
URBANO\PÁGINA 2

Abertas inscrições  
de seletivo para 

Assistência Social 

EMPREGO

NOSSOS TELEFONES:  GERAL: 3212-2000    COMERCIAL: 3212-2030    CLASSIFICADOS: 3212-2020    CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE: 3212-2012   REDAÇÃO: 3212-2010 

www.oimparcial.com.br

Ano LXXXIX  Nº 34.437

www.oimparcial.com.br

  R$ 1,00     

CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00

 

02:19 0.7

08:28 5.9

14:36 0.8

20:41 5.9

  Marés   Giro
 Dois foram os motivos para 
a alta da Bolsa ontem: ajustes 
de investidores após o feria-
do e notícias corporativas po-
sitivas. A Bolsa subiu 4,76%.

  Mundo
Por ordem de um promotor, 

padre espanhol Lucio Antonio 
Vallejo Balda foi preso por con-
ta do roubo de dados das con-
tas da área fi nanceira da Igreja 
Católica. PÁGINA 6\GERAL

  #pdv
Natural de Colinas, cidade 

do médio sertão maranhense, 
o vice-governador Carlos Bran-
dão (PSDB) será um cidadão 
ludovicense. O projeto é do 
vereador Marquinhos (PRB).

BastidoresBrasília-DF
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 As prefeituras maranhenses, 
cuja maioria depende exclusi-
vamente do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), 
andam de pires na mão cho-
ramingando miséria.

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

BAIXA

ALTA 

BAIXA

ALTA

Multadas, operadoras 
terão que oferecer internet 

grátis em terminais 
O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MA) aplicou multa na empresa de telefonia Oi no valor de R$ 5.100.000. A decisão ocorreu devido 

às inúmeras reclamações que o órgão recebeu, como, por exemplo, o não cumprimento dos prazos para reparo do Serviço de Telefone Fixo. A  Oi  deve efetuar o 
pagamento no prazo de 10 dias. Já as operadoras de telefonia Claro, Vivo e TIM também foram multadas por conta de interrupções e falta de qualidade nos serviços. 
No acordo assinado entre o Procon e as empresas, a população foi benefi ciada com a liberação de internet gratuita aos usuários do Terminal Rodoviário de São Luís 

e dos terminais de integração do São Cristóvão e Cohama. Os pontos de internet devem ser entregues à população ainda este ano. 
PÁGINA 7\NEGÓCIOS

 

Os participantes do fundo 
de pensão da Petrobras (Pe-
tros) podem preparar o bolso. 
O déficit do fundo em 2014 fi-
cou em R$ 6 bilhões e este ano 
não será diferente.

Sampaio Corrêa não leva 35 mil 
pagantes ao Estádio Castelão há 
14 meses. Agora, na reta fi nal, quer 
levar 40 mil. O aproveitamento de 
77% dos pontos da equipe em São 
Luís não é condizente com a média 
de público de 10.742 pessoas, o que 
dá uma ocupação de apenas 27%.

SUPERESPORTES 4

A torcida está 
devendo...

Sorteados 
relatores para 
processo de 

Eduardo Cunha
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Prazo para cadastro 
do Simples Doméstico 
não será prorrogado

O governador Flávio Dino fez importantes anúncios para o 
município de Barra do Corda, durante reunião com o prefeito 
Eric Costa, na tarde de ontem. Na oportunidade, o governador 
anunciou a construção da MA-012, a inauguração do Centro 
de Especialidades Médicas, para dezembro deste ano, e o início 
do programa ‘Mais Asfalto’ na cidade. Com o governador e pre-
feito estiveram também na reunião o secretário de Articulação 
Política, Márcio Jerry, e o deputado Othelino Neto. PÁGINA 5\GERAL

Flávio Dino anuncia 
pacote de obras 

para Barra do Corda

ESTRADA     HOSPITAL    MOBILIDADE URBANA

Prefeito Edivaldo entrega novas viaturas para 
reforçar fi scalização no trânsito da capital36

O ato simbólico de entrega das 36 novas viaturas destinadas à fi scalização de trânsito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) aconteceu, ontem, em frente à Prefeitura de São Luís. A 
frota é composta por 30 carros, três caminhões-prancha (guinchos), um caminhão-guincho para reboque de veículos pesados e dois caminhões munck usados na manutenção da sinalização. URBANO

Governo  faz  
alterações no 
comando da 
Polícia Civil

PÁGINA 5\GERAL 

ÚLTIMOS DIAS

A compositora Maria do So-
corro Silva, de 79 anos, ganhou o 
apelido de Patativa “ainda bem 
novinha”, como ela mesma conta. 
Um amigo disse que ela parecia 
o pássaro, que gostava de cantar. 
Hoje, a sambista maranhense de 
79 anos lançou seu primeiro disco 
há menos de um ano e, agora, ela 
estreia em São Paulo, no projeto 
Prata da Casa. IMPAR

O voo DE 
Patativa 
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CONSELHO DE ÉTICA

CURTIDAS

PETROS NA PINDAÍBA
Os participantes do fundo de pensão da Petrobras (Petros) 

podem preparar o bolso. O défi cit do fundo em 2014 fi cou em 
R$ 6 bilhões e este ano não será diferente. Atualmente, já passou 
de R$ 12 bilhões e pode fechar em R$ 16 bilhões. Como será o 
terceiro ano consecutivo com défi cit, os especialistas consulta-
dos por integrantes da CPI dos Fundos de Pensão consideram 
que será necessário os participantes efetuarem contribuições 
extras para cobrir o rombo.

Se serve de consolo, já chegou aos ouvidos dos integrantes 
da CPI que outros fundos terão o mesmo problema.

Órgão da Câmara responsável por avaliar conduta de deputados instaurou processo contra 
Eduardo Cunha. Levantamento mostra que, dos 120 casos avaliados, 100 não avançaram

Sorteados relatores 
para processo de 
Eduardo Cunha

A corrida de Levy...

A presença do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
ontem na Comissão Mista de Orçamento foi para tentar 
convencer os integrantes do colegiado a aprovarem de 
uma vez o projeto de lei do Congresso Nacional (PLN) 
nº 5, que altera as metas fi scais. Sem a revisão, ele ou a 
própria presidente da República, Dilma Rousseff, fi ca-
rão expostos a responder por crime de responsabilidade 
logo ali na frente.

 

...E de Rose

Quem também tem pressa em virar logo a página das 
pedaladas é a presidente da Comissão Mista de Orçamen-
to, senadora Rose de Freitas (PMDB-ES). Se a defesa do 
governo chegar ainda hoje, ela considera possível resolver 
isso ainda este ano. Aliás, nesse ponto ela e Levy concor-
dam. O que der para liquidar em 2015, melhor.

 

E tem mais

Na presença de Levy, alguns deputados quiseram sa-
ber por que o governo em vez de enviar um novo projeto 
sobre as metas fi scais, aproveitou o parecer do deputa-
do Hugo Leal. Há quem diga que, se não for bem acor-
dado esse texto e a proposta terminar derrotada, restará 
o projeto original do governo, onde consta um superavit 
de R$ 8 bilhões que não vai ocorrer. Levy respondeu que 
o importante é aprovar o texto de Leal.

 

Nuvem passageira

Assim os deputados defi niram a esfriada nos pedidos 
de impeachment que se sente no ar por esses dias. É que, 
dizem alguns, Jaques Wagner tem sido pra lá de amistoso 
com os parlamentares, mas tem feito promessas que não 
terá como cumprir. Vamos ver.

Apelidos.../Os deputados ontem gastaram 
horas traçando o perfi l dos três deputados sorteados, 
entre os quais um será escolhido para relatar o proces-
so contra Eduardo Cunha. Vinícius Gurgel, do PR do 
Amapá, era chamado pelas excelências de “Menudo 
do Eduardo Cunha”.

 

...E perfi s/Outro sorteado, José Geraldo, do PT 
da Bahia, de amigo da Baía de todos os Santos, mas só 
reza pela cartilha do governo. Para completar, Fausto 
Pinato (PRB-SP), advogado, considerado o mais in-
dependente dos três. Há quem diga que, se for para 
não ajudar e nem atrapalhar, eis o relator.

 

Périplo/Num seminário ontem no Tribunal de 
Contas da União (TCU), onde estava também o presi-
dente da Câmara, Eduardo Cunha, o ministro da Casa 
Civil, Jaques Wagner (foto), aproveitou para circular 
um pouquinho entre os ministros da Corte. Sabe como 
é, nada melhor do que a política da boa vizinhança.

 

Se não mudar.../O governo teve razão em 
reunir toda a sua força política interna ontem para 
discutir estratégia. Do jeito que a coisa anda, a base 
aliada não aprova nem aqueles pedidos de inversão 
de pauta.

O 
presidente do Conse-
lho de Ética da Câma-
ra, José Carlos Araújo 
(PSD-BA), sorteou  on-

tem à noite os três deputados 
que poderão relatar o proces-
so com pedido de cassação do 
presidente da Casa, o deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), do 
colegiado. São eles: Zé Geraldo 
(PT-BA), Vinícius Gurgel (PR-AM) 
e Fausto Pinato (PRB-SP). 

Para escolher os candidatos 
à lista tripla, José Carlos Araújo 
excluiu deputados que são do 
mesmo partido de Cunha, par-
lamentares do Rio de Janeiro e 
parlamentares que compõem 
a mesa de apoio ao presidente 
da Câmara. Por uma manobra 
regimental, o bloco que apoiou 
Cunha na eleição de fevereiro 
desfez-se recentemente, resta-
do apenas o PEN. José Carlos 
Araújo vai conversar com os três 
candidatos e escolherá quem vai 
ser o relator do processo. Hédio 
Ferreira Júnior

O Conselho de Ética e da 
Câmara dos Deputados fez on-
tem o seu début nesta legisla-
tura ao instaurar, de uma só 
vez, três processos por quebra 
de decoro parlamentar. O mais 
emblemático deles é contra o 
presidente da Casa, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), investiga-
do pela operação Lava-Jato e 
acusado de receber propinas 
e ter contas secretas no exte-
rior. Também enfrentarão o co-
legiado Alberto Fraga (DEM-
DF) e Roberto Freire (PPS-SP), 
que bateram boca com Jandira 
Feghali (PCdoB) em plenário 
e agora são processados por 
declarações e agressões ma-
chistas.

Responsável por julgar a con-
duta de parlamentares, o con-
selho de ética mandou para o 
lixo a maioria dos processos ins-
taurados nos últimos 10 anos. 
Depois de, sob o clamor da opi-
nião pública, julgar com mãos 
de ferro os mensaleiros que por 

lá passaram em 2005, o colegia-
do tem arquivado ou indeferido 
a maioria dos casos.

Levantamento do Correio Bra-
ziliense mostra que dos 120 pro-
cessos abertos de 2005 a 2014, 
100 foram arquivados, julgados 
improcedentes ou nem sequer 
foram concluídos, enquanto 19 
acusações pedindo a perda do 
mandato parlamentar foram en-
caminhadas para julgamento em 
plenário. Além de a maioria dos 
mensaleiros e poucos sangues-
sugas, o conselho sugeriu a cas-
sação de Jaqueline Roriz (PMN-
DF), fi lmada recebendo dinheiro 
de Durval Barbosa em 2006. Seus 
pares absolveram assim como 
Natan Donadon (RO), que es-
tava preso na Papuda quando 
foi julgado. André Vargas (SP), 
foi cassado em 2014 por envol-
vimento com o doleiro Alberto 
Youssef.

O excesso de arquivamentos ou 
processos não julgados justifi ca-se, 
em parte, pelas penas impostas aos 
acusados nos textos dos relatores. 
Até o início da legislatura anterior, 
as penalidades sugeridas se limi-
tavam, na maioria, à absolvição 
ou à perda do mandato.

Três deputados poderão ser relatores do processo de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha

Sem maiores punições
O Conselho de Ética da Câmara, seus arquivamentos e absolvições

2015
Processos devem ser instau-
rados contra Cunha, Alberto 
Fraga e Roberto Freire

2014
7 representações
5 arquivamentos
2 perdas de mandato

2013
5 representações
3 arquivamentos
1 suspensão de 90 dias
1 perda de mandato

2012
4 representações
4 arquivamentos

2011
3 representações
1 pedido de perda de mandato

2010
1 representação
Arquivado por término de le-
gislatura

2009
1 representação
Arquivada

2008
1 representação
1 arquivamento

2007
7 representações
7 arquivamentos

2006
CPMI das Ambulâncias (san-
guessugas)
69 representações
56 não apreciados
8 improcedentes
2 arquivamentos
3 perdas de mandato

2005
22 representações
9 arquivamentos
12 perdas de mandato
1 improcedência

MEDIDA PROVISÓRIA

Dívidas tributárias serão negociadas
O Plenário da Câmara dos Depu-

tados aprovou ontem por 300 votos 
a favor e 87 contra a Medida Provi-
sória (MP) 685/2015, que permite a 
quitação de débitos tributários com 
a Receita Federal ou a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e que 
sejam objeto de questionamento 
administrativo ou judicial.

