FRAN CIS CO DE AS SIS PE RES SO A RES
É en ge nhei ro ele tri cis ta, es pe ci a li za do em ges tão e nor ma -
ti za ção de tran si to e trans por te, es pe ci a li za do tam bém em
psi co lo gia de tran si to. Pas sou por qua se to dos os pos tos no
Sis te ma Na ci o nal de Tran si to. Atu al men te é mem bro da
CTET/CON TRAN, mem bro da JA RI da PRF/MA e Co or de na -
dor do Ob ser va tó rio do Tran si to no Ma ra nhão.

A pro pa gan da co mo
fa tor de mor tes no
Trân si to Bra si lei ro

A so ci e da de in dus tri al de sen vol veu um mo do de vi da <car ro- 
cen tri co= on de os car ros ocu pam o cen tro das aten ções e são ob- 
je tos de de se jos das cri an ci nhas até os ido sos. De ino fen si vos
brin que di nhos trans for mam-se em ar mas mor tí fe ras nas es tra- 
das.

Cu ri o sa men te, mes mo com uma in dús tria au to mo bi lís ti ca po- 
ten te e pu jan te não fo ram cri a das con di ções pa ra o uso se gu ro
dos car ros nas es tra das bra si lei ras. Pe lo con trá rio, as vi as se trans- 
for ma ram em po ças de san gue on de mor rem mais de 50 mil pes- 
so as to dos os anos.

Na avi a ção, on de na da se po de fa zer pa ra me lho rar as con di- 
ções do es pa ço aé reo, se in ves te mui to na se gu ran ça das ae ro na- 
ves e na me lho ria da ges tão do trans por te aé reo. No au to mo bi lis- 
mo há pro ble mas gi gan tes cos no es pa ço ro do viá rio e os avan ços
se con cen tram ape nas na tec no lo gia cons tru ti va dos veí cu los.
Não há ver ba su û ci en te pa ra se che gar na so nha da se gu ran ça ro- 
do viá ria. En tão, pa ra o sus ten to do dis cur so que a so ci e da de pre- 
ci sa de car ros e que o trans por te ro do viá rio va le a pe na, pre ci sa-se
ca da vez mais de es tra das, ain da que elas se jam in se gu ras.

Em re cen te pes qui sa da Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te
(CNT) apon tou-se que qua se 80% das nos sas vi as pos su em com- 
pro me ti men tos ge o mé tri cos, além de pro ble mas na pa vi men ta- 
ção, si na li za ção e se gu ran ça viá ria.

É mui to di fí cil pa ra um go ver no dis po ni bi li zar um trân si to se- 
gu ro em vi as ruins, ao mes mo tem po que apos ta na ven da cres- 
cen te de au to mó veis que cir cu lam nes sas vi as pe ri go sas. As sim, é
pre ci so in ves tir nu ma po de ro sa má qui na de pro pa gan da pa ra di- 
mi nuir a re a ção ne ga ti va das pes so as que acom pa nham as no tí ci- 
as diá ri as das mor tes e se que las no trân si to.

Tor nou-se im pe ri o so con ven cer a so ci e da de que os ris cos de- 
cor ren tes da con du ção em vi as pú bli cas pe ri go sas são de res pon- 
sa bi li da de ex clu si va dos maus con du to res. E pa ra pro mo ver es sa
ali e na ção co le ti va, a pro pa gan da uti li za-se de pe que nos tru ques
que in du zem as pes so as a se afas ta rem da re a li da de dos fa tos. No
cer ne da ar ti ma nha es tá a su ti le za da nar ra ti va uti li za da que lan ça
mão de mei as ver da des, re pe ti das à exaus tão em um imen so am- 
bi en te mi diá ti co, cri an do mi tos am pla men te acei tos pe la po pu la- 
ção.

A má pro pa gan da con se gue mu dar o en ten di men to da so ci e- 
da de em re la ção as mor tes no trân si to, in ci tan do a opi nião pú bli- 
ca e os po de res cons ti tuí dos a en con tra rem os cul pa dos en tre as
pró pri as ví ti mas dos si nis tros, cri an do in ter pre ta ções en vi e sa das
que im pe dem que a so ci e da de en tre em pâ ni co e as sim pre ju di- 
quem as in dus tri as en vol vi das.

A má pro pa gan da pro duz um efei to tão de vas ta dor nas men tes
e co ra ções das pes so as que faz com que elas co me tam o er ro lo gi- 
co de tro car a cau sa pe lo efei to, na ava li a ção su má ria dos si nis- 
tros. In fe liz men te, a pro pa gan da ser ve um pra to frio e mal fei to
pa ra a so ci e da de, que o con so me co mo se ele fos se ape ti to so. O
re sul ta do ma lé û co é que as au to ri da des do tran si to são pou pa das
da sua res pon sa bi li da de ob je ti va e os con du to res, ci clis tas, mo to- 
ci clis tas e pe des tres en vol vi dos, as su mem to da car ga de cul pa,
che gan do até mes mo a se rem con de na dos pe remp to ri a men te
pe la so ci e da de.

A má pro pa gan da além de le tal, es ti mu la as mor tes no trân si to.
Ela des via o fo co in ves ti ga ti vo dos res pon sá veis ob je ti vos pe los
aci den tes, aju dan do a fa zer uma con de na ção das ou tras pes so as
en vol vi das. Pe la na tu re za do ins ti tu to ju rí di co da res pon sa bi li da- 
de ob je ti va, sa be-se que as au to ri da des viá ri as é que de ve ri am
afas tar tal res pon sa bi li da de, pro du zin do es tu dos e lau dos téc ni- 
cos de mons tra ti vos que elas não con cor re ram pa ra os aci den tes;
que elas agi ram cor re ta men te e que as vi as sob sua cir cuns cri ção
es ta vam ade qua das, re gu lar men te ûs ca li za das e co ber tas por
pro gra mas de edu ca ção pa ra o tran si to.

Ocor re que quan do a mí dia ab sol ve des sa for ma uma au to ri- 
da de viá ria, aca ba-se não in ves ti gan do e re a li zan do os es tu dos
téc ni cos im pres cin dí veis pa ra se en con trar a ver da dei ra cau sa
dos aci den tes. E as sim, in cen ti va-se as au to ri da des – que de têm a
ca ne ta na mão, a não se pre ve ni rem de fu tu ros pro ces sos ju di ci ais
e ad mi nis tra ti vos. Ob vi a men te que se hou ves se o re ceio dos pro- 
ces sos cí veis e ad mi nis tra ti vos, as au to ri da des atu a ri am mais eû- 
caz e eû ci en te men te, ga ran tin do uma mai or e me lhor se gu ran ça
das vi as sob sua cir cuns cri ção, con for me re za o pa rá gra fo 3º do
art. 1º do CTB.

Re su min do-se, a má pro pa gan da per mi te atri buir à im pe rí cia,
im pru dên cia e ne gli gên cia dos tran si tan tes, uma res pon sa bi li da- 
de sub je ti va ex clu si va pe los aci den tes. É ob vio que es sas con di- 
ções de fa to exis tem e es tão pre sen tes em al gum ní vel, tal vez em
20% dos aci den tes, po rém qua se 80% dos si nis tros são de cor ren- 
tes de pro ble mas oriun dos de ví ci os ocul tos, er ros de ge o me tria
das vi as, de gra da ção da pa vi men ta ção, au sên cia de si na li za ção e
de fen sas me tá li cas, etc. que ver da dei ra men te pro vo cam as mor- 
tes no trân si to.

Da mes ma for ma co mo um avião só cai de vi do a um so ma tó rio
de fa to res, um si nis tro ro do viá rio não se dá por um úni co mo ti vo.
No rol dos mo ti vos, exis tem os mo ti vos pro vo ca dos pe los er ros e
omis sões das au to ri da des de tran si to que são mui to mai o res e
mais sig ni û ca ti vos que a sur ra da tría de da im pru dên cia, ne gli- 
gen cia e im pe rí cia.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto

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


São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto de 2022

GERAL 6

PONTA D’AREIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF N° 09.489.914/0001-32 - NIRE 21300009566

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 
A PONTA D’AREIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A, com sede à Rua das Palmeiras Quadra. 
78, nº 07 - Bairro Renascença, em São Luís/MA, CEP: 65075-300, devidamente representada 
por seu Diretor-Presidente Sr. MARCUS PINTO RÔLA, CONVOCA através do presente edital, 
todos os acionistas, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no 
endereço de sua sede, no dia 17 de agosto de 2022, em primeira convocação às 09:00 horas, 
com a presença de acionistas representando no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social e, 
em segunda convocação, com qualquer número, às 09:30 horas do mesmo dia, não exigindo 
a lei quórum especial (Art.09, do Estatuto), para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: Em AGO: a) Aprovação de Contas da Companhia, referentes aos exercícios encerrados 
em 31 de dezembro de 2021; b) dar destinação aos resultados. Em AGE: a) Eleição de 
diretoria para o triênio 2022/2025; b) Alteração da composição da Diretoria da Companhia; 
c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse da companhia. Ficam os 
Srs. Acionistas avisados de que os documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem 
do dia encontram-se à disposição na sede da companhia. São Luís/MA, 05 de Agosto de 2022. 
MARCUS PINTO RÔLA - Diretor.

CNPJ/ME n° 09.110.880/0001-23  |  NIRE 21.300.009.604

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2022

GERA MARANHÃO – GERADORA DE 

ENERGIA DO MARANHÃO S.A

1 DATA, HORA E LOCAL

Em 01 de julho de 2022, às 10 horas, na sede social da Gera Maranhão - Geradora de Energia do Maranhão 
S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Miranda do Norte, Estado do Maranhão, na Via de Acesso à 
Subestação Miranda II Eletronorte Km. 3, s/n, Portão A, Zona Rural, CEP 65.495-000.

2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da 
Companhia. Estava presente, ainda, à reunião, o Diretor Álcio Adler Silva Bezerra.

3 COMPOSIÇÃO DA MESA

Os membros do Conselho de Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves 
e Álcio Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.

4 ORDEM DO DIA

Deliberar sobre a renovação da contratação de prestação de fiança junto ao Banco ABC Brasil S.A.
5 DELIBERAÇÕES

Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 18, item xv, do Estatuto Social da 
Companhia, renovar o contrato de prestação de fiança junto ao Banco ABC Brasil S.A., com prazo de 12 (doze) 
meses e com valor de fiança de até R$ 4.510.196,04 (quatro milhões, quinhentos e dez mil e cento e noventa 
e seis reais e quatro centavos), ao custo de 1,30% (um vírgula trinta por cento) a.a. (ao ano), antecipado 
trimestralmente, a fim de garantir as obrigações do Contrato de Uso do Sistema de Transmissões – CUST, 
firmado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
Os conselheiros autorizam, desde já, a Diretoria da Companhia a, em nome desta, assinar todos os documentos 
necessários para a formalização do quanto ora deliberado.

6 ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da 
Companhia presentes à reunião.

Conselheiros Presentes: Salo Davi Seibel, Rodrigo Santos Coutinho Alves, Lauro Fiúza, Júnior e Igor Vitalino 
Mendonça.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro das Atas das Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia.

Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente, Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário

CNPJ/ME n° 09.110.880/0001-23  |  NIRE 21.300.009.604

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022

GERA MARANHÃO – GERADORA DE 

ENERGIA DO MARANHÃO S.A

1 DATA, HORA E LOCAL
Em 15 de julho de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Gera Maranhão - Geradora de Energia do Maranhão 
S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Miranda do Norte, Estado do Maranhão, na Via de Acesso à 
Subestação Miranda II Eletronorte Km. 3, s/n, Portão A, Zona Rural, CEP 65.495-000.
2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA
Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da 
Companhia, de acordo com o Artigo 16, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social. Estava presente à reunião, 
ainda, o Diretor Álcio Adler Silva Bezerra.
3 COMPOSIÇÃO DA MESA
Os membros do Conselho de Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves 
e Álcio Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.
4 ORDEM DO DIA
Deliberar acerca da declaração de dividendos intermediários da Companhia.
5 DELIBERAÇÕES
Nos termos dos Artigos 18, inciso xxviii e 28, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia, os 
conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, declarar o 
pagamento de dividendos intermediários, no montante de R$ 22.435.851,75 (vinte e dois milhões, quatrocentos 
e trinta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), apurados com base no 
balanço patrimonial da Companhia datado de 30 de junho de 2022, levantado especifi camente para esse 
fi m. Desta forma, o montante ora citado deverá ser pago aos acionistas na proporção de suas participações 
societárias, de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia, observadas as disposições previstas no 
Estatuto Social, fi cando a Diretoria, desde já, autorizada a realizar os respectivos pagamentos.
Os conselheiros rubricam, neste ato, uma cópia do balanço patrimonial da Companhia acima mencionado, para 
todos os fi ns e efeitos, o qual fi cará arquivado na sede da Companhia, não sendo necessário seu arquivamento 
na competente Junta Comercial.
6 ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da 
Companhia presentes à reunião.
Conselheiros Presentes: Salo Davi Seibel, Rodrigo Santos Coutinho Alves, Lauro Fiúza, Júnior e Igor Vitalino 
Mendonça.
A presente ata é cópia fi el da ata lavrada no Livro de Registro das Atas das Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia.
Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente, Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/2022 - SEMED/ 
FUNDEF. O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de 
Licitação, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, 
subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. 
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha (utensílios) para atendimento 
as demandas da Rede Municipal de Ensino, escolas da zona urbana e rural do município 
de Barra do Corda/MA. A abertura em 23/08/2022 as 09:00h, horário de Brasília/DF. 
Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Edital disponível no Portal 
de Compras Licitanet, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a 
Comissão Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, informações 
e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.com. 
Barra do Corda/MA, 05 de agosto de 2022. Publique-se. Sara Ferreira Costa Fleury. Pregoeira

SLEA – SÃO LUÍS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ nº 15.339.921/0001-50 – NIRE 21300009850

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da SLEA – SÃO LUÍS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A (“Companhia”), 
na Rua 12, n° 01, Módulo 01, Quadra G, Distrito Industrial, São Luís/MA, CEP: 65.090-260, no dia 14 
de julho de 2022, às 09:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades 
de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselheiro de 
Administração da Companhia. 3) MESA: Presidente: Ricardo Mota de Farias e Secretário: Luciano 
José de Araujo Barros. 4) ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca da reeleição 
dos membros da Diretoria da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas 
as seguintes deliberações: a) Considerando que o atual mandato dos membros da Diretoria da 
Companhia se encerrará em 11/08/2022, os Conselheiros aprovam, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, a reeleição dos membros abaixo qualificados, para um 
mandato com prazo determinado de 03 (três) anos, a contar de 12/08/2022, sem remuneração: 
i) ANDRÉ NEVES MONTEIRO VIANNA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira 
de identidade nº 91727/D – CREA/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.925.516-84, com 
endereço profissional na Rua 12, n° 01, Módulo 01, Quadra G, Distrito Industrial, São Luís/MA, 
CEP: 65.090-260, para cargo de Diretor sem Designação Específica; e ii) MARCOS JOSÉ DA 
SILVA, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 0502903720135 – 
SSP/MA e inscrito no CPF/ME sob o n° 031.976.594-65, com endereço profissional na Rua 12, 
n° 01, Módulo 01, Quadra G, Distrito Industrial, São Luís/MA, CEP: 65.090-260, para cargo de 
Diretor sem Designação Específica. b. Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus cargos 
mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da 
Companhia; e c. Os Diretores ora reeleitos atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei 
das S/A, isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à 
propriedade. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida e aprovada pelos 
presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Ricardo Mota de Farias; 
Secretário: Luciano José de Araujo Barros. Conselheiros Presentes: Ricardo Mota de Farias, Pedro 
Davi Lima da Silva, Rogerio Calazans de Freitas e Luciano José de Araújo Barros.  “Confere com 
o original lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Presidente; Luciano José de Araujo 
Barros - Secretário da Mesa. JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão - Certifico o 
registro em 03/08/2022 sob o nº 20220890633. Carlos André de Moraes Pereira - Secretário-Geral.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 24/2022
Processo n° 9190/2022

Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento da frota de veí-
culos e de equipamentos do tipo gerador da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Os serviços incluem 
abastecimento de combustíveis e outros serviços prestados por postos credenciados, manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimentos de peças e acessórios multimarcas, abrangendo pneus, óleos, filtros etc., e lavagens, por meio da 
implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético com 
chip e/ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada, na capital e interior do Estado, para atender a atual 
frota de veículos – e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato, mediante as condições e 
quantitativos contidos no Anexo Único deste Termo de Referência, para o período de 12 (doze) meses, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”; Abertura: 17/08/2022, às 10h (horário de 
Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-
-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: 
licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 04 de  agosto de 2022.
MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS

Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do 
Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: Registro de 
Preços para eventual Aquisição de Material Lúdico Pedagógico e Laboratórios Multidisciplinares 
Fundamental I e II, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do 
Grajaú/MA. ABERTURA: 23 de agosto de 2022 às 08h30min. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por 
Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº 10.520/2002 e no que lhe couber, Decreto 
Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022035/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. 
Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, 
(impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados 
gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes e consultados no e-mail: cpl.pmig@
gmail.com.  PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 25 de julho de 2022. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

________________________
José Carvalho Júnior

Pregoeiro

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº  
35.751-1, diante da obrigação legal contida  no  inciso II, parágrafo  único, art. 13, da  Lei 
nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem  como  ainda, em face  das  tentativas  sem  
sucesso  de  notificação pessoal, vem, por meio do presente  Edital, NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo listados  para que, no  prazo  máximo  de  10 (dez) dias, a contar desta 
publicação, regularizem a  situação  de  seu plano de saúde, garantindo, assim, a  manutenção  dos  
serviços  contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede  da empresa,  situada  na  Avenida 
Getúlio Vargas, 2063 - Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65025-000, de segunda  a  sexta, 
horário  comercial. A não regularização da situação contratual no prazo acima conferido acarretará na 
adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A HUMANA aproveita o ensejo para 
ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura. 
CONTRATO:434213CNPJ:042825640001;CONTRATO:434191CNPJ:113508330001;CONTRATO:433616CNP -
J:218418130001;CONTRATO:434088CNPJ:315882610001;CONTRATO:MAPJ000045CNPJ:107565280001;-
CONTRATO:MAPJ000394CNPJ:212552640001;CONTRATO:4341210CNPJ:039655900001;CONTRATO:MAP -
J000399CNPJ:288052330001;CONTRATO:434577CNPJ:327664800001;CONTRATO:433019CNPJ:337522010001;-
CONTRATO:434553CNPJ:367020510001;CONTRATO:433440CNPJ:273906350001;CONTRATO:433732CNP-
J:216272180001;CONTRATO:433611CNPJ:154136430001;CONTRATO:434523CNPJ:392249450001;CONTRA-
TO:MAPJ000313CNPJ:301127630001;CONTRATO:MAPJ000375CNPJ:251062550001;CONTRATO:433197C -
NPJ:135166930001;CONTRATO:MAPJ000285CNPJ:303347780001;CONTRATO:MAPJ000756CNPJ:287907480001;
CONTRATO:MAPJ000146CNPJ:389461070001;CONTRATO:433302CNPJ:303441500001;CONTRATO:433025CNP-
J:310141460001;CONTRATO:433959CNPJ:354833330001;CONTRATO:MAPJ000176CNPJ:030559250001;CONTRATO:MA-
PJ000302CNPJ:290204400001;CONTRATO:434622CNPJ:107639310001;CONTRATO:MAPJ000118CNPJ:239687240001;CO
NTRATO:MAPJ000374CNPJ:262620450001;CONTRATO:MAPJ000300CNPJ:220859230001;CONTRATO:MAPJ000501CNP-
J:141518220001;CONTRATO:434595CNPJ:120603900001;CONTRATO:433192CNPJ:035496830001;CONTRATO:434544CNP-
J:135707890001;CONTRATO:MAPJ000171CNPJ:224818610001;CONTRATO:434187CNPJ:320948870001;CONTRATO:MA-
PJ000181CNPJ:252277540001;CONTRATO:433707CNPJ:131093410001;CONTRATO:433852CNPJ:243143650001;CONTRA-
TO433279CNPJ:344289720001;CONTRATO:MAPJ000055CNPJ:260317890001;CONTRATO:434529CNPJ:091005650001;CON-
TRATO:MA00046113CPF:035948443;CONTRATO:MA00050309 CPF:789965543;CONTRATO:MA00061819 CPF:046804533;-
CONTRATO:MA00063156CPF:001273935;CONTRATO:H58885CPF:028397383;CONTRATO:H93557 CPF:077762623;CONTRATO:MA00044739 
CPF:563147363;CONTRATO:MA00046117CPF:605079643;CONTRATO:MA00048709CPF:969471443;CONTRATO:-
MA00049581 CPF:028208003;CONTRATO:MA00049808CPF:954609003;CONTRATO:MA00051291CPF:050995753;CONTRA-
TO:MA00054034CPF:807042123;CONTRATO:MA00056128CPF:011290203;CONTRATO:MA00045813CP-
F:021965863;CONTRATO:MA00046691CPF:609227353;CONTRATO:MA00056764CPF:032604753;CONTRATO:MA-
00058925CPF:612913453;CONTRATO:MA00065235CPF:104204544;CONTRATO:MA00065999CPF:004087713;-
CONTRATO:MA00066055CPF:606262603;CONTRATO:MAD00060329CPF:782246403;CONTRATO:ODC10233 
CPF:007638833;CONTRATO:ODC14048 CPF:249831953; 

ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ITINGA DO MARANHÃO

FÓRUM "DES. CARLOS WAGNER SOUSA CAMPOS"

Av. JK, nº 27, Jardim Planalto - Fone: 99-3531-4455  vara1_iti@tjma.jus.br 

Processo Eletrônico n°: 0800364-29.2022.8.10.0093
Ação/Classe CNJ: ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS (72)
INTERESSADOS: ULISSES VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS e ERIKA LIRA CHAVES DOS
SANTOS
Advogados dos INTERESSADOS: JUSSARA ARAÚJO DA SILVA - MA13964-A e ERNO
SORVOS - MA7276-A
O Juiz de Direito ANTONIO MARTINS DE ARAÚJO, titular da Vara Única da Comarca de Itinga
do Maranhão, Estado do Maranhão, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Secretaria processam-se os autos da ação de ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS (72)
de n.º 0800364-29.2022.8.10.0093, tendo como autor ULISSES VIEIRA COUTINHO DOS
SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade sob o n° 1.373.593-1-
SSP/MA, e do CPF sob o n° 708.896.513-53, residente e domiciliado na BR-010, Quilômetro
1476, Povoado Cajuapara, Fazenda Bola Sete, CEP 65.939-000, na cidade de Itinga do
Maranhão, Estado do Maranhão e também como autora e casados entre si, a senhora ÉRIKA
LIRA CHAVES DOS SANTOS, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade
sob o número 026992352003-6-SSP/MA, e do CPF sob o número 761.132.723-20, residente e
domiciliada na BR-010, Quilômetro 1476, Povoado Cajuapara, Fazenda Bola Sete, CEP 65.939-
000, na cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, nos quais foi proferido o seguinte
despacho: "Com fundamento no art. 734, § 1º do CPC, abra-se vista dos autos ao MPE para
manifestação, bem como seja expedido edital para divulgação da pretensão dos requerentes
quanto à alteração do regime de bens do casamento, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o
prazo da publicação do edital, voltem os autos conclusos. Itinga do Maranhão/MA, data do
sistema. Antônio Martins de Araújo Juiz de Direito".
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou-se
expedir o presente edital que será publicado na forma da lei. O que se CUMPRA nos termos e na
forma da Lei.

Dado e passado nesta Secretaria Judicial, nesta Cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão. Eu, CRISTIANE DOS SANTOS NEVES QUEIROZ, Técnica Judiciária, o digitei.
Datado e assinado digitalmente.

ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO
Juiz de Direito Titular

Vara Única da Comarca de Itinga do Maranhão Assinado eletronicamente por: ANTONIO MARTINS DE ARAUJO - 08/07/2022 12:21:11
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070812211123100000066257236
Número do documento: 22070812211123100000066257236

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                                                                                                             
ESTADO DO MARANHÃO COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS TERMO 

JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR 1ºOFICIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR
At 13 Quadra 158, nº 03 Conjunto Maiobão-Paço do Lumiar MA

Telefone (98) 3274-3980
Felipe Madruga Truccolo Tabelião a Registrador

 Edital
Eu, Thiago Lucas Ferreira da Hora, Escrevente Autorizado, do 1º ofício Extrajudicial de Paço 
do Lumiar, PAÇO SABER a todos os interessados, nos termos do Art. 212 e 213, inc. II, da 
Lei Federal n° 6.015/73, que pelo requerente JOSE MESSIAS PEIXOTO DE CASTRO, 
engenheiro mecânico, inscrito no CPF Nº 088.881.833-53, e sua esposa E'DINA BARROS 
DE CASTRO, inscrita no CPF nº 255.931.293-04; foi apresentado neste Registro Imobiliá-
rio requerimento solicitando RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel localizado na Avenida das 
Mercês, S/Nº, no Bairro Mercês, neste Município, com a seguinte descrição de coordenadas UTM: 
Partindo se do ponto P-0 de coordenadas Planas UTMI N: 9718829.841m e E:597542.213m 
deste seque confrontando com Avenida das Mercês Até o P-01, de coordenadas N:9718823.446m 
o 8:597574,587, deste segue confrontando com Maria Salomé Peixoto de Castro até o 
ponto P-02, de coordenadas N:9718719.498m e E:597549.215m deste  até o ponto P-03. de  
coordenadas N:9718829,893m e E:597516,841m, deste até ponto inicial da descrição 
deste perímetro, encerrando, assim essa descrição com área de 3.531. 00m (três mil e 
quinhentos e trinta e um metros quadrados), que encontra-se devidamente registrado neste cartório: 
visando retificar a área do seu imóvel. O requerimento foi instruído com todos os documentos 
enumerados no Art. 213 da lei n° 6,015/73, que encontram-se disponíveis neste cartório para 
exame e conhecimento dos interessados. Tendo em vista que não consta anuência expressa de todos 
os confrontantes do imóvel, na planta e memorial descritivo, FICAM, PORTANTO, INTIMADOS:
1)Proprietários dos imóveis confrontantes à Avenida das Mercês, S/N, no lugar Mercês.
Que têm o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação, para apresentar 
contestações, nos termos do art. 213, $ 4  da Lei  n° 6.015/73.  A não apresentação de impugnação 
no prazo implicará anuência ao pedido de retificação de área do Imóvel. As impugnações devem 
ser apresentadas por escrito neste 1º Oficio Extrajudicial de Paço do Lumiar, situado na Avenida 
13, Quadra 158. Nº 03, Conjunto Maiobão. Paço do Lumiara MA, 21 de Junho de 2022, Eu, 
Thiago Lucas Ferreira da Hora, Escrevente Autorizado, que digitei e subscrevi. Protocolo n' 69.130, 
Lº  1, deste Cartório, em 17.05.2022. Selo nº PRENOTO315349E0TFNUNGICKOGB96. 
Emol. R$ 35,02; FERJ R$ 4,78; FERC R$ 1.19: FADEP R$ 1,59; FEMP R$ 1,59; Total R$ 44,17.
www.cartoriosmaranhaocom.br

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022-SRP Nº034/2022. 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 SRP. 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 EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CURSOS, CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES, TREINAMENTOS E 
PALESTRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA.  Data e 
horário do início da disputa: 19 de agosto de 2022 às 08:00h (oito 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/acesso-
ainformacao.php). 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: cpllagoda-
pedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 04 de agosto de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro. 

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Higino Diomedes Galvão, MMº. Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho 
de Caxias/MA, na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela 
Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.
com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Vicente de Paulo Albuquerque Costa 
Filho, matrícula 12/96-JUCEMA, do móvel nos autos da ação de – carta precatória 
cível, processo n°:  0016201-44.2018.5.16.0009, que MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO, move em face ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S.A e outros, em 
LEILÃO ÚNICO com início no dia 16/08/2022, às 15:00hs e encerramento dia 
14/04/2022, ás 10:00hs, pelo valor do maior lanço oferecido. Descrição do bem: 
CONSTITUÍDO DE UMA ÁREA DE TERRA QUE RESTOU DO DESMEMBRAMENTO 
DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO SÍTIO NOVO EM MATA FOME NO LUGAR 
PEDRINHAS, DISTRITO DE BACANGA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, 
CADASTRADO NO INCRA SOB O Nº 103047274712, QUE FICA SITUADO NO 
CRUZAMENTO DO RAMAL RODOVIÁRIO PEDRINHAS-ITAQUI COM A ESTRADA DE 
FERRO SÃO LUÍSTERESINA, NO LUGAR DENOMINADO PEDRINHAS. Matrícula: 
1.715 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, Comarca de Ilha de 
São Luís/MA. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo 
E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 05 de agosto de 2022.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

N DE A F BRANDES, CNPJ Nº 44644699/0001-06, 
situado na Av. Colares Moreira. ED Business Center, 
Renascença, sala 713, CEP:65075441. São 
Luís- MA, torna público , que REQUEREU da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente (SEMMAN), a certidão de 
ISENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, conforme dados 

constantes  no  processo nº 47398/22, de  01  de  Agosto  de  2022.  

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br
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LUXO E GLAMOUR

Prêmio Nobre 2022
Melhores do Ano

N
o dia 22 de ju lho e com a as si na tu ra da Apre- 
sen ta do ra de TV, Blo guei ra e Co lu nis ta So ci al,
Ma da le na No bre, acon te ceu no Es pa ço Re si- 
den ci al – São Luis, a 16ª edi ção do Prê mio No- 

bre. A so le ni da de de pre mi a ção des ta cou os me lho res
pro fis si o nais, em pre sas e ges to res do ano de 2022 e reu- 
niu um se le to gru po de per so na li da des e em pre en de do- 
res, nu ma noi te de mui to lu xo e gla mour.

O even to, que se con so li da ao lon go dos anos, co mo a
ce rimô nia de ho me na gens mais im por tan te do Ma ra- 
nhão, sur pre en deu a to dos, pe la be le za, char me, atra- 
ções con vi da das e ho me na ge ou, 41 ca te go ri as.

Ma da le na No bre des ta cou o lan ça men to da 3ª edi ção
da Re vis ta No bre, pro du zi da pe la Grá fi ca e Edi to ra Lu ce- 
na, al gu mas re a li za ções e os 18 anos do Pro gra ma No- 
bre, que con ta ao la do do Pro gra ma Mun do Pas sa por te,
co mo e de mai or co ber tu ra e au di ên cia do Ma ra nhão.

O Prê mio No bre tem por ob je ti vo pro mo ver o re co- 
nhe ci men to, a va lo ri za ção e pres tar uma jus ta ho me na- 
gem aos <Me lho res do Ano=, pe las su as ati vi da des, prá ti- 
cas, pro je tos e ações, que re sul tam no de sen vol vi men to
do Ma ra nhão. Cur ta al guns mo men tos, nas fo tos de
Her bert Al ves e Mar cos Sa les.

JO SÉ LU CE NA E A ES PO SA, RE GI NA LU CE NA – GRÁ FI CA E
EDI TO RA LU CE NA

MA DA LE NA NO BRE E AL CI MAR RI BEI RO – CD TRACK

MA DA LE NA NO BRE E O DJ RO GÉ RIO MIX

MA DA LE NA NO BRE, COM JO SÉ INA CIO E BRU NO LO PES –
AVAN TI SO LU ÇÕES EM PRE SA RI AIS

MA DA LE NA NO BRE, EN TRE O FI LHO, MAR COS DA VI JR E A
NO RA, BRU NA AN DRA DE

MA DA LE NA NO BRE EN TRE A SO BRI NHA, GI O VAN NA PE REI- 
RA E CRIS TI A NE PE REI RA

MA DA LE NA NO BRE E O IR MÃO, JO A QUIM NO BRE JR

AR MAN DO FER REI RA (RIO POTY HO TEL), VAL DEZ MA RA- 
NHÃO (FEI JO A DA DO MA RA NHÃO) E ELI SÂN GE LA SA LO MON
(GRU PO MUL TI MAR CAS)

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto



GERAL8
São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto
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PA TRÍ CIA CU NHA

<O iní cio, co mo pa ra qual quer mãe, é mui -
to di fí cil=

<Ama men tar é uma tec no lo gia an ces tral
de al tís si ma com ple xi da de= 

Co vid-19 não é im pe di ti va pa ra a ama -
men ta ção

Amamentação

Desafios e a beleza
da maternidade

P
a ra além do mo men to má gi co da ma ter ni da de,
sa be mos que por <n= mo ti vos, mui tas mu lhe res
não con se guem ou não po dem exer cer es sa eta- 
pa im por tan te de ser mãe. Mas pa ra aque las que

ama men tam seus fi lhos, a re la ção é in des cri tí vel. No iní- 
cio, co mo tu do que é no vo, pa ra al gu mas há per cal ços,
ter uma re de de apoio é mui to im por tan te, e mui tas não
con se guem tê-la,  mas de pois tu do se ajei ta. Nes te mês
de agos to, cha ma do de Agos to Dou ra do, or ga ni za ções
de saú de in cen ti vam a prá ti ca da ama men ta ção, des ta- 
can do os vín cu los en tre ama men ta ção e boa nu tri ção,
se gu ran ça ali men tar e re du ção das de si gual da des.

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) re co men da
o alei ta men to ma ter no ex clu si vo nos pri mei ros 6 me ses
de vi da, se gui do de ama men ta ção con ti nu a da, com ali- 
men tos com ple men ta res ade qua dos, por até 2 anos ou
mais. A OMS tam bém re co men da o con ta to pe le a pe le
pre co ce e inin ter rup to, alo ja men to con jun to e cui da dos
<mãe can gu ru= que me lho ram sig ni fi ca ti va men te a so- 
bre vi da ne o na tal e re du zem a mor bi da de.

O Dr. Antô nio Le o nar do Ro sa, che fe da Uni da de de
Obs te trí cia do Hos pi tal Uni ver si tá rio da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão (HU-UF MA), fa lou so bre os be ne- 
fí ci os da ama men ta ção pa ra mãe e be bê.  <Pa ra ser ter
uma ideia, os be ne fí ci os co nhe ci dos pa ra o be bê são:
cri ar uma co ne xão mai or do re cém-nas ci do com a sua
mãe; di mi nuir có li cas do be bê, já que a di ges tão me lho- 
ra com o lei te ma ter no; es ti mu lar a in te li gên cia do be bê,
di mi nuir os ris cos de de sen vol vi men to de do en ças alér- 
gi cas; di mi nuir as chan ces de de sen vol ver al gu mas in- 
fec ções; e além dis so, es ti mu la e for ta le ce a ar ca da den- 
tá ria do be bê, pre vi ne di ar rei as e tam bém pro ble mas fo- 
no au di o ló gi cos, res pi ra tó ri os, au di ti vos, e psi co mo to res
de vi do à suc ção. Pa ra a mãe, re duz o san gra men to após
o par to, in ten si fi ca a per da de pe so, aju da a evi tar a os te- 
o po ro se, pro te ge con tra do en ças car di o vas cu la res e di- 
mi nui a in ci dên cia de cân cer de ma ma, de ová rio, e do
en do mé trio. Por tan to é im por tan te o ali men to por que
ele é um fa ci li ta dor da saú de, tan to da mu lher, quan to
do be bê=, des ta ca.

Con ver sa mos com mães que es tão em fa ses di fe ren- 
tes com su as fi lhas e fa la mos so bre co mo foi es se pe río- 
do, co mo es tá sen do, e co mo elas li dam ou li da ram com
a ama men ta ção, uma fa se lin da, mas que exi ge da mu- 
lher es for ço, per sis tên cia, aju da, for ça pa ra pas sar por
uma fa se na da ro mân ti ca, mas so bre tu do, exa lar mui to,
mui to amor. Con fi ra as his tó ri as que se le ci o na mos.

A jor na lis ta Kelly Abu Han na, mãe de pri mei ra vi a gem
de  Jú lia Abu Han na, de 9 me ses, diz que a  ama men ta- 
ção é um mo men to de co ne xão, mas con fes sa que o iní- 

cio foi di fí cil, e que che gou a nem que rer ter al ta lo go do
hos pi tal, pa ra que pu des se con ti nu ar ten do apoio das
en fer mei ras. <No iní cio to do mun do es tá apren den do.
Eu apren den do co mo ama men tar e a Júlïa co mo ser
ama men ta da. Lem bro que nem que ria ter al ta da ma ter- 
ni da de pa ra ter o apoio das en fer mei ras. Elas me aju da- 
vam a co mo ter a 8pe ga9 cor re ta. Mas com três di as de
nas ci da eu fui pa ra ca sa, aí o bi cho pe gou=, con tou.

No iní cio to do mun do es tá

apren den do. Eu apren den do co mo

ama men tar e a Júlïa co mo ser

ama men ta da

Ela con ti nua re la tan do que a apo ja du ra foi o mo men- 
to mais ten so. Por cau sa da gran de pro du ção de lei te, ela
pro cu rou um ban co de lei te hu ma no on de pas sou a
com par ti lhar o lei te de la, as sim aju dan do be bês re cém-
nas ci dos que pre ci sa vam do ali men to.  <No meu ca so, a
pro du ção do lei te foi mui to su pe ri or à de man da da Jú- 
lia.  O pei to co me çou a em pe drar e nes se mo men to ba te
o de ses pe ro e mui ta dor. Cha mei uma con sul to ra de
ama men ta ção e per ce bi que iria pre ci sar de mais apoio.
Co mo não da va pa ra pa gar por ca da vi si ta, re cor ri ao
ban co de lei te. E lá, no ban co de lei te, fui aco lhi da, ori- 
en ta da e pu de com par ti lhar meu lei te com ou tras mães
que não tem uma pro du ção su fi ci en te pa ra man ter seus
be bês. Lá no ban co de lei te, meu ma ri do tam bém foi ori- 
en ta do so bre co mo me aju dar, co mo mas sa ge ar… tu do
is so de for ma prá ti ca com a pró pria Júlïa=, con tou.

Kelly dis se que uma das coi sas que a aju dou com es se
mo men to foi não cri ar ex pec ta ti vas, mas que uma re de
de apoio, pes so as (pa ren tes/ami gos) e pro fis si o nais, em
quem pos sa con fi ar é im por tan te. <Por que a jor na da é
pe sa da, mas quan do te mos al guém pa ra com par ti lhar,
ela fi ca um pou qui nho mais le ve. Acho que o pe río do da
ges ta ção, es sas 40 se ma nas, é uma óti ma opor tu ni da de
de mer gu lha mos nes te mun do. Sem pre quis ama men- 
tar e pre ten do con ti nu ar. Ama men tar é vi da, é amor, é
sau dá vel. Eu sei que al gu mas pes so as tem di fi cul da de,
afi nal ca da cor po é um cor po e ca da ges ta ção é uma ges- 
ta ção. Te mos que le var is so em con ta. Mas se a mãe pu- 
der e se sen te bem eu re co men da ria: 8ama men te9=.

A Jú lia co me çou a in tro du ção ali men tar com 6 me ses.
Ho je, se gun do Kelly, o pei to é mais um mi mo, um acon- 
che go. <Ex clu si va men te eu ama men tei até seis me ses.
Mas pre ten do con ti nu ar en quan to es ti ver bom pa ra
mim e bom pa ra ela. Ho je não me in co mo do, se ela pe de
eu dou mes mo=, fi na li za.

Tal co mo Jú lia, fi lha de Kelly, Flo ra, que ho je tem 3
anos e 11 me ses, ma mou ex clu si va men te até os 6 me ses,
e só des ma mou após 3 anos e mei os de ama men ta ção. 
<Es co lhi ama men tar de for ma pro lon ga da por con si de- 
rar to dos os be ne fí ci os que po de ri am ser pro por ci o na- 
dos a ela=, dis se a mãe de Flo ra, a es tu dan te Sylmara Du- 
rans.

Es co lhi ama men tar de for ma

pro lon ga da por con si de rar to dos os

be ne fí ci os que po de ri am ser

pro por ci o na dos a ela

Sylmara é bem cons ci en te do que re pre sen ta a ama- 
men ta ção e dos de sa fi os que ela im põe, bem co mo a tu- 
do que se re la ci o na com es se pe río do im por tan te da
ma ter ni da de. <A ama men ta ção re pre sen ta mui tas coi- 
sas pa ra mim, den tre elas, vín cu lo, co ne xão, re sis tên cia,
cu ra, trans for ma ção, trans gres são, saú de, e cla ro nu tri- 
ção… É uma ex pe ri ên cia mui to com ple xa e de sa fi a do ra.
No que se re fe re aos de sa fi os, tem vá ri os, de or dem fí si ca
co mo as do res cau sa das pe lo em pe dra men to do lei te, os
va za men tos cons tan tes, so bre tu do nos pri mei ros me- 
ses, as fe ri das nos ma mi los cau sa das pe la suc ção… de
or dem emo ci o nal, o me do de não con se guir pro du zir o
su fi ci en te, as mui tas do ses de cul pa ou por não con se- 
guir pro du zir, ou até mes mo pe lo can sa ço… E de or dem
so ci al, há uma in dús tria mui to in te res sa da na cons tru- 
ção de mi tos co mo o do 8lei te fra co9, que faz com que to- 
da a so ci e da de co lo que o tem po to do a ama men ta ção
das mu lhe res em ques tão. Bas ta um pe que no cho ro ou
des con for to da cri an ça pa ra co lo car em che que o lei te
ma ter no e su ges tão de for mas 8al ter na ti vas9 de ali men- 
ta ção, co mo fór mu las e ce re ais açu ca ra dos pa ra cri an- 
ças. Is so é cla ro tá re la ci o na do com ques tões de gê ne ro,
ma chis mo e mi so gi nia… É uma con ver sa bem lon ga….=

A es tu dan te fa la da fa se di fí cil que foi a ama men ta- 
ção, tan to na par te fí si ca, quan to na par te emo ci o nal, e
os ques ti o na men tos que vez por ou tra apa re ci am. <Não
foi fá cil, pas sa va ho ras ama men tan do,  meus sei os va za- 
vam mui to, eu não ti nha noi tes in tei ras de so no, en tão
ti nha mui to can sa ço acu mu la do. Tam bém sen tia me do,
an gús tia, cul pa, an si e da de… Além das ques tões que en- 
vol vem a se xu a li da de. Des de a ges ta ção nós pas sa mos
por um pro ces so de trans for ma ção cor po ral mui to com- 
ple xo e é di fí cil se si tu ar em tão pou co tem po no nos so
cor po que ago ra pa re ce tão es tra nho. É co mo uma rou pa
que vo cê ves tia sem pre e ado ra va até pou co tem po e de
re pen te já não ser ve mais. Es sa trans for ma ção tem um
im pac to mui to gran de na nos sa sub je ti vi da de. E per- 
gun tas co mo 8quem sou eu9 são mui to re cor ren tes, bem
co mo cer to es tra nha men to de si=, re la tou.

Fa to que ne nhu ma ges ta ção é igual à ou tra e que ca da
ma ter ni da de é úni ca. Por is so, Sylmara diz que é pre ci so
se in for mar, pes qui sar so bre o as sun to e se pre pa rar. <É
uma jor na da di fí cil, so bre tu do por que ao ama men tar
nos sas cri as na da mos con tra a cor ren te. Ama men tar é
uma tec no lo gia an ces tral de al tís si ma com ple xi da de,
in su pe rá vel eu di ria. Pe di ria ain da que con fi as sem na
sua in tui ção e si len ci as sem as vo zes que nos des po ten- 
ci a li zam a pon to de co lo car em ques tão a nos sa ma ter- 
ni da de, a nos sa ca pa ci da de de ama men tar e a su fi ci ên- 
cia do nos so lei te. É cla ro que há mui tos con tex tos, e é
im por tan te res pei tar a sin gu la ri da de de ca da um. Há
mu lhe res que  não con se guem ama men tar, ou até mes- 
mo não que rem e elas pre ci sam ser res pei ta das em su as
es co lhas e pos si bi li da des=, fi na li za.

O Dr. Antô nio aler ta so bre um pon to que ain da cau sa
pre o cu pa ção na mu lher e na fa mí lia, que é a pos si bi li da- 
de de trans mis são de do en ças du ran te a ama men ta- 
ção. <Sa be-se que ho je es sa é uma pos si bi li da de mí ni ma
res trin gin do-se a pou cas si tu a ções, em pouquís si mas
do en ças in fec to con ta gi o sas, e so men te nes ses ca sos, os
mé di cos fa zem a res tri ção ao alei ta men to di re to das
mães por ta do ras des sas do en ças, aos seus be bês. Ge ral- 
men te os mé di cos obs te tras e pe di a tras, sa bem in for- 
mar so bre es ses ca sos, mas em ca sos de dú vi das, os pro- 
fis si o nais de saú de dos ban cos de lei te hu ma no po dem
ser pro cu ra dos que es ta rão ap tos a da rem as de vi das
ori en ta ções e res pos tas=, ori en ta.

So bre dú vi das em re la ção à Co vid-19, o mé di co diz
que não é im pe di ti vo pa ra o alei ta men to ma ter no des de
que as mães es te jam em con di ções clí ni cas de ama men- 
tar e que te nha os cui da dos que os pro fis si o nais de saú- 
de sa be rão ori en tar pa ra evi tar a con ta mi na ção por es sa
do en ça in fec ci o sa.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto

https://banca.oimparcial.com.br/
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Muitos pais conciliaram trabalho e compromissos com os filhos nesse período de
descanso escolar, alguns contando com rede de apoio e cursos livres para entretê-los

Res ta be le ça o so no da cri an -
ça

Aten ção à ali men ta ção

Li mi te o tem po de te la

Lei Ge ral de Pro te ção de Da -
dos

VOLTA ÀS AULAS

Como readaptar meu
filho à rotina escolar?

P
a ra mui tas fa mí li as, o ûm das
fé ri as e o re tor no das cri an ças
à es co la po de ser um mo men- 
to de sa û a dor, já que al gu mas

ex pres sam, atra vés do cho ro, da ir ri ta- 
bi li da de e de re cla ma ções, o de se jo de
con ti nu ar em ca sa e não vol tar às au- 
las.

Is so é bas tan te co mum e es pe ra do,
prin ci pal men te de pois da ro ti na dos
pe que nos ter si do üe xi bi li za da nas úl- 
ti mas se ma nas, com al te ra ções de ho- 
rá ri os pa ra dor mir e acor dar, o au- 
men to do uso de ele trô ni cos e tem po
nas te las e um de sa jus te na ali men ta- 
ção ha bi tu al.

Mui tos pais con ci li a ram tra ba lho e
com pro mis sos com os û lhos nes se
pe río do de des can so es co lar, al guns
con tan do com re de de apoio e cur sos
li vres pa ra en tre tê-los, e pre ci sam re- 
to mar as ati vi da des. <A vol ta às au las
po de im pac tar a ro ti na da cri an ça, co- 
mo es pe ra do, por que ela faz o que é
gos to so e di ver ti do e não pen sa no
que é me lhor pa ra ela mes ma=, ex pli- 
ca Ali ne De Ro sa, es pe ci a lis ta em de- 
sen vol vi men to in fan til in te gra ti vo.
<Por is so que o cho ro, mui tas ve zes, é
um in dí cio de que ela quer o que lhe é
mais con for tá vel=, com ple ta Ali ne.

Ro ti na e so no são pri mor di ais pa ra
a saú de em qual quer ida de e o pri mei- 
ro pas so pa ra sair das fé ri as é re a jus tar
es ses dois as pec tos das cri an ças. A re- 
co men da ção da es pe ci a lis ta é que os
pais ob ser vem os si nais, que po dem
ocor rer de for ma rá pi da, de que o û- 
lho es tá pron to pa ra ir pa ra a ca ma,

co mo sua de sa ce le ra ção, bo ce jos e
olhar pa ra do. <O ide al é a cri an ça dor- 
mir e acor dar com o sol, res pei tan do o
seu ci clo cir ca di a no=, en si na. Des sa
for ma, tam bém se pre vi ne o es ta do de
exaus tão, que é quan do a cri an ça não
tem uma noi te re vi ta li za do ra e acor da
ner vo sa, de mal hu mor, ir ri ta da, sem
ener gia, apá ti ca, re cla man do ou bri- 
gan do com os ou tros.

Um so no de qua li da de só é pos sí vel
com ro ti na e, pa ra que is so acon te ça,
é ne ces sá rio que os adul tos ob ser vem
co mo es tá o ri tu al do so no do û lho, se
o am bi en te é ade qua do, qual foi o seu
rit mo du ran te o dia e, pa ra os pe que- 
nos, tam bém ajus tem os ho rá ri os de
so ne ca. Se o seu û lho es tá acor dan do
e dor min do tar de, é pre ci so re a de quar
os ho rá ri os, prin ci pal men te nas pró- 
xi mas se ma nas. <A cri an ça pre ci sa
dor mir e acor dar mais ce do e is so tem
que acon te cer de for ma gra du al. Os
pais po dem co me çar fa zen do ela dor- 
mir e a des per tan do vin te mi nu tos

mais ce do que o ho rá rio ha bi tu al, de-
va gar e su ces si va men te, es ta be le cen- 
do uma no va ro ti na=, ori en ta Ali ne De
Ro sa.

Ou tro fa tor im por tan te nes se re tor-
no à es co la é a re a de qua ção da ali-
men ta ção, con tro lan do o con su mo de
do ces, açú ca res e pro du tos in dus tri a- 
li za dos que afe tam o pa la dar dos pe-
que nos e fa zem com que eles re cu sem
a co mi da que lhes é ofe re ci da. <Nes se
re tor no às au las, eu in di co que os pais
ofer tem va ri e da de de le gu mes e ver- 
du ras, evi tan do in dus tri a li za dos e fa- 
zen do um de tox de açú car=, re co men-
da a es pe ci a lis ta. Os do ces po dem ser
in ge ri dos no ûm de se ma na, por
exem plo, con for me com bi na dos pré-
es ta be le ci dos com a cri an ça.

As te las são ob ser va das por mui tas
fa mí li as co mo um mo men to de res pi- 
ro, quan do os cui da do res pre ci sam fa- 
zer ou tra ati vi da de ou es tão can sa dos
pa ra en tre ter a cri an ça. O uso ex ces si- 
vo de te le vi são e ele trô ni cos po de in-
üu en ci ar o com por ta men to do seu û- 
lho, prin ci pal men te pe la quan ti da de
de es tí mu los, o que tam bém afe ta a
ro ti na es co lar. Pa ra Ali ne De Ro sa é
pre ci so li mi tar o aces so das cri an ças
de acor do com a ida de e ter re gras
bem de û ni das pa ra es sa uti li za ção.
<Vo cê é o mai or es pe ci a lis ta do seu û- 
lho e sa be co mo o uso de te las o afe ta e
o que fun ci o na den tro da sua ca sa.
De û na ho rá ri os, es ta be le ça com bi na- 
dos e o mais im por tan te, cum pra os
acor dos=, û na li za a es pe ci a lis ta.

EM SETEMBRO

CPF/CNPJ serão exigidos para  envio de encomendas

Com o ob je ti vo de dar mai or se gu- 
ran ça ao pro ces so, os re me ten tes de
en co men das na ci o nais de ve rão for- 
ne cer os da dos de CPF, CNPJ ou pas- 
sa por te (no ca so de es tran gei ros) a
par tir do pró xi mo dia 1º de se tem bro.
Os da dos não û ca rão ex pos tos nas eti- 
que tas, sen do in se ri dos so men te nos
sis te mas de aten di men tos e se gui rão
to das as ori en ta ções so bre pri va ci da- 
de da Lei Ge ral de Pro te ção de Da dos
(LGPD). O não aten di men to da so li ci- 
ta ção im pli ca rá em re cu sa da pos ta- 
gem no ato do aten di men to.

Além de pos si bi li tar o ras tre a men- 
to das en co men das por meio dos da- 
dos in for ma dos, a ini ci a ti va per mi ti rá
a uti li za ção de ou tras fun ci o na li da des
de in te ra ti vi da de na en tre ga. A exi- 
gên cia va le rá pa ra to das as pos ta gens,
à vis ta ou a fa tu rar.

Pa ra as en co men das des ti na das
aos Loc kers dos Cor rei os e Cli que e
Re ti re, se rão ne ces sá ri as as in for ma- 
ções ha bi tu ais de re me ten te co mo
tam bém o CPF/CNPJ ou pas sa por te e
o te le fo ne ce lu lar ou e-mail do des ti- 
na tá rio.

Uma das for mas de tra zer mais agi- 
li da de ao pro ces so é re a li zar a pré-
pos ta gem por meio do App Cor rei os
ou por meio dos sis te mas de pré-pos- 
ta gem dis po ní veis pa ra in te gra ção
por meio de APIs. Pa ra tan to, as ori en- 
ta ções de in te gra ção es tão dis po ní- 
veis na pá gi na https://www.cor rei- 
os.com.br/aten di men to/de ve lo pers.

Va le lem brar que, no ca so de en vi os
in ter na ci o nais, as in for ma ções de
CPF/CNPJ já são exi gi das con for me
re gu la ção adu a nei ra e que a obri ga to- 
ri e da de de cum pri men to da le gis la- 

ção tri bu tá ria vi gen te é de res pon sa- 
bi li da de do re me ten te. A me di da es tá
em con for mi da de com o Pro to co lo
ICMS 32/2001 – CON FAZ que exi ge,
nas pos ta gens de en co men das na ci o- 
nais, a No ta Fis cal (NF) ou De cla ra ção
de Con teú do (DC).

A co le ta do CPF/CNPJ cor ro bo ra
com a Lei Ge ral de Pro te ção de Da dos
Pes so ais (LGPD), art. 7º, in ci sos II e IX,
a qual de û ne que es sas in for ma ções
po dem ser co le ta das pa ra o cum pri- 
men to de obri ga ção le gal ou re gu la tó- 
ria ou de in te res ses le gí ti mos do con- 
tro la dor, sen do es te o ca so, di an te da
ne ces si da de de pres ta ção de in for ma- 
ções às au to ri da des fa zen dá ri as e a
de mais anu en tes.

Fa to res de ris co

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

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

Atro pe la men tos: mais
de 50% das ví ti mas
têm mais de 50 anos

Do to tal das ví ti mas, 2.657 pes so as ti nham mais de 50
anos, ou se ja, mais de 50%.

Cha ma a aten ção o per fil dos pe des tres ví ti mas de
atro pe la men tos no Bra sil. Ve ja fa to res de ris co e di cas
de se gu ran ça!
Da dos di vul ga dos pe lo Mi nis té rio da Saú de mos tram
que em 2020, 5.120 pes so as mor re ram em de cor rên cia
de atro pe la men tos no Bra sil. Cha ma a aten ção, no en- 
tan to, o per ûl dos pe des tres ví ti mas des sas ocor rên ci as.
Do to tal, 2.657 pes so as ti nham mais de 50 anos, ou se ja,
mais de 50% das ví ti mas. Ou tro da do pre o cu pan te é
que, des tas, 1.693 pes so as pos suíam mais de 60 anos.
Con for me Flá vio Emir Adu ra, mé di co do trá fe go, di re tor
ci en tí û co da As so ci a ção Bra si lei ra de Me di ci na de Trá fe- 
go (Abra met) e pro fes sor apo sen ta do do De par ta men to
de Me di ci na Pre ven ti va da UNI FESP, uma das cau sas é o
pre juí zo cog ni ti vo que acon te ce nes sa ida de.

“A mor ta li da de por atro pe la men to é mai or a par tir
dos 60 anos. A di mi nui ção do ní vel de aten ção os le va a
des res pei tar si nais de trân si to e a uma per cep ção li mi- 
ta da do ris co, das dis tân ci as e pro xi mi da des de um veí- 
cu lo”, ex pli ca.

Ain da con for me o mé di co, ou tros fa to res con tri bu em
com es se ín di ce de atro pe la men tos de ido sos no Bra sil.
<O trá fe go não é per fei ta men te pla ne ja do e ade qua do
pa ra pes so as de ida de avan ça da. Co mo em mui tos ou- 
tros as pec tos da vi da, o ido so se vê ex cluí do e mar gi na li- 
za do e en con tra um am bi en te ad ver so e hos til co mo pe- 
des tre em uma gran de ci da de. Pa ra atra ves sar uma rua,
uma pes soa ido sa ca re ce de agi li da de e ra pi dez pa ra se
des vi ar dos veí cu los. Se é por ta dor de do res crô ni cas,
sua mar cha é len ta e se can sa ao ca mi nhar, es co lhen do,
por ve zes, ca mi nhos mais cur tos e fo ra das fai xas de se- 
gu ran ça pa ra cru zar as ru as=, apon ta Dr. Adu ra.

Uma pes qui sa re a li za da pe la Di re ção Ge ral de Trá fe go
(DGT), da Es pa nha, mos trou que os ido sos têm o seu as- 
pec to mais vul ne rá vel quan do cir cu lam co mo pe des- 
tres. E al guns dos prin ci pais pro ble mas en fren ta dos por
eles nes ta si tu a ção são dis tin guir a cor das lu zes e per ce- 
ber a ve lo ci da de efe ti va dos veí cu los na via, além da dis- 
tra ção, pre sen te, com mais frequên cia, nos ido sos aci ma
de 70 anos. De acor do com a pes qui sa os pe des tres ido- 
sos en fren tam um con jun to de obs tá cu los nas ru as.
Den tre eles es tão o ex ces so de ve lo ci da de do veí cu lo, a
con du ção im pru den te e, em mui tos ca sos, o cur to es pa- 
ço de tem po do se má fo ro pa ra pe des tre. Além des sas
ques tões de es tru tu ra das vi as e do trân si to, de acor do
com o di re tor ci en tí û co da Abra met, al te ra ções nas fun- 
ções mus cu lo es que lé ti cas, da vi são, do tem po de re a- 
ção, da au di ção, além de li mi ta ções ine ren tes ao pro ces- 
so de en ve lhe ci men to pre dis põem o ido so ao ris co de
atro pe la men tos. <Se con si de rar mos as fun ções cog ni ti- 
vas (apren di za do, me mó ria, aten ção, re co nhe ci men to e
juí zo crí ti co) com pre en de-se que o en ve lhe ci men to
neu ro nal cer ta men te irá com pro me ter a in te gra ção de
to das es tas fun ções, con tri buin do es te pre juí zo cog ni ti- 
vo pa ra o au men to sig ni û ca ti vo de atro pe la men tos=, ar- 
gu men ta o es pe ci a lis ta.

Di cas de se gu ran ça
Pa ra o Dr. Flá vio Emir Adu ra, o ido so de ve con ti nu ar

par ti ci pan do do trân si to, mas com to dos os cui da dos
ne ces sá ri os. <An dar é uma ati vi da de sa dia, pois man tém
a for ma fí si ca e au xi lia a di ges tão, es ti mu la o sis te ma cir- 
cu la tó rio, co lo ca o ho mem em con ta to com a na tu re za,
com os im pres cin dí veis rai os so la res e é fer ra men ta de
qua se ab so lu ta ne ces si da de pa ra a vi da so ci al=, diz.

Pa ra que is so acon te ça, o apoio da fa mí lia é fun da- 
men tal, pois é ela quem me lhor po de rá ava li ar os ris cos.
Nes se sen ti do, o pre juí zo cog ni ti vo do ido so po de im pe- 
di-lo des sa au to a va li a ção.

Fon te: por tal do tran si to.com.br (tre chos do ar ti go de
Ma ri a na Czerwon ka)

O que é trân si to?
Art. 1º …………
§ 1º Con si de ra-se trân si to a uti li za ção das vi as por

pes so as, veí cu los e ani mais, iso la dos ou em gru pos,
con du zi dos ou não, pa ra ûns de cir cu la ção, pa ra da, es- 
ta ci o na men to e ope ra ção de car ga ou des car ga.

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

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto
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1. Ca ma ba ru lhen ta

2. Pi xel pre to na te la de LCD

3. Pi so de ma dei ra ar ra nha do ou mó vel
ris ca do

4. Ra lo en tu pi do

5. Ta pe te man cha do

6. Tor nei ra pin gan do

7. Bu ra cos na pa re de

8. Ge la dei ra que não ge la

Reparos

Coisas que você pode
consertar em casa

T
o da ca sa, mes mo as no vas, uma ho ra ou ou tra
irá pre ci sar de um con ser to. É im por tan te sa ber
que nem to dos os re pa ros po dem ou de vem ser
fei tos por um lei go. Mas pen san do na que les pe- 

que nos con ser tos, que com um pou qui nho de tem po e
de di ca ção vo cê mes mo po de fa zer, fi ze mos es sa lis ta de
8 re pa ros fa cil men te re sol vi dos em ca sa. Con fi ra!

Na mai or par te dos ca sos, uma ca ma ba ru lhen ta é re- 
sul ta do de uma má lu bri fi ca ção das jun tas.

Uti li ze um pa ni nho e pas se lu bri fi can te lí qui do em
to das as jun tas da sua ca ma, is so aju da rá a di mi nuir o
ran gi do. Se após lu bri fi ca da a ca ma con ti nu ar a ran ger,
che que se os pa ra fu sos es tão to dos aper ta dos cor re ta- 
men te e se as pe ças es tão to das bem en cai xa das!

É mui to co mum que even tu al men te as te las de LCD
aca bem com al gum pon ti nho pre to. Is so sig ni fi ca que
al guns pi xels da te la es tão fa lhan do. Pa ra con ser tar so zi- 
nho o pro ble ma vo cê só pre ci sar des li gar o mo ni tor ou a
TV e, en tão, apli car pres são com um pa no úmi do exa ta- 
men te so bre o lo cal on de o pon to pre to apa re ceu.

Uma di ca um pou co inu si ta da pa ra aca bar com aque- 
les ar ra nha dos na ma dei ra é uti li zar uma noz, sim aque- 
las de co mer. Bas ta es fre ga-la, sem a cas ca, su a ve men te
em ci ma dos ris cos que te in co mo dam, de pois, uti li ze
um pa no se co e no vo pa ra lim par. Es se mé to do ocor re

gra ças ao óleo que a noz con tém.

Uti li ze ele pa ra ma qui ar os es tra gos da ma dei ra e dar
aque la im pres são de no va.

Vo cê po de cri ar seu pró prio de sen tu pi dor usan do
uma gar ra fa pet. Bas ta cor tar a gar ra fa em for ma to de
ser ra, com vá ri os den tes. En tão en fie es se <gam bi ar ra=
no ra lo e a pu xe vá ri as ve zes, de for ma a sol tar os tu fos
de ca be lo.

Se vo cê su jou com al gum lí qui do seu ta pe te ou até um
car pe te, não se pre o cu pe, há uma ma nei ra fá cil de lim- 
par. Mis tu re uma co lher de chá de sa bão em pó com du- 
as xí ca ras de água e os co lo que em um fras co de spray.

De pois de apli ca da a mis tu ra so bre a man cha cu bra o
pon to mo lha do do car pe te com um pa no ume de ci do.
Pa ra fi na li zar, é só pas sar o fer ro de pas sar so bre o pa no,
usan do o va por pa ra sa car a par te ume de ci da.

Um mo ti vo co mum pa ra sua tor nei ra es tar en tu pi da
são os mi ne rais e de tri tos pre sos no ca no. Pa ra aca bar
com o pin ga-pin ga, a pri mei ra coi sa que vo cê pre ci sa fa- 
zer é fe char o re gis tro.

De pois é só re ti rar o fil tro da pe ça e o lim par.

Ca so a la va gem não fun ci o ne, o mais in di ca do mes- 
mo é le var o fil tro até uma lo ja de ma te ri al pa ra cons tru- 
ção e com prar um se me lhan te pa ra fa zer a tro ca.

Pre ci sa re sol ver um bu ra co ou trin ca na pa re de de
for ma rá pi da? Uti li ze uma mas sa ca sei ra pa ra re sol ver o
pro ble ma.

Bas ta mis tu rar 2 co lhe res de so pa de sal e 2 co lhe res
de so pa de mai ze na com 4 co lhe res de so pa de água até
for mar uma pas ta. Es pa lhe bem a mis tu ra pe lo bu ra co
usan do o pró prio de do. Dei xe se car e de pois li xe.

Pri mei ro ve ri fi que se o pro ble ma não é o ter mos ta to
den tro da sua ge la dei ra, as ve zes ele po de não es tar mar- 
can do a tem pe ra tu ra cor re ta. Se não for o ca so ve ri fi que
a par te de trás de la.
Se o seu con den sa dor (aque la gra de mais es cu ra) es ti ver
cheia de pó, es se po de ser o pro ble ma.

Des li gue sua ge la dei ra da to ma da e dê uma lim pa da,
se pre ci sar uti li ze até o as pi ra dor de pó.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto
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O apresentador e humorista morreu aos 84 anos, na madrugada desta sexta (5), no
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

TRAJETÓRIA DE HUMOR

Perda na comédia: 
o adeus a Jô Soares

C
a ri o ca nas ci do no Rio Com- 
pri do, na Zo na Nor te, Jo sé
Eu gê nio So a res, o Jô So a res,
mor reu, aos 84 anos, na ma- 

dru ga da des ta sex ta (5) no Hos pi tal Sí- 
rio Li ba nês, em São Pau lo, on de es ta- 
va in ter na do des de o ûm de ju lho. A
no tí cia da mor te foi con ûr ma da por
sua ex-mu lher, Flá via, em um post no
Ins ta gram. <Fa le ceu há al guns mi nu- 
tos o ator, hu mo ris ta, di re tor e es cri tor
Jô So a res. Nos dei xou no hos pi tal Sí rio
Li ba nês, em São Pau lo, cer ca do de
amor e cui da dos=, dis se ela. A fa mí lia
não di vul gou a cau sa da mor te.

Na tar de de sex ta-fei ra, 5, os ami gos
e fa mi li a res de Jô se reu ni ram no ve ló- 
rio pa ra se des pe dir. A ce rimô nia oco- 
reu em São Pau lo e con tou com a pre- 
sen ça de ami gos fa mo sos, co mo Ti a go
Lei fert, o ma es tro João Car los Mar tins
e o ator Ju ca de Oli vei ra.

O ator, es cri tor, hu mo ris ta, di re tor
e apre sen ta dor de te le vi são ti nha 84
anos, mui tos de les vi vi dos na ci da de
na tal, de ter mi nan te em sua for ma- 
ção. Lu ga res co mo o Ma ra ca nã, o
Cen tro e a Zo na Sul es tão em su as me- 
mó ri as, com par ti lha das com o pú bli- 
co em sua au to bi o gra ûa. No vo lu me 1
de <O li vro de Jô: uma au to bi o gra ûa
de sau to ri za da=, lan ça do em 2017,
com o jor na lis ta Ma ti nas Su zu ki Jr, ele
con ta um pou co des ta tra je tó ria, até o
co me ço do su ces so, na dé ca da de 60.

<Quan do eu ti nha 5 anos, ado ra va
û car sen ta di nho na mu re ta de fron te
de ca sa. Um üash mar can te que guar- 
do des se tem po é o de Ge tú lio pas san- 
do, em car ro aber to, pe la nos sa rua=,
re lem bra o tri co lor de co ra ção, que vi- 
via com os pais, o em pre sá rio Or lan do

So a res e a do na de ca sa Mer ce des Le al
So a res, em uma ca sa na Rua Fa ra ni,
pró xi ma ao Pa lá cio Gua na ba ra, on de
Ge tú lio Var gas mo ra va com a fa mí lia,
em La ran jei ras.

Jô con ta va que o hu mor era de fa- 
mí lia, já que o pai, se gun do ele, era es- 
pe ci a lis ta na ob ser va ção e ter bo as sa- 
ca das. Já a mãe ti nha um hu mor ex plí- 
ci to, de con tar pi a das e bo as his tó ri as.
<Cos tu mo di zer que meus pais me e
mi ma ram mas não me es tra ga ram. Fi- 
ze ram a coi sa na me di da cer ta=, di zia
ele, û lho úni co, que aos 12 anos foi es- 
tu dar na Suí ça, on de û cou até os 17.

Aos 18 anos, em 1957, na pis ci na do
Co pa ca ba na Pa la ce, quan do apre sen- 
ta va al guns nú me ros pa ra ami gos, um
ho mem o cha mou e dis se: <Vo cê po de
es tu dar o que qui ser ago ra, mas o que
vai aca bar fa zen do de fa to na vi da é
tra ba lhar no te a tro=, dis se o ho mem,
que era o au tor, ator e di re tor Sil vei ra
Sam paio, uma das mai o res in üuên ci- 
as da car rei ra de Jô.

<Des co bri que to dos po de ri am
amar um ho mem gor do=, con tou Jô.

Jô So a res te ve um úni co û lho, Ra fa- 
el So a res, que fa le ceu aos 50 anos e foi
fru to do re la ci o na men to de Jô com a
atriz Te re sa Mil let Aus tre gé si lo, com
quem foi ca sa do en tre 1959 e 1979.
Ra fa el fa zia par te do es pec tro au tis ta
em um ní vel se ve ro e não re sis tiu a
um cân cer no cé re bro em 2014.

Mui tos ar tis tas se ma ni fes ta ram la- 
men tan do a per da e, ao mes mo tem- 
po, agra de cen do pe la vi da de Jô So a- 
res, co mo Ana Ma ria Bra ga, Pe lé, Xu- 
xa, Ta tá Wer neck, Fá bio Por chat, Adri- 
a ne Ga lis teu, Li lia Ca bral, en tre ou- 
tros.

O pre fei to do Rio, Edu ar do Pa es,
des ta cou em pos ta gem nas re des so- 
ci ais a im por tân cia de Jô So a res pa ra a
ci da de e pa ra o país. Pa es foi um dos
en tre vis ta dos do hu mo ris ta no Pro- 
gra ma do Jô, que ele co man dou na
Glo bo. <Per de mos ho je um ator de
pri mei ra, um co me di an te aû a do, um
en tre vis ta dor ele gan te que ar ran ca va
tu do de seus en tre vis ta dos. Aci ma de
tu do, per de mos um apai xo na do pe lo
Bra sil que bus cou usar sua ar te pa ra
aju dar nas mu dan ças que tan to pre ci- 
sa mos. Obri ga do por tu do Jô So a res=,
es cre veu.

O go ver no do Es ta do do Rio de Ja- 
nei ro, lo cal on de nas ceu Jô So a res, de-
ter mi nou lu to oû ci al de três di as pe la
mor te do apre sen ta dor e hu mo ris- 
ta. Em co mu ni ca do, a pre fei tu ra de
São Pau lo tam bém in for mou lu to de
três di as em ho me na gem a Jô So a res.

SHOW EM SÃO LUÍS

Humberto Gessinger se apresenta neste sábado
O can tor, com po si tor, mul ti-ins tru- 

men tis ta e es cri tor Hum ber to Ges sin- 
ger apre sen ta o show do seu quar to 
dis co so lo, <Não Ve jo a Ho ra= (Deck) 
nes se sá ba do (06.08) no Pa laz zo Even- 
tos, e pro me te uma ver da dei ra vi a- 
gem mu si cal mar ca da por gran des su- 
ces sos de sua car rei ra.

Mais que um show, se rá uma imer- 
são mu si cal no me lhor do pop rock, 
que te rá tam bém apre sen ta ções do 
can tor Pandha e do DJ Clau di nho 
Polary co lo can do to do mun do pra 
dan çar.

No pal co, Ges sin ger  (vo cal, bai xo, 
harmô ni cas e pi a no) se rá acom pa- 
nha do por Ra fa Bi sog no (ba te ria, per- 
cus são, ba te ria ele trô ni ca e voz) e Fe li- 
pe Rot ta (gui tar ra, vi o lão, ban do lim e 
voz); e vai apre sen tar clás si cos de sua 
car rei ra co mo <In û ni ta Highway=, 
<Re frão de Bo le ro= e <Ter ra de Gi gan- 
tes=, além de can ções do ál bum <Não 
Ve jo a Ho ra= co mo <Par tiu=, <Bem a 
Fim=, <Um dia de Ca da Vez= e <Es tra- 
nho Fe ti che=. Im pos sí vel û car pa ra do 
ou não can tar jun to!

Com 37 anos de es tra da é im pos sí- 
vel não as so ci ar Hum ber to Ges sin ger

MAIS QUE UM SHOW, SERÁ UMA IMERSÃO MUSICAL NO MELHOR DO POP ROCK

à ban da pop En ge nhei ros do Hawaii. 
Mas em car rei ra so lo de su ces so, 
Hum ber to lan ça seu 22º. ál bum. E oi- 
to DVDs com ple tam a dis co gra ûa que 
ren de ram oi to Dis cos de Ou ro, um 
Dis co de Pla ti na, qua tro DVDs de Ou- 
ro e mi lha res de fãs apai xo na dos por 

sua mú si ca.
Lan ça do em 2019 em CD, vi nil, K7 e 

em to das pla ta for mas di gi tais, o ál- 
bum <Não Ve jo a Ho ra= foi gra va do no 
Es tú dio So ma em Por to Ale gre e con ta 
com du as for ma ções, dois tri os dis tin- 
tos: o <power trio= e o trio acús ti co.

HUMOR

Whindersson faz show em São Luís neste domingo

O EVENTO ACONTECE NESTE DOMINGO, 07 DE AGOSTO, ÀS 18H, NO ESTÁDIO CASTELÃO

O humorista e youtuber Whindersson
Nunes desembarca em São Luís neste
domingo, 7 de agosto, para o show <Isso não
é um culto=.

<Isso não é um culto, mas você vai sair
transformado! Meu quinto, melhor e último
show vai estar em turnê mundial.=, escreveu
o artista. Whindersson anunciou no ûm de
dezembro uma pausa nos shows após quase
dez anos de carreira.

O evento acontece neste domingo, 07 de
agosto, às 18h no Estádio Castelão de São
Luís. Os portões serão abertos a partir das
16h. 

CA MIL LA RO DRI GUES

Sex ta-fei ra (5):

<Ex po si ção Ma ria Fir mi na dos Reis – 200 anos ins pi ran -
do hu ma ni da des=

Show iné di to da ban da Acá ci as

Ci ne ma ma ra nhen se: <De Re pen te Drag=

Ban da Pu ta Bend

Trans Sa rau

Sá ba do (6)

Pri mei ro dia de Aga zar ra

Pro je to Vi da Ati va: in te gra ção e bem-es tar

Show dan çan te Tião Car va lho e ban da

Show do Gui zo Duo

Re vo a da

Do min go (7)

<O En can to da Fa mí lia Ma dri gal=

Bu te quim do Seu Zé

AGEN DA CUL TU RAL

Sai ba o que fa zer no fim
de se ma na em São Luís

E de pois de uma lon ga se ma na o sex tou û nal men te
veio. Por is so, o O Im par ci al pre pa rou uma pro gra ma- 
ção im per dí vel pa ra quem não abre mão de sair de ca sa
pa ra se di ver tir sem pre que pos sí vel. Vem co nhe cer as
di ver sas atra ções da Ca pi tal pa ra to dos os pú bli cos e
gos tos.

O que: Aber tu ra da co me mo ra ção ao bi cen te ná rio da
pri mei ra ro man cis ta ne gra do país.
On de: Mu seu De sem bar ga dor Lau ro Ber re do Mar tins,
no So lar dos Ve ras, 144, Rua do Egi to, Cen tro.
Quan do: Nes ta sex ta-fei ra (5), a par tir das 16h.

O que: A ban da de Te re si na, no Pi auí, veio fa zer o lan- 
ça men to do cli pe <Vi as de Fa to= da Pu ta bend.
On de: Big Joe Ta ba ca ria Bar (La goa), R. An tu rius, 1 – Jar- 
dim Re nas cen ca.
Quan do: Re a li za do sex ta-fei ra (5), às 20h

O que: Ju lião (Ru an do Va le) é um re pór ter de TV que
de ci de mu dar os ru mos de sua car rei ra e, em de ter mi na- 
do dia, co nhe ce a drag que en Lohanny (Fri mes), que es- 
tá en vol vi da em um ca so de trá û co de pes so as.
On de: UCI Ki no plex Ilha, Shop ping da Ilha, Av. Da ni el de
La Tou che, 987 – Coha ma.
Quan do: To dos os di as com ses são às 20h20

O que: Show e lan ça men to de ál bum da Pu ta Bend,
que des de 2017, vem pon tu an do a his tó ria da Mú si ca
Con tem po râ nea no Ma ra nhão, com mui ta pro pri e da de
e idei as.
On de: Big Joe Ta ba ca ria Bar (La goa), R. An tu rius, 1 – Jar- 
dim Re nas cen ca.
Quan do: Sex ta-fei ra (5), às 20h

O que: A pro gra ma ção vai con tar com ex po si ção
Trans mu tar, po e si as, mú si ca acús ti ca, do cu men tá rio
<Da ru as pa ra as ba ta lhas=, e ar tis tas co mo Afrôs, Ne- 
bras ka, Ca ta ri na Bra vin e mui to mais.
On de: Te bas Bar e Ca fé, Rua do Ri bei rão, 140 – Ca sa rão
Por ta e Ja ne la, Cen tro His tó ri co Re vi ver.
Quan do: Nes ta sex ta-fei ra (5), a par tir das 19h.

In gres so: R$ 15,00

O que: O blo co al ga zar ra ini cia seu pri mei ro diz de
fes ta com Fa brí cia, Dj Ri chard Ystone, Dj Carl, Pau li nho
e Dj LP.
On de: Na Sel ût, Av. Da ni el de la Tou che.
Quan do: Sá ba do (7), das 14h às 20h.

Os in gres sos es tão à ven da na In gres so Li vre.

O que: En con tros ao ar li vre com au lões ani ma dos de
di ver sas dan ças e to tal men te gra tui tos, au las de gi nás ti- 
ca lo ca li za da e de alon ga men to.
On de: Pra ça Mes tre Antô nio Vi ei ra, Mon te Cas te lo.
Quan do: Se ma nal men te aos sá ba dos, às 17h.

O que: Apre sen ta ção do Mes tre Tião Car va lho e par ti- 
ci pa ção es pe ci al da Ana Ma ria Car va lho e Ze ca Bo e mio.
On de: Te bas Bar e Ca fé, Rua do Ri bei rão, Cen tro.
Quan do: Sá ba do (6), a par tir das 19h.

O que: A du pla, com pos ta por Liz e Arthur, apos ta em
uma pe ga da mais in ti mis ta, mais ori en ta do ao uso dos
VS, efei tos e lo o pings.

On de: So lar Cul tu ral da Ter ra, De o do ro, Cen tro.
Quan do: Nes te sá ba do (6), às 20h.

In gres so: R$ 20,00, pix (CPF): 01065818998. 

O que: Bru no Shi no da, Dj Dyogennes , Ra fa el Beck- 
man e Ble mes são as atra ções da vol ta da bo a te re vo a da.
On de: Mas ter Hall São Luís, Av. Má rio An dre az za, 30 –
Coha jap.
Quan do: Nes te sá ba do (6), às 22h.

Os in gres sos es tão à ven da na Bi lhe te ria Di gi tal.

O que: A pe ça mu si cal de can ções ex traí das do fa mo- 
so ûl me da Disney <En can to= se apre sen ta rá em São
Luís.
On de: Te a tro Arthur Aze ve do, R. do Sol – Cen tro.
Quan do: Do min go (7), com ses sões de 10h30, 16h e 18h.

O que: Do min gão é dia de cair no <pa go din= e cur ti
uma ro da de sam ba, o Pa go de do Seu Zé.
On de: Mas ter Hall, Av. Má rio An dre az za, 30 – Coha jap.
Quan do: No do min go (7), a par tir das 18h.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto
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Além de encarar um adversário mais tradicional, Papão também vai ter que tolerar 25
a 30 mil torcedores presentes na praça de esportes da capital do Rio Grande do Norte

SÉRIE D

Moto Club tem missão
contra o América-RN 
NERES PINTO

E
n tu si as ma do pe la boa cam- 
pa nha que vem re a li zan do na 
Sé rie D do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro, o Mo to Club en fren ta o 

Amé ri ca-RN, nes te do min go, a par tir 
das 16h, na Are na das Du nas, em Na- 
tal. É o pri mei ro de uma sé rie de dois 
jo gos en tre as du as equi pes, va len do 
pe las oi ta vas de fi nal des ta com pe ti- 
ção. A se gun da par ti da se rá dis pu ta da 
no Cas te lão, em São Luís, no dia 14 
des te mês.

O re pre sen tan te po ti guar vem de 
eli mi nar a Ja cui pen se-BA ao em pa tar 
por 0 a 0, em ca sa, de pois de uma vi tó- 
ria por 1 a 0 na ca sa do ad ver sá rio. Já o 
Ru bro-Ne gro ma ra nhen se clas si fi- 
cou-se pa ra a ter cei ra fa se de pois de 
um em pa te (sem gols) com o São Rai- 
mun do-RR, em Boa Vis ta e uma vi tó- 
ria nos ti ros li vres da mar ca do pê nal ti 
em São Luís, após um em pa te por 1 a 1 
no tem po nor mal.

Além de en ca rar um ad ver sá rio 
mais tra di ci o nal, o Pa pão tam bém vai 
ter que to le rar 25 a 30 mil tor ce do res 
pre sen tes na pra ça de es por tes da ca- 
pi tal do Rio Gran de do Nor te. No ano 
pas sa do, pe la mes ma com pe ti ção, o 
Amé ri ca le vou a me lhor e eli mi nou o 
Ru bro-Ne gro, ven cen do em ca sa (1 a 
0) e no Nho zi nho San tos por 4 a 2.

Por con ta de tu do o que acon te ceu 
em 2021, o Mo to en ca ra a par ti da des- 
te do min go co mo uma au tên ti ca re- 
van che e pre ten de dar o tro co a par tir 
da pri mei ra dis pu ta. O téc ni co Jú lio 
Cé sar Nu nes , ao to mar co nhe ci men- 
to da clas si fi ca ção do  se gun do ad ver-

Cam pa nhas

• Ár bi tro:  Fe li pe da Sil va Gon çal ves 
Pa lu do (RJ)
• As sis ten te 1: Da ni el do Es pí ri to San- 
to Par ro (RJ)
• As sis ten te 2: Da ni el de Oli vei ra Al- 
ves Pe rei ra (RJ)
• Quar to ár bi tro: Moi sés Es tê vão de 
Mou ra Li ma (RN)

EM 2021, O TIME DO  AMÉRICA-RN ELIMINOU O MOTO CLUB DA SÉRIE D DO BRASILEIRO 

sá rio, pas sou a ana li sar to das as su as 
atu a ções, es que mas tá ti cos, va lo res 
in di vi du ais ,vir tu des e de fei tos. To dos 
os in te gran tes do gru po mo ten se e 
não têm pu ni ções por car tões dis ci- 
pli na res, ou se ja, o ti me só não te rá o 
za guei ro De dé, que foi ve ta do por 
pro ble mas fí si cos.

Na clas si fi ca ção ge ral da Sé rie D, o 
Mo to tem 28 pon tos, com a ter cei ra 
me lhor cam pa nha.  Em 14 jo gos, con- 
quis tou 9 vi tó ri as, 1 em pa te, 4 der ro- 
tas, 24 gols mar ca dos e  14 so fri dos, 
sal do po si ti vo de 10. O Amé ri ca-RN 
tam bém dis pu tou 14 jo gos, ven ceu 6, 
em pa tou 6 e per deu 2, mar cou 20 gols 
e so freu 7, tem sal do po si ti vo de 13. 
Seu prin ci pal ar ti lhei ro é Wa la ce Per- 
nam bu ca no com 5 gols, en quan to Ro- 
nald Ca ma rão e Dag son (Mo to) ba- 

lan ça ram as re des 4 ve zes.
Ar bi tra gem ca ri o ca

Es ca la ções
Amé ri ca-RN: Bru no Pi a nis sol la; 

Ever ton, Je an Pi er re, Ed son Sil va e Rô-
mu lo; Maycon Lu cas, Al lef e Araú jo; 
El vi nho, Wal la ce Per nam bu ca no e Ia- 
go. Téc ni co: Le an dro Se na

Mo to Club: Ro dri go Car va lho; Dou-
glas, Ro dri go Mi la nez, An der son (ou 
Luís Edu ar do) e Ca ri o ca;  Naíl son, Jair 
Ale mão e Eli o mar; Zé Má rio, Wál la ce 
Li ma (ou Emer son Ni ke) e Ro- 
nald. Téc ni co: Jú lio Cé sar Nu nes
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Ma ra nhão Rally re a li za 3ª Eta pa em Morros

O Ma ra nhão Rally re a li za a 3ª Eta pa
do Ma ra nhen se de Re gu la ri da de
(CMR), nes te sá ba do (6), na ci da de de
Mor ros. A com pe ti ção reú ne pi lo tos
pro fis si o nais, ama do res e vá ri as fa mí- 
li as.

As ca te go ri as em dis pu ta são: car- 
ros (Gra du a dos, Tu ris mo, No va to),
mo tos (Gra du a do, No va to), qua dri ci- 
clos e Utv.

A 3ª eta pa do CMR 2022 te rá 125 km
de per cur so, com lar ga da no Sá ba do
(6), às 9h, em Mor ros.

O mu ni cí pio de Mor ros foi pal co da
pri mei ra eta pa do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se de Rally de Re gu la ri da de no
ano pas sa do. De vol ta à ci da de, os
com pe ti do res te rão pe la fren te um
ter re no va ri a do com mui ta areia e al- 
guns tre chos de Pi çar ra. <A re gião do
Mu nim é úni ca, mui tas tri lhas, mui ta
areia e mui ta be le za na tu ral. Es sa eta- 
pa de ci di mos fa zer em Mor ros pe la
pro xi mi da de e fa ci li da de de che ga da,
mas fa cil men te po de ría mos ter es co- 
lhi do qual quer ci da de des sa re gião fa- 
bu lo sa. Quan to ao per cur so os com- 
pe ti do res po dem es pe rar um de sa fio
ele va do na pi lo ta gem quan to na na- 
ve ga ção, a pro va é fei ta já co mo uma
pre pa ra ção pa ra a eta pa do Bra si lei ro
no ano que vem que se ini cia em Bar- 
rei ri nhas= ex pli ca Ar tur Car va lho, di- 
re tor de com pe ti ções do Ma ra nhão
Rally.

Es sa eta pa de ci di mos

fa zer em Mor ros pe la

pro xi mi da de e

fa ci li da de de che ga da,

mas fa cil men te

po de ría mos ter es co lhi do

qual quer ci da de des sa

re gião fa bu lo sa

Não é ne ces sá rio ter ex pe ri ên cia,
nem car ros pre pa ra dos pa ra par ti ci- 
par da pro va. No Rally de Re gu la ri da- 
de, o ob je ti vo da pro va é man ter-se
den tro do tem po e ve lo ci da de es ti pu- 
la dos pe la or ga ni za ção. <Es ta mos
che gan do ao fi nal do cam pe o na to,
on de res ta rá uma úni ca pro va que se- 
rá re a li za da em Bar rei ri nhas, co mo
ano pas sa do. Nos sa ex pec ta ti va é de

que vá ri os com pe ti do res ter mi nem
es sa eta pa com con di ções de bri gar
pe lo tí tu lo des se cam pe o na to tão ba- 
ca na de re a li zar. Va le lem brar tam bém
que o apoio de al gu mas em pre sas e do
Go ver no do Es ta do são fun da men tais
pa ra o su ces so de nos sas com pe ti ções
re gi o nais!=. Ain da de acor do com João
Afro, di re tor téc ni co e co mer ci al do
Ma ra nhão Rally, na úl ti ma eta pa do
cam pe o na to se rá di vul ga do o ca len- 
dá rio de pro vas em 2023.

As com pe ti ções do Ma ra nhão Rally
têm o pa tro cí nio do Go ver no do Es ta-
do e Ener gé ti co Mons ter, por meio da
Lei de In cen ti vo ao Es por te e con ta
com o apoio dos Pos tos Ma ra ca nã,
Smart Pi lots, Fle xo Cor re to ra, SFI
Chips, Spe ed Wrap Ga ra gem e Om ni
Off Ro ad.

To das as pro vas do Ma ra nhão Rally
têm o apoio das Con fe de ra ções Bra si- 
lei ras de Au to mo bi lis mo e de Mo to ci- 
clis mo, com su per vi são das Fe de ra-
ções Ma ra nhen ses de Au to mo bi lis mo
e Mo to ci clis mo, FA EM e FM MA.

Pro va de fo go
Ami gos, o Mo to Club te rá nes te do min go, te o ri ca- 

men te, o tes te mais di fí cil nes ta sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro. Até aqui, o re pre sen tan te do Ma ra nhão ain da
não en fren tou ne nhum ad ver sá rio com qua li da des téc- 
ni cas su pe ri o res. 

O Amé ri ca-RN, uma das mais tra di ci o nais equi pes da
re gião nor des ti na, de ve exi gir mui to mais, até por que
es te pri mei ro jo go se rá dis pu ta do em seus do mí ni os,
com o ca lor de sua tor ci da.

A cam pa nha do ti me po ti guar é li gei ra men te in fe ri or
à dos mo ten ses, mas is so não po de ser vir co mo pa râ me- 
tro, por que o re sul ta do fi nal vai de pen der mui to da qua- 
li da de de ca da um dos li ti gan tes. Por is so, o Ru bro-Ne- 
gro tem de se cons ci en ti zar que es ta rá dis pu tan do uma
de ci são que co me ça com os pri mei ros 90 mi nu tos, on de
gar ra e dis ci pli na tá ti ca são fun da men tais pa ra um re- 
sul ta do sa tis fa tó rio.

Se o Mo to en trar em cam po en ca ran do o Amé ri ca
com um fu te bol agres si vo e em bus ca do gol, po de se dar
bem. Por ou tro la do, se já en trar nas qua tro li nhas com
me do de ser fe liz, cor re o ris co de vol tar pa ra ca sa até
mes mo com um pla car di fí cil de ser in ver ti do.

O téc ni co Jú lio Cé sar ga ran te que co nhe ce mui to bem
as ca rac te rís ti cas de vá ri os jo ga do res do clu be po ti guar,
até por que já tra ba lhou com al guns de les. Es tá, por tan- 
to, pre pa ra do pa ra não ser sur pre en di do. Res ta, po rém,
o ti me jo gar com in te li gên cia pa ra ti rar pro vei to da an si- 
e da de do ad ver sá rio e se im por den tro das qua tro li- 
nhas.

Ufa!
Até que en fim o Sam paio Cor rêa não per deu jo gan do

fo ra de ca sa na Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. Por is- 
so, o em pa te (1 a 1) di an te do Brus que-SC foi co me mo- 
ra do em cli ma de vi tó ria pe la tor ci da bo li vi a na na noi te
da úl ti ma quin ta-fei ra. 

Ob ser van do bem o jo go pe la te le vi são, che ga mos à
con clu são que se o Tri co lor não es te ve tão bri lhan te tec- 
ni ca men te, pe lo me nos apre sen tou dois de ta lhes in te- 
res san tes: gar ra e va len tia. Lu tou <pal mo a pal mo= con- 
tra o ad ver sá rio, não se aco var dan do co mo nos jo gos
an te ri o res.

Quem di ria?
Xin ga do nos pri mei ros jo gos com a ca mi sa do Sam- 

paio, on de al guns tor ce do res até pe di ram  sua dis pen sa,
Ca ta tau es tá dan do a vol ta por ci ma e co mo res pos ta
tem apre sen ta do fu te bol su fi ci en te pa ra dei xá-lo na
con di ção de vi ce-ar ti lhei ro da  equi pe com 6 gols. 

Sem ser re al men te um cra que, o ata can te, no en tan- 
to,  tem jo ga do o su fi ci en te pa ra mos trar que é útil ao es- 
que ma do téc ni co Con dé, seu gran de in cen ti va dor.

In crí vel!
Im pres si o nan te co mo jo gan do fo ra o Tri co lor tem

sem pre um jo ga dor em  si tu a ção de in fe li ci da de pa ra
pro por ci o nar ao ad ver sá rio um pre sen te, ape sar do na- 
tal ain da es tar mui to lon ge. Des ta vez, cou be ao aguer ri- 
do vo lan te Fer rei ra co me ter um pê nal ti  in fan til quan do
o pla car ain da es ta va em bran co. Por mui to pou co o
atle ta não foi ex pul so. Fi cou ba ra to o car tão ama re lo
ape nas pe la re cla ma ção da do ár bi tro po ti guar pe la in- 
va são do es pa ço do VAR.

So be e des ce
Tam bém im pres si o na  o fa to do Sam paio pas sar pou- 

co tem po na es pe ran ça de fi car pe lo me nos en tre os seis
co lo ca dos. Tu do por que só vi nha pon tu an do den tro de
ca sa. Ago ra é a vez de en fren tar mais um sé rio de sa fio,
mes mo jo gan do no Cas te lão. Vem aí o Bahia, na pró xi ma
ter ça-fei ra. Se vol tar a pra ti car o mes mo fu te bol que
apre sen tou con tra Vas co e Sport, o ti me po de con quis tar
mais três pon tos e su bir na ta be la. Se per der, po de fi car
abai xo da dé ci ma co lo ca ção.

Es qui si to
A Sé rie B do Cam pe o na to Ma ra nhen se co me ça de

for ma atí pi ca. Ao in vés da bo la ro lar na pri mei ra ro da- 
da,  is so só ocor re na se gun da. Tu do por que o jo go MAC
x Im pe ra triz mar ca do pa ra es te sá ba do, foi adi a do pe la
FMF de vi do à fal ta de es tá di os dis po ní veis na ca pi tal. 
Cas te lão e Nho zi nho San tos que já es tão com seus gra- 
ma dos bas tan te cas ti ga dos, têm ce di do seus es pa ços
pa ra con ven ções par ti dá ri as e shows. Pa ra com ple tar,
dois ti mes re pre sen tan tes do in te ri or  têm se de na ca pi- 
tal.

Di fí cil
Até pa re ce mal di ção. Quan do as obras de re cu pe ra- 

ção da co ber tu ra do Es tá dio Frei Epi fâ nio ain da es ta vam
em an da men to, eis que ou tra par te do mes mo se tor de- 
sa bou no iní cio da se ma na. A re cons tru ção vai con ti nu- 
ar, mas a re a ber tu ra de ou tros se to res da que la pra ça de
es por tes  vai de pen der da pa la vra fi nal do Cor po de
Bom bei ros.  

Uma coi sa é cer ta: pou cos tor ce do res se sen ti rão se- 
gu ros nas ar qui ban ca das co ber tas da que la pra ça es por- 
ti va por al gum tem po. Os jo gos do Ca va lo de Aço se rão
trans fe ri dos, en quan to is so, pa ra a Açai lân dia.

Bar ra dos no bai le
Uma per gun ta que não pa ra de ser fei ta pe los des por- 

tis tas ma ra nhen ses. Por que nos sos ár bi tros con ti nu am
des pres ti gi a dos pe la CBF nes te Cam pe o na to Bra si lei ro?
Se rá que eles de sa pren de ram ou são os pi o res do Bra sil?
Cla ro que ne nhu ma coi sa nem  ou tra! Pe las ar bi tra gens
que te mos vis to nos úl ti mos jo gos, em to das as sé ri es
des ta com pe ti ção, che ga mos à con clu são que es sa dis- 
cri mi na ção é in jus ta. Te mos ár bi tros ca pa zes de api tar
jo gos da Sé rie B, mas não con se gui mos vê-los nem mes- 
mo nos jo gos mais im por tan tes da quar ta di vi são.Al go
es tá er ra do.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto
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José Nogueira, Adriano Pestana, Caio Mendes, Camila Brasil, Lorena Passini e Wendell Regadas

Arquitetos em encontro de novidades,
tendências e relacionamento

Tons, ti pos de re ves ti men tos, as ten dên ci as das úl ti mas fei ras de ar qui te tu ra de Mi lão en tre ou tras re fe- 
rên ci as pa ra a cons tru ção e am bi en ta ção. Es sa foi a pau ta do con cor ri do even to de re la ci o na men to vol ta do

pa ra ar qui te tos ma ra nhen ses, que o Gru po Po ti guar re a li zou em par ce ria com a fa bri can te de re ves ti men tos
Bi an co gres fun da da por ita li a nos; e que acon te ceu no au di tó rio da lo ja Po ti guar na Coha ma. O co que tel reu- 

niu di ver sos pro fis si o nais e con tou com pa les tra téc ni ca so bre re ves ti men tos em al ta – com ins pi ra ção de
pe dras, ma dei ras, por ce la na tos, ci men tos, tex tu ras e bam boo – além das ten dên ci as da ar qui te tu ra, in cluin- 

do as no vas ne ces si da des das pes so as na atu al era pós pan de mia, a exem plo das ca sas mul ti es pa ço e com
am bi en tes de spa e bem es tar, la zer, es tu do, gas tro no mia e tra ba lho (ho me of fi ce), além de con vi vên cia fa- 

mi li ar e na tu re za. Fo tos Da ni el le No guei ra

Equipe Marketing Potiguar Rafael Maciel, Clariana Ribeiro,
Anderson Penha e Milena Santos Adriano Pestana e Ricardo Silva

Ana Leopoldina Falcão, Alcinéia Gomes e Danielle Vieira  Marcela Verri, Martha Bertrand,Rafaela Mendes e Ana
Paula Braga

Marcos Nunes e Marina Bogéa Ulisses Costa

DANIELLE VIEIRA (54) Mariana Batista, Camila Brasil,
Ayala Larissa e Mariana Mader  Camila Leite e Thayná Mendes

No auditório da OAB-MA aconteceram plenárias,  Abertura Oficial  e  Reunião do
Comitê de Honra  do evento

Lions Clube realiza
Reunião Distrital com
sucesso em São Luís

Com mui to pres tí gio, com pa nhei ris mo, de ba tes e ele gân cia, foi re a li- 
za da nos di as 29 e 30 de ju lho, em São Luís, a 1ª Reu nião do Con se lho Dis- 

tri tal LA-6 do Li ons Clu be. Cer ca de 120 as so ci a dos da or ga ni za ção, dos
es ta dos do Pa rá, Pi auí e Ama pá, e leões as so ci a dos em clu bes lo cais, par- 
ti ci pa ram do even to que te ve ple ná ri as no au di tó rio da OAB-MA, fi na li- 

zan do com um al mo ço no Ho tel Lu zei ros e um jan tar no Res tau ran te Co- 
co Bam bu. O PCC João Fur ta do Ne to com a es po sa Ce res das Gra ças Ri- 

bei ro Fur ta do, co man da ram a or ga ni za ção lo cal: <O nos so agra de ci men- 
to ao DG Jo se Wil son / CAL Lui za He le na em ter es co lhi do a ci da de de São
Luís pa ra se di ar a 1 RCD do DLA-6, AL 22/23. To da pro gra ma ção foi re a li- 
za da de ma nei ra bri lhan te. Nós, leões do Ma ra nhão, agra de ce mos a gran- 
de fa mí lia le o nís ti ca pe la sua par ti ci pa ção na per fei ta reu nião do Con se- 

lho Dis tri tal, do DLA-6=, agra de ceu João Fur ta do.

Um almoço e um jantar de confraternização  aconteceram no  Luzeiros e
CocoBambu, respectivamente

A 1ª Reunião do Conselho Distrital do DLA-6  foi uma grande oportunidade para os
associados do Lions  rever companheiros conhecidos e fazer novos amigos

No evento, os associados  tiveram acesso a informações sobre projetos de outros
clubes e do seu distrito e conheceram líderes e representantes.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto
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Diretoria do INLAB e a diretoria da DOM Medicina que desde o início firmaram parceria

Dom Medicina promove jantar em
homenagem a médicos e parceiros

A Dom Me di ci na pro mo veu no úl ti mo dia 28 de ju lho um ele gan te jan tar no Ho tel Lu zei ros pa ra ho me na- 
ge ar mé di cos e o Gru po Fluery, no vo par cei ro da em pre sa, por meio do In Lab, que con tou ain da com os di re- 

to res do Gru po Fleury de São Pau lo e uma pa les tra do mé di co in fec to lo gis ta Dr.
Cel so Gra na to (Di re tor Clí ni co do Gru po). Lem bran do que es sa par ce ria da Dom Me di ci na e do In Lab La bo- 
ra tó rio (Gru po Fleury) foi fir ma da no mês de ja nei ro des te ano, pas san do o In Lab a es tar pre sen te nas uni da- 
des DOM da La goa e do Coha jap. O In Lab con ta va com 23 uni da des de aten di men to e com as du as clí ni cas

do Gru po Dom pas sou a dis por de 25 uni da des da re de. Ten do a ino va ção co mo um de seus va lo res, o Gru po
Dom es tá sem pre em bus ca de trans for ma ções em prol de seus pa ci en tes. Aqui al guns re gis tros do even to.

Dr. Arthur Almeida, D. Lurdinha Almeida, Gustavo Almeida
e Luis Guilherme Almeida Gustavo Almeida, Adalberto Teobaldo e  Rodolfo Almeida

Dra. Bárbara dos Santos, Dra. Camila Seba e Dra. Cleres
Sauaia Dr. Cesar Augusto, Dr. Oseas Froz e Dr. Wesley Santos

Dr. Rodrigo Sevinhago, Dr. Cesar Alejandro, Dr. Marcos
Felipe e Dra. Rafaella Cutrim Paulo Aguiar, Luis Rafael e Gustavo Almeida

Dra. Bárbara dos Santos, Dra. Camila Seba e Dra. Cleres
Sauaia Dra. Camila Vidal e seu esposo

Leonardo Hugo, Luciana Fonseca Marques e Marco Aurélio Marques com a hostess
do espaço, Mirella Castelo Branco

Antônio Santos, Artur Neto , Lucas Costa, Yasmin Francy, Alessandra Mendes e
Lunna Didier

Gabriel Henry, Rafael Antony, Daniel Botelho e Gabriel Dantas

Hidalgo léda, Frederico Léda, Natalia Escobar e Bruno Guimarães

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de agosto
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