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Max Gehringer dá 
dicas em tempos 

de crise
Em entrevista, o especialista destacou postu-
ras que devem ser adotadas na primeira expe-
riência profi ssional e como ingressar no mer-

cado de trabalho em momentos de crise.

 PÁGINA 5/EMPREGO

LEMBRADOS NA 
HISTÓRIA E ESQUECIDOS 

NO DIA DE FINADOS

 

5:45 baixa-mar ( 1,1 m )

11:50preia-mar( 4,8 m )

18:05 baixa-mar ( 1,5 m )

 

  Marés

  Brasília-DF
 As suspeitas de distribuição de 
propina em troca de artigos ou 
benefícios em medidas provisó-
rias deixaram muitos congressis-
tas em pânico. Num universo em 
que grande parte das MPs mais 
importantes era relatada pelos lí-
deres e por seus mais fi éis aliados, 
há quem vislumbre a perspectiva 
de uma nova CPI do Orçamento . 
  PÁGINA 3/POLÍTICA

Ilustres maranhenses como Aluísio de Azevedo, Sousândrade e tantos outros, que têm seus jazigos no Cemitério do Gavião, são poucos visitados 
no Dia de Finados. Eles estão em um espaço reservado, mas muitos que por ali passam não dão conta da grandeza dos que ali foram enterrados. 

Hoje o cemitério possui mais de 17 mil sepulturas, localizadas em 16 sessões.   
PÁGINA 9/IMPAR

PÁGINA 6/ NEGÓCIOS

Mulheres são as mais atingidas pelo desemprego

 Com a Praça do Pescador revitalizada, população reabita o espaço

Ano LXXXIX  Nº 34.435

               

ENTREVISTA PSDB sem 
pressa para 

escolher 
um nome

Certo de que irá indicar uma 
candidatura própria, o PSDB 
tem hoje  vários nomes, mas 
prefere renovar na indicação, 
para manter o compromisso 

de apresentar boas opções dos  
pré-candidatos tucanos. 

PÁGINA 3/POLÍTICA

SEGUNDONA

Corinthians com a mão
 na Taça do Brasileirão

  PÁGINA 11/ SUPERESPORTES

Nádson brilha e 
deixa Sampaio  
na luta pelo G4

Roger Federer ganhou o título 
do ATP da Basileia (Suíça), ao 

bater o grande rival Rafael Nadal 
na grande fi nal, com parciais de 
6/3, 5/7 e 6/4. Desde março de 

2012 que o suíço não ganhava do 
espanhol. Foi a sétima vitória de 

Federer na Basileia. 
PÁGINA 12/UPERESPORTES 

A delegação do Sampaio retornou on-
tem a São Luís, após a vitória por 3 a2 
sobre o ABC, em Natal. O meia Nádson, 
autor de três gols, foi o mais festejado.  
A equipe fi cou a um ponto de distância 
do Bahia, quarto colocado. Os dois pró-
ximos jogos serão no Castelão.
PÁGINA 11/ SUPERESPORTES
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Uma semana após ser entregue pela Prefeitura de São Luís, a primeira etapa de requalifi cação da Praça do Pescador, no bairro do Desterro, já tem 
a transformação do espaço compartilhada pelos moradores dos bairros adjacentes do Centro Histórico da cidade. 

 PÁGINA 8/URBANO

HONÓRIO MOREIRA/OIMP/D.A PRESS

Federer bate 
Nadal e é 

campeão na 
Basileia  

NINGUÉM SEGURA!
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CURTIDAS

MUITO ALÉM DA 
LAVA-JATO

As suspeitas de distribuição de propina em troca de 
artigos ou benefícios em medidas provisórias deixaram 
muitos congressistas em pânico. Num universo em que 
grande parte das MPs mais importantes era relatada pelos 
líderes e por seus mais fiéis aliados, há quem vislumbre 
a perspectiva de uma nova CPI do Orçamento. Só que, 
desta vez, no lugar das chamadas subvenções sociais in-
vestigadas no início dos anos 1990, virão os benefícios 
tributários concedidos a vários setores ao longo dos últi-
mos anos. Não por acaso, a cúpula da Câmara resiste em 
mexer nesse vespeiro, capaz de trazer ainda mais desgas-
te para o parlamento.

Em tempo: na época da CPI do Orçamento, os líderes 
viraram as cotas para o problema usando como escudo 
o impeachment de Fernando Collor. Sequer instalaram 
a CPI quando saíram as primeiras denúncias, em 1992. 
Agora, o clima está parecido. Tem tanta confusão que al-
guns acham que esse assunto é capaz de ficar para depois.

ELEIÇÕES

PSDB sem pressa 
para escolher 
seu candidato
A um ano das eleições municipais, o PSDB quer ter candidato próprio à Prefeitura de São Luís. 
Nomes não faltam, mas alguns já estão sendo lembrados com mais entusiasmo do que outros

A 
presença do PSDB nos 
municípios maranhen-
ses é considerada boa. 
Com 22 prefeitos candi-

datos à reeleição, 109 pré-candi-
datos a prefeito e 56 pré-candi-
datos a vice-prefeitos, a legenda 
quer mostrar por que é uma das 
maiores do país.

O partido de Aécio Neves  – que 
foi ao segundo turno nas eleições 
presidenciais do ano passado – tem 
tudo para se dar bem nas urnas. 
A experiência de alguns políticos, 
aliada à vinda de nomes fortes, tem 
empolgado o presidente no Ma-
ranhão, o vice-governador Carlos 
Brandão. “Fico satisfeito em ver 
pessoas de alto nível ingressan-
do no PSDB. São lideranças po-
líticas, empresariais, comunitá-
rias e sindicais manifestando o 
interesse de construir conosco 
o fortalecimento da nossa sigla 
porque temos proposta defi nida 
de atuação”, declarou. 

Ele diz que o crescimento está 
diretamente ligado ao trabalho 
de análise de cenário e fi liação, 
seguindo critérios de seleção por 
excelência. Na avaliação de Bran-
dão, o resultado foi “extremamente 
positivo”, já que nos últimos me-
ses de campanha de fi liação, se-
guindo inclusive uma tendência 
nacional, o partido cresceu em 
termos de fi liados e de pré-can-
didatos a prefeitos e a vice-prefei-
tos. “Certamente esses números 
aumentarão e em 2016 teremos 
uma expressiva resposta nas ur-
nas. Teremos muitos prefeitos tu-
canos. Algo para entrar na história 
de nosso partido no Maranhão”, 

reforçou.
Ainda sobre o crescimento do 

partido e das novas fi liações, Car-
los Brandão diz que esta seleção 
criteriosa de fi liações mostra que 
a preocupação de renovar os qua-
dros passa pela disponibilização 
de bons nomes para concorrer às 
eleições. Nomes que estejam vol-
tados ao crescimento das regiões 
onde possuem base. “Levamos a 

sério a responsabilidade de reno-
var nossos quadros, mantendo o 
compromisso com a população 
em apresentar boas opções de pré-
candidatos tucanos, sempre com 
fi liações emblemáticas em cada 
município porque temos em men-
te a preparação de um novo mo-
mento político para o Maranhão, 
com gestores cada vez mais com-
prometidos com a causa munici-

Nomes não faltam. Dos mais 
experientes aos que ainda en-
gatinham na política. O qua-
dro tem importantes políticos, 
como Pinto Itamaraty, José Jo-
aquim, Dr. Gutemberg Araújo, 
Gardênia Castelo, só para citar 
alguns. Mas a indicação, mo-
mentaneamente, está girando 
em torno de três parlamentares 
de mandato.

O primeiro nome carrega a 
bagagem de já ter assumido o 
cargo. João Castelo foi prefeito de 
São Luís entre 2009 e 2012. Teve 
um início de mandato apoiado 
pelo governo estadual, através 
de Jackson Lago. Com a queda 
do pedetista e a consequente 
posse de Roseana, Castelo per-
deu possibilidades de fazer con-
vênios e receber recursos. Esta 
foi a maior alegação dele para 
justifi car aquilo que não con-
seguiu fazer. Pagou caro com 
a derrota nas eleições de 2012, 
quando quem saiu vencedor foi 
Edivaldo Holanda Júnior. Três 
anos depois, Castelo acredita 
que ainda pode ser comandante 
da capital e é isso que quer. Tan-
to que tenta até mesmo junto 
ao diretório nacional o direito 
de ser o escolhido. Na cabeça 
dele, isso já é fato.

A segunda possibilidade do 
partido é Neto Evangelista. Ele 
também é um nome visto com 
bons olhos. O deputado esta-
dual – licenciado para que as-
sumisse a Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Social 
– vem de um mandato bem su-
cedido entre 2010 e 2014, o que 
lhe credenciou a renovação da 

vaga na Assembléia Legislati-
va. Foi, inclusive, o vice na cha-
pa encabeçada por Castelo em 
2012 na corrida pela reeleição 
à prefeitura. 

Nome forte 

O próprio Neto diz se sentir 
pronto para colocar o nome à dis-
posição do partido e da cidade. 
Segundo ele, “não dá mais para 
São Luís ser governada como se 
não fosse uma grande cidade”. 
O secretário diz que não quer 
ser encarado como um salvador 
da pátria.  “O que precisamos é 
de obras estruturantes, sobre-
tudo na mobilidade urbana, na 
saúde e na educação, sem pre-
gar eternos novos hospitais, 
vias de mobilidade urbana e 
outros projetos ilusórios que 
nunca saem do papel”.

Neto rechaça o discurso que 
não é possível governar uma 
cidade sem apoio de outros 
poderes, como o governo do 
estado. “Ao longo dos anos se 
construiu um discurso de que 
os prefeitos não faziam um bom 
mandato porque o Governo do 
Estado era adversário do pre-
feito. Porém, é preciso enten-
der-se que o prefeito é eleito 
para administrar a prefeitura, 
com recursos da prefeitura, es-
trutura da prefeitura e recur-
sos humanos da prefeitura. E 
isso é possível sim, basta ter 
conhecimento e capacidade 
de gestão”.

Para Neto, a opção de coli-
gação com outros partidos ex-
pressivos é interessante, com a 

condição de que o PSDB enca-
beça a possível chapa. “O que 
o PSDB almeja é ter o nome 
principal na disputa, até pelo 
seu principal projeto em 2018, 
que é a Presidência da Repú-
blica. Estamos abertos para 
dialogar com qualquer partido 
que queira se juntar conosco 
para um projeto de grande im-
pacto para São Luis. Precisa-
mos estar alinhados no obje-
tivo de trabalhar pelo bem das 
pessoas e com foco em fazer 
um trabalho estruturante”.

Um terceiro nome é o do 
também deputado estadual 
Sérgio Frota. Com uma car-
reira política recente (concor-
reu em eleições pela primei-
ra vez em 2012, quando foi 
eleito vereador), já acumula 
duas vitórias. O parlamentar 
garante que a maior parte dos 
votos que recebeu veio de mo-
radores da região metropo-
litana de São Luís. “Eu andei 
150 bairros, fui em todos os 
cantos. Então, conheço bem 
esta cidade”, afirma. Baseado 
nisso, Sérgio Frota afirma que 
é preciso discutir os proble-
mas da cidade.

O deputado disse que, em 
uma reunião do partido, foi 
definido que eles terão candi-
datura própria em São Luís e 
que alguns nomes têm sido le-
vantados informalmente. Mas, 
na opinião pessoal dele, qual-
quer definição é precipitada. 
“O mais importante é discutir 
os problemas referentes a São 
Luís nas mais diversas políti-
cas públicas”, disse.

O partido terá candidato para o La RavardièreDIÁLOGO 
E PACIÊNCIA

De acordo com o 
presidente Carlos 
Brandão, o PSDB 
estadual tem mantido 
o debate, o diálogo 
interno, para a 
defi nição do nome do 
pré-candidato ofi cial 
à Prefeitura de São 
Luís. “Assim como tem 
acontecido em muitas 
cidades maranhenses, 
esse nome não surgirá 
de imediato. Encontrar 
o melhor caminho, a 
melhor composição e 
até mesmo a melhor 
aliança é algo que exige 
análises aprofundadas 
e visão aguçada. 
Estamos a quase 
um ano das eleições 
municipais e não temos 
a obrigação de defi nir 
todos os quadros neste 
momento”, salientou.
Para ele, a política 
da pré-candidatura e 
da candidatura é “um 
exercício de discussões 
que nos levem a um 
entendimento positivo 
a respeito de um nome, 
defi nido coletivamente. 
Em outras palavras: 
tudo o que decidimos, é 
defi nido conjuntamente 
e, para algumas cidades, 
estas defi nições ainda 
não aconteceram e 
para nós isso é algo que 
faz parte do processo", 
fi nalizou.

palista, vinculada ao processo de 
desenvolvimento de nosso estado”.

Um dos grandes nomes recém-
fi liados ao PSDB é o de Luís Fer-
nando Silva. Ele já foi prefeito de 
São José e Ribamar por duas vezes, 
secretário-chefe da Casa Civil e foi 
cogitado para ser o candidato a 
governador pelo PMDB – era o pre-
ferido da ex-governadora Roseana 
Sarney. O nome de Luís Fernan-
do não emplacou, já que ele não 
atingia sequer os dez por cento. 
Foi substituído por Lobão Filho. 
Preterido, Luís Fernando aban-
donou o grupo e se aproximou 
de Flávio Dino. Deixou também o 
PMDB e, no dia 25 de abril, se tor-
nou um neotucano. É considera-
do, até o momento, o nome mais 
expressivo do partido na corrida 
eleitoral do ano que vem. Deve 
disputar na cidade que conhece 
bem, São José de Ribamar.

Levamos a sério a responsabilidade 
de renovar nossos quadros, mantendo 
o compromisso com a população 
em apresentar boas opções de 
pré-candidatos tucanos...

Carlos Brandão, presidente do PSDB

Há males que vêm para o bem/
O deputado Osmar Serraglio (foto), do PMDB-PR, res-

pirava aliviado dia desses por ter fi cado fora da CPI da Pe-
trobras. A amigos, disse sentir “vergonha alheia” do resul-
tado fi nal da comissão. Dinheiro e tempo gasto para nada.

Quem conhece garante/
As diferenças entre Lula e Dilma Rousseff são apenas 

rusgas. Não devem ser vistas como briga, muito menos 
como algo do tipo “ódio de morte”.

Jaques & Berzô/
Os novos ministros palacianos, Jaques Wagner (Casa 

Civil) e Ricardo Berzoini (Relações Institucionais), pro-
moveram mais diálogo com os congressistas, mas, em ter-
mos práticos, ou seja, votações, ainda não conseguiram 
destravar a base.

Continhas/
Os deputados têm revistado todas as notícias sobre a 

eleição do presidente da Câmara em janeiro. Concluíram 
que, se o processo contra Eduardo Cunha for a plenário, 
ele difi cilmente escapará de um processo de cassação, 
como ele venceu com 267 votos, apenas 10 votos acima 
da maioria absoluta.

Vem mais

Com as investigações sobre possíveis negociações es-
cusas envolvendo medidas provisórias, tem um grupo de 
parlamentares estudando formas de ampliar esse escopo 
e jogar na roda a MP dos Portos, aquela que provocou um 
bate-boca entre Eduardo Cunha e Anthony Garotinho no 
plenário da Casa. Garotinho chegou a se 

referir à medida provisória como “MP dos porcos”.

Quem já foi rei...

Com desgaste ou sem desgaste, Lava-Jato, Zelotes e o 
que mais chegar, o PT pressionará o ex-presidente Lula 
para que ele seja candidato em 2018. As últimas avalia-
ções feitas pela cúpula partidária indicam que, apesar 
dos pesares, o partido não tem ninguém que fale dire-
tamente com o povo como faz o ex-presidente. Nas de-
mais legendas, idem. Portanto, comentam muitos, nem 
tudo está perdido.

Perfi l & perfumes

Na hipótese de Eduardo Cunha perder as condições 
de presidir a Casa, as apostas são de que o cargo não cai-
rá nas mãos de ninguém que tenha cheiro de oposição.

A voz das ruas

Oposicionistas têm dito que o impeachment de Dil-
ma Rousseff só ganhará fôlego para valer se, em 15 de no-
vembro, a população comparecer em massa às ruas para 
pedir a saída da presidente. Caso contrário, nada feito.
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vai aumentar ainda mais
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Maternidade
após os 30 anos

é a preferida,
mostra estudo

Segundo o Ministério da Saú-
de, as mulheres estão preferin-
do engravidar após os 30 anos. O  
estudo mostra que o índice de 
fecundidade no país caiu para 

1,77 filhos por mulher. 
PAÍS 9 

Dependência química
Ruy Palhano

Quem é retrógrado
Berenice Bento

Ler para transformar
Sebastião Jorge

Até quando, não sei
Carlos Gaspar

  Opinião

José Cursino Raposo Moreira
Retrato do Brasil

Alta                    02h13          5,5m

Baixa                 08h41         0,8m

Alta                     15h00        5,5m

Baixa                  21h08        0,7m

  Marés
Vacinação contra 

a poliomielite
será realizada 

entre dias 8 e 28
  URBANO 2

Banheiros  
ganham espaço 
em projetos de 

decoração

Criação de
empregos em 

setembro foi a
menor em 13 anos
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Emoção 

 Motoristas de São Luís foram surpreendidos ontem pelo reajuste do preço do combustível em vários postos da capital. Os proprietários se anteciparam à reunião do Conselho de Administração da Petrobras, 

inicialmente marcada para sexta-feira, mas que foi transferida para a próxima terça-feira. A expectativa do mercado e de especialistas é que a estatal determine um aumento de 4% a 5% no preço da gasolina.
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A atriz Bruna 
Marquezine (foto) 

foi eleita como a 
Mulher mais sexy 

do Mundo pela 
Revista Vip, com 

314 mil votos. 
Confira a 
trajetória 

dessa jovem 
sexy symbol  

brasileira.

PÁGINA 2

E N T R E V I S T A

Patrono da Feira, 
Wilson Marques 
(foto) revela 
de onde vem a 
inspiração para 
escrever para   
crianças. IMPAR

Ano LXXXVIII  Nº 34.070

SUPLEMENTO 

Feira do Livro atrai
pequenos leitores
Aberta oficialmente na sexta-feira, a 8a Feira do Livro de São Luís (Fe-
liS) prossegue até o dia 9, no Bairro do Desterro, atraindo leitores, es-
pecialmente as crianças (foto). A edição deste ano tem como tema 
"Literatura infantil: aqui começa a magia da leitura". Ontem, o autor 
de histórias em quadrinhos Maurício de Sousa e Marina Colassanti 
proferiram palestras sobre suas criações. GERAL 6

Confronto 
desigual  

Faixa-preta de jiu-jítsu com seis 
títulos mundiais, Gabi Garcia  
(foto) foi surpreendida com a 
notícia de que enfrentaria Me-
gumi Yabushita, que pesa 45kg 

a menos. SUPERESPORTES 7

Corinthians tem 
rombo de R$ 44 mi
e poderá recorrer
 a empréstimos

  SUPERESPORTES 5

O estilo retrô na 
maquiagem volta a 

ganhar novas adeptas a 
cada dia, que preferem 
um visual mais exótico. 
Aprenda a fazer o seu.

PÁGINAS 4 e 5   

Rubens Júnior afirma que a 
reforma política é prioridade
Deputado federal eleito pelo PCdoB, o até agora deputado estadual Rubens 

Júnior (foto) é jovem, mas está concluindo o segundo mandato, com exercí-

cio de funções de liderança governista e oposicionista no Parlamento estadu-

al. No Congresso, Rubens pretende ajudar o governador Flávio Dino, honrar 

compromissos com os segmentos que defende e priorizar a reforma política. 

POLÍTICA 3

O Imparcial inicia série sobre 
os desafios do novo governo   

 POLÍTICA 2

NOVEMBRO AZUL Campanha alerta para prevenção de câncer de próstata
SAÚDE 3
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Sepultar por 
quê? Cremar é 
mais barato

Neste Dia de Finados, já pensou qual 
a destinação que você quer para seu 
corpo após o falecimento: sepulta-
mento ou cremação? Tudo é uma 
questão de opção, mas o segundo 
processo sai mais barato ao longo 
do tempo. Há quatro anos existe cre-
matório (foto) em São Luís. URBANO

F I N A D O S
GILSON TEIXEIRA/OIMP/D.A PRESS

SACHA 
CALMON
ADVOGADO, 
COORDENADOR DA 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
DAS FACULDADES 
MILTON CAMPOS, EX-
PROFESSOR TITULAR 
DA UFMG E DA UFRJ
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Dias melhores 
para a Educação
Maranhão avança na política de valorização dos professores do sistema estadual com nova gestão. 
Várias medidas, como ajuste salarial e prorrogação dos contratos temporários, foram tomadas

E
m apenas dez meses de 
gestão os professores do 
Maranhão tiveram ganhos 
signifi cativos e viram a im-

plantação de uma política efeti-
va de respeito aos seus direitos 
e de reconhecimento e valori-
zação profi ssional.

As primeiras ações em prol 
dos educadores do Sistema Es-
tadual de Ensino foram implan-
tadas ainda no primeiro mês da 
atual gestão, quando o governa-
dor Flávio Dino assinou decretos 
que garantiram: a aplicação do 
percentual de 13,01% de reajus-
te salarial do piso nacional a to-
das as referências funcionais do 
magistério, benefi ciando quase 
trinta mil professores; a efeti-
vação da progressão funcional 
de 12 mil professores; o reajuste 
de 15% no salário dos professo-
res contratados; a prorrogação 
dos contratos de 4.990 professo-
res temporários e seletivo para 
contratação de 2,5 mil novos 
docentes.

Somados a esses ganhos, o 
governador Flávio Dino regula-
mentou a eleição direta para ges-
tores de escolas e, por meio da 
Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc), implementou um pro-
cesso seletivo democrático, en-
volvendo a comunidade escolar 
e a sociedade civil organizada, 
estudantes e pais numa ampla 
discussão, com etapa fi nal pre-
vista para dezembro.

Jornada de trabalho

Também regulamentou a am-
pliação da jornada de trabalho 
dos professores, de 20 para 40 
horas semanais, o que é outro 
passo importante na valoriza-
ção do magistério. E mais, au-
torizou concurso público, para 
contratação de professores de 40 
horas, cujo edital brevemente 
será publicado, a fi m de redu-
zir o défi cit de professores em 
sala de aula.

“Com todas estas ações, o 
governo Flávio Dino já deu um 
salto gigantesco na valorização 

dos educadores. Esta gestão re-
conhece a importância da va-
lorização dos profi ssionais da 
educação, com políticas de for-
mação continuada, de melhoria 
salarial, promoção e progressão 
na carreira, além de melhores 
condições de trabalho. E é isso 
que temos trabalhado para as-
segurar aos professores do Sis-
tema Estadual de Ensino”, des-
tacou a Secretária de Estado da 
Educação, Áurea Prazeres.

O professor Júlio Pinheiro, 
presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação Básica 
das Redes Públicas Estadual e 
Municipais do Estado do Mara-

nhão (Sinproesemma), também 
destacou os avanços da política 
de valorização dos profi ssionais 
adotada pelo atual governo. “A 
implementação do Plano Esta-
dual de Educação; cumprimento 
do piso nos aspectos correção 
integral de forma linear, ou seja, 
em toda a carreira; cumprimento 
de 1/3 da jornada de trabalho; 
realização de concurso público 
e nomeação de excedentes do 
último concurso; aprovação da 
Lei que amplia a jornada de tra-
balho de forma opcional, além 
dos investimentos em forma-
ção; a implementação de uma 
gestão escolar democrática e a 

O governador Flávio Dino regulamentou a eleição direta para gestores de escolas por meio da  Seduc

Aos 64 anos de idade, o tra-
balhador rural Arthur Bernardo 
Galvão Costa demonstrava uma 
vitalidade juvenil no cortejo cul-
tural, realizado na última quinta-
feira, em Santa Inês, cidade que 
sediou a segunda edição do pro-
jeto ‘Mais Cultura e Turismo’, pro-
movido pelo Governo do Mara-
nhão, por meio das secretarias de 
Estado da Cultura (Secma) e do 
Turismo (Setur).

Abatazeiro da Tenda “Fé em 
Deus”, situada na cidade de Pin-
daré, seu Arthur, como é chama-
do pelos demais integrantes do 
grupo de tambor de mina, que 
participou do cortejo, contabiliza 
mais de três décadas como abata-
zeiro. “Faço isto também por um 
compromisso religioso e enquanto 
vida tiver vou participar do tam-
bor de mina”, comenta.

Realizado no fi m da tarde, o 
cortejo cultural reuniu dezenas de 
grupos da região e também con-
tou com a participação do bloco 
tradicional “Os Feras”, e dos gru-
pos afros “Ominirá” e Ofi cina Afro, 
que vieram de São Luís para acres-
centar ainda mais diversidade ao 
evento, marcado pela pluralidade 
de manifestações culturais, cuja 
concentração ocorreu na Praça 
Viva Lobato e percorreu diversas 
ruas do munícipio até a Praça da 
Saudade.

“Essa região do Maranhão é 
diversifi cada por natureza. Aqui 
no cortejo conseguimos prestigiar 
uma síntese das manifestações 
culturais presentes nessa região 
tão plural. Assim, além dos gru-
pos que trouxemos de São Luís, 
estamos valorizando também a 
cultura local”, explicou o Secretá-
rio de Estado da Cultura, Felipe 
Camarão, relatando a essência do 
projeto do governo Flávio Dino.

A realização do cortejo e das 
demais atividades do projeto ‘Mais 
Cultura e Turismo’ em Santa Inês 
teve o apoio da prefeitura local. “O 
povo não vive sem cultura, por isso 
considero que esse projeto ideali-
zado pelo governador Flávio Dino 
e realizado de forma tão brilhan-
te pelo secretário Felipe Camarão 
é essencial”, frisou o prefeito de 
Santa Inês, Ribamar Alves.

Na Praça da Saudade, local de 
encerramento do cortejo, a músi-

ca maranhense entrou em cena 
com as apresentações dos canto-
res José Carlos Daffé, Mano Bor-
ges e César Nascimento. Antes dos 
shows, a animação foi garantida 
com o ritmo contagiante do grupo 
Ominirá e da Ofi cina Afro. Filho 
de Santa Inês, Zé Carlos Daffé foi 
o primeiro cantor maranhense a 
se apresentar com um repertório 
que incluiu a clássica “Bailarino 
das Areias”, toada composta para 
homenagear a riqueza cultural do 
Bumba meu Boi.

Mano Borges subiu no pal-
co, em seguida, apresentando os 
principais sucessos da carreira. 
César Nascimento, que além de 
cantor, também é pesquisador na 
área cultural abriu o show citando 
a imensa pluralidade de ritmos 
no Maranhão e elogiou as inicia-
tivas tomadas pelo poder público 
no sentido de valorizar a riqueza 
cultural do Estado.

 O bailado das coreiras

Após os shows dos artistas ma-
ranhenses foi a vez do tambor de 
crioula tomar conta da festa e fe-
char a primeira noite do projeto 
‘Mais Cultura e Turismo’, em Santa 
Inês.  A roda de tambor de crioula 
fez ecoar pela praça o ritmo con-
tagiante de uma das mais belas 
manifestações culturais do estado.

No embalo dos tambores, além 
das coreiras que se apresentavam 
na praça, outras pessoas decidi-
ram entrar na roda e mostrar que 
as novas gerações também sabem 
da importância de preservar a rica 
herança cultural do estado.  Jadi-
na Carina, 18 anos, que assistia a 
apresentação também se juntou 
às coreiras, colocou as mãos na 
barra da saia e participou da dança, 
animada, no compasso da can-
toria e das palmas, típicas deste 
tipo de manifestação.

“Desde pequena eu danço 
tambor de crioula”, ponderou.  
E, assim, ao som do tambor de 
crioula, que desde 2007 é patri-
mônio cultural do Brasil, foi encer-
rada a primeira noite da segunda 
edição do projeto ‘Mais Cultura e 
Turismo’, que, além de Santa Inês 
vai percorrer mais 22 cidades ma-
ranhenses e no próximo mês será 
realizado em Chapadinha.

INTERIOR

‘Mais Cultura e Turismo’ 
na cidade de Santa Inês

O tambor de crioula tomar fechou  a primeira noite do evento 

melhoria da infraestrutura do 
Sistema Estadual de Ensino são 
alguns avanços possíveis na ges-
tão Flávio Dino”, enumerou Jú-
lio Pinheiro.

Formação Continuada

Uma das premissas para um ensi-
no de qualidade é o investimento 
em formação, o que também é 
prioridade na atual gestão. Com 
a implantação do ‘Escola Digna’, 
maior programa educacional da 
história do Maranhão, iniciado 
com a substituição das escolas 
de taipa, por prédios escolares, 
o governo promove a qualifi ca-
ção permanente dos professo-
res, por meio do Eixo Formação 
Continuada dos Profi ssionais da 
Educação, além das assessorias 
técnico pedagógicas. Dentro 
dessa proposta, foi instituída a 
Rede Estadual de Formadores, 
que visa garantir que em cada 
uma das escolas da rede pos-
sa acontecer, cotidianamente, 
o trabalho coletivo de estudo, 
compartilhamento de experiên-
cias e refl exão conjunta sobre a 
própria prática docente.

VANDALISMO

ACERTO

Pânico em Igarapé do Meio 

Detento é executado em Imperatriz

A população de Igarapé do 
Meio, cidade a  162 quilôme-
tros da capital,viveu momen-
tos de  pânico na tarde deste 
sábado ,  com atos de vandalis-
mo praticado por dezenas  de 
manifestantes, que, depois de 
interditarem  a BR- 222, cau-
sando grande engarrafamen-
to na rodovia, partiram  para 

depedrar a cidade, ateando  
fogo na Delegacia de Polícia. 
Também tentaram incendiar a 
Câmara Municipal, mas a Po-
lícia Militar conseguiu conter 
os exaltados e prendeu ainda 
quatro acusados de dar início 
aos atos de violência. 

Os detidos foram levados 
para a Delegacia Regional de 

Santa Inês, onde foram autu-
ados em flagrante e recolhi-
dos à carceragem à disposi-
ção da Justiça.

As ações violentas se de-
ram em contestação ao cum-
primento de uma ordem judi-
cial de reintegração  de posse  
de um terreno. O fogo na de-
legacia não causou grandes 

danos  ao prédio mas destruiu 
vários carros que tinham sido 
apreendidos e que ali  per-
maneciam aguardando  que 
seus donos os resgatassem.  
Grupamentos  de policiais 
militares do 7º BPM perma-
necem no município para 
evitar novas manifestações  
violentas.

Na tarde deste sábado, mais 
um crime de homicídio foi re-
gistrado em Imperatriz. Quando 
chegava ao Bar do Ceará, na Rua 
Santa Terezinha, bairro Bonsu-
cesso, o ex-detento Edson Silva 

e Silva, 33 anos, pilotando uma 
motocicleta Honda Biz vermelha, 
foi executado com quatro tiros, 
por dois homens que ali também 
chegaram em uma motociclo-
eta Honta Fan preta. Edson era 

acusado da autoria  de vários cri-
mes contra o patrimônio, inclu-
sive roubos de carros, assaltos 
a bancos, cargas e agências dos 
Correios, um latrocínio no Esta-
do do Pará. A vítima era fi lha do 

policial conhecido como “Sou-
zão”, já falecido,  que  foi acusa-
do de participar do assasinato 
do prefeito Renato Moreira, em 
outubro de 1993, crime de gran-
de repercussão no país inteiro.

Com todas estas ações, o governo Flávio 
Dino já deu um salto gigantesco na 
valorização dos educadores 

Áurea Prazeres, 
secretária de Estado da Educação

INTERIOR

FERIADO

14 detentos fogem de
 delegacia do estado

Acidente na BR - 316

De 47 detentos, 14 fugiram 
na noite de sábado da delega-
cia da cidade de Governador 
Nunes Freire, interior do Ma-
ranhão. Segundo informações 
da polícia, as grades foram cer-

radas, o carcereiro rendido e, 
em seguida, fugiram pela porta 
da frente. Dos detentos, um é 
menor de idade, que estava em 
cela especial. Até o momento, 
nenhum dos fugitivos foi preso.  

Um acidente grave por pou-
co não resultou em uma tra-
gédia, na BR- 316, próximo à 
cidade Timon. Ali, uma cami-
nhonete Montana, conduzida 
pelo seu proprietário Ramon 
Silvio Oliveira Galiza, ao fazer 

uma ultrapassagem, colidiu de 
frente com uma ônibus da em-
presa Guanabara. Os danos ma-
teriais foram em grande mon-
ta, mas apenas Ramon Galiza  
sofreu ferimentos sem maiores 
gravidades.
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NEGÓCIOS
PRECONCEITO ROTATIVO

DOMÉSTICO

OUTUBRO

QUEDA

Em meio à recessão, empresas preferem demitir trabalhadoras que custam menos. As mulheres, 
além do menor salário, sua rescisão de contrato é mais barata que a dos homens no mercado

Desemprego atinge 
com força as mulheres

Inadimplência no cartão 
de crédito atinge 38,9%

Problemas com a emissão 
da Guia Única do Simples

Índice de Confi ança do 
Comércio da FGV cai 2,3% 

Camex reduz alíquota de 
importação de sardinhas

A 
crise econômica está des-
truindo, com mais for-
ça, o mercado de traba-
lho para um dos grupos 

que foi determinante à reelei-
ção da presidente Dilma Rous-
seff: as mulheres. Neste ano, 
a taxa de desocupação entre 
elas saltou de 6%, em janeiro, 
para 8,7%, em setembro, se-
gundo a Pesquisa Mensal do 
Emprego (PME) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Na mesma base 
de comparação, o desemprego 
entre os homens pulou de 4,7% 
para 6,6%. Na avaliação de es-
pecialistas, as empresas estão 
preferindo demitir as mulheres 
por terem salários menores — 
as rescisões de contratos são 
mais baratas —, mesmo sendo 
elas, na maior parte dos casos, 
mais escolarizadas e produ-
tivas, e por preconceito, pois 
muitas se ausentam por cau-
sa da maternidade.

Os números do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Minis-
tério do Trabalho e Emprego 
(MTE), confirmam esse quadro 
preocupante, principalmente 
em estados menos desenvol-
vidos, nos quais a inserção da 
mulher no mercado de traba-
lho sempre foi mais difícil. Em 
Alagoas, enquanto as demis-
sões das profissionais subiram 
7,1% ante os 12 meses ime-
diatamente anteriores, entre 
os homens, os desligamentos 
recuaram 9,8%. Na Paraíba, o 
fechamento de vagas entres as 
trabalhadoras foi 8,7% maior; 
entre eles, houve incremento 
de minguado 0,3%. No Piauí, 
os cortes entre as mulheres 
saltou 17,1% e, entre os ho-
mens, 3,7%. Essas discrepân-
cias mostram que a desigual-
dade no mercado de trabalho 
voltou a aumentar.

Trabalhando por conta própria 

Conta do preconceito

Pelos dados do Caged, 7,6 milhões de mulheres perderam o 
emprego neste ano. Como as demissões vão continuar, diz Tia-
go Cabral Barreira, pesquisador do Instituto Brasileiro de Eco-
nomia, da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), a tendência é 
de que parte delas migre para a informalidade, trabalhando 
por conta própria. Foi o que fez Viviane Florentino da Silva, 
26 anos, que tem vendido produtos de beleza desde o desliga-
mento de uma loja de informática, em agosto do ano passado. 
Quando as vendas estão boas, ela embolsa aproximadamente 
R$ 1,1 mil, salário que recebia como recepcionista.

Com esse valor, no entanto, Viviane só consegue bancar as 
necessidades básicas. Para ela, que é mãe de uma criança de 
apenas um ano, não será fácil retornar ao mercado de trabalho. 
“Acredito que antes era mais fácil conseguir um emprego porque 
eu não tinha fi lho. Agora, muitas portas se fecharam”, lamenta.

No comércio, os homens recebem salário médio de 

R$ 1,7 mil e as mulheres, de 

R$ 1,4 mil. Se a decisão for por demitir um homem com 10 anos 
trabalhados, somente com o pagamento da multa de

40% sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) a empresa gastará 

R$ 6,9 mil. Se o corte for de mulher com o mesmo tempo de 
casa, a despesa será de 

R$ 5,6 mil. Isso pesa na decisão dos lojistas na hora de enxu-
gar o quadro de pessoal.

Desligamentos

“A questão é: os homens estão 
sendo desligados com menos 
frequência do que as mulheres”, 
diz Fábio Bentes, economista sê-
nior da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). “É uma regres-
são. Nos anos de bonança, mais 
mulheres entraram no merca-
do. Agora, com a recessão, são 
elas as que mais sofrem com o 
fechamento de vagas formais”, 
acrescenta. A tendência, ressal-
ta Bentes, é de esse quadro se 
agravar à medida que a econo-
mia afunda. Em 2012, elas che-
garam a responder por 45,5% dos 
postos de trabalho. No fi m do 
ano passado, esse índice já es-
tava em 43,2%.

As demissões têm sido dra-
máticas para muitas mulheres. 

O Caged confirma esse dado preocupante de desemprego entre as mulheres, que pulou de 4,7% para 6,6% 

Grazielle Araújo ainda não se 
recuperou do dia em que foi 
comunicada da dispensa do 
cargo de gerente de uma loja 
de cosméticos. “Faz três meses, 
mas continuo abalada”, afirma. 
Não sem razão. “Estava me pla-
nejando financeiramente para 
comprar um imóvel. Esse so-
nho teve que ser abandonado”, 
relata. Não foi só. Com a per-
da do emprego veio o fim do 
casamento. A falta da garantia 
do salário todos os meses foi 
determinante para a desestru-
turação do relacionamento.

O que mais assusta Grazielle 
é que, olhando para a frente, não 
há perspectivas de melhoras. A 
recessão na qual o país se atolou 
está destruindo ao menos 100 
vagas com carteira assinada por 
hora. Vários amigos dela já foram 
vítimas do desemprego. “Há um 
ano, eram muitas oportunidades. 
Era chamada para várias entre-
vistas de trabalho. Hoje, até com 
indicações de amigos e familia-
res está difícil arrumar alguma 

coisa”, lamenta. A jovem cursa 
direito com a ajuda do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
e teme as condições futuras para 
o pagamento da dívida. “Não sei 
se estarei empregada quando me 
formar. Preciso de um emprego 
para honrar os compromissos 
que virão”, afi rma.

Na opinião do professor Car-
los Alberto Ramos, do Departa-
mento de Economia da Univer-
sidade de Brasília (UnB), a crise 
econômica pode estar amplifi ca-
do o preconceito contra as mu-
lheres no mercado de trabalho. 
“Existe uma lógica econômica 
que, diante da possibilidade de 
gravidez e da ausência por con-
ta dos fi lhos, o empregador ten-
da a contratar um homem. Já 
os que dão chances às mulheres 
oferecem rendimentos meno-
res, mesmo que elas sejam mais 
produtivas”, afi rma. Nos cálcu-
los de Fábio Bentes, da CNC, em 
média, os salários pagos a elas 
são 20,8% menores que os dos 
homens.

O ministro da Fazenda, Joa-
quim Levy, resolveu retribuir os 
afagos que passou a receber de 
uma parte do PT, que inclui o ex-
presidente Lula. Ele fez ontem 
um elogio ao principal progra-
ma social do governo, o Bolsa 
Família, ao classifi cá-lo como 
importante por “fazer a dife-
rença” para uma parcela menos 
favorecida da população a um 
custo “pequeno”. Segundo ele, 
no geral, o custo do programa 
não é um problema, pois “traz 
milhões de pessoas para um di-

ferente passo na vida” e permite 
que os benefi ciários “participem 
da economia de mercado, es-
pecialmente no interior”. Disse 
mais: “É extremamente valioso. 
É pequena coisa que faz grande 
diferença. Representa 0,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB)”.

Na opinião do ministro, 
mais do que o Bolsa Família, 
que precisa ser bem monitora-
do, o governo deveria se preo-
cupar com a aposentadoria ru-
ral, cujas despesas não param 
de crescer, pondo em risco a 

sustentabilidade das contas pú-
blicas. Estima-se que o rombo 
com esses benefícios encosta-
rá nos R$ 100 bilhões em 2016, 
deixando o Tesouro Nacional em 
situação difícil, pois é obrigado 
a cobrir o buraco no caixa do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). “Nesse segmen-
to pode-se ter uma economia 
maior para o governo”, afi rmou.

Enquanto o ajuste na Previ-
dência não vem, Levy defendeu 
o aumento de impostos para 
fazer o ajuste fi scal. Ele reco-

nheceu que esse caminho não 
é “muito desagradável”, mas, 
neste momento de crise, não 
há outra saída. “Temos de con-
sertar nosso fi scal. Esse é o pri-
meiro e essencial passo. Criar 
imposto é muito desagradável, 
mas foi o que outros países fi -
zeram”, disse, ao lembrar que 
o governo inglês aumentou o 
imposto sobre consumo para 
reagir à crise. “E é isso que esta-
mos fazendo, ao mesmo tempo 
em que tentamos vender ati-
vos”, emendou.

OPINIÃO

Levy e os elogios ao Bolsa Família

A inadimplência do rotativo 
do cartão de crédito é a mais 
alta entre as modalidades de 
empréstimos para pessoas fí-
sicas. De acordo com dados do 
Banco Central (BC), a taxa de 
inadimplência, considerados 
atrasos acima de 90 dias, che-
gou a 38,9%, em setembro, a 
mais alta desde janeiro de 2012 
(38,3%) e a maior para o mês 
já registrada na série históri-
ca, iniciada em março de 2011.

Os bancos cobram juros 
mais caro pelo uso do rotati-
vo do cartão de crédito. Em se-
tembro, a taxa de juros chegou 
a 414,3% ao ano, muito superior 
à média dos empréstimos para 
pessoas físicas (62,3% ao ano).

O rotativo do cartão de 
crédito é a operação em que 
o cliente fi nancia o saldo deve-
dor remanescente após pagar 
somente uma parte da fatu-
ra. Também são consideradas 
como rotativo as operações de 
saque na função crédito.

O pagamento mínimo é 
de 15% do total da fatura. Ao 
deixar de pagar o valor total, o 

cliente automaticamente con-
trata uma operação de crédito, 
com incidência de juros sobre 
o saldo não liquidado.

Por meio da calculadora do 
cidadão, disponibilizada pelo 
BC na internet, é possível ve-
rifi car quanto custa e quanto 
tempo leva para quitar a dívida. 
A ferramenta também compa-
ra os custos de outras modali-
dades de empréstimos.

Por exemplo, ao fazer o pa-
gamento de R$ 150 mensais de 
uma dívida de R$ 1 mil, com 
taxa de 414,3% ao ano, o con-
sumidor levará 13,9 parcelas 
para quitar a fatura. O custo to-
tal fi cará em R$ 2.089,21, sen-
do R$ 1.089,21 de juros.

Já o empréstimo consigna-
do de R$ 1 mil, com pagamen-
to de R$ 150 por mês, a dívi-
da chega a R$ 1.062,79, sendo 
R$ 62,79 de juros. Para quitar 
a dívida, serão 7,1 parcelas e 
taxa de juros de 27,56% ao ano. 
No caso do crédito pessoal, a 
dívida chegaria a R$ 1.255,49, 
com taxa de 118,26% ao ano, 
em 8,4 parcelas.

A emissão da Guia Úni-
ca do Simples Doméstico 
apresentou problemas on-
tem, primeiro dia em que o 
documento ficou disponível 
no portal eSocial. Durante a 
manhã, a Agência Brasil fez 
tentativas para acessar a guia, 
sem sucesso. A Receita Fede-
ral confirmou as dificuldades 
e disse que trata-se de uma 
instabilidade momentânea.

De acordo com a Receita, 
o Serviço Federal de Processa-
mento de Dados (Serpro) atua 
para restaurar a normalidade. 

Na guia do Simples Doméstico 
estão incluídos os tributos que 
os patrões de empregados do-
mésticos devem pagar, como a 
contribuição previdenciária e 
o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS).

O documento pode ser 
pago sem multa até a pró-
xima sexta-feira (6). O pa-
gamento pode ser feito em 
qualquer agência ou canais 
eletrônicos disponíveis pela 
rede bancária. O Fisco espe-
ra a adesão de 1,2 milhão de 
trabalhadores ao sistema.

O Índice de Confi ança do Co-
mércio (Icom), da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), teve um recuo 
de 2,3% em outubro. O indicador 
chegou a 80,6 pontos, atingin-
do, pela sexta vez consecutiva, 
o menor nível da série históri-
ca, iniciada em março de 2010.

Os empresários do comér-
cio estão mais pessimistas em 
relação ao futuro, já que o Ín-
dice de Expectativas do Icom, 
que avalia a opinião em rela-
ção aos próximos meses, caiu 
3,7%. O maior motivo para a 
queda é a menor confiança 
na evolução das vendas nos 
próximos três meses. O Índi-

ce da Situação Atual do Icom, 
que mostra o grau de satisfa-
ção com o momento presente, 
aumentou 0,8% em outubro, 
depois de recuos de 12,2% em 
agosto e 10,3% em setembro.

De acordo com a FGV, o 
comércio entra no quarto 
trimestre do ano insatisfei-
to com os níveis de deman-
da atual e prevendo vendas 
fracas ao final do ano. O co-
mércio é atualmente o mais 
pessimista entre os quatro 
grandes setores monitorados 
mensalmente pelas sondagens 
da FGV (comércio, indústria, 
serviços e construção civil).

A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) aprovou a re-
dução da alíquota do Imposto 
de Importação das sardinhas 
congeladas. Com a medida, 
a alíquota caiu de 10% para 
2%, pelo período de seis me-
ses. O imposto reduzido é li-
mitado a uma cota de 30 mil 
toneladas.

A medida foi motivada 
pela necessidade de garantir 
a oferta do produto no mer-
cado nacional, durante o perí-
odo de interrupção da pesca, 

em cumprimento à legislação 
ambiental brasileira.

A Camex também redu-
ziu, de 14% para 2%, por 12 
meses, as alíquotas de impor-
tação dos inseticidas à base 
de fosfato de alumínio. Este 
tipo de inseticida é usado para 
controle de pragas de produ-
tos armazenados a granel ou 
ensacados, em armazéns. As 
resoluções Camex 102  e 103, 
que determinam as reduções, 
foram publicadas hoje no Di-
ário Ofi cial da União.



www.oimparcial.com.br/urbano

+

São Luís, segunda-feira, 2 de novembro de 2015

URBANO
PRAGA 

Incomodante 
proliferação de 
muriçoca em SL
O final do período chuvoso e começo do período seco é o clima ideal para a proliferação dos 
mosquitos que vêm incomodando boa parte da população de São Luís durante esses dias 

SAFIRA PINHO

A
quele barulhinho que in-
comoda e uma picada que 
pode trazer alergia e noites 
de sono perdidas. Assim é 

o mosquito culex quinquefascia-
tus, conhecido popularmente como 
muriçoca ou pernilongo. O maior 
período de infestação dele corres-
ponde ao final do período chuvoso 
e começo do período seco, quando 
os criadouros se estabilizam. Mas, 
o fator determinante para a pro-
liferação da espécie são as condi-
ções sanitárias da cidade, ou seja, 
ambientes que não possuem sa-
neamento básico têm mais pro-
babilidade de manifestação da 
muriçoca.

As chuvas oferecem um maior 
número de coleções hídricas para 
a proliferação dos mosquitos. Por-
tanto, contribuem para aumentar 
a infestação. Porém, estudos rea-
lizados pelo professor e pesqui-
sador do Departamento de Bio-
logia da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), José Macário, 
mostram que a presença da mu-
riçoca está geralmente associada 
às áreas urbanas com deficiências 
de saneamento, pois o mosquito 
se prolifera em águas poluídas, ri-
cas em matéria orgânica, embo-
ra possa também ser encontrado 
em águas pobres desse conteúdo.  

Mesmo no período seco, é pos-
sível ter ocorrências do mosquito, 
tudo vai depender das condições 
do tratamento de esgoto de uma 
residência e até mesmo as situa-
ções de terrenos baldios. Conforme 
Macário, vale ressaltar que mora-
dias em áreas urbanas de eleva-
do padrão socioeconômico podem 
também abrigar importantes cria-
douros, como caixas de gordura, 
fossas sépticas, piscinas não tra-
tadas, entre outros.

“Os habitantes das proximida-

Saiba mais da prevençãoDicas de repelente caseiro 

Entre as medidas para prevenir a proliferação do mosquito 
estão as intervenções permanentes em ambientes que possam 
servir de criatórios para o mosquito, não permitir acúmulo de 
água, retirar lixo sólido de canais para permitir o fluxo de água,  
ações que impedem a  reprodução do mosquito.

Algumas ações podem ser adotadas:
- Educar e prover meios para disposição, coleta e destina-

ção adequada de resíduos sólidos.
- Limpeza periódica de canais, valetas, riachos, córregos e 

similares, com remoção de vegetação aquática e de lixo, retifi-
cação ou desassoreamento do canal de escoamento, para per-
mitir o fluxo normal da água; recomenda-se também a lim-
peza da vegetação das margens.

 - Controle constante da vegetação aquática e marginal, 
bem como a remoção de entulhos nas grandes coleções hídri-
cas, reduzindo a disponibilidade de abrigo para os adultos.

- Vedação correta de tanques, tonéis e outros recipientes 
usados para armazenamento de água.

- Vedação completa e manutenção de fossas (inclusive com 
telagem do suspiro) ou, quando isso não for factível, uso de ca-
madas flutuantes de chumaço de isopor sobre a lâmina de água.

Um excelente repelente caseiro para o mosquito é o de cra-
vo-da-índia, muito utilizado por pescadores, porque o cravo 
da índia é rico em óleo essencial e em eugenol, uma proprie-
dade inseticida que afasta mosquitos, moscas e formigas. Veja 
a receita:

Ingredientes:
500 ml de álcool de cereais;
10 g cravo da índia;
100 ml de óleo de amêndoas, mineral ou outro qualquer.

Modo de preparo:
Coloque o álcool e o cravo da índia num frasco escuro com 

tampa ao abrigo da luz por 4 dias. Mexa esta mistura 2 vezes 
por dia, de manha e à noite. Coe e junte o óleo corporal, agi-
tando ligeiramente. Coloque o repelente num recipiente spray 
e aplique na pele diariamente. 

Pulverize o repelente caseiro em toda região do corpo ex-
posta ao mosquito, como braços, rosto e pernas, e reaplique o 
repelente sempre que praticar esporte, suar, ou molhar-se. O 
tempo de duração do repelente na pele é de 4 horas.

Segundo especialistas, cada organismo reage de uma forma as picadas. Umas causam até sérias alergias 

Os habitantes das proximidades dos 
criadouros dos mosquitos como esgoto a 
céu aberto, lagos e riachos poluídos sofrem 
diretamente os impactos da infestação

José Macário, pesquisador

especial crianças e idosos, são 
geralmente mais suscetíveis aos 
processos alérgicos, que culmi-
nam com ulcerações na pele ou 
dermatites”, afirmou Macário.

Quem sofre com as picadas 
da muriçoca é a dona de casa 
Graça Silva, moradora do bair-
ro, Chácara Itapiracó. Há mais 
de 15 anos, principalmente no 
período da noite, o incomodo é 
maior. “À noite eu não consigo 
dormir direito, porque aumenta 
o número de insetos, a escuri-
dão favorece as picadas e além 
daquele barulho desagradável. 
Uso repelente e durmo de calça, 
mas são muitas e incomodam 
bastante”.

Segundo José Macário, a mu-
riçoca tem hábito noturno. A sua 
atividade inicia-se com o crepús-
culo vespertino, avança por toda 
a noite e decresce próximo ao 
amanhecer, por isso é comum 
vê-las neste horário.

des dos criadouros dos mosquitos, 
como esgoto a céu aberto, lagos e 
riachos poluídos, sofrem direta-
mente os impactos da infestação”, 
ressalta o pesquisador.

Segundo ele, o principal pro-
blema causado pela muriçoca é 
o incômodo provocado por suas 
picadas, pois as fêmeas são he-
matófagas. Elas sugam o sangue 
humano e de animais necessário 
para completar o ciclo reprodu-
tivo. Após a alimentação sanguí-
nea, cada fêmea leva em média 

uma semana para digerir o san-
gue e amadurecer os dois ovários. 
Depois está pronta para desovar e 
faz em água acumulada nas casas, 
inclusive água suja de ralo de ba-
nheiro e de caixas de esgoto.

Reações diferentes

Cada organismo humano pode ter 
uma reação diferente diante da 
picada do mosquito.  “Em situ-
ações de elevada exposição às 
picadas, alguns indivíduos, em 

RELIGIÃO

Celebração dos 30 anos 
da Pastoral da Juventude 

GLADYS ALVES

“Celebrando a memória, 
faremos jovem e linda a nos-
sa história”. Com esse tema, a 
Pastoral da Juventude celebrou 
durante toda a noite e madru-
gada de sábado os 30 anos de 
organização na Arquidiocese 
de São Luís. O evento aconte-
ceu no ginásio do Centro de 
Ensino Médio Colégio Mara-
nhense Marcelino Champag-
nat (antigo Marista) e contou 
com a presença de aproxima-
damente mil pessoas.

 Uma noite inteira com 
várias atrações culturais e re-
ligiosas para comemorar com 
os grupos de base das diver-
sas comunidades, bem como 
com os/as militantes, coorde-
nadores/as, assessores/as e em 
comunhão com toda igreja e 
a sociedade em geral, as três 
décadas de atuação da PJ na 
Arquidiocese.

Na ocasião, o secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Bira do Pindaré, afir-
mou que a Pastoral da Juven-
tude teve um papel indispen-
sável na vida dos jovens que 
começaram em 1985 para to-
dos que estão até hoje dando 
continuidade a esta história. 
“Eu posso dar meu testemu-
nho, se não fosse a PJ não se-
ria o que eu sou hoje. Pois a 
PJ marca a vida de quem pas-
sa por ela. Estamos aqui cele-
brando e estes 30 anos com o 
desejo que ela possa prosseguir 
e continuar resgatando jovens 
que estão vulneráveis as dro-
gas e expostos a todo tipo de 
violência. Este é o nosso sonho 
e a nossa luta”, falou.

Os jovens rezaram, dança-
ram, louvaram e agradeceram. 
A programação da celebração 
dos 30 anos da PJ é parte da pro-
gramação do Dia Nacional da 
Juventude (DNJ), que em 2015 
também comemora 30 anos de 
realização em todo o país.

Em comunhão com a mís-
tica dos 30 anos, a organização 
do evento, destaca que a cele-
bração deste sábado terá vários 
momentos especiais, que tem 
como público-alvo, tanto os pe-
joteiros de outrora, que inicia-
ram a organização da PJ na Ar-
quidiocese, quanto os jovens 
que continuam essa história 
nos grupos de jovens espalha-
dos por todas as 54 paróquias.

Preparação

Segundo o coordenador Del-
mar Matias, este ano de 2015 
o DNJ teve uma importância 
maior: foi uma grande cele-
bração dos 30 anos de organi-
zação da PJ na Arquidiocese 
de São Luís. A ideia surgiu há 
dois anos em assembleia da PJ 
e, desde então, a coordenação 
começou a trabalhar.

 O coordenador explicou-
que a festa teve dois públicos 
especiais: todos os grupos de 
base e a linda juventude da nos-
sa arquidiocese que constrói 
essa história hoje. Entretanto, 
essa celebração não é somente 
para a juventude atual, existiu 
o segundo público que foi es-
sencial, todos que participaram 
dessa história nas décadas de 
1970 aos anos 2000. “É Muito 
gratificante saber que antes de 
nós tiveram pessoas que come-
çaram uma organização da PJ. 
Que até hoje ela existe e que 
fazemos parte dela", relatou.

Os jovens passaram a ma-
drugada animados, até aque-
les que participavam do evento 
pela primeira vez estavam entu-
siasmados. Era o caso do jovem 
Ryan Gleyton Martins,13 anos 
da Paróquia Nossa Senhora da 
Penha, ele falou que a progra-
mação foi perfeita desde a Santa 
Missa até o envio final. “A progra-
mação prendeu nossos olhares, 
com certeza este é o primeiro de 
muitos que irei participar. Foi 
muito bom", finalizou.

Os jovens passaram a ma-
drugada toda celebrando e, às 
6h, caminharam do Antigo Ma-
rista até o Santuário de Nossa 
Senhora da Conceição, onde fo-
ram acolhidos e receberam uma 
bênção de envio de volta para 
os seus lares.

História da 
Pastoral 

A história da Pastoral 
da Juventude no Brasil 
começa pelos anos 60 
com a Ação Católica 
Especializada (JAC, JEC, 
JOC e JUC), se fortaleceu 
nos anos 70 e ganhou 
corpo nos anos 80. Não 
podemos negar que 
aprendemos muito da Ação 
Católica, da Teologia da 
Libertação, da Pedagogia 
do Oprimido. No final da 
década de 70 e no início 
dos anos 80, a Igreja vivia 
um período de grandes 
expectativas, pois Medellín 
e Puebla trouxeram novos 
ares para a ação pastoral 
com a opção concreta pelos 
pobres e pelos jovens. Esta 
opção possibilitou ampliar 
o trabalho que vinha 
sendo desenvolvido com a 
juventude em movimento, 
para a construção de uma 
proposta mais orgânica.
A Arquidiocese de São 
Luís, assim como as 
outras dioceses do Brasil, 
passou, então, a organizar 
a evangelização dos jovens 
em pequenos grupos 
(entre 12 a 25 jovens) e, 
para melhor acompanhar 
a organização e formação 
dos jovens, iniciou-se a 
articulação de encontros 
com o propósito de 
melhorar a comunicação e 
proporcionar o intercâmbio 
e a sistematização de 
experiências.
A PJ, no seu todo, foi 
valorizando e incluindo 
em sua caminhada novas 
experiências de trabalho 
com a juventude a partir 
de seu meio específico. 
Tivemos envolvimento da 
JMP (Juventude do Meio 
Popular), PJE (Pastoral 
da Juventude Estudantil), 
Juventude Universitária 
e grupos de base. Mesmo 
com pensamentos e 
pessoas de diferentes 
correntes, se conseguiu 
comungar propostas e 
dialogar. Os encontros e 
assembleias tornaram-se 
momentos ricos de refletir 
sobre o acompanhamento 
dos jovens para a vida em 
grupo. Aí, a Pastoral da 
Juventude iniciava seus 
famosos Seminários para 
Assessores, que serviram 
como laboratório e espaços 
de reflexões importantes.
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COMEMORAÇÃO

Alunos da rede 
pública ganham 
prêmio de poesia 
Kaique, Higor e Geiciane,  alunos da Unidade de Educação Básica Gomes de Sousa, localizada na 
Vila Maranhão, são os vice-campeões nacionais do Prêmio MPT na Escola, na categoria Poesia

O
s estudantes Kaique 
Magno Viana, de 10 
anos, Higor de Jesus 
Coelho Barbosa, 11 

anos, e Geiciane de Jesus Cos-
ta, 10 anos, da Unidade de Edu-
cação Básica (U.E.B) Gomes de 
Sousa, na Vila Maranhão, são os 
vice-campeões nacionais do Prê-
mio MPT na Escola, na categoria 
Conto ou Poesia, com o poema 
intitulado “Cordel do Trabalho 
Infantil”. O concurso, idealiza-
do pelo Ministério Público do 
Trabalho em parceria com o Fó-
rum Estadual de Prevenção e Er-
radicação do Trabalho Infantil 
no Maranhão (Fepetima), con-
tou com a adesão e o apoio da 
Prefeitura de São Luís, por meio 
da Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semed). O objetivo é fo-
mentar a participação de crian-
ças e adolescentes nas ações de 
mobilização, conscientização e 
prevenção do trabalho infantil.

Foi a primeira vez que as esco-
las da rede municipal participa-
ram da etapa nacional da premia-
ção. Inscreveram-se no concurso 
95 escolas da rede municipal de 
São Luís, nas categorias Conto 
ou Poesia, Esquete Teatral, Mú-
sica e Pintura. As vencedoras da 
fase regional disputaram a etapa 
nacional do certame. Além dos 
estudantes da U.E.B. Gomes de 
Sousa, conquistaram posições de 
destaque também os estudantes 
da U.E.B. Uruati (Quebra Pote), 
detentores do 4º lugar na cate-
goria esquete teatral. A U.E.B. 
Elzuíla Abreu (Turu) fi cou em 
10º lugar na categoria Música 
e a U.E.B. Sá Valle, em 11º lugar 
na categoria Pintura.

O secretário municipal de 
Educação, Geraldo Castro So-
brinho, parabenizou o desempe-
nho dos estudantes. “Em nome 
do prefeito Edivaldo, parabenizo 
o desempenho dos estudantes 
da nossa rede na edição 2015 do 
prêmio MPT na Escola. A educa-
ção é a melhor resposta possível 
para a erradicação do trabalho 
infantil e para tantas outras ma-
zelas que tentam roubar o futuro 
de nossas crianças e adolescen-
tes. Nesse sentido, este resultado 
é um indicador tanto do talento 
dos nossos estudantes quanto da 
dedicação de seus professores 
e da seriedade com que desen-

volvem seu ofício”, destacou o 
titular da Semed, Geraldo Castro.

Parceria 

O procurador do Trabalho Lu-
ciano Aragão Santos destacou a 
parceria com a Prefeitura de São 
Luís, por meio da Semed, e disse 
que a edição de 2015 do prêmio 
superou as expectativas. “A parce-
ria da Semed foi imprescindível. 
Pude perceber ainda o empenho 
e a dedicação das crianças nas 
atividades, o que com certeza foi 
fruto do alto comprometimento 
de todos e da multiplicação do 
conhecimento ministrado pe-
los professores e demais profi s-
sionais envolvidos no projeto”, 
avaliou o procurador.

Comemoração 
na Gomes de Sousa

Na U.E.B. Gomes de Sousa, o 
clima é de comemoração. Para 
compor o “Cordel do Trabalho 
Infantil”, os estudantes tiveram 
a orientação do professor Ulis-
ses Leonardo Rabelo, titular da 
turma de 5º ano da escola. Ele 
recebeu a notícia da vitória pela 
gestora da unidade de ensino. 
“Quando ela chegou na sala de 
aula para contar a notícia, fi quei 
surpreso e muito feliz. Os meni-

nos são muito bons de redação e 
já tinham a noção de rima. Ob-
tivemos uma colocação bem sa-
tisfatória”, resumiu o educador.

Kaique Magno Viana, um dos 
compositores do poema vence-
dor, é fã de leitura e escrita, de 
Artes e de Matemática. Para ele, 
o 2º lugar também foi surpre-
sa. “Fiquei até sem saber o que 
pensar quando soube, foi uma 
surpresa muito grande. Minha 
família gostou muito. Minha mãe 
disse pra eu continuar sempre 
assim, estudando muito, para 
vencer na vida”, disse o garoto, 
que tem o sonho de ser arquiteto.

Os pais de Higor e Geiciane 
também fi caram muito felizes 
com a notícia. “Pediram para eu 
continuar me esforçando nos es-
tudos”, disse Higor, que recen-
temente conquistou também o 
1º lugar da escola no concurso 
de redação promovido pelo Pro-
grama de Erradicação às Drogas 
da Polícia Militar do Maranhão 
(Proerd). Geiciane, a mais tímida 
do trio do “Cordel do Trabalho 
Infantil”, disse que adora ler, es-
pecialmente as fábulas infantis. 
“Minha mãe disse pra eu con-
tinuar assim, sendo estudiosa, 
pra eu vencer e ser feliz”.

Na U.E.B. Uruati, a esque-
te teatral “Acorda, criança, que 
não é hora de estudar” deixou 

Uma semana após ser en-
tregue pela Prefeitura de São 
Luís, a primeira etapa de re-
qualifi cação da Praça do Pes-
cador, no bairro do Desterro, já 
tem a transformação do espa-
ço compartilhada pelos mora-
dores dos bairros adjacentes 
do Centro Histórico da cidade. 
A requalifi cação da praça faz 
parte das ações da Prefeitura 
de São Luís, por meio da Sub-
prefeitura do Centro Histórico.

“Estamos devolvendo ci-
dadania, possibilidade de la-
zer e de desfrutar de espaços 
públicos de qualidade a essa 
comunidade. Queremos que a 
população da nossa São Luís, 
a cada bairro, receba as pra-
ças requalifi cadas, nos ajude a 
cuidar delas e principalmen-
te usufrua de mais qualidade 
de vida, com momentos em 
família, entre amigos ou em 
práticas esportivas e passeios 
nesses espaços”, comentou o 
prefeito Edivaldo.

As obras da segunda eta-
pa, já iniciadas, são fruto de 
parceria com a Superinten-
dência Regional do Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) e 
a construtora Escudo, como 
parte de compensação am-
biental. O projeto foi elabo-
rado pela equipe técnica da 
Fundação Municipal do Pa-
trimônio Histórico (Fumph), 
presidida pelo arquiteto Aqui-
les Andrade.

“No início do próximo ano 
estaremos entregando a segun-
da etapa da requalifi cação da 
Praça do Pescador. Teremos 
então o conjunto de obras que 
propiciarão maior lazer e espa-
ço de vivência dos moradores 
de pelo menos quatro bairros 
vizinhos”, afi rma o subprefei-
to Fábio Henrique Carvalho.

Na primeira etapa foram 
investidos R$ 150 mil na cons-
trução da quadra poliesportiva, 
posto de policiamento, pista 
de cooper e paisagismo. Como 
complementação da obra, a 
Prefeitura instalou equipamen-
tos de ginástica. Segundo Fá-
bio Henrique nesta segunda 

etapa serão investidos cerca 
de R$ 80 mil.

Quadra nova

A quadra poliesportiva tem sido 
o centro de concentração de 
crianças e jovens na área. Nos 
três turnos é possível encon-
trar sempre grupos de jovens 
praticando futebol de salão. 
No fi nal da tarde desta terça-
feira (27), um grupo de jovens 
ocupava a praça promovendo 
atividades de lazer e a prática 
de esportes.

Antonio Augusto, de 69 
anos, morador do Beco do Pre-
cipício, no bairro do Desterro, 
desde a década de 1960, recor-
da de um cenário de abando-
no e insegurança. “Aqui teve 
dias em que contei mais de 60 
usuários de drogas se revezan-
do no espaço. Os moradores 
mesmo se acovardavam de 
frequentar o lugar, temendo 
serem mais uma das vítimas 
da violência”, exagera Antô-
nio Augusto.

Na segunda etapa da revita-
lização da praça será ampliada 
a pista de cooper e implanta-
da outra estação de equipa-
mentos de ginástica, além 
da instalação de playground 
para crianças, um quiosque de 
venda de coco e investimen-
to cuidadoso na iluminação 
artística, reforçando a segu-
rança “Além disso, vamos in-
vestir no paisagismo para que 
as pessoas tenham prazer e 
orgulho de contar com uma 
praça de destaque no Centro 
Histórico”, diz o subprefeito 
Fábio Henrique.

Enquanto a Prefeitura con-
clui a segunda etapa, o sub-
prefeito do Centro Histórico 
segue em tratativas com re-
presentantes de organização 
não governamental europeia 
interessada em adotar a pra-
ça. “Estamos bastante adian-
tados nas negociações. Estou 
otimista que teremos aqui um 
espaço de encher os olhos dos 
moradores e visitantes”, acre-
dita o subprefeito Fábio Hen-
rique Carvalho.

Fiquei até sem 
saber o que 
pensar quando 
soube, foi uma 
surpresa muito 
grande. Minha 
família gostou 
muito. Minha 
mãe disse pra 
eu continuar 
sempre assim

Kaique Magno, 
um dos alunos 
vencedores 

orgulhosa toda a equipe escolar. 
Sílvia Regina Pereira de Carva-
lho, professora de Artes do 8º e 
9º ano da escola, acompanhou 
todo o trabalho desenvolvido pe-
los educandos. “Houve engaja-
mento de todos: da gestora, dos 
estudantes e dos demais profes-
sores. Conseguimos fazer com 
que todos se sentissem úteis e 
valorizados e estamos muito fe-
lizes”, concluiu.

Para compor o “Cordel do Trabalho Infantil”, os estudantes tiveram a orientação do professor Ulisses Leonardo 

INVESTIMENTO

Revitalização de praça 
ganha elogios da população

A segurança mudou no bairro

 Principais praças do Centro Histórico

Para os jovens atletas que passaram a frequentar a pra-
ça, a garantia de segurança e a construção da quadra foram 
fatores que contribuíram enormemente para reaproximar 
a população do espaço antes evitado. “Isso aqui mudou a 
realidade deste lugar. Não existe mais aquele ambiente do-
minado pelas drogas”, comenta Jonathas Soares, 20 anos, 
morador da rua Jacinto Maia, estudante do turno noturno 
da Escola Modelo.

As crianças também demonstram satisfação com o novo 
espaço. Clarisse de Fátima Martins de Sousa, estudante da 
7ª série da escola Sotero do Reis, no bairro São Pantaleão, 
lembra que não havia praça para brincar até pouco dias 
atrás. “Agora temos praça e podemos brincar com nossas 
colegas do bairro”, diz a moradora da Rua Humberto de 
Campos, na Praça Grande.

Praça João Lisboa

Praça Deodoro

Praça do Pantheon

Praça Benedito Leite

Praça do Pescador

Praça da Alegria

Praça Cândido Mendes

Praça da Misericórdia

Praça da Saudade

Praça Nauro Machado

Praça Maria Aragão

Praça Gonçalves Dias

Praça Antônio Lobo

Praça Manoel Beckman

Praça Fonte das Pedras

Praça da Madrinha de Deus

Praça Demerval Rosa

Praça Catulo da Paixão Ce-
arense

Praça da Sereia

Na segunda etapa de revitalização serão investidos cerca de R$ 80 mil

TRADIÇÃO

Dia de Finados somente para alguns 
GLADYS ALVES 

O feriado de Dia de Finados, 
comemorado no dia 2 de novem-
bro, causa discussões e divide opi-
niões. Muitas pessoas aproveitam 
para ir ao cemitério e levar fl ores, 
acender velas e fazer orações para 
os seus entes queridos. Apesar 
de ser um feriado nacional, para 
muitos a data não tem nenhuma 
importância. Algumas pessoas 
aproveitam o feriado para des-
cansar, passear ou visitar fami-
liares que moram distante.

Os católicos em especial con-
sideram a data muito importan-
te e a conservam durante muitos 

anos. A preparação começa bem 
antes do dia. Na semana que an-
tecede, são feitas manutenção e 
limpeza nos túmulos, deixando-
os preparados para a visita.

A vendedora Luiza Alves con-
tou que dias antes já estava pre-
ocupada com o túmulo da fi lha, 
que fi ca no Parque da Saudade. 
Queria deixá-lo limpo e com uma 
boa aparência, para no dia es-
tar tudo pronto. “Há três anos, 
acordo cedo para ir ao túmulo 
da minha fi lha para levar fl ores, 
acender vela e fazer orações. É 
um momento que faço em me-
mória a ela e aproveito para cho-
rar, desabafar”, relatou. 

Evangélicos 

Luiza acrescentou ainda que geral-
mente não vai só. A família intei-
ra acompanha ela à visita. Para os 
evangélicos, a data é um dia como 
outro qualquer, apesar de ser feria-
do. “Altera a rotina, pois é um dia 
que não trabalho. Posso aprovei-
tar para passar o dia com a famí-
lia, passear ou apenas descansar. 
Porém, não tem nenhum signifi -
cado esta data para mim e para 
minha família”, afi rmou a profes-
sora Mônica Paz.

Além dos católicos e evangéli-
cos, há algumas pessoas que cos-
tumam ir ao cemitério apenas por 

tradição, pois os pais ensinaram 
desde criança que era um dia im-
portante, onde se devia respeitar 
os mortos. É o caso do mecânico 
Francisco Lopes, que contou que 
praticamente todos os anos visi-
tava com a mãe o cemitério para 
acender velas para a avó. Ele con-
fessa que não entendia muito bem 
o que acontecia, mas gostava de 
ir. “No ano que não visitávamos 
o cemitério, minha mãe acendia 
as velas em um canto do quintal 
e nos colocava para fazer orações 
com ela. Então, hoje em dia prati-
co a tradição de ir ao cemitério e 
tento passar para os meus fi lhos 
a importância da data”, fi nalizou.
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PLACAR DO BRASILEIRÃO 

Atlético 0 x 3 Corinthians; Fluminense 1 x 0 Vasco; Santos 2 x 1 
Palmeiras; Grêmio 2 x 0 Flamengo; Chapecoense 0x0 Atlético-
PR;  Avaí 1 x 1 Cruzeiro; São Paulo 3 x 0 Sport; Ponte Preta 1 x 0 
Joinville; Coritiba  1 x 1 Figueirense; Goiás 2 x 1 Internacional. 

SAMPAIO X ABC

Truque 
do chapéu
Meia Nádson marca três vezes e assume a artilharia do Sampaio na Série B, reacendendo a 
chama e fazendo crescer as esperanças de classificação do time tricolor à Série A do Brasileiro

GEORGE RAPOSO

A
pós treze jogos fora de 
casa, enfi m, o Sampaio 
Corrêa voltou a vencer 
na Série B do Campeo-

nato Brasileiro, diante do ABC, 
em Natal, impulsionado, prin-
cipalmente, pela atuação do 
meia Nádson, que marcou um 
“hat-trick” (truque do chapéu), 
ou seja, balançou as redes em 
três oportunidades no triunfo 
tricolor.

A expressão inglesa designa-
da para afi rmar que um mes-
mo jogador marcou três gols em 
um só jogo, remonta aos tempos 
da origem do futebol ainda na 
Europa, quando na metade do 
século XIX os mágicos ingleses 
popularizaram um truque que 
consistia em tirar um coelho de 
dentro de uma cartola.

Certa noite, com a casa lota-
da, um mágico mais ousado re-
solveu tirar mais de um coelho 
de dentro de sua cartola. Acabou 
o espetáculo tirando três ani-
mais de seu chápeu, arrancando 
aplausos entusiasmados dos fãs 
de mágica. Na mesma época, em 
um jogo de cricket, esporte po-
pular na Inglaterra, um jogador 
marcou três pontos consecuti-
vos e os jornais do país resolve-
ram nomear sua atuação com a 
expressão “hat-trick”.

Logo, com a popularização 
do futebol, o termo foi empres-
tado e até os dias de hoje quan-
do um jogador marca três gols 
em um mesmo jogo, afi rma-se 
que ele marcou um “hat-trick”, 
como foi o caso de Nádson.

A atuação do meia, com 
mais liberdade no esquema tá-
tico montado pelo técnico Léo 
Condé, foi uma das melhores de 
um jogador do Sampaio na Série 
B. Contando com a ajuda de um 
bom retorno de Válber e tam-
bém da participação de Jheimy.

Vale ressaltar que a outra 
vez, em 2015, que um jogador 
do Tricolor marcou um “hat-tri-
ck” também ocorreu fora de casa, 

ATUAÇÕES

RODRIGO: fez uma boa defesa quando o jogo estava 0 a 0 e de-
monstrou segurança nas saídas de bola. Não teve culpa nos gols.

DANIEL DAMIÃO: boa partida na parte defensiva, não deixan-
do espaços para o ataque adversário. Subiu pouco ao ataque.

PLÍNIO: boa atuação no jogo aéreo, apesar de estar mal posicio-
nado no primeiro gol adversário.

LUIZ OTÁVIO: assim como seu companheiro, foi seguro na maior 
parte do tempo, mas uma falha ocasionou o empate do ABC.

RAÍ: foi bem no ataque, mas deixou espaço na defesa por onde 
saiu o primeiro gol. Péssimo nas cobranças de falta

LÉO SALINO: correu bastante, roubou a maioria das bolas que 
disputou, até arriscou algumas subidas ao ataque.

DIONES: falhou no segundo gol do ABC, mas foi bem controlan-
do a velocidade da partida e comandando o time do Sampaio.

NÁDSON: ótima partida. Muita movimentação, apareceu bem 
para concluir, tabelou com Jheimy e aproveitou os passes de Válber.

VÁLBER: após duas partidas fora do time titular, apareceu muito 
bem como garçom, além de recompor o meio-campo impedindo 
o avanço dos volantes adversários.

HENRIQUE: apagado na maior parte do tempo. Não mostrou o 
futebol que vinha apresentando quando entra no decorrer do jogo.

JHEIMY: não marcou, mas conseguiu servir bem a um Nádson ins-
pirado. Perdeu algumas chances, mas nada que comprometesse.

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B 

Participantes  PG J V E D GP GC S %

1ºBotafogo-RJ 65 33 19 8 6 57 25 32 65.7
2ºAmérica-MG 57 33 17 6 10 47 36 11 57.6
3ºVitória-BA 57 33 16 9 8 51 33 18 57.6
4ºBahia-BA 54 33 14 12 7 44 33 11 54.5
5ºSampaio 53 33 14 11 8 46 36 10 53.5
6ºSanta Cruz 52 33 15 7 11 49 40 9 52.5
7ºPaysandu 52 33 15 7 11 43 34 9 52.5
8ºNáutico-PE 52 33 15 7 11 42 40 2 52.5
9ºBragantino 51 33 16 3 14 48 50 -2 51.5
10ºLuverdense 48 33 13 9 11 40 33 7 48.5
11ºCRB-AL 44 33 12 8 13 37 40 -3 44.4
12ºParaná-PR 43 33 11 10 12 37 36 1 43.4
13ºAtlético-GO 43 33 10 13 10 29 34 -5 43.4
14ºOeste-SP 41 33 10 11 12 33 37 -4 41.4
15ºCriciúma 39 33 9 12 12 29 38 -9 39.4
16ºMacaé-RJ 38 33 9 11 13 40 46 -6 38.4
17ºCeará-CE 35 33 9 8 16 34 48 -14 35.4
18ºABC-RN 28 33 5 13 15 35 54 -19 28.3
19ºBoa Esporte 24 33 5 9 19 28 48 -20 24.2
20ºMogi Mirim 22 33 4 10 19 29 57 -28 22.2

quando Robert marcou os três 
gols da vitória diante do Ceará, 
em Fortaleza.

A atuação mágica de Nádson, 
que vestiu a camisa 10 mesmo 
com o retorno de Válber, rendeu 
ao meia a artilharia do Sampaio 

na Série B com nove gols, su-
perando Jheimy, que tem oito. 
Além disso, reacendeu a chama 
do acesso e colocou o time a ape-
nas um ponto de diferença do 
sonhado G-4.

O Tricolor agora tem dois jo-

gos dentro de casa para conse-
guir somar o máximo de pontos 
para entrar defi nitivamente no 
grupo dos quatro primeiros. E o 
torcedor boliviano tem que com-
parecer ao Castelão para, quem 
sabe, tirar o chápeu.

Nádson voltou a praticar bom futebol e reviveu grandes emoções ao balançar as redes adversárias  

 COM A MÃO NA TAÇA

NA VILA 

Vitória incontestável do 
Corinthians sobre o Galo 

Santos vence o Palmeiras e
segue no G4 do Brasileirão

Na considerada ‘final an-
tecipada’ do Campeonato 
Brasileiro, o Corinthians ven-
ceu o Atlético-MG, por 3 a 0, 
no Independência, em Belo 
Horizonte, pela 33ª rodada. 
O resultado mantém o time 
paulista na liderança, agora 
com 73 pontos. Onze a mais 
que o Atlético, segundo co-
locado, com 62. Uma vitória 
sobre o Coritiba, no próximo 
fim de semana, pode garan-
tir a taça ao time do Parque 
São Jorge.

Esta foi a sétima partida sem 
derrota do Corinthians no Bra-
sileirão. O último revés acon-
teceu frente ao Internacional, 
por 2 a 1, em Porto Alegre, na 
26.ª rodada. Depois disso o 
time paulista venceu seis ve-
zes (Santos, Figueirense, Goiás, 
Atlético-PR, Flamengo e agora 
Atlético-MG) e empatou uma 

única vez, com a Ponte Preta, 
em Campinas.

O duelo também marcou a 
100.º partida de Jadson com a 
camisa do Corinthians. O meia 
chegou ao clube no ano passa-
do, vindo do São Paulo. Mar-
cou 23 gols e tornou-se peça 
importante no esquema táti-
co de Tite. Quer coroar estes 
números com o inédito título 
Brasileiro, que ainda não tem 
na carreira.

Nas últimas cinco rodadas 
o Corinthians enfrentará três 
times que lutam contra o re-
baixamento: Coritiba (casa), 
Vasco (fora) e Avaí (casa). E 
ainda terá pela frente o clás-
sico contra o São Paulo (casa) 
e o Sport (fora).

Já o Atlético-MG terá pela 
frente Figueirense (fora), São 
Paulo (fora), Goiás (casa), Grê-
mio (fora) e Chapecoense (casa).

Na “prévia” da decisão da 
Copa do Brasil, o Santos der-
rotou o Palmeiras por 2 a 1, na 
Vila Belmiro, pela 33ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. O 
resultado manteve o Peixe na 
quarta posição da competição 
e complicou o alviverde, que 
caiu para o 9º lugar, 5 pontos 
atrás do G-4.

Aos poucos, o Santos foi 
dando velocidade ao jogo e con-
seguiu abrir o placar no con-
tra-ataque. Aos 27, Lucas Lima 
abriu para Zeca, que cruzou 
na medida para Thiago Maia. 
O volante apareceu livre na 
área e fi nalizou de primeira 
sem chances para Prass. 1 a 0.

Nos acréscimos, as duas 
equipes perderam duas chances 

claras. Aos 47, Robinho fi cou 
com a sobra livre na pequena 
área, mas pegou mal na bola 
e mandou por cima do gol. Já 
no lance seguinte, no contra-
ataque, Gabriel limpou Fernan-
do Prass e bateu. Vitor Hugo 
tirou em cima da linha, mas 
a bola voltou para o atacan-
te do Santos, que chutou pra 
fora sem goleiro de maneira 
inacreditável.

Na volta do intervalo, o Peixe 
ampliou a vantagem logo aos 
3 minutos. Gabriel fez cruza-
mento perfeito para Ricardo 
Oliveira, que conseguiu se li-
vrar da marcação e completou 
de cabeça na pequena área: 2 a 
0. Foi o 20º gol do artilheiro do 
Brasileirão no torneio.

Ricardo Oliveira aumentou sua marca de artilheiro no Brasileirão

RESULTADOS DA SÉRIE B

PRÓXIMOS JOGOS

Boa Esporte-MG 1 x 2  América-MG
Oeste-SP 1 x  0  Liverdense
Santa Cruz-PE 2 x 0 Criciúma
Paraná-PR 3 x 0 Macaé
Atlético-GO 0 x 1 Bragantino-SP
Botafogo-RJ 1 x 0 Bahia-BA
Vitória-BA 2 x 3 Náutico-PE
Mogi Mirim  0 x  2 Ceará-CE
Paysandu 5 x 1  CRB-AL
ABC-RN        2 x 3 Sampaio Corrêa-MA

Bragantino-SP  x  Mogi Mirim-SP
América-MG x Paysandu-PA
Ceará-CE  x  ABC-RN
Luverdense-MT x  Boa Esporte-MG
Criciúma-SC x Botafogo-RJ
Bahia-BA x  Santa Cruz-PE
Macaé-RJ x Vitória-BA
Náutico-PE x Paraná-PR
Sampaio Corrêa-MA x Oeste-SP
CRB-AL x Atlético-GO
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PARALÍMPICO

Brasil volta com
 35 premiações
Edson Pinheiro fecha campanha brasileira com medalha de prata no Mundial Paralímpico 
de Atletismo. Velocista faz melhor tempo de sua vida na final dos 100m classe T38, em Doha

U
ma medalha de pra-
ta com Edson Pinhei-
ro nos 100m da classe 
T38 fechou a campanha 

brasileira no Mundial Paralím-
pico de Atletismo, que foi dispu-
tado em Doha, no Catar. Edson 
cravou o melhor tempo da sua 
vida e colocou o Brasil pela 35ª 
vez no pódio na competição. Fo-
ram oito medalhas de ouro, 14 
de prata e 13 de bronze, o que 
deixou a Seleção na sétima po-
sição no quadro geral de meda-
lhas do evento. 

 Edson completou os 100m 
em 11s23 - novo recorde das 
Américas. O acreano foi supe-
rado apenas por Jianwen Hu, 
da China, que registrou o tem-
po de 11s08. Outro chinês, Wen-
jun Zhou, completou o pódio da 
prova ao cravar 11s37. Esta foi a 
terceira medalha de Edson em 
Mundiais de Atletismo – ele já 
havia conquistado dois bronzes. 

"Foi uma disputa muito forte, 
mas fi z o melhor tempo da minha 
vida aqui em Doha. Já havia cor-
rido 11s25 em Toronto e, agora, 
fi z 11s23. Para os Jogos Paralím-
picos do Rio-2016, quero baixar 
ainda mais esta marca, abaixo de 
11s20.  Foi um ano maravilhoso 
para mim, e terminar com uma 
medalha é muito bom", disse o 
atleta de 36 anos. 

Além da conquista de Edson, o 
Brasil chegou a faturar outra me-
dalha de prata. Alice Corrêa, Jeru-
sa Geber, Jhulia Karol e Terezinha 
Guilhermina terminaram o reve-
zamento 4x100m feminino, clas-

ses T11-13, na segunda posição, 
atrás apenas das chinesas. No en-
tanto, acabaram desclassifi cadas.  

A equipe espanhola - quarta 
colocada da prova - protestou con-
tra a largada do guia Fábio Dias, 

que corre com Jhulia Karol.  A ale-
gação foi de que o guia não esta-
va com os quatro apoios no chão 
na hora do tiro de partida. O júri 
de apelação acatou a reclamação 
da Espanha e retirou as brasilei-

ras da prova. O Brasil contestou, 
em vão, a decisão. 

 O Mundial Paralímpico de Atle-
tismo foi disputado por 1.315 atle-
tas (incluindo atletas-guia) de 88 
países. A competição ocorreu en-
tre os dias 22 e 31 de outubro, em 
Doha, no Catar. A China terminou 
em primeiro lugar no quadro de 
medalhas com 41 de ouro, 26 de 
prata e 18 de bronze, seguida da 
Rússia com 24 ouros, 21 pratas e 
24 bronzes. A próxima edição do 
evento já tem local: Londres, na 
Grã-Bretanha, será a sede em 2017.  

De volta ao Brasil

A Seleção Brasileira de atletismo 
paralímpico retornou ao país  on-
tem . Todos os atletas e a comissão 
técnica chegam ao Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos no voo 
773 da Qatar Airways, com previ-
são para as 17h35 (pelo horário 
de Brasília).

8
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Número de medalhas 
de ouro para o Brasil

Número de confronto 
entre os dois tenistas 

A brasileira Patrícia Freitas 
conquistou ontem sua segun-
da medalha em Copa do Mun-
do de Vela em 2015. No evento 
realizado pela ISAF (Federação 
Internacional de Vela), em Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes, a 
atleta do windsurf faturou mais 
um bronze ao chegar em tercei-
ro lugar na regata fi nal. 

A brasileira fi cou atrás da in-
glesa Bryony Shaw, primeira co-
locada com 12 pontos perdidos, 
e Flavia Tartaglini, segundo lugar 
com 21 pontos perdidos. Ao fi m 
da competição, Patricia obteve 
29 pontos perdidos.

A velejadora abriu a competi-
ção, no último dia 29 de outubro, 
em sexto lugar. No segundo dia 
de competição, Patrícia ganhou 
a primeira regata e foi segundo 
lugar na segunda regata do dia, 
garantindo então pontos para 
subir no ranking. Desde então, 

manteve o terceiro lugar até a 
classifi cação para a medal race, 
realizada na manhã de ontem.

"Estou muito contente com 
o resultado. Abu Dhabi nos re-
cebeu com condições de vento 
parecidas com a Baia de Guana-
bara, ventos rodados, de terra, 
de fraco a médio, e estava muito 
rápida. Esse resultado foi impor-
tante para mostrar que, apesar 
de um resultado abaixo do es-
perado no mundial, sigo entre 
as melhores. Na luta para que a 
CBvela e o COB contratem um 
técnico para mim. Acho que esse 
é um resultado que não pode ser 
ignorado", comentou Patrícia.

Neste ano de 2015, Patrícia 
conquistou o bicampeonato nos 
Jogos Pan-Americanos, além de 
sua primeira medalha em uma 
Copa do Mundo de Vela, na eta-
pa de Hyères, na França, bronze. 
Após a sequência de competi-

MUND IAL

VÔLEI

Patrícia Freitas é bronze no windsurf 

Maranhão fica em 5º lugar

TÊNIS

FÓRMULA

Federer bate Nadal e 
fatura troféu na Suíça

Rosberg vence GP do 
México de ponta a ponta 

Depois de dois anos, Roger 
Federer e Rafael Nadal voltaram 
a se enfrentar ontem, na decisão 
do Torneio da Basileia. Ao contrá-
rio de boa parte dos 33 confron-
tos anteriores, foi o tenista suíço 
quem levou a melhor, venceu por 
2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 
e 6/3, e faturou o sétimo troféu.

Foi apenas mais um capítulo 
naquela que é a principal rivalida-
de do tênis nos últimos tempos. 
Se Nadal venceu 23 vezes diante 
de Federer, o suíço levou a melhor 
ontem para faturar mais um tro-
féu na carreira.

Federer não vencia Nadal des-
de 2012, mas  ontem a história foi 
diferente. No primeiro set, o suíço 
teve certa tranquilidade. Seu serviço 
foi pouco ameaçado e, em com-
pensação, ele conseguiu uma que-
bra no quinto game e outra já na 
reta final para garantir a vantagem.

Mas Nadal não costuma se en-
tregar fácil, muito menos quando 
o confronto é diante de Federer. 
Mesmo longe da melhor forma, 
graças a uma série de problemas 
físicos nos últimos anos, o espa-
nhol endureceu o confronto e o 
levou equilibrado até o 11.º game, 
no qual aproveitou seu único bre-
ak point para fechar.

Só que Federer vive mesmo fase 
bastante superior à do rival. No set 

A Seleção Maranhense de Vo-
leibol, categoria Juvenil Masculino, 
terminou apenas na quinta coloca-
ção do Campeonato Brasileiro de 
Seleções da segunda divisão.  Com 
o resultado, o Maranhão garantiu 
sua permanência na segunda di-
visão em 2016.

Em partida disputada no Centro 
de Desenvolvimento do Voleibol 
(CDV) em Saquarema-RJ, a equi-
pe Maranhense derrotou Alago-

as por 3 sets a 0, com parciais de 
26x24,25x22 e 31x29.

A equipe campeã do Brasileiro 
de Seleções, foi o a seleção Para-
ense. Na grande fi nal da competi-
ção, derrotou Sergipe pelo placar 
de 3 sets a 1, com as parciais de 
23x25,25x19, 25x23e 25x19

O CBS teve a participação de 15 
equipes divididas em quatro gru-
pos. Os dois primeiros de cada cha-
ve avançaram para as quartas de 

fi nal. Os terceiros colocados dis-
putaram de 9º a 12º e os quartos 
colocados disputaram de 13º a 15º.

Para 2016 o CBS voltará a ter 
três divisões: divisão especial, que 
reúne a elite, terá apenas oito par-
ticipantes, mesmo número da se-
gunda e terceira divisões. Os qua-
tro melhores deste ano se juntam 
aos quatro rebaixados da Especial 
de 2015. As seleções que fi carem 
de 5º a 12º, estarão na 2ª divisão. 

A expectativa de uma cor-
rida de sobrevivência devido 
à baixa aderência e à possi-
bilidade de quebras não se 
confi rmou e o grande públi-
co que lotou o circuito Her-
manos Rodriguez para o re-
torno do GP do México, após 
23 anos, assistiu a um passeio 
das Mercedes. Mesmo tendo 
o companheiro Lewis Hamil-
ton próximo por toda a prova, 
Nico Rosberg se segurou na 
ponta e venceu. Valtteri Bot-
tas, da Williams, foi o tercei-
ro.Entre os brasileiros, Felipe 
Massa foi o sexto colocado e 
Felipe Nasr abandonou, com 
problemas nos freios.

Apesar da pressão de Ha-
milton, Rosberg manteve a 
ponta na largada. Mais atrás, 
Vettel tocou-se com Ricciardo 
e teve um furo no pneu, cain-
do para último. Kvyat, então, 

pulou para terceiro, seguido 
pelo companheiro de Red Bull 
e por Bottas. O fi nlandês e Feli-
pe Massa protagonizaram um 
forte duelo na primeira volta, e 
Verstappen se aproveitou para 
superar o brasileiro. Perez, Sainz 
e Hulkenberg completavam o 
top 10 e Felipe Nasr manteve 
o 15º lugar.

Nas últimas voltas, Hamil-
ton ainda tentou ensaiar uma 
pressão para cima de Rosberg, 
mas o alemão demonstrou um 
ritmo superior. Com o resulta-
do, Nico Rosberg ultrapassou 
Sebastian Vettel na luta pelo 
vice-campeonato e abriu 21 
pontos, com duas corridas para 
o fi nal. O título já foi decidido 
na corrida anterior, nos Esta-
dos Unidos. A próxima etapa 
do campeonato será disputa-
da em duas semanas, no GP 
do Brasil.

ções na Ásia, a atleta retorna ao 
Brasil e ainda tem a Copa Bra-
sil de Vela, no fi nal do ano, para 
disputar.

 Federer conquistou o sétimo troféu atuando diante de sua torcida

de desempate, voltou a mostrar a 
regularidade costumeira, sequer 
cedeu oportunidades de quebra 
ao rival e, por outro lado, aprovei-
tou uma das duas que teve para 
confi rmar a vitória .

Cabeça de chave número 1, 
Federer tinha o favoritismo para 
esta fi nal, já que Nadal era o ter-
ceiro cabeça de chave do torneio. 
O retrospecto, no entanto, não era 
favorável ao suíço, que havia per-
dido as últimas cinco partidas con-
tra o rival. Mas ainda assim ele su-
perou os obstáculos para vencer 
em casa.

Atleta brasileira
 ficou em  terceiro  
lugar na Copa

Edson quebrou o recorde das Américas na pista de atletismo do Qatar 
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PATRICIA CUNHA

A 
não ser que o desejo da 
pessoa, em vida, seja ser 
cremada depois de fa-
lecida, o cemitério é o 

destino de todos: pobres, ricos, 
brancos, negros, intelectuais ou 
analfabetos, anônimos ou ilus-
tres. E são dos ilustres mara-
nhenses que vamos falar nesta 
reportagem do Dia de Finados, 
dos fi lhos ilustres do Maranhão 
cuja morada é o Cemitério do 
Gavião, o mais antigo do esta-
do, com mais de um século de 
edifi cação. Sua data de edifi -
cação remota a 1855 e abriga 
restos mortais de mais de 17 
mil pessoas, de todas as clas-
ses, e de quem fez história no 
estado, no Brasil e no mundo, 
especialmente na área da lite-
ratura.  

Andando por entre os túmu-
los do Cemitério do Gavião, uns 
com a sua simplicidade, outros 
com a suntuosidade que era pe-
culiar às famílias abastadas da 
época, percebe-se o zelo e o cui-
dado com os jazigos erguidos, 
muitos deles com materiais no-
bres, de mármore, bronze, entre 
outros trazidos até do exterior. 
Porém, muitos desses monu-
mentos, verdadeiras obras de 
arte, chamam atenção pela be-
leza, mas não pela história que 
ali guardam.

Especialmente nesse perío-
do, quando familiares visitam 
os túmulos de parentes, quase 
ninguém se dirige aos túmu-
los seculares. A dona de casa 
Jamile Santos estava ali para 
averiguar a limpeza do jazigo 
da família. Mal sabia ela que 
havia passado pelo do escritor 
Aluísio Azevedo (14/04/1857 a 
21/01/1913), autor de O Mulato, 
O Cortiço, entre outras obras, 
o mais importante romancista 
maranhense, que está sepulta-
do no local.

Aluísio faleceu em Buenos 
Aires e já como fundador da ca-
deira nº 04 da Academia Brasi-
leira de Letras, e, em 1918, por 

Ilustres
esquecidos do Gavião

Cemitério do Gavião, 
o mais antigo da 
cidade, abriga em seus 
jazigos personalidades 
maranhenses que 
fizeram história, mas 
não no Dia de Finados 

Túmulo do escritor  Aluísio Azevedo (1857 / 1913),  um dos mais importante romancistas maranhenses

Mais esquecido ainda está o túmulo do escritor Joaquim de Sousa (1833 / 1902), que precisa de manutenção

iniciativa de Coelho Neto, teve 
seus restos mortais trasladados 
de Buenos Aires para São Luís. 
“Não sabia. Sei que aqui tem 
pessoas que foram de famílias 
muito ricas, mas desconheço 

quem seja”, afi rma Jamile.
Segundo a administradora do 

local, Maria Helena Damous 
Estrela, ela não tem conheci-
mento que alguém as visite, 
a não ser estudiosos ou pes-

quisadores com propósitos 
acadêmicos. E como os jazi-
gos ainda resistem à ação do 
tempo? “Porque foram feitos 
com material de ótima qua-
lidade, muitos deles vinham 

da Europa. Tem jazigos que 
estão em ótimo estado”, con-
ta Maria Helena. 

O túmulo do escritor Jo-
aquim de Sousa Andrade, o 
Sousândrade (9/07/1833 a 
21/04/1902, autor de O Gue-
sa Errante), que precisa de 
reparos atualmente, segun-
do ela, só não está pior por-
que em 2004, uma parceria 
do Cemitério com a Acade-
mia Maranhense de Letras, na 
época presidida pelo imortal 
Jomar Moraes, permitiu que 
fosse feita uma restauração. 
“Temos que fazer novamen-
te e isso é trabalhoso porque 
precisa retirar a pedra. Mas 
precisa ser feito. O cemitério 
é tombado pelo patrimônio”, 
comenta Maria Helena. 

Também estão enterrados 
no cemitério o poeta Bandeira 
Tribuzzi; a líder política Ma-
ria Aragão; o ex-governador 
do Maranhão Benedito Leite;  
Ana Amélia, a musa de Gon-
çalves Dias; o célebre Barão 
de Grajaú, que governou o 
Maranhão na época do Im-
pério;  o escritor e fundador 
da Academia Maranhense de 
Letras  Antônio Lobo, o pro-
fessor e historiador Domin-
gos Vieira Filho, entre outros.

História da 
quinta do 
Gavião

O cemitério possui 17 mil 
sepulturas, em 16 sessões. 
O local é protegido como 
patrimônio da humanidade 
desde 1997.  A partir de 
2002, começou-se a fazer 
o cadastro digital, mas 
túmulos muito antigos sem 
registro é um problema. 
“Nós ainda administramos 
mais 9 cemitérios. Não 
é um trabalho que se 
faça da noite para o 
dia, ainda mais porque 
faltam muitos registros”, 
diz a administradora, 
completando que tudo 
que for preciso fazer para 
catalogar todos os jazigos 
está sendo feito. 
Inaugurado em 1855, após 
uma epidemia de varíola 
na cidade, o Cemitério do 
Gavião era conhecido como 
Cemitério de São José 
da Misericórdia, porque 
era administrado pela 
Irmandade da Misericórdia. 
Depois passou a se chamar 
Cemitério de São Pantaleão 
e, posteriormente, 
Cemitério do Gavião, em 
homenagem ao bairro em 
que está localizado: Quinta 
do Gavião.

Eu não posso 
permanecer 
em uma sessão 
onde se trata 
dessa forma 
uma pessoa que 
colocou sua 
opinião

Simplício Araújo, 
membro da 
Comissão de 
Direitos Humanos e 
Minorias

17

Número provável de 
pessoas enterradas no 

Cemitério do Gavião
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EMPREGO
CONCURSOS

MARANHÃO

MANAUS

EDUCAÇÃO

Serviços Hospitalares 
abrem mais 100 vagas  

Carreira administrativa 
no Tribunal de Justriça

Prefeitura de Cuiabá 
publica dois editais 

Conselhos 
de um guru
Em entrevista exclusiva, o consultor profissional destaca características valorizadas pelo mercado 
e dá dicas para quem está começando a carreira e quer arranjar um emprego durante a crise

Entrevista// Max Gehringer

V
ocê sabe quais habilida-
des e competências são 
valorizadas no mercado 
de trabalho? O consultor 

em carreiras Max Gehringer falou 
sobre esses e outros temas durante 
palestra realizada no Centro Uni-
versitário Estácio Brasília.

O especialista é graduado em 
administração de empresas e autor 
de diversos livros sobre carreiras e 
gestão empresarial. Ele se tornou 
conhecido do grande público por es-
tar à frente de colunas sobre o tema 
em rádios e emissoras de televisão.

A formação acadêmica soma-
se aos anos de experiência do es-
pecialista: ele traçou uma carreira 
bem-sucedida em grandes empre-
sas, chegando a ser presidente da 
Pepsi-Cola Engarrafadora, da Pull-
man/Santista Alimentos e diretor 
da Elma Chips e da PepsiCo Foods 
nos Estados Unidos. Mas engana-
se quem pensa que ele começou a 
carreira sendo chefe — o primeiro 
emprego, aos 12 anos, foi de auxi-
liar de faxina. Em 1999, decidiu abrir 
mão de cargos como alto executivo 
para escrever livros e fazer palestras 
pelo Brasil.

Em entrevista, o especialista 
destacou posturas que devem ser 
adotadas na primeira experiência 
profi ssional e como ingressar no 
mercado de trabalho em momen-
tos de crise. Confi ra:

Quais as características desejadas 
em alguém que está ingressando 
no mercado de trabalho?

Max Gehringer - O principal re-
quisito desejado nos candidatos a 
emprego é ser colaborativo. Aquele 
funcionário que oferece ajuda aos 
colegas, está presente todas as vezes 
em que é preciso um esforço con-
junto e se voluntaria para resolver 
situações, com certeza, se tornará 
conhecido por bons motivos. O em-
pregado pode ter esse tipo de atitude 
em qualquer posição hierárquica, e 
o ideal é que ele apresente essa pos-
tura quando ingressa no mercado, 
como estagiário.

E quais os principais erros come-
tidos?

O principal erro que uma pessoa 
que está ingressando em um em-
prego pode cometer é se indispor 
com a chefi a.

Como a pessoa deve se comportar 
em uma entrevista de emprego?

Talvez pelo fato de que, hoje, está 
muito difícil conseguir um empre-
go, os candidatos chegam pensan-
do em eventuais perguntas que o 
recrutador fará e que ele não sabe-
rá responder. Assim, a pessoa entra 
na entrevista com os nervos à fl or 
da pele, quando o que o entrevista-
dor procura é alguém estável, que 
vá saber responder aos questiona-
mentos sem ser defensivo ou brin-
calhão demais. Muita gente não é 
selecionada em entrevistas por falta 
de experiência. O conselho é mar-
car entrevistas para empregos que 
você nunca aceitaria porque assim 
descobrirá como se comportar em 
uma. Se você tiver a experiência prá-
tica de ter passado por 20 entrevis-
tas, terá a vantagem.

Como ingressar no mercado de tra-
balho em momentos de recessão?

A minha experiência mostra que 
as melhores oportunidades apare-
cem durante a crise. Assim como 
a história da humanidade reúne 
relatos de evolução durante con-
fl itos. Quando há guerra, o mundo 
caminha que é uma barbaridade! 
Não que a guerra seja boa, mas ela 
cria oportunidade. Este momento 
mostra quem são as pessoas em 
que as chefi as podem acreditar 
dentro da empresa — e que rece-
berão promoções quando a crise 
terminar — e quais são as que se 
queixam e infl uenciam negativa-
mente os colegas. Outra lição im-
portante é que, quando o número 
de candidatos aumenta e o de vagas 

O principal erro que uma pessoa que 
está ingressando em um emprego pode 
cometer é se indispor com a chefi a

Max Gehringer, 
consultor de carreiras

diminui, conseguir um emprego 
somente mandando currículo ou 
se inscrevendo em sites é mais di-
fícil, apesar de ser o que a maioria 
faz porque é o processo mais fácil. 
Se você apenas se inscreve no site e 
fi ca esperando resultados, na crise, 
pode não obter resposta. Uma boa 
maneira de conseguir uma chan-
ce, neste momento, está nos seus 
relacionamentos.

Qual a importância de estabele-
cer relacionamentos no mercado? 
Como fazer isso?

Quando a pessoa me pergunta 
onde procurar emprego, eu sempre 
pergunto “com quem você estudou?”. 
Uma pessoa que terminou o ensino 
deve ter, pelo menos, 150 professo-
res e mais de 3 mil colegas com os 
quais deixou de se corresponder. 
É preciso cultivar todos esses rela-
cionamentos, lembrando-se de que 
amigo é uma coisa e relacionamento 
profi ssional é outra. Com as redes 
sociais, não é difícil se comunicar 
com todo mundo, e os professores 
são boas referências. Caso eles não 
possam te indicar alguma empresa 
contratando, eles deram aula para 
muita gente e podem te apresen-
tar para colegas. Nove em cada 10 
empregos na inciativa privada são 
alcançado por indicação.

Para ler
O sucesso passo a asso

O autor fornece dicas tanto para 
quem vai fazer uma entrevista 
de emprego quanto para o pro-
fi ssional que almeja um cargo 
de chefi a. Max também discu-
te questões comuns no mundo 
corporativo, como o que fazer 
se alguém está insatisfeito na 
empresa.

Autor: Max Gehringer
Ano: 2010
Editora: Globo
224 páginas
R$ 29,90

Aprenda a ser chefe: um manual 
de dicas e sugestões para chefes 
presentes e futuros

Com análise de situações do dia a 
dia, o livro é um guia para quem 
ambiciona ser chefe, mas é também 
um manual para quem é gestor 
fazer uma avaliação do próprio 
estilo de chefi ar.

Autor: Max Gehringer
Ano: 2014
Editora: Integrare
280 páginas
R$ 27,93

Foi lançado o edital n° 
001/2015 do processo seletivo 
pela Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares (EMSERH), 
em cumprimento ao contrato 
celebrado com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). O obje-
tivo é a contratação de pesso-
al para a  execução do progra-
ma Força Estadual de Saúde do 
Maranhão (Fesma). De acordo 
com o informe de prorrogação, 
as inscrições fi carão abertas até 
as 23h59 do dia 5 de novembro 
de 2015, por meio do endere-
ço eletrônico: www.fsadu.org.
br/concursos e/ou www.sou-
sandrade.org.br/concursos. A 
taxa de inscrição é de R$ 80,00.

Serão distribuídas 168 vagas, 
sendo 120 imediatas e 48 para 
formação de cadastro de reser-
va. Todas as oportunidades são 
para profi ssionais de nível supe-
rior, com carga horária de tra-
balho para todas as funções de 
40 horas por semana, em regime 
de dedicação exclusiva, das 08 às 
12h e das 14 às 18h. Os salários 
vão até R$ 17.560,00.

O processo seletivo será co-
ordenado pela EMSERH e reali-
zado pela Fundação Sousândra-

de de Apoio ao Desenvolvimento 
da UFMA (FSADU), com super-
visão da Comissão do Processo 
Seletivo Público instituída pela 
Portaria n° 15/2015.

As vagas são para Assistente 
Social, Educador Físico, Enfer-
meiro, Farmacêutico, Fonoau-
diólogo, Médico, Nutricionista, 
Odontólogo, Psicólogo e Tera-
peuta Ocupacional. 

As provas escritas objetivas 
(1ª etapa) estão mantidas para 
a data provável 22 de novembro 
de 2015, em São Luís, e o cur-
so de formação (2ª etapa) está 
previsto para começar em janei-
ro de 2016. Todos os candidatos 
devem verifi car atentamente as 
datas dos eventos deste seletivo, 
disponíveis no cronograma di-
vulgado no edital completo. O 
prazo de validade do processo 
seletivo será de um ano, contado 
a partir da publicação ofi cial da 
homologação do Resultado Fi-
nal Após Fase Recursal, poden-
do ser  prorrogado uma vez, por 
igual período.

Confi ra o edital e as retifi ca-
ções já publicadas, acessando o 
endereço: 

http://goo.gl/HQiOmq

Mais um concurso público 
para a carreira administrativa foi 
lançado pelo Tribunal de Justi-
ça do Amazonas (TJAM). Nesta 
oportunidade, são oferecidas 14 
vagas para lotação na 8ª Sub-Re-
gião do TJ - AM, que contempla os 
municípios de Itapiranga, Maués, 
Nova Olinda do Norte, Silves e 
Urucurituba. Conforme o edital 
1/2015 – CP8ª, as inscrições co-
meçam dia 3 de novembro e se-
guem até 3 de dezembro de 2015. 
As oportunidades são para nível 
fundamental é médio.

Há seis vagas abertas para As-
sistente Judiciário – Especialida-
de Assistente Técnico Judiciário 
- Interior (carreira de nível mé-
dio) e oito vagas para Auxiliar Ju-
diciário II – Especialidade Apoio 
Administrativo – Agente Judiciá-
rio - Interior  e Auxiliar Judiciário 
II – Especialidade Apoio Admi-
nistrativo - Assistente Técnico. O 
vencimento oferecido pode va-
riar de R$ 2.045,11 a R$ 3.907,50, 
porém os servidores do TJ - AM 
ainda têm direito a auxílio-ali-
mentação (R$ 1.345,65) e auxí-
lio-saúde (R$ 316,10).

Os interessados devem se ins-
crever exclusivamente nos Fó-
runs das Comarcas de Itapiran-
ga, Maués, Nova Olinda do Norte, 
Silves e Urucurituba, dentro do 
prazo informado. É preciso pa-
gar pagar taxa de inscrição, no 
valor de R$ 20,00 ou R$ 25,00, e 
comparecer aos locais indicados 
para fornecer obrigatoriamente 
os seguintes dados: a) Nome; b) 
Cargo para o qual pretende se 
candidatar; c) Naturalidade; d) 
Sexo; e) Data de nascimento; f ) 
CPF; g) RG; h) Endereço; i) Te-
lefone; j) E-mail; l) Informar se 
precisa de recurso especial para 
a realização da prova.

A taxa deve ser paga por meio 
de depósito identifi cado com o 
CPF do candidato em conta do 
Banco Bradesco, Agência: 3739 e 
Conta Corrente: 12231-9. Os que 
pretenderem solicitar isenção da 
taxa de inscrição devem ler aten-
tamente as condições estabele-
cidas no edital. 

Edital e demais atualizações 
do concurso: ht p://www.tjam.
jus.br/index.php?opi on=com_
docman&Itemid=604

A Prefeitura de Cuiabá, no Es-
tado do Mato Grosso, publicou os 
editais nº 01 e 02/2015 referentes à 
abertura do maior concurso públi-
co da história do município, volta-
do para preenchimento de vagas 
exclusivamente no âmbito da Se-
cretaria Municipal de Educação.

Ao todo, são 3.394 vagas abertas 
para cargos de nível superior e nível 
médio, devendo as etapas seletivas 
serem executadas pela banca da 
Fundação Getúlio Vargas, institui-
ção de reconhecida competência 
para evento desse porte.

As 1.960 vagas disponíveis no 
primeiro edital (01/2015) são para 
Técnicos de Nível Superior (TNS), 
Professores e Técnico em Desenvol-
vimento Infantil. Podem concorrer 
às vagas de TNS graduados nas áreas 

de Arquitetura, Engenharia Civil, 
Engenharia sanitária e ambiental, 
Fonoaudiologia, Gastronomia, Nu-
trição, Ciências contábeis, Admi-
nistração de empresas e Direito. 
O vencimento básico para esses 
profi ssionais será de R$ 2.709,02. 
Para professores o vencimento bá-
sico é de R$ 1.998,45. 

Para Técnico em Desenvolvi-
mento Infantil, há vagas para pos-
suidores de formação em Magistério 
ou Pedagogia. O vencimento será 
de R$ 1.398,91. No edital 02/2015, 
as 1.434 estão distribuídas para os 
cargos de Técnico em Nutrição Es-
colar, Técnico em Manutenção e 
Infraestrutura, Técnico em Admi-
nistração Escolar e Técnico em Mul-
timeios Didáticos. O vencimento 
inicial proposto é de R$ 910,42.