Com a MP, o governo espera 
elevar a arrecadação tributária 
ainda neste ano. A medida ins-
titui o Programa de Redução de 
Litígios Tributários (Prorelit), vol-
tado para a reduzir o estoque de 
processos administrativos e judi-
ciais que têm por objeto a discus-
são de créditos tributários. Para 
aderir, os contribuintes têm que 
desistir de impugnações, recursos 
administrativos ou ações judiciais 
cujos objetos sejam débitos a ser 

incluídos no programa.
Ao aderir ao programa, o con-

tribuinte deverá pagar uma parte 
da dívida com o Fisco em dinhei-
ro. O restante poderá ser abatido 
com créditos gerados pelo uso de 
prejuízos fi scais e da base de cál-
culo negativo da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
apurados até 31 de dezembro de 
2013 e declarados até o dia 30 de 
junho de 2015.

De acordo com o vice-líder 
do governo no Congresso Na-
cional, deputado Paulo Pimen-
ta (PT-RS), a medida pretende 
combater a sonegação fi scal e 
reduzir o estoque de processos 
administrativos e judiciais. “Essa 
medida busca reduzir os meca-
nismos de sonegação e auxiliar 
o país a ter uma política tribu-

tária mais efi ciente”, defendeu.
Um dos pontos da MP consi-

derados polêmicos, que tratava 
do planejamento tributário, foi 
rejeitado pelos deputados por 
239 votos a 179. O texto rejeitado 
dava mais poder à Receita Federal 
para combater o não pagamen-
to de tributos por meio de infor-
mações que as empresas seriam 
obrigadas a enviar ao Fisco, de-
terminando que os contribuintes 
informassem antecipadamente 
as operações de planejamentos 
feitos dentro das empresas com 
o objetivo de pagar menos im-
posto e evitar litígios demorados 
e desnecessários.

A MP também autoriza o Exe-
cutivo a reajustar taxas federais 
como as que incidem em produ-
tos químicos, registro e renovação 

de porte de arma de fogo, taxa de 
fi scalização de valores mobiliá-
rios, de fi scalização da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), entre outras. Os depu-
tados aprovaram uma alteração 
no texto permitindo o aumento 
de taxas, contanto que a atuali-
zação não ultrapasse a variação 
do índice de infl ação desde a úl-
tima correção, em periodicidade 
não inferior a um ano.

Os deputados aprovaram ain-
da um destaque do PT e retiraram 
do texto dispositivo que manti-
nha em 2% a alíquota incidente 
sobre a receita bruta das empre-
sas de transporte de passageiros, 
mantendo os 3% previstos para 
entrar em vigência a partir de 1ª 
de dezembro deste ano. O proje-
to segue para o Senado.
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Sr. Dino está eliminando a 
corrupção e o excesso com 
gastos públicos
Diz o jornal inglês Financial Times, a bíblia do mundo econômi-
co, em reportagem sobre o velho Maranhão e seu governador.  

Em outubro, Flávio Dino foi destaque no jornal canadense “The 
Globe and Mail”, agora ele volta à imprensa mundial. Dessa vez, foi 
o Financial Times que trouxe Dino em reportagem, dizendo que o 
“Maranhão brilha em meio à escuridão brasileira”. Fala dos desa-
fi os de governar um estado pobre em recessão econômica global. 

 Nem Globo nem Jornal Nacional. A disputa da Prefeitura de São 
Paulo saiu pelas laterais da mídia televisa. A última pesquisa do 
Datafolha sobre o cenário em 2016 mostra empate de 47 x 47 
entre os apresentadores José Luiz Datena (Band) e Celso Russo-
manno Record). Ambos são vistos como alternativas de poder 
na maior cidade do Brasil e uma das maiores do planeta. É mole?

A pesquisa mostra a síntese do eleitorado paulista que dá mais 
de um milhão de votos para tipos como Tiririca e o próprio Rus-
somanno. Para o jornalista Alceu Castilho, os dois pré-candida-
tos “apresentadores [de televisão] gritões, exaltados, justiceiros 
revelam uma visão maniqueísta do mundo, formações políti-
cas precárias (ou simplesmente oportunistas)” do eleitorado.

Um entre os três nomes sorteados ontem pelo Conselho de Ética 
da Câmara será escolhido amanhã como relator do processo de 
cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Com isso, o 
processo teve início ofi cial. Os deputados sorteados são: Zé Ge-
raldo (PT), Vinicius Gurgel (PR) e Fausto Pinato (PRB); a escolha 
será do presidente do Conselho, José Carlos Araújo (PSD-RJ).

Falta gerenciamento
A crise fi nanceira está em toda parte. No Brasil, no Mara-

nhão e no mundo. As prefeituras maranhenses, que, por sua 
vez, dependem exclusivamente do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) e demais repasses federais, andam de pi-
res na mão choramingando miséria. No entanto, esse estado 
de falência municipal não é transferido para os gestores, por 
menor que seja o orçamento da prefeitura. A grande maioria 
deles, pelo que ostenta em razão do cargo, não retrata a carên-
cia que dizem governar.

 Que eles enfrentam difi culdades é fato inegável. Mas não 
se viu até hoje no Maranhão um único prefeito cortar gastos. 
Reduzir secretarias, salários, cargos comissionados, diárias, 
viagens desnecessárias e fazer reforma administrativa para 
se enquadrar na nova realidade vivida pelo país em razão da 
crise econômica. Os problemas se amontoam e nenhuma de-
cisão radical aparece. Nem como jogo de cena. A Famem não 
assume a vanguarda de uma ação nesse sentido. 

Os prefeitos, obviamente, são os para-choques da corrosão 
econômica. Eles estão na ponta da desarrumação, mas não fa-
zem nada que demonstre busca de alternativas. Parece até que 
fazer marchas de prefeitos resolve alguma coisa de concreto. 
Esses movimentos sevem para chamar a atenção das autori-
dades federais, do Congresso e do governo estadual para o cho-
rorô. Nada mais. A população que sofre a carência dos serviços 
essenciais espera que, além dos movimentos municipalistas, 
venham à luz ideias moralizadoras, com cortes drásticos de 
mordomias, de cargos e redefi nição dos recursos com a parti-
cipação da população. Afi nal, 2016 está bem ali. Com o eleitor 
mais exigente, consciente e fi scalizador.

A gestão pública é como qualquer administração privada. 
Quando o dinheiro encurta, tomam-se medidas de ajuste, se-
jam amargas ou não. Até porque os repasses reduziram-se – 
mas não foi escandaloso assim. Só de Fundeb e FPM, os mu-
nicípios do Maranhão receberam mais de R$ 18 bilhões nos 
últimos três anos – uma média de R$ 6 bilhões por ano. Pode 
até não ser muito diante das demandas, mas é uma monta-
nha de dinheiro que, se bem administrado, daria para fazer 
muito mais do que foi feito.

DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Destinação de 
cargos noTJMA 
na mira do CNJ
Corregedoria do CNJ quer que TJMA comprove que destinou 50% dos cargos de assessoria, 
direção e chefia dos gabinetes dos desembargadores para servidores do quadro efetivo do órgão

O 
Conselho Nacional 
de Justiça determi-
nou que o Tribunal 
de Justiça do Estado 

do Maranhão comprove que 
destinou, pelo menos, meta-
de dos cargos comissionados 
para servidores do quadro efe-
tivo da instituição. A decisão 
foi proferida através do Pro-
cedimento de Controle Admi-
nistrativo – PCA, emitido pelo 
conselheiro Lélio Bentes. De 
acordo com a decisão, o TJMA 
tem cinco dias para apresen-
tar resultados.

Esse dispositivo consta do 
Novo Plano de Cargos, Carrei-
ras e Vencimentos dos Servi-
dores do Tribunal de Justiça, 
por determinação do CNJ. Mas, 
de acordo com o Sindicato dos 
Servidores da Justiça do Estado 
do Maranhão (Sindjus-MA), o 
projeto se encontra engaveta-
do na Diretoria Financeira do 
Judiciário maranhense.

O PCA 0002493-
86.2014.2.00.0000 foi impe-
trado pelo Sindjus-MA junto 
ao CNJ, em razão do descum-
primento da determinação da 
Corregedoria do CNJ de que 
sejam destinados 50% dos car-
gos de assessoramento, dire-
ção e chefia dos gabinetes dos 
desembargadores maranhen-
ses para servidores do qua-
dro efetivo e estável do Po-
der Judiciário Estadual. Em 
decisão liminar, o conselhei-
ro Lélio Bentes determinou a 
inclusão no projeto de novo 
plano de cargos, carreiras e 
vencimentos dos servidores 
do TJMA à previsão expressa 
de destinação de metade dos 

Suspeitas de FHC (1)
Ao fazer revelações em seu livro de memória Diário da Presidên-

cia, que discorre sobre fatos vistos, feitos, lidos e ouvidos nos seus 
oito anos no Palácio do Planalto, o ex-presidente Fernando Henri-
que traz inconfi dências sobre o colega ex-presidente José Sarney, 
na época mandachuva no Congresso Nacional. Suspeita ele que 
Sarney uniu-se ao velho morubixada cacique baiano, ACM, para 
fazer jogo duplo na relação com o governo tucano.

Suspeitas de FHC (2)
FHC conhece tanto Sarney quanto conheceu ACM. Além de se-

rem colegas de temporadas no Palácio do Planalto, foi Sarney quem 
puxou o tucano pelo braço e o levou para uma eleição sem concor-
rente na Academia Brasileira de Letras. São dois intelectuais que, 
no entanto, fazem da política a razão de suas vidas. Quanto ao jogo 
duplo, isso é pouco para Sarney. Na política, ele joga qualquer jogo.

Agito na Rede (1)
A Rede Sustentabilidade quer mostrar musculatura política pelo 

Maranhão, graças ao empenho da deputada federal Eliziane Gama. 
Sábado próximo, Eliziane fará a convenção da Rede, ao lado da ex-
senadora e sempre candidata presidencial Marina Silva. No Mara-
nhão, a legenda, que não quer ser partido, tem como coordenador o 
professor Sílvio Bembém. 

Agito na Rede (2)
O evento da Rede, marcado para a Alema, contará com o coor-

denador nacional Ivo Batista e servirá para lançar Eliziane candida-
ta à Prefeitura de São Luís, receber novos fi liados, discutir a conjun-
tura política e escolher membros dos “elos” e da comissão executiva 
estadual. Finalmente, haverá eleição dos delegados ao II Congresso 
Nacional da Rede, previsto para o fi m de novembro. 

Tribunal de Justiça do Maranhão tem até o próximo dia 11 de  novembro para cumprir determinação judicial

cargos comissionados para 
servidores efetivos. A admi-
nistração do TJ teria infor-
mado ao CNJ a inclusão da 
referida adequação legisla-
tiva no projeto. Mas o pro-
jeto nunca teria chegado à 
Assembleia Legislativa para 
decisão dos parlamentares.

Em seu despacho mais 
recente, o conselheiro Lelio 
Bentes cobra a comprovação 
material de que sua determi-
nação foi integralmente cum-
prida pelo Tribunal de Justiça 
do Maranhão. O prazo para o 
TJ cumprir a determinação ter-
mina no dia 11 de novembro. 
Em contato com a assessoria 
de comunicação do TJMA, O 
Imparcial foi informado que 
o assunto em questão ainda 
não havia sido repassado ao 
setor.

ACUSAÇÕES

Deputados denunciam prefeitos
A sessão de ontem na Assem-

bleia Legislativa foi tomada por de-
núncias graves. Elas tiveram como 
fundo dois municípios do interior 
do estado: Timon e Nova Olinda.

Logo após as votações do dia, 
o deputado estadual Alexandre 
Almeida (PTN) revelou a existên-
cia de um contrato fi rmado entre 
a Prefeitura Municipal de Timon 
e a empresa Tekynik, responsável 
pela prestação de serviços de in-
ternet. Na visão de Alexandre, exis-
te uma incoerência de interesses, 
pois o prefeito Luciano Leitoa te-
ria alegado que o município pas-
sa por difi culdades fi nanceiras e, 
por isso, não teria como cumprir 
compromissos, como o pagamen-
to de funcionários e fornecedores 
de serviços – alguns, essenciais. “A 
prefeitura de Timon mudou o cro-
nograma de pagamento dos ser-
vidores municipais alegando crise 
fi nanceira, também não está pa-
gando os fornecedores, rejeitou um 
projeto no valor de R$ 115 mil que 
iria garantir melhores condições 
de trabalho aos guardas munici-
pais e não está pagando a insalu-
bridade aos agentes de saúde. Mas, 
inacreditavelmente, já pagou R$ 5 
milhões à Teknik”, disse Almeida.

Alexandre Almeida afi rmou ain-

da que existem suspeitas sobre a 
idoneidade da empresa, que, se-
gundo ele, foi criada no dia 31 de 
janeiro de 2013 (no fi nal do primei-
ro mês de mandato do prefeito) e 
tem, no quadro de gestores, um 
homem, que seria cunhado da 
secretária de Educação de Timon 
e marido da chefe de gabinete 
do prefeito. “É um escândalo, 
uma contradição, uma incoe-
rência. Vou enviar esses docu-
mentos ao Ministério Público 
[ele tinha documentos em mãos] 
para que possa ser aberta uma 
investigação”.

Resposta indireta

Logo em seguida, o deputado 
Rafael Leitoa (PDT), primo do 
prefeito Luciano Leitoa, subiu à 
tribuna. Quando todos espera-
vam um revide e, ali, fosse ini-
ciado um embate de palavras 
que pudessem descer para a 
baixaria, o que se viu foi a ma-
nutenção do clima como esta-
va antes. De forma tranqüila, 
Rafael Leitoa apenas anunciou 
atividades feitas pela prefeitura 
municipal de Timon, às quais 
classifi cou como “mais um su-
cesso da prefeitura”. Para mui-

tos, o pronunciamento foi uma 
resposta ao pronunciamento de 
Alexandre Almeida, mas sem 
provocar, atacar ou insultar o 
parlamentar.

Nova Olinda

Um pouco antes, antes da vota-
ção da Ordem do Dia, Hemetério 
Weba também subiu à tribuna 
para revelar atraso no pagamen-
to de salários dos funcionários 
públicos do município de Nova 
Olinda do Maranhão. Segundo 
o parlamentar, a gestão munici-
pal não tem honrado com seus 
compromissos, deixando servi-
dores com até seis meses de sa-
lários atrasados. Por conta disso, 
alguns trabalhadores estariam 
pedindo demissão. “Ali chegou o 
caos. Caos onde o servidor não 
tem sequer condições de com-
prar fi ado, porque o comércio 
não vende. Não vende porque 
o funcionário não recebe”, dis-
parou o deputado.

Hemetério usou um fato 
ocorrido em um hospital da ci-
dade de Nova Olinda, para exem-
plifi car a situação do municí-
pio. Segundo ele, uma mulher 
em trabalho de parto não foi 

atendida pelo médico, porque 
o mesmo se recusou a atendê-
la, já que não tinha o material 
necessário e não estava rece-
bendo seus salários.

“Isso não pode mais aconte-
cer em pleno século XXI. E que 
o médico não se sensibilize pelo 
estado de uma senhora pobre, 
uma senhora sem condições de 
sair da sua cidade para ter o seu 
fi lho, a sua fi lha e ali ainda re-
ceber não, porque não recebeu 
os salários, porque os salários 
estão atrasados. O que ela tem 
com isso? Nada. E o médico tem 
que ser responsabilizado, porque 
ele está ali para defender vidas.”

Pedido de providências

Logo que o deputado encerrou 
seu discurso, o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado 
Humberto Coutinho (PDT), soli-
citou que o parlamentar envie um 
Requerimento à Mesa Diretora 
da Casa, para que esta encami-
nhe o documento ao Conselho 
Regional de Medicina (CRM). A 
intenção é que o CRM tome as 
medidas cabíveis em relação ao 
médico que não quis atender a 
paciente em trabalho do parto. 

TJMA comemora 202 anos com homenagem

Em comemoração aos seus 202 anos de instalação, no dia 4 de 
novembro, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – a ter-
ceira mais antiga Corte do país – homenageará magistrados, 
servidores e personalidades que prestaram relevantes serviços 
à Justiça com as medalhas Bento Moreira Lima, Cândido Men-
des e Antônio Rodrigues Vellozo. A solenidade acontecerá hoje, 
às 10h, na Sala das Sessões Plenárias, no Palácio Clóvis Bevi-
lácqua (Avenida Pedro II, s/n, Centro, São Luís-MA).
A “Medalha dos Bons Serviços Bento Moreira Lima” é destina-
da a magistrados maranhenses com 10 e 20 anos de serviço no 
Judiciário. Com 20 anos, serão condecorados os juízes José dos 
Santos Costa e José Brígido da Silva Lages. Pelos 10 anos de ser-
viço, receberão a medalha Gláucia Helen Maia de Albuquerque, 
Lucio Paulo Fernandes Soares, Débora Jansen Castro Trovão, 
Nirvana Maria Mourão Barroso, Pedro Guimarães Júnior, Je-
rusa de Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira, Ana Gabriela 
Costa Everton e Edilza Barros Ferreira Lopes Viégas. Outras 23 
personalidades e autoridades receberão as medalhas “Cândi-
do Mendes” e  “Antônio Rodrigues Vellozo”, em reconhecimento 
pela prestação de relevantes serviços à Justiça.
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O secretário estadual da Saúde, Ricardo Murad, anunciou ontem que três tradicionais hospitais da capital deverão mudar de endereço. O primeiro é a Maternidade Benedito Leite, que 
encerrará as atividades até o fim deste mês. As outras duas casas de saúde, o Juvêncio Matos e o Getúlio Vargas, deixarão de atender em dois anos. Segundo  o secretário, os hospitais serão 

substituídos por outros mais modernos. Uma maternidade, por exemplo, será inaugurada em novembro na Cohab. Os outros serão construídos pelo novo governo. URBANO

Murad quer novas sedes 
para hospitais de S. Luís
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CÂNCER
Uma campanha 
para mobilizar 
homens do MA

"Novembro Azul" é a campa-
nha que pretende estimular os 
homens a realizarem exames 

preventivos de câncer de prós-
tata, como explica o urologista 
Marco Aurélio (foto). Estima-se 
que no Brasil serão resgistrados 

68 mil novos casos neste ano. 
 URBANO 2

  Bastidores
Com a legitimidade de ter obtido 
63% dos votos, o governador elei-
to Flávio Dino está compondo sua 
equipe com base no tecnicismo e 
desenvolvimentismo. POLÍTICA 3

Mais um policial
é assassinado
por bandidos

ao fazer "bico"
POLÍCIA 3

Sampaio enfrenta 
Joinville no Castelão

sonhando com o 
acesso à Série A

SUPERESPORTES 5

Maranhense é
convocado para

Seleção Brasileira
de Rugby 7s

SUPERESPORTES 8

HONORIO MOREIRA/OIMP/D.A PRESS

Hospital  Juvêncio Matos Maternidade Benedito Leite Hospital Getúlio Vargas

ENEM

De janeiro a outubro deste ano, fo-
ram registrados 841 casos de den-
gue na capital. No ano passado, no 
mesmo período, houve 1.038 noti-
ficações. Os dados são da Secreta-
ria Municipal de Saúde. URBANO 2

Dengue!

Casos na capital 
diminuem em 19%

Qual a idade certa para ingressar na universidade? Para Sebastião da Silva Furtado (foto) é agora, aos 81 anos de idade. Como 
um adolescente, ele encara uma rotina diária de três horas de estudo, preparando-se para fazer as provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Pecuarista, pai de 10 filhos e avô de vários netos, Sebastião pretende cursar História ou Direito. URBANO

Um estudande de 81 anos

CORRUPÇÃO
Prefeitura de Anajatuba

acusada de desviar R$ 9 mi 
 POLÍCIA 3

 Cerca de 1,5 mil 
motoristas são

punidos com
supermultas

No primeiro fim de semana da 
vigência de multas mais elevadas 
por infrações graves de trânsito, a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
aplicou a punição a aproximada-
mente 1,5 mil motoristas. Houve 
registro de ultrapassagens peri-
gosas e "rachas". IMPAR

Livros infantis
em braile  são 
lançados por
Suely Moura 
Crianças com deficiên-
cia visual ganham mais 

quatro títulos para fazer a 
viagem pelo mundo da li-
teratura. A escritora Suely 
Moura fará o lançamento 
dos livros em braile, hoje, 
às 15h, na  Feira do Livro 

de São Luís (FeliS). 
  IMPAR

Cercado por
crianças, Baleiro 
apresenta CD de  
músicas infantis 
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  Giro 
A Receita Federal lançou um apli-
cativo para iniciar o rascunho da 
declaração IRPF 2015. É uma for-
ma de fazer as contas, antes do lan-
çamento do gerador da declaração 
em março do próximo ano. GIRO 8

 Aplicativos
educativos na

preparação
a concursos

Concurseiros ou candidatos ao 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) têm aliados moder-
nos e poderosos nos preparati-
vos para as provas. São aplicativos 
para smartphone e tablets. Assim, 
o conhecimento  estará sempre 
na palma da mão. CIÊNCIA 7



São Luís, quarta-feira,

4 de novembro de 2015
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Mais infraestrutura 
para Barra do Corda 
Inauguração do Centro de Especialidades Médicas foi anunciada pelo governador, que 
também autorizou a construção da MA-012 e o início do programa ‘Mais Asfalto’ na cidade

INVESTIMENTO SEGURANÇA

 Anunciadas mudanças 
na cúpula da Polícia CivilO 

governador Flávio Dino 
fez importantes anún-
cios para o município de 
Barra do Corda, durante 

reunião com o prefeito Eric Costa, 
na tarde de ontem. Na oportuni-
dade, o governador anunciou a 
construção da MA-012, a inau-
guração do Centro de Especiali-
dades Médicas, para dezembro 
deste ano, e o início do programa 
‘Mais Asfalto’ na cidade. 

Ao receber o prefeito, Flávio 
reiterou a importância da políti-
ca de diálogo constante com os 
gestores municipais, como estra-
tégia para conhecer os pleitos e 
demandas de cada município, e, 
assim, levar o desenvolvimento 
necessário. “Quero reafi rmar o 
compromisso de fazer com que 
Barra do Corda receba os servi-
ços públicos que são essenciais 
para que a população viva com 
mais dignidade”, destacou o go-
vernador. 

 O Centro de Especialidades 
Médicas, que será inaugurado em 
dezembro, realizará atendimen-
to clínico, em neurologia e car-
diologia clínica, endocrinologia 
e ortopedia à população da cida-
de e dos municípios vizinhos. O 
governador anunciou, ainda, a 
pavimentação de 10km de ruas e 
avenidas de Barra do Corda, com 
as obras do Programa ‘Mais Asfal-

to’.  “Também uma grande novi-
dade é o início da licitação para a 
MA-012, que liga Barra do Corda 
até o município de São Raimundo 
do Doca Bezerra, um sonho an-
tigo da região.  Hoje mesmo au-

torizei o lançamento do edital de 
licitação da obra”, anunciou Flávio 
Dino, que atendendo ao pleito do 
prefeito, garantiu o envio de uma 
equipe da Caema para reconhe-
cer os problemas de captação e 

Flávio Dino, ao lado do secretário  Márcio Jerry e do deputado Othelino Neto, recebe prefeito de Barra do Corda

Jefferson Portela e delegado Augusto Barros anunciam mudança

abastecimento de água em Bar-
ra do Corda. 

 O prefeito da cidade avaliou 
positivamente o encontro com 
o governador. “Superou todas 
as nossas expectativas. Nós tive-
mos a feliz notícia de que Barra 
do Corda será contemplada com 
algumas obras que vem melhorar 
em muito a qualidade de vida do 
nosso povo. Hoje o governador já 
anunciou e ratifi cou compromisso 
com a nossa região, levando obras 
importantes”, relatou Eric Costa.  
Estiveram na reunião o secretário 
de Assuntos Políticos e Federati-
vos, Márcio Jerry, e o deputado 
estadual Othelino Neto.

Quero reafi rmar o compromisso de fazer 
com que Barra do Corda receba os serviços 
públicos que são essenciais para que a 
população viva com mais dignidade

Flávio Dino, 
governador

O governo do estado pro-
moveu mudanças na cúpula 
da Polícia Civil. As mudan-
ças foram anunciadas ontem 
pelo delegado-geral da Polícia 
Civil do Maranhão, Augusto 
Barros, o qual explicou que 
o objetivo das mudanças é a 
busca pelo aprimoramento, 
bem como a eficiência dos 
delegados.

 As alterações começam 
pela Superintendência Esta-
dual de Investigações Crimi-
nais (Seic), que passa a ser co-
ordenada pelo 
delegado Tiago 
Bardal, que já 
vinha desenvol-
vendo um exce-
lente trabalho à 
frente da Supe-
rintendência de 
Investigações 
ao Narcotráfico 
(Senarc). Ainda 
de acordo com 
o delgado-ge-
ral, a principal 
meta é otimizar 
os trabalhos re-
alizados pelo 
delegado Tia-
go Bardal em 
todos os de-
partamentos.

 Para o se-
cretário de 
Segurança Pú-
blica, Jefferson Portela, essas 
alterações são de natureza or-
ganizacional, que tendem a 
uma movimentação de acor-
do com o olhar dos novos di-
rigentes para a área. “É ape-
nas um fortalecimento com a 
experiência dos que já foram 
dirigentes e continuam sen-
do, mas em lugares diferentes. 
Não é uma mudança essen-
cial, mas uma forma de for-
talecimento da ação policial”, 
garantiu o secretário.

O delegado-geral transfe-
riu André Gossain para a di-
reção do Departamento de 

Operações Táticas Especiais 
com o objetivo de aproveitar 
suas experiências na criação 
das Operações Especiais no Es-
tado. O Dote é subordinado à 
Superintendência Estadual de 
Investigações Criminais (Seic) 
e tem como objetivo desen-
volver técnicas aprimoradas 
para situações de alta comple-
xidade, bem como preparar e 
aperfeiçoar a performance dos 
policiais diante das circuns-
tâncias atípicas inerentes aos 
riscos da profissão.

 Assume ago-
ra a Superinten-
dência Estadual 
de Repressão ao 
Narcótico (Se-
narc) o delegado 
Carlos Alessan-
dro, que com-
punha o De-
partamento de 
Combate ao Cri-
me Organizado 
da Seic. A missão 
dada pelo dele-
gado-geral é de-
senvolver o bom 
trabalho que já 
vinha sendo re-
alizado pelo de-
legado Tiago.

 Houve tam-
bém uma mu-
dança no âmbito 
da estrutura da 

Delegacia Geral. De acordo 
ainda com Augusto Barros, 
o delegado Lawrence Melo 
Pereira assume a Superinten-
dência de Combate à Corrup-
ção (Secor) e, para o cargo de 
delegado-adjunto da DG, foi 
nomeada a delegada Adriana 
Amarante, que era superin-
tendente da Polícia Civil da 
Capital (SPCC). Para a Supe-
rintendência da Polícia Civil 
na Capital, Augusto Barros es-
colheu o delegado Armando, 
que estava trabalhando no se-
tor de inteligência do Sistema 
de Segurança Pública.

É apenas um 
fortalecimento 

com a experiência 
dos que já foram 

dirigentes e 
continuam sendo, 

mas em lugares 
diferentes. Não 
é uma mudança 
essencial, mas 
uma forma de 

fortalecimento da 
ação policial

 Jeff erson Portela, 
secretário de 

Segurança Pública

EXPO INDÚSTRIA

PARA SERVIDORES

Negócios rendem R$ 33 milhões 

Iniciada turma do curso de licitações

Com um volume de negó-
cios prospectados em R$ 33 mi-
lhões, 133 empresas participan-
tes e mais de 270 atendimentos, 
as rodadas de negócios do pro-
grama ‘Maranhão Mais Produ-
tivo’, promovidas pelo governo 
do estado, por meio da Secreta-
ria de Estado de Indústria e Co-
mércio (Seinc), durante a Expo 
Indústria 2015, se consolidaram 
como uma oportunidade para 
que micro e pequenas empre-

endedores tivessem a chance de 
negociar seus produtos e serviços 
com grandes empresas âncoras.

 As rodadas de negócios do 
‘Maranhão Mais Produtivo’ vi-
sam proporcionar o contato com 
empresas de diversos segmen-
tos, promovendo os primeiros 
contatos das pequenas e médias 
com grandes empresas.  O even-
to fomentou a relação comercial 
entre os participantes durante 
as reuniões agendadas previa-

mente. Foi uma oportunidade 
única para dinamizar compras 
e vendas de produtos e serviços 
em um mesmo local.

Durante quatro dias, as em-
presas Parnaíba Gás, VLI, Suza-
no e Outro Preto Gás e Petróleo 
buscaram suprir suas demandas 
para os próximos dois anos. “A ro-
dada traz o pragmatismo e a sim-
plicidade do negócio oferecido às 
empresas. É efi caz e permite um 
retorno prático. É um benefício 

também às empresas compradoras 
(âncoras); temos uma ferramen-
ta de fazer negócios”, destacou o 
secretário de Indústria e Comér-
cio, Simplício Araújo.

 Além dos encontros entre 
ofertantes e âncoras, o ‘Mais Pro-
dutivo’ promoveu encontros ex-
clusivos para os ofertantes. Os 
empreendedores tiveram duas 
oportunidades de realizar negó-
cios: com as grandes empresas 
e entre eles.

O governo do estado, por meio 
da Comissão Central Permanen-
te de Licitação (CCL), iniciou, na 
manhã de ontem, a quarta turma 
do curso de “Licitações, Contratos 
Administrativos e Formação de 
Pregoeiros”. O curso é uma reali-
zação da Comissão, em parceria 
com o Instituto Certame, e segue 
até esta sexta-feira (6), no auditó-
rio Benedito Mendonça Dutra, na 
sede da CCL, no Calhau.

 A capacitação visa aprimorar 
o conhecimento dos funcionários 
públicos que atuam no setor de 

licitações e contratos administra-
tivos de órgãos estaduais. “O obje-
tivo é dar continuidade à qualifi -
cação do corpo técnico do estado 
que possui responsabilidade com 
os processos licitatórios, a fi m de 
aprofundar e alinhar a política de 
formação na área de licitação” des-
tacou o presidente da CCL, Odair 
Neves. Conceitos e princípios da 
licitação e contratações, análise 
de recursos, fi scalização de con-
tratos e demais esclarecimentos e 
atualizações que regem o sistema 
de licitação do estado estão entre 

os temas que serão abordados em 
32 horas/aula até esta sexta-feira 
(6). Ao fi nal do curso, os partici-
pantes receberão certifi cado com 
formação de pregoeiro.

 Nesta quarta turma, parti-
cipam do curso 25 servidores, 
dentre funcionários da Comis-
são Central de Licitação, da Em-
presa Maranhense de Adminis-
tração de Recursos Humanos e 

Negócios Públicos (Emarhp) e 
do gabinete do governador. 

“Diante da atual gestão, é 
importante estar atualizado 
com os conceitos e diretrizes 
que envolvem o sistema de lici-
tação vigente”, comentou o re-
presentante da Assessoria Jurí-
dica e integrante da Comissão 
Setorial de Licitação da Emarhp, 
Sérgio Maciel Pires.
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SEGREDOS VAZADOS

Novo escândalo 
abala o Vaticano
Por ordem de um promotor, padre espanhol Lucio Antonio Vallejo Balda, ex-mordomo do papa 
Bento XVI, foi preso por conta do roubo de dados das contas da área financeira da Igreja Católica 

A 
prisão do padre espanhol 
Lucio Antonio Vallejo Bal-
da, acusado de vazar do-
cumentos confi denciais 

da Igreja Católica, fez pairar nova-
mente sobre o Vaticano a sombra 
do escândalo Vatileaks — causado 
pela divulgação, em 2012, de ma-
terial sigiloso pelo mordomo do 
papa Bento XVI, hoje papa emé-
rito. Vallejo, de 54 anos, foi detido 
na última segunda-feira (2) por 
ordem de um promotor, no mar-
co de uma investigação sobre o 
roubo de dados sobre as contas 
da Santa Sé e sobre funcionários 
designados pelo papa Francisco 
para promover uma reforma na 
área fi nanceira da Igreja.

O padre espanhol, ligado à or-
ganização católica conservadora 
Opus Dei, integrava a Comissão 
de Estudo sobre a Organização 
das Estruturas Econômicas e Ad-
ministrativas (Cosea), criada por 
Francisco em 2013 e dissolvida 
neste ano. Também foi detida, e 
posteriormente liberada, a italia-
na de origem marroquina Fran-
cesca Chaouqui, de 33 anos, ex-
assessora da mesma comissão. 
Conhecida por postar tuítes po-
lêmicos e pela amizade com um 
dos jornalistas responsáveis que 
publicaram os documentos do 
Vatileaks, Francesca teria aceitado 
colaborar com as investigações.

De acordo com a imprensa 
italiana, o roubo de dados teria 
ocorrido no computador do con-
trolador-geral das fi nanças do Va-
ticano, o italiano Libero Milone. 
Nomeado pelo papa em 5 de junho 
para conduzir a reforma na área, 
ele é responsável pela auditoria 
das contas de todas as divisões 
da Santa Sé. O auditor apresen-
tou na sexta-feira passada uma 
denúncia por violação de dados 
informáticos, segundo o jornal Il 
Corriere della Sera.Teriam sido 
roubados “documentos sobre as 
revisões contábeis e sobre a re-
organização em curso dos dis-
catérios (ministérios vaticanos)”.

Fiéis na Praça de São Pedro, no último domingo: outra vez, a sombra do Vatileaks ronda a Santa Sé 

Banquete

Em comunicado, a Opus Dei ma-
nifestou surpresa pela prisão de 
Balda e se ofereceu para aju-
dar nas investigações. “A Opus 
Dei não dispõe de qualquer in-
formação sobre o caso”, diz o 
comunicado da prelatura da 
organização em Roma. “Se a 
acusação for confirmada, será 
particularmente doloroso pelo 
dano causado à Igreja.”

De acordo com a revista ita-
liana L’Espresso, o padre Balda 
estava com os dias contados 
no Vaticano desde que orga-
nizou um luxuoso banquete 
para celebrar a canonização 
de João Paulo II e João XXII. O 
evento, com mais de 150 convi-
dados — entre personalidades 
políticas e do mundo artístico 
italiano — e custo estimado 
em 18 mil euros, teria irrita-
do pessoalmente Francisco, 
para quem o padre teria tra-
ído o compromisso do pon-
tífice com a simplicidade e a 

O culpado era o mordomo

Paolo Gabriele, ex-mordomo do papa Bento XVI, foi 
condenado a 18 meses de prisão, em 2012, por ter roubado e 
entregado à imprensa documentos confi denciais do pontífi ce. 
Além de expor uma luta de poder acirrada e nada católica 
nos corredores da Santa Sé, o ecândalo Vatileaks, como fi cou 
conhecido, revelou meandros embaraçosos da estrutura 
fi nanceira do Vaticano. A repercussão do caso foi um dos 
fatores que levaram o papa a renunciar, em fevereiro de 2013. 
Parte do conteúdo do Vatileaks está no livro Sua Santidade: as 
cartas secretas de Bento XVI. O autor, Gianluiggi Nuzzi, ligado 
ao grupo Mediaset, publicará nos próximos dias Via Crucis, 
que teria entre suas fontes os documentos roubados do 
responsável pela reforma fi nanceira ordenada por Francisco.

austeridade.
Em seu comunicado sobre o 

escândalo, a Santa Sé menciona 
dois livros, a serem publicados 
em breve por jornalistas italia-
nos, que prometem revelações 
sobre a vida financeira da Igre-
ja. O texto antecipa que serão 
estudados os aspectos jurídicos 
e possíveis implicações crimi-
nais das obras, e menciona in-
diretamente o Vatileaks — no 

qual um dos autores, Gianlui-
ggi Nuzzi, expôs cartas pesso-
ais de Bento XVI roubadas pelo 
mordomo. “Como aconteceu 
no passado, os livros que se-
rão publicados nos próximos 
dias são resultado de traição 
grave da confiança do papa e, 
no que diz respeito aos escri-
tores, de uma operação para 
obter benefícios de um ato ilí-
cito”, diz a nota.

UNIÃO EUROPEIA

Refugiados da Síria receberão ajuda

CORRUPÇÃO NA FIFA

Marin é extraditado para os EUA

A Comissão Europeia anun-
ciou ontem que vai destinar 62 
milhões de euros em ajuda hu-
manitária para apoiar os sírios 
deslocados devido ao confl ito no 
país, diante da deterioração das 
condições de segurança.

A comissão explicou que o 
novo fi nanciamento é concedi-
do em um “momento crítico” e 
vai servir para preparar o inverno 
e cobrir as necessidades básicas 
dos refugiados e dos centros de 
acolhimento, como cuidados de 

saúde, acesso a água potável, ha-
bitação e educação. “Temos que 
continuar a ajuda humanitária 
para os sírios porque o inverno 
vai trazer difi culdades adicionais 
para os mais vulneráveis”, afi r-
mou o comissário europeu para 
a Ajuda Humanitária e Gestão de 
Crises, Christos Stylianides, após 
uma visita à Jordânia e ao Líbano.

Stylianides disse, depois de 
visitar os dois países, que a aju-
da europeia “faz e continuará a 
fazer a diferença”, mas sublinhou 

que “a paz é a única solução que 
pode pôr fi m à crise dos refugia-
dos, uma crise humanitária”. A 
Comissão Europeia já tinha anun-
ciado um fi nanciamento de 43 
milhões de euros para o Líbano 
e de 28 milhões para a Jordânia.

Ao todo, 133 milhões de euros 
em ajuda humanitária adicional 
serão destinados, este ano, à Síria, 
ao Líbano e à Jordânia. Os fundos 
adicionais procedem dos 200 mi-
lhões de euros de ajuda huma-
nitária adicional para este ano, 

propostos pela Comissão em 23 
de setembro.

O objetivo é apoiar o traba-
lho da agência das Nações Uni-
das para os Refugiados (Acnur) e 
do Programa Alimentar Mundial 
(PAM) e de outras organizações 
que trabalham em terra na assis-
tência aos refugiados. A UE é o 
principal doador para a crise na 
Síria, com mais de 4.200 milhões 
de euros em ajuda ao desenvolvi-
mento e assistência econômica 
e para a estabilização.

O ex-presidente da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) José Maria Marin, de 83 
anos, foi extraditado para os 
Estados Unidos ontem pela Jus-
tiça da Suíça. Segundo as au-
toridades suíças, o cartola foi 
acompanhado até o Aeropor-
to de Zurique por dois agentes 
das forças de segurança e co-
locado em um voo para Nova 
York. Envolvido em um esque-
ma de corrupção na Federa-

ção Internacional de Futebol 
(Fifa), Marin estava preso na 
metrópole suíça desde o fim 
de maio passado.

O FBI acusa Marin de ter 
cometido extorsão, fraude e 
lavagem de dinheiro em con-
tratos para a transmissão te-
levisiva de torneios nacio-
nais, como a Copa do Brasil, 
e sul-americanos, como a Copa 
América. O ex-presidente da 
CBF entrou na mira da polí-

cia federal norte-americana 
porque teria usado o sistema 
bancário dos EUA para rece-
ber propinas. 

Marin ficará à disposi-
ção para interrogatórios até 
o fim desta semana e depois 
será transferido para o regime 
de prisão domiciliar em seu 
apartamento na 5ª Avenida, 
em Manhattan. Ele só pode-
rá deixar a residência com per-
missão do FBI.

TRAGÉDIA NO EGITO 

Flores no memorial para 
vítimas de acidente aéreo

A companhia aérea russa 
que operava o Airbus A321 
que caiu no Egito, no último 
sábado, destacou ontem que 
a aeronave estava “em exce-
lente estado técnico” e ale-
gou que apenas “uma ação 
externa” pode explicar o aci-
dente, no qual morreram as 
224 pessoas a bordo. Espe-
cialistas buscam entender o 
que pode ter acontecido com 
o avião, que se despedaçou 
no ar poucos minutos depois 
de decolar do balneário de 
Sharm El-Sheikh com destino 
a São Petersburgo, na Rússia. 
A afirmação reabriu a hipó-
tese de atentado, levantada 
por comunicado de uma das 
ramificações egípcias do Es-
tado Islâmico (EI).

O diretor-geral da Kogaly-
mavia, que tem sede na Sibéria 
e também opera com o nome 
Metrojet, Alexander Smirnov, 
declarou que a empresa “ex-
clui uma falha técnica ou um 
erro de pilotagem”. Falando à 
imprensa ele sustentou que “a 
única explicação para que o 
avião fosse destruído em ple-
no ar é um impacto específi-
co, uma influência mecânica 
de fora sobre a aeronave”.Em 
resposta, o chefe da Agência 
Federal de Aviação da Rússia, 
Aleksandr Neradko, afirmou 
ser “muito cedo” para espe-
cular as possíveis causas da 
tragédia. “Esse tipo de con-
versa não se baseia em ne-
nhum fato concreto”, disse 
ele a uma tevê russa.

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, adotou postu-
ra semelhante. Lembrou que 
“nenhuma prova pode ser ex-
cluída” e advertiu que “não se 
pode brincar de adivinhação”. 

O diretor dos serviços de in-
teligência norte-americanos, 
James Clapper, também co-
mentou o acidente na Penín-
sula do Sinei, área de atuação 
de extremistas islâmicos. Se-
gundo Clapper, não há “evi-
dências diretas de qualquer 
envolvimento de terroristas”.

Horas depois de confir-
mada a queda do Airbus, o 
grupo Península do Sinai, 
vinculado ao EI, anunciou 
na internet que tinha aba-
tido o avião, em represália 
pelos ataques da aviação rus-
sa contra bases jihadistas na 
Síria. Autoridades de segu-
rança, no próprio Egito e em 
outros países, rejeitaram ini-
cialmente a versão, alegando 
que os jihadistas não dispo-
riam de mísseis com alcan-
ce suficiente para atingir um 
avião a mais de 9 mil metros 
de altitude. Segundo comu-
nicado da chancelaria egíp-
cia, o Airbus estava a 9.450m 
quando desapareceu, na re-
gião central do Sinai.

Equipes de investigação 
de vários países, entre eles 
Rússia, França, Irlanda e Es-
tados Unidos, foram desloca-
das para o Egito. Ontem, as 
duas caixas-pretas do Airbus 
começaram a ser analisadas, 
mas nenhuma conclusão foi 
apresentada ao público. Os 
investigadores trabalhavam 
com quatro hipóteses princi-
pais: falha técnica, erro hu-
mano, ataque com míssil ou 
bomba. No fim de semana, o 
chefe dos peritos aeronáuti-
cos, Viktor Sorochenko, disse 
que o avião havia se despe-
daçado no ar, o que explicava 
os destroços espalhados por 
uma área de 20km².

TURQUIA 

Presidente Tayyip Erdogan 
rebate críticas à eleição 

Enquanto prepara a forma-
ção de um novo governo na Tur-
quia, sem necessidade de nego-
ciar uma coalizão, o presidente 
Recep Tayyip Erdogan estendeu 
a ofensiva política para o terreno 
internacional e cobrou indire-
tamente dos governos europeus 
o respeito ao resultado das ur-
nas. Cinco meses depois de ter 
perdido a maioria parlamentar, 
o que impediu a formação de 
um gabinete estável, o Partido 
da Justiça e do Desenvolvimen-
to (AKP, islâmico), de Erdogan, 
desbancou as previsões e con-
quistou 49,4% dos votos. Com 
316 das 550 cadeiras, o AKP vol-
tará a governar sozinho.

“O mundo inteiro deve res-
peitar a vontade nacional, e não 
vi muito desse respeito”, disse 
ontem Erdogan, depois de co-
memorar a vitória orando na 
Mesquita Eyup — a exemplo 
do que faziam os novos sul-
tões do antigo Império Oto-
mano. “A vontade do povo se 
manifestou a favor da estabi-
lidade. Eu sempre disse: ‘Uma 
nação, uma bandeira, um país, 
um Estado’”, completou. Erdo-
gan, que se elegeu presidente 
depois de ter promovido como 
premiê uma reforma que dotou 
o chefe de Estado com amplos 
poderes, deve reconduzir à che-
fi a do gabinete seu ex-chance-
ler, Ahmet Davutoglu.

O presidente turco respon-

dia, em parte, a questionamen-
tos como os levantados pela 
missão de observadores elei-
torais da Organização para a 
Segurança e a Cooperação na 
Europa (OSCE). Em relatório 
sobre a votação, o grupo la-
mentou o nível de violência 
observado no processo, com 
repetidas queixas da oposi-
ção sobre intimidações sofri-
das. A quatro dias do pleito, a 
tevê mostrou ao vivo a polícia 
turca assumindo o controle de 
duas emissoras de Istambul, 
consideradas críticas ao AKP. 
“Ataques físicos a partidários 
da oposição, assim como o es-
quema de segurança montado, 
prejudicaram o processo”, disse 
o chefe dos observadores, o es-
panhol Ignácio Sánchez Amor. 
“A campanha foi marcada pelo 
medo, que é inimigo da demo-
cracia”, afi rmou o deputado su-
íço Andreas Gross, que integra 
a Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa. O orga-
nismo, composto por deputa-
dos de 47 países do continente, 
classifi cou a eleição na Turquia 
como “injusta”. A União Euro-
peia (UE) preferiu saudar “o for-
te empenho do povo turco em 
respeitar os procedimentos de-
mocráticos”, e manifestou dis-
poição para trabalhar com o 
futuro governo, inclusive so-
bre a crise dos migrantes que 
chegam pela Turquia.
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NEGÓCIOS
CONSUMIDOR

Empresas de telefonia 
são multadas em 
mais de R$ 14 milhões
Procon-MA multou as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo e TIM por conta das reclamações, 
interrupções e pela falta de qualidade nos serviços prestados ao consumidor maranhense

O 
Instituto de Proteção 
e Defesa do Consumi-
dor (Procon-MA) apli-
cou multa na empresa 

de telefonia OI no valor de R$ 
5.100.000,00. A decisão ocorreu 
devido às inúmeras reclamações 
que o órgão recebeu, como por 
exemplo, o não cumprimento 
dos prazos para reparo do Servi-
ço de Telefone Fixo e o descum-
primento da oferta apresentada 
aos consumidores, com a con-
sequente quebra contratual.

Os consumidores, também, 
registraram reclamação quan-
to à falha na prestação dos ser-
viços e à realização de práticas 
abusivas pela operadora, como 
na vantagem manifestamente 
excessiva ou no fornecimento 
de serviços sem solicitação do 
consumidor, ausência de infor-
mação e cobranças indevidas.

Somente sobre a falha na 
prestação de serviço, o Procon-
MA recebeu no período de ja-
neiro de 2011 a dezembro de 
2014 um total de 590 reclama-
ções de consumidores, que so-
licitaram reparo de suas linhas 
telefônicas e não foram atendi-

dos em até 48 horas. Por ser uma 
empresa que presta um serviço 
público, além de ter a obrigação 
de garantir o serviço adequado 
e efi caz, possui a obrigação de 
mantê-lo de forma contínua.

De acordo com o presidente 
do Procon-MA, Duarte Júnior, a 
Oi ocupou o 1º e 2º lugares no 
ranking de empresas mais re-
clamadas em 2014 e no decor-
rer de 2015 a empresa manteve 
uma postura nas audiências de 
conciliação de não apresentar 
nenhuma proposta efetiva. “Em 
razão de todas as reclamações 
formalizadas pelos consumidores 
aqui no Procon-MA, aplicamos 
a multa como forma de tornar o 
direito do consumidor uma prio-
ridade nas práticas dessa em-
presa. É inaceitável que atual-
mente os serviços de internet 
e telefonia, que são de extre-
ma importância social, cultura 
e econômica, sejam prestados 
sem a qualidade que o consu-
midor espera. Se promete algo, 
mas se entrega um serviço que 
não é de qualidade”, destacou.

As operadoras de telefonia 
Claro, Vivo e TIM também fo-

ram multadas por conta de in-
terrupções e falta de qualidade 
nos serviços prestados ao con-
sumidor maranhense. O valor 
das autuações somam R$ 14 mi-
lhões, sendo R$ 5 milhões da Cla-
ro, R$ 4,5 milhões da TIM e R$ 
4,5 milhões da Vivo. Então o ór-
gão fi rmou acordo inédito para 
garantir acesso gratuito à inter-
net na capital.

 No Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) assinado entre 
o órgão e as empresas, a popu-
lação foi benefi ciada com a li-
beração de internet gratuita aos 
usuários do Terminal Rodoviá-
rio de São Luís e dos terminais 
de integração do São Cristóvão 
e Cohama, além da instalação 
de mais de 100 torres de trans-
missão, de tecnologia 3G e 4G 
em todas as regiões do estado, 
para melhoria e expansão dos 
serviços de telefonia e internet. 
Os pontos de internet e as torres 
devem ser entregues à popula-
ção entre novembro e dezembro.

Já empresa OI, nos termos 
do artigo 46, § 2º do Decreto Fe-
deral 2.181/97, deve efetuar o 
pagamento no prazo de 10 dias 

590

de consumidores sobre 
a falha na prestação de 
serviço das operadoras 

foram recebidas pelo 
Procon-MA no período 

de janeiro de 2011 a 
dezembro de 2014

RECLAMAÇÕES

ou apresentar recurso a esta Ge-
rência de Proteção e Defesa do 
Consumidor. Caso não ocorra o 
pagamento da multa aplicada, 
poderá haver inscrição do dé-
bito na Dívida Ativa do Estado 
do Maranhão, para subsequente 
cobrança executiva (art. 55 do 
Decreto Federal 2.181/97).

A Receita Federal informou 
ontem que não prorrogará o pra-
zo para emissão da Guia Única 
do Simples Doméstico. O docu-
mento está disponível desde do-
mingo (1º) no site eSocial, mas 
a geração apresentou falhas por 
três dias consecutivos.

Segundo o subsecretário de 
Fiscalização da Receita, Iágaro 
Martins, o sistema é monitora-
do e passa por ajustes desde do-
mingo. A expectativa da Receita 
é que, após novas correções, o 
sistema atinja hoje (4) uma ve-
locidade que permita emitir a 
totalidade das guias até amanhã 
(5), um dia antes do prazo fi nal 
para pagamento sem multa.

Caso a estimativa não se con-
cretize, a Receita anunciará um 
plano de contingenciamento, 
disse Iágaro. De acordo com a 
Receita, até o momento, foram 
emitidas 134.740 guias, o equi-
valente a 13% do total. Iágaro 
Martins disse que, na manhã 
de hoje, a performance do sis-
tema melhorou e houve pico 
às 11h, com emissão de 34 mil 
documentos em menos de uma 
hora. No entanto, no início da 
tarde, o desempenho voltou a 
cair, atingindo uma média de 5 
mil guias por hora. “Emitimos 
praticamente 80 mil guias hoje, 
mais que o dobro do primeiro 
dia. Nossa expectativa é que a 
emissão retorne aos patamares 
que tínhamos pela manhã. Até 
as 12h de hoje (4), vamos dizer  
se conseguiremos entregar com 
velocidade e então faremos uma 
nova análise de cenário”, afi r-

RECEITA FEDERAL

Sem prorrogação para 
guia do Simples Doméstico

Subsecretário Iágaro Martins diz que sistema passa por ajustes
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mou o subsecretário. Ele disse 
ainda que o contribuinte não 
deve se preocupar. “As pesso-
as não precisam se preocupar. 
Nós não vamos deixá-las sem 
cumprir sua obrigação.”

Questionada se o plano en-
volveria prorrogação de prazo ou 
outra maneira de emitir a guia, 
a coordenadora de Tecnologia 
e Segurança da Informação da 
Receita, Cláudia Maria Andrade, 
disse que, por enquanto, essa 
possibilidade não é cogitada. 

QUALIDADE

Produtos passarão por controle
Ações do governo que visam ao 

adensamento das cadeias produti-
vas do estado e a qualidade de seus 
produtos já começaram a dar bons 
resultados. Por meio de articulação 
da Secretaria de Estado de Indús-
tria e Comércio (Seinc) e a Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária 
(Aged) garantiram 1,8 milhão de 
contrapartida privada para o apa-
relhamento da Vigilância Sanitária 
no Maranhão e a instalação de um 
moderno laboratório de controle 
e inspeção de produtos.

 A Seinc também dialoga com 
segmentos produtivos da carne e leite 
para que os produtores contribuam 
com a complementação e aquisição 
deste importante instrumento. Em 
contrapartida, o governo Flávio Dino 
está garantindo orçamento para o 
funcionamento e manutenção do 
laboratório.  Outro grande passo foi 
a assinatura da portaria que regula-
menta a entrada de frango vivo em 
território maranhense. O documento 
deve entrar em vigor em prazo má-
ximo de 60 dias.

 O secretário da Seinc, Simplí-
cio Araújo, explica que esses três 
elementos conquistados por meio 
do diálogo democrático e constru-
tivo do governo Flávio Dino, com 
os produtores do segmento de avi-
cultura no Maranhão, estão abrin-
do caminhos de grandes perspec-
tivas para o crescimento da cadeia 
avícola. “A estruturação da Aged, 
a aquisição e manutenção do la-
boratório de controle de produ-
tos de origem animal e a portaria 
de controle de aves vivas no Ma-
ranhão, somam-se as conquistas 
já anteriormente anunciadas. Os 
programas ‘Mais Avicultura e ‘Ma-
ranhão Mais Produtivo’ estão forta-
lecendo o setor avícola do Estado, 
já que temos condições logísticas, 

climáticas, e uma grande produ-
ção de milho e soja”, salientou o 
secretário Simplício Araújo.

Para o presidente da Aged, Se-
bastião Anchieta, as medidas re-
presentam segurança para os mer-
cados e para os empresários que 
estão investindo no setor. “Com 
esses avanços, vamos ter produ-
tos de qualidade e no futuro pode-
mos exporta-los para todo o Brasil 
e quiçá para fora do país”, disse.

 O presidente da Avima, José 
Augusto Monteiro, ponderou que 
a partir desse momento a avicultu-
ra maranhense fi ca apta a crescer 
e a investir e tornar o Maranhão 
um grande produtor de frango. 
“Essas ações vêm de encontro a 

todas as nossas necessidades, pois 
vão fazer com que o setor cresça, 
com planejamento, responsabi-
lidade e faz com que o Maranhão 
se torne futuramente autossufi -
ciente na produção de frangos”.

 Empresários do segmento elo-
giaram as medidas que estão sendo 
adotadas pelo Executivo Estadual, 
pois, segundo eles, estão dando ali-
cerce para a expansão da cadeia aví-
cola em todo o Estado. Paulo Gallete, 
sócio da Gama Avicultura, ressaltou 
que tudo isso vai fortalecer a cadeia 
de frangos. “A portaria vai dar muito 
mais subsídios para as empresas in-
vestirem no Maranhão, tornando a 
avicultura do Estado grande, como 
ela sempre mereceu ser”.

Emitimos 
praticamente 80 
mil guias hoje, mais 
que o dobro do 
primeiro dia. Nossa 
expectativa é que 
a emissão retorne 
aos patamares 
que tínhamos pela 
manhã. Até as 
12h de hoje (4), 
vamos dizer  se 
conseguiremos 
entregar com 
velocidade e então 
faremos uma nova 
análise de cenário

Iágaro Martins, 
subsecretário de 
Fiscalização da Receita 
Federal
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OPORTUNIDADE

Abertas inscrições 
de seletivo para 
Assistência Social 
Candidatos ao seletivo serão escolhidos por análise de currículos e títulos, acompanhados de 
documentação comprobatória  que deverão ser entregues sede da Semcas até sexta-feira

P
refeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal da Criança e As-
sistência Social (Semcas), 

abre hoje (4) inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado 
para contratação temporária de 
profissionais de nível superior nas 
áreas de Serviço Social, Pedagogia, 
Psicologia e Terapia Ocupacio-
nal, para aplicação de questio-
nário do Benefício de Prestação 
Continuada na Escola (BPC na 
Escola). Serão 20 vagas, sendo 
dez para cadastro de reserva.

O processo de escolha será 
através de análise de currícu-
los e títulos, acompanhados de 
documentação comprobatória 
(certificados, diplomas e decla-
rações), que devem ser entre-
gues na Coordenação de Pro-
teção e Articulação da Política 
de Inclusão da Pessoa com De-
ficiência da Semcas, no perío-
do de 4 a 6 de novembro, das 9h 
às 16h. A Semcas fica na Ave-
nida Vitorino Freire, n° 29, Ed. 
Cesário - Centro. O resultado 
do Seletivo será divulgado no 
dia 20 de novembro, com início 
das atividades para o dia 1° de 
dezembro deste ano. Todos os 
aprovados passarão por capa-
citação técnica.

A secretária municipal da 
Criança e Assistência Social, 
Andreia Lauande, destaca que 
o seletivo atende a uma determi-
nação do Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS) para 
identificar crianças e adolescen-

PROGRAMA

O programa de Benefício 
Continuado na Escola 
envolve os ministérios da 
Educação, da Saúde e do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, 
além da Secretaria 
Especial dos Direitos 
Humanos, em parceria 
com municípios, estados 
e Distrito Federal. O 
objetivo é acompanhar 
e monitorar o acesso 
e permanência na 
escola das pessoas com 
deficiência, beneficiárias 
do BPC, até 18 anos.
A intenção é criar 
condições para o 
desenvolvimento da 
autonomia, participação 
social e emancipação da 
pessoa com deficiência. 
Que deve ter garantida 
a matrícula na escola 
da comunidade em 
que está inserido. 
O BPC na Escola 
realiza anualmente a 
comparação dos dados 
entre o Censo Escolar 
Inep/MEC e o Banco 
do BPC/MDS, a fim de 
identificar os índices 
de inclusão e exclusão 
escolar dos beneficiários 
do BPC.

A aplicação do questionário nos possibilitará 
saber, inclusive, se este público está 
alcançado ou não com as demais políticas 
públicas que a Prefeitura de São Luís trabalha 
para que sejam cumpridas no município. Nós 
aderimos ao BPC na Escola e é importante 
que os pais saibam que é um direito ter seu 
filho com deficiência matriculado na escola

Andreia Lauande, titular da Semcas

Essa é uma 
chance que 
muitos não 
tinham e que 
agora podem 
ter acesso 
ao mercado 
de trabalho. 
Enquanto 
profissional meu 
sentimento é de 
realização

Andriana Rolim, 
fisioterapeuta

tes que têm deficiência, são be-
neficiárias do BPC e estão fora 
da escola. “A aplicação do ques-
tionário nos possibilitará saber, 
inclusive, se este público está al-
cançado ou não com as demais 
políticas públicas que a Prefei-
tura de São Luís trabalha para 
que sejam cumpridas no muni-
cípio. Nós aderimos ao BPC na 
Escola e é importante que os pais 
saibam que é um direito ter seu 
filho com deficiência matricu-
lado na escola”, diz a titular da 
Semcas, Andreia Lauande.

EDITAL

Segundo o edital 002/2015, pu-
blicado ontem no Diário Oficial, 
o contrato tem duração de dois 
meses com possibilidade de pror-
rogação por mais um mês. Serão 
pagos R$ 40 por formulário pre-
enchido, inserido no sistema do 

20

224

estão sendo oferecidas,  
sendo dez para 

cadastro de reserva

profissionais convocados 
para atender à 

demanda do Hospital 
Presidente Vargas

VAGAS

BPC na Escola e validado pelo 
Ministério do Desenvolvimento 
Social, além de auxílio transpor-
te. A Prefeitura disponibilizou 
para consulta o edital comple-
to do Processo Simplificado nº 
02/2015 no portal, no link Edi-
tais (www.saoluis.ma.gov.br).

O governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc), realiza, 
amanhã (5) e sexta-feira (6), no 
Auditório do Centro Pedagógi-
co Paulo Freire, no campus da 
Universidade Federal do Ma-
ranhão (UFMA), em São Luís, 
a formação para os profissio-
nais que participam do proces-
so seletivo democrático para 
a função de gestor escolar do 
Sistema Estadual de Ensino.

 As atividades fazem parte 
da terceira etapa do processo, 
que consiste no curso de For-
mação Continuada de 20 ho-
ras e Exame de Certificação. Os 
candidatos precisam ter, no mí-
nimo, 70% de frequência du-
rante os dois dias de formação, 
além da participação na prova, 
que ocorrerá no sábado (7) e é 

obrigatória para os candidatos 
ao cargo.

 A formação acontecerá nas 
salas de 101 a 105 e, nas salas 
201 e 202 na Asa Norte do “Pau-
lo Freire”, das 8 às 12h e das 
14 às 18 h. São 1.364 candida-
tos participando da formação 
e que serão submetidos ao teste. 
Destes, 259 são pertencentes 
da Unidade Regional de Edu-
cação (URE) de São Luís.

Os candidatos que são Ad-
ventistas deverão se apresentar 
à URE São Luís ou ao Comitê de 
Execução do processo seletivo, 
na sede da Seduc (Rua Conde 
D’Eu, nº 140, Monte Castelo, 
São Luís), setor da Macropo-
lítica, até as 18h de hoje, com 
declaração da igreja na qual faz 
parte, em cumprimento à legis-
lação. O processo de consulta 

SAÚDE

Aprovados em seletivo 
entregam documentos 

FORMAÇÃO ESCOLAR

3ª etapa para gestor será amanhã
(eleição) junto à comunidade 
para a função de gestão escolar 
ocorrerá no dia 10 de dezem-

bro. Mais informações podem 
ser obtidas no endereço eletrô-
nico www.educacao.ma.gov.br.

 A Empresa Maranhen-
se de Serviços Hospitalares 
(EMSERH) iniciou ontem a 
chamada para comprovação 
do restante da documenta-
ção dos candidatos classifi-
cados e aprovados no edital 
de processo seletivo simpli-
ficado, lançado no dia 14 de 
Outubro, para trabalhar nas 
seguintes unidades da Rede 
Estadual de Saúde: Labora-
tório Central de Saúde Pú-
blica do Maranhão (Lacen/
MA), Central de Hematolo-
gia e Hemoterapia do Mara-
nhão (Hemomar), Unidade 
Mista do Maiobão e Hospi-
tal Presidente Vargas.

Nesses primeiros dias (3 
e 4 de novembro), a apresen-
tação é para os 224 profissio-
nais convocados para aten-
der a demanda do Hospital 
Presidente Vargas. No total 
são 17 áreas, sendo: Assis-
tente Social (4 profissionais); 
Auxiliar Administrativo (22); 
Auxiliar Serviços Gerais (6); 
Enfermeiro (29); Enfermei-
ro Nefrologia (3); Enfermei-
ro UTI (15); Farmacêutico 
(2); Farmacêutico Bioquími-
co (2); Fisioterapeuta (20); 
Fonoaudiólogo (2); Maquei-
ro (10); Motorista de Ambu-
lância (8); Nutricionista (4); 
Porteiro (5); Psicólogo (5); 
Recepcionista (9) e Técnico 
de Enfermagem (78). Ama-
nhã (5), será a entrega da do-
cumentação para a Unidade 
Mista do Maiobão, Laborató-
rio Central de Saúde Pública 
do Maranhão (Lacen/MA) 
e Central de Hematologia e 
Hemoterapia do Maranhão 
(Hemomar) – Unidade São 
Luís, de 8h às 19h no local 
em que consta no edital para 
cada unidade.

Até o final deste ano, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), lançará por meio da 
EMSERH, novo edital para 
concurso público que vai se-
lecionar cerca de seis mil pro-
fissionais para cadastro de 
reserva em todas as áreas. 
Dessa forma, as Organizações 
Sociais (Os) e as Organiza-
ções da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscips), 
terão um banco de profis-
sionais disponíveis para 
trabalhar nas unidades de 
saúde do Estado. “A SES rei-
tera o compromisso de ga-
rantir a impessoalidade do 
SUS. Esse processo de sele-
ção onde o candidato para 
o cargo é escolhido tão so-
mente pelo seu desempe-
nho objetivo no certame, 
traz resultados melhores e 
em curto prazo para a admi-
nistração pública”, garante o 
subsecretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula.

 A fisioterapeuta Adriana 
Rolim, de 29 anos, conta que 
ainda não havia participado 
de um processo seletivo nes-
se molde aplicado pela EM-
SERH, e que está feliz pela 
oportunidade de começar 
a trabalhar por mérito cur-
ricular. “Esse seletivo abriu 
oportunidades para muitos 

Centenas de candidatos apresentaram documentos de comprovação

que precisavam, mostran-
do a verdadeira situação dos 
candidatos comprovada por 
meio dos títulos. Essa é uma 
chance que muitos não ti-
nham e que agora podem ter 
acesso ao mercado de traba-
lho. Enquanto profissional 
meu sentimento é de reali-
zação”, afirma Adriana.

 A técnica de enferma-
gem Telma Dourado, de 56 
anos, também foi entregar os 
exames médicos pré-admis-
sionais, mas retornará por 
falta da carteira de saúde e 
atestado de boa conduta. 
Para ela, cumprir à risca as 
exigências é uma forma de 
mostrar o comprometimen-
to do processo seletivo com 
todos os profissionais. “Vou 
retornar com os dois docu-
mentos que estão faltando, 
pois preciso desse emprego. 
O seletivo foi uma necessi-
dade, pois realmente as uni-
dades estavam precisando 
dessa capacitação profissio-
nal”, conta a técnica.

Félix Pinheiro, de 42 anos, 
é um dos 10 maqueiros con-
vocados para trabalhar no 
Hospital Presidente Vargas. 
Nessa fase de comprovação 
da documentação ele diz ob-
servar o que em anos de pro-
fissão ele não via: “uma valo-
rização do profissional que 
trabalha pela saúde”. “Traba-
lho como maqueiro há mui-
to tempo. Ser selecionado é 
uma forma de se sentir valo-
rizado, independentemente 
da profissão que temos. Vejo 
esse seletivo como um co-
meço notório desse governo 
em querer dar oportunida-
de para todos”, disse Félix 
Pinheiro.

//São Luís, quarta-feira, 4 de novembro de 2015
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SEGUNDONA

BRASL X ARGENTINA

A torcida da Argentina pretende comparecer em peso para 
o duelo contra a Seleção Brasileira, em 12 de novembro, 
no Estádio Monumental, pela 3ª rodada das eliminatórias 
da Copa do Mundo. Os bilhetes considerados populares se 
esgotaram no primeiro dia de venda.
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Média de público do
 Sampaio na Série B
 deste ano de 2015

Melhor público pagante
 na atual temporada 
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Há mais de um 
ano sem casa cheia
Sampaio Corrêa não leva 35 mil pagantes ao Estádio Castelão há 14 meses. Última vez foi 
diante do Vasco da Gama, em setembro de 2014. Agora, na reta final, quer levar 40 mil

PRA CIMA!

EM 2016

Timão dobra número 
de associados  em 2015

Internacional volta à
carga para ter Muricy 

Sampaio x Vasco, em 2014, levou numeroso público ao Castelão. Nesta temporada, a torcida ainda não conseguiu comparecer em massa ao estádio

GEORGE RAPOSO 
 

P
recisando manter o bom 
rendimento no Estádio 
Castelão, o Sampaio Cor-
rêa espera a presença em 

massa de sua torcida para o due-
lo de sábado, diante do Oeste, 
pela 34ª rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Com apenas um ponto de 
diferença para o quarto colo-
cado (Bahia), o Tricolor preci-
sa do apoio de seu torcedor para 
conseguir superar o adversário. 
O aproveitamento de 77% dos 
pontos da equipe em São Luís 
não é condizente com a média 
de público de 10.742 pessoas, o 
que dá uma ocupação de 27%.

Com o Sampaio brigando 
diretamente pelo acesso, a es-
perança é que o público mara-
nhense compareça ao Castelão 
independente do adversário. Cul-
turalmente, os torcedores de São 
Luís tendem a ir aos jogos apenas 
contra os rivais norte-nordesti-
nos ou contra os considerados 
grandes do futebol nacional.

Por isso, apesar do retrospecto 
contra o Oeste ser apenas razo-
ável, espera-se um bom públi-

co. No único confronto entre os 
dois times no Castelão, pela 3ª 
rodada da Série B do ano pas-
sado, 10.185 torcedores paga-
ram ingressos para assistir ao 
confronto.

Para esta temporada, o jogo 
mais esperado era o duelo diante 
do Botafogo-RJ, mas o número 
divulgado acabou sendo decep-
cionante, com 21.433 pagantes, 
totalizando 27.426 pessoas, pois 
5.813 entraram sem pagar. Essa 
quantidade foi muito abaixo da 
expectativa, que seria de pelo 
menos 30 mil pagantes.

Pagantes

A última vez que o Sampaio 
levou pelo menos 35 mil torce-
dores para o Estádio Castelão foi 
no dia 23 de setembro de 2014, 
quando enfrentou o Vasco da 
Gama pela Série B do Campe-
onato Brasileiro, na 25ª rodada 
da competição.

Na ocasião, 37.332 pessoas 
pagaram para assistir ao empa-
te por 2 a 2 entre o Tricolor e o 
time cruzmaltino. Com mais 6.858 
não pagantes, o público total na 
partida foi de 44.190 torcedores.

Nos últimos anos, o grande 
jogo em termos de torcida foi 
na Série C diante do Macaé pe-
las quartas de final, que valia o 
acesso à Serie B, quando 39.622 
ingressos foram vendidos para 
o um público total de 43.502 e 
que terminou em 5 a 3 para o 
Sampaio, que garantiu a passa-
gem para a semifinal no jogo de 
volta no Rio de Janeiro.

 
Ingressos

Os ingressos para a partida 
diante do Oeste começaram a ser 
vendidos ontem sem nenhuma 
mudança significativa no pre-
ço das entradas. Os setores 5 e 
6 custam R$ 20. Os setores 1,2 e 
3 são comercializados a R$ 30. 
O setor 4, R$ 50. E a cadeira co-
berta, R$ 70.

O Sampaio Corrêa segue 
com a política de arrecadação 
de alimentos e as pessoas que 
decidirem comprar os setores 5 
e 6 terão que doar 1kg de feijão 
tipo 1 ou de arroz. Os ingressos 
de meia-entrada só serão ven-
didos nas bilheterias do Caste-
lão e do Nhozinho Santos, bem 
como na sede da HCG, no São 
Francisco. 

Perto de alcançar o hexacam-
peonato brasileiro por anteci-
pação, o Corinthians também 
abriu distância no ranking de clu-
bes com mais sócios-torcedores 
angariados nesta temporada. O 
Alvinegro, de quebra, dobrou a 
quantidade de associados com 
que terminou 2014, de acordo 
com o Torcedômetro. O Timão 
conquistou 67.677 novos afilia-
dos neste ano, segundo o Movi-
mento por um Futebol Melhor. 
Em 2014, o clube paulista fechou 
com 66.719 adeptos. Atualmen-
te, a agremiação paulista possui 
134.396.  Com o atual crescimen-
to, o Corinthians já vislumbra o 
Internacional, primeiro colocado 
no ranking de clubes com mais 
sócios-torcedores no Brasil. A di-
ferença é de 12.286. No ano, o 

Timão é a agremiação que ga-
nhou mais associados, à frente 
de Palmeiras (cerca de 62 mil) e 
São Paulo (41.287), enquanto o 
Colorado angariou quase 20 mil 
novos membros.

No final de abril, o Timão 
lançou duas novas categorias 
aos seus associados: "Minha 
Paixão" e "Minha Nação". En-
tre os planos, a categoria com 
preço mais acessível custa R$ 9. 
Para atrair e fidelizar os adep-
tos, o clube faz ações exclusi-
vas, promoções e oferece be-
nefícios como em produtos de 
Ambev, Unilever, Pepsico, SKY, 
TIM, BIC, Centauro.com.br, Easy 
Taxi, Multiplus, Editora Abril, 
Méliuz e Raízen, empresas par-
ceiras do Movimento por um 
Futebol Melhor.

O técnico Muricy Ramalho 
voltou a ser procurado por re-
presentantes do Internacional 
para a temporada 2016.  Re-
presentantes de Muricy foram 
procurados por intermediários 
para saber da vontade do téc-
nico de voltar aos gramados no 
próximo ano. Nas conversas, 
falaram-se até de números sa-
lariais e bônus para o caso de o 
técnico decidir retornar ao co-
mando do time do Rio Grande 
do Sul. O Inter pagaria ao me-
nos R$ 650 mil mensais.

Muricy treinou o Internacio-
nal em 2003 e 2005, faturando 
dois Campeonatos Gaúchos, e é 
um dos treinadores mais queri-
dos no clube colorado. Em agos-
to, Muricy já recebeu oferta do 
Internacional, mas rejeitou na 
ocasião por não querer voltar a 
trabalhar agora, pois ainda se re-
cupera de problemas de saúde.

Muricy está afastado dos gra-
mados desde que deixou o São 

Paulo, em março desse ano, e 
tem aproveitado para cuidar de 
sua saúde, que andava abala-
da, e passar mais tempo com os 
parentes.Ele se encontra atual-
mente em Barcelona a convite 
de Neymar dos Santos, pai de 
Neymar, acompanhando a ro-
tina do time catalão.

Argel é o atual treinador do 
Internacional, mas é contestado 
por parte da cúpula colorada. 
Em sexto no Brasileirão, o téc-
nico pode deixar o cargo caso 
não consiga vaga na Liberta-
dores, o que deixaria Muricy 
como o plano A.

A briga pela vaga ficou mais 
difícil para o time colorado de-
pois da derrota de virada para 
o Goiás, no último domingo. O 
time segue em sexto, com 50 pon-
tos, agora três atrás de Santos, 
quarto, e São Paulo, quinto, e 
com uma vitória a menos que 
os rivais. O atual contrato de Ar-
gel vai até dezembro de 2016.

DISPUTA

Palmeiras e Flamengo 
brigam por Diego Souza 

 O destino de Diego Souza 
para a temporada de 2016 pode 
ser retornar para um clube no 
qual já é um velho conhecido 
da torcida. O meia virou alvo 
para o próximo ano tanto do 
Flamengo, equipe que defendeu 
em 2005, quanto do Palmeiras.

Atualmente no elenco do 
Sport, foram pessoas próximas do 
atleta que confirmaram o interes-
se do Alviverde no jogador. Já no 
Flamengo, a própria diretoria do 
clube afirmou que a sondagem 
já foi realizada, mas a resposta 
não foi positiva. De acordo com 
cartolas do time, a informação 

é de que a conversa com o Pal-
meiras e com outras equipes da 
Série A já estão mais adiantas.

O empresário de Diego, Edu-
ardo Uram, não se manifestou 
a respeito das negociações, as-
sim como o Palmeiras, que pos-
sui o costume de não comen-
tar com a imprensa a respeito 
de contratações e não confir-
mou a sondagem no jogador. 
Diego Souza está emprestado 
ao Sport até dezembro destede 
ano, e tem seus direitos federa-
tivos nas mãos do Metalist, da 
Ucrânia, clube no qual possui 
contrato até Junho de 2017.
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ATP DE PARIS

M
ais uma vez o brasi-
leiro Thomaz Belluc-
ci fez uma boa apre-
sentação, chegou a 

liderar com quebra de saque 
no primeiro set, mas caiu dian-
te da soberania do número 1 
do mundo, Novak Djokovic, na 
segunda rodada do Masters de 
Paris, na França. O brasileiro, 
número 40 do ranking, caiu por 
2 sets a 0, com parciais de 7/5 
e 6/3 após uma hora e 34 mi-
nutos de jogo, ontem, na qua-
dra central e coberta do Palais 
Bercy, na capital francesa.

O jogo foi o último do bra-
sileiro da temporada, e ele en-
cerra o ano com 30 vitórias e 30 
derrotas em jogos da ATP, so-
mando um título, no torneio de 
Genebra, na Suíça, no saibro. 
Bellucci acumulou sua 11ª der-
rota para um top 10 no ano e a 
18ª seguida para jogadores des-
te grupo, contra cinco triunfos 
em 37 partidas. Contra Djoko-
vic foram três partidas, vencen-
do um set em Roma, na Itália.

Djokovic, por sua vez, vai 
encarar um francês, ou Benoit 
Paire, 23º, ou Gilles Simon, 15º. 
O sérvio soma nove títulos no 
ano em 13 finais e ganhou três 
dos quatro Grand Slams.

Bellucci faz 
‘jogo duro’
Brasileiro chegou a quebrar o serviço do sérvio Novak Djokovic no primeiro set, 
mas não resistiu ao líder do ranking mundial de tênis no Masters de Paris

Thomaz Bellucci dá trabalho, mas cai diante de Djokovic em Paris. Os dois tenistas se cumprimentam 

Equipe do Santo Expedito conseguiu importante vitória na estreia 

Bellucci teve games compli-
cados no saque em quase todo 
o primerio set, salvando breaks 
logo de cara. Ele conseguiu uma 
quebra, forçando erro do sérvio 
em 3/2, mas Djokovic tratou de 
virar em seguida. Após muito 

equilíbrio, o sérvio jogou o seu 
melhor no 12º game na devo-
lução, confundiu Thomaz na 
rede e com boa devolução de 
direita e fechou o set.

No segundo set, o jogo teve 
games parelhos. Bellucci teve 

um 0-30 no 2/2, mas Djokovic 
salvou bem. O sérvio foi pra 
cima no oitavo game e con-
seguiu a quebra forçando erro 
do paulista. Depois, Djokovic 
fechou o jogo com o 6/3 e dois 
sets a 0.

Falta pouco para o início da 
primeira edição da Copa Amigos 
do Futevôlei 2015, competição 
que será realizada no próximo 
fim de semana em São Luís. Nos 
dias 7 e 8 deste mês, as melhores 
duplas de futevôlei do país esta-
rão na arena montada no Sonora 
Beach Club, na avenida Litorânea. 
Dentre os times confirmados no 
torneio está a dupla do Sampaio 
Corrêa, formada por Bruzaca e 
Netto Manaus.

A parceria, formada há um 
ano, é forte candidata ao títu-
lo da Copa Amigos do Futevôlei 

2015. A dupla tricolor chega a esta 
importante competição bastan-
te credenciada a fazer bonito em 
quadra. Juntos, Bruzaca e Netto 
Manaus conquistaram cinco das 
sete etapas realizadas do Cam-
peonato Maranhense em 2015. 
E o segredo para o sucesso den-
tro de quadra passa muito pelo 
entrosamento fora dela: os dois 
são grandes amigos.

“Nosso entrosamento dentro 
de quadra começou pelo nosso 
nível de amizade. Jogar com o 
Bruzaca é fácil porque a gente 
acaba aliando um pouco da téc-

nica dele com um pouco mais 
da minha juventude e explosão. 
Isso é muito importante”, des-
tacou Netto Manaus.

Já para Bruzaca, o importan-
te para o sucesso de uma du-
pla é ter uma boa comunicação 
dentro de quadra. “A gente tem 
uma parceria que a gente ten-
tou observar os pontos fortes de 
um e os pontos fracos do outro. 
O conhecimento da dupla é le-
gal. Conversamos bastante den-
tro de quadra. E essa parceria já 
tem um ano. Dentro da quadra 
vamos botar quente e, se Deus 

quiser, vamos levar mais um tí-
tulo para casa”.

Nesta primeira edição da Copa 
Amigos do Futevôlei 2015, quem 
estará presente na disputa é o 
multicampeão Bello. O atleta é 
considerado o melhor do mundo 
na modalidade e traz na baga-
gem oito títulos mundiais e 28 
brasileiros. Além de Bello, quem 
confirmou presença é jogador 
de beach soccer Jorginho. Isso 
significa que a dupla do Sam-
paio Corrêa terá dificuldades 
na competição, mas confiança 
em conseguir o título não falta.

AMIGOS

Copa de Futevôlei começa no dia 7
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Duas equipes lideram 
campeonato de futsal

Superliga é lançada 
oficialmente com festa

O Campeonato Estadual 
Sub-17 de Futsal Masculino, 
competição promovida pela 
Federação de Futsal do Ma-
ranhão (Fefusma), teve dois 
jogos no último fim de sema-
na. No sábado (31 de outubro), 
foi realizada a segunda rodada 
do torneio estadual no Giná-
sio Guioberto Alves, no Bair-
ro de Fátima. Destaque para 
as excelentes vitórias dos Ip-
pon/Santo Expedito e do CAD/
Shekinah, que agora dividem 
a liderança do Grupo A com 3 
pontos ganhos.

No primeiro jogo da rodada 
dupla, o Ippon/Santo Expedi-
to conseguiu uma importan-
te vitória sobre o Sou Mais BF. 
O triunfo por 4 a 1 não foi fácil 
de ser obtido, mas foi mereci-
do por parte do Ippon/Santo 
Expedito.

Na outra partida do sába-
do, o CAD/Shekinah não teve 
muitas dificuldades para golear 
o Moto/R13. Após conseguir 
vantagem de 6 a 1 no placar, 
o CAD/Shekinah diminuiu o 
ritmo e viu o rival encostar 

A Superliga 2015/2016 foi 
lançada oficialmente ontem, 
no Rio de Janeiro, com uma 
grande festa em homenagem a 
um dos principais "desbrava-
dores" do vôlei brasileiro. An-
tônio Carlos de Almeida Bra-
ga, o Braguinha, recebeu uma 
placa dos ex-jogadores Bebeto 
de Freitas, Renan Dal Zotto e 
Paulo Roese por ter dado passo 
inicial para o desenvolvimento 
da modalidade ao investir na 
primeira equipe-empresa do 
torneio, o Atlântica/Boavista 
(RJ), nos anos 80.

Aos 89 anos, Braguinha é 
famoso por não ter deixado de 
comparecer a uma edição se-
quer de Copa do Mundo des-
de 1950, além de ter marcado 
presença em todas as edições 
dos Jogos Olímpicos desde Mu-
nique (ALE), em 1972. 

A cerimônia contou com 
a presença de membros das 
24 equipes masculinas e fe-
mininas do torneio. Dentre as 
novidades para a nova tem-
porada, destaca-se o aumen-
to no número de estrangeiros 
para pelo menos 20 (sete en-
tre as mulheres e 13 entre os 
homens). A lista ainda deve 
aumentar com a chegada de 
uma cubana.

A Superliga masculina co-
meça no dia 9 de novembro, 
com a presença de Sada Cruzei-
ro (MG), Sesi-SP, Funvic/Tau-
baté (SP), Minas Tênis Clube 
(MG), Brasil Kirin (SP), Copel 
Telecom Maringá Vôlei (PR), 
Lebes/Gedore/Canoas (RS), Juiz 
de Fora Vôlei (MG), Voleisul/
Paquetá Esportes (RS), Bento 
Vôlei/Isabela (RS) e São José 
dos Campos (SP).

4 x 1

Placar do jogo para 
o Santo Expedito  

no placar. No entanto, a vitó-
ria por 6 a 3 estava garantida. O 
Campeonato Estadual Sub-17 
de Futsal Masculino conta com 
a participação de sete clubes. 
As equipes participantes foram 
divididas em duas chaves. O 
Grupo A conta com os seguintes 
times: Sou Mais BF, Ippon/San-
to Expedito, Moto/R13 e CAD/
Shekinah. Já o B é formado por 
Elmo/Êxitus, ADCMT e Balsas/
CT Falcão 12. Vale destacar que 
o campeão do Estadual asse-
gura vaga para representar o 
Maranhão na Taça Brasil de 
Clubes Sub-17 em 2016.
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Os Embalos não 
Têm Idade Ano VII

 Para relembrar os anos 60 e 70, será 
realizada movimentada festa dia 6 de 

novembro, na sede da Associação Atlética 
Banco do Brasil – AABB – Calhau, a partir 
das 21h. Atrações musicais: Phanda S/A; 

Liver Paul (foto) e Teresa Canto. 

IMPAR 7

P
atativa está com tudo e não está prosa. Aos 79 
anos, sua carreira vive um novo e único mo-
mento: Patativa, que nunca havia gravado um 
disco solo, lançou Ninguém é Melhor do que Eu 

no final de 2014 e agora se apresenta no projeto Prata 
da Casa, na Choperia do Sesc Pompeia, na terça-feira, 
10 de novembro, às 21h, com entrada gratuita. “Para 
mim é uma honra enorme lançar este trabalho. É a re-
alização de um sonho”, afirma Patativa.

Concebido sob a iniciativa de Zeca Baleiro, diretor 
artístico, e Luiz Jr., produtor musical, o álbum é um 
apanhado de 12 sambas compostos por Patativa mais 
o hit regional Xiri Meu, cacuriá malicioso que o povo 
maranhense já inclui entre seus grandes “clássicos”. 
Com a participação de Simone, Zeca Baleiro e Zeca 
Pagodinho, o disco saiu pelo selo Saravá Discos, com 
distribuição da Canal 3.

No repertório do show, em São Paulo, estão Nin-
guém é Melhor do que Eu, que dá nome ao disco e fala 
da magia que cerca o universo do samba; Babado na fa-
vela, sobre o cotidiano das periferias de São Luís; Sam-
ba dos seis, homenagem a diversos amigos da Madre 
Deus, bairro boêmio em que começa o mito Patativa; 
Santo guerreiro, sobre a relação de malandros e otá-
rios com o vil metal; e Saudades do meu bem-querer.

FESTIVAL MARANIME

Filmes de animação com audiodescrição e libras
As pessoas com deficiência audi-

tiva e visual também terão acesso aos 
filmes de animação que serão exibidos 
durante o 3º Festival Maranhense de 
Animação - 3º Maranime, que aconte-
ce de 3 a 7 de novembro, em São Luís, 
Lima Campos, Pedreiras, Capinzal do 
Norte, Santo Antônio dos Lopes e São 
João Batista. A Mostra DIA exibirá 12 
curtas produzidos em diversos esta-
dos brasileiros com audiodescrição e 
libras, hoje, manhã e sexta-feira, das 
8h30 às 9h30, no Cine Praia Grande.

 Os interessados em levar grupos 
especiais para a Mostra DIA (audio-
descrição e libras) podem entrar em 
contato com o Instituto Formação, 
pelo telefone 33013882, ou pelo e-mail 
formacao@formacao.org.br. Durante 
a mostra, o público será convidado 
pela organização do Festival para as-
sistirem aos filmes com vendas nos 
olhos, para terem a mesma percepção 
que as pessoas com deficiência visual 
têm ao assistirem os filmes com au-
diodescrição.  

“A importância em dar acessibili-
dade às pessoas com deficiência visu-
al e auditiva dentro de um festival au-

diovisual é um exercício de cidadania. 
O Festival Maranime vem trabalhan-
do a perspectiva em possibilitar essas 
pessoas, que jamais imaginariam que 
um dia poderiam ver ou ouvir essas 
histórias, de irem ao cinema. Nossa 
proposta vai além da acessibilidade, 
convidando as pessoas que não pos-
suem nenhuma deficiência visual para 
sentir a mesma experiência, vendando 

seus olhos durante os filmes com au-
diodescrição”, explica o coordenador 
do 3º Festival Maranime, Fábio Cabral.    

Os curtas da Mostra DIA com audio-
descrição e libras são: O Átomo Brin-
calhão, de Roberto Miller; Ed, de Ga-
briel Garcia; Occupation: Animator, de 
Bruna Berford; Castillo y El Armado, 
de Pedro Harres, Los Rosales, de Da-
niel Ferreira, Faroeste: Um autêntico 

Western, de Wesley Rodrigues; João, O 
Galo Desregulado, de Camila Carros-
sine e Alê Camargo; Banjo e Viola, de 
Thiago Martins; Encantadores de His-
tórias, de Raquel Piantino; Peixe frito, 

uma Aventura Rupestre, de Ricardo Po-
destá; As Curvas de Niemeyer, dos alu-
nos da Rede Municipal de Vitória e o 
curta De Martelos e Serrotes, de Jack-
son Abacatu.

O voo de 
Patativa 
Autora de mais de cem composições, a sambista maranhense 

de 79 anos lançou seu primeiro disco há menos de um ano. 
Agora, ela estreia em São Paulo, no projeto Prata da Casa

Patativa promete colocar todo mundo pra sam-
bar na Choperia do Sesc Pompeia, acompanhada 
de Luiz Jr. (violão 7 cordas e viola), Paulo Ribeiro 
(violão 6 cordas), Marcelo Kurchal (cavaco), Cacau 
Amaral (percussão), Samba Sam (percussão) e Allan 
Abadia (trombone).

Patativa

A compositora Maria do Socorro Silva, 79, ganhou 
o apelido de Patativa “ainda bem novinha”, como 
ela mesmo conta. Um amigo disse que ela parecia o 
pássaro, que gostava de cantar noite e dia. A princí-
pio, ela se zangou, mas a alcunha acabou pegando.

Natural de Pedreiras, no interior do Maranhão, 
mesma cidade natal de João do Vale, a fama de Pa-
tativa corre longe. Tem muitos sambas conhecidos e 
cantados a plenos pulmões em rodas informais em 
feiras e bares da cidade de São Luís, para onde se mu-
dou aos 10 anos. Alguns, de letra curta, ela mesmo 
classifica de “samba de cachaceiro. É curtinho, pra 
não esquecer a letra”, revela sorridente.

Presença tradicional do carnaval maranhense, 
Patativa desfila em São Luís há décadas no bloco 
Fuzileiros da Fuzarca.

LANÇAMENTO

Serviço

O quê? Patativa lança Ninguém é Melhor 
do que Eu no Prata da Casa
Quando? 10 de novembro, terça-feira, às 21h
Onde? SESC Pompeia - Rua Clélia, 93.
Quanto? Entrada franca
Classificação indicativa: Não recomendado 
para menores de 18 anos.

Para mim é uma honra 
enorme lançar este 
trabalho. É a realização 
de um sonho

Patativa, cantora

Para saber mais

Breves sinopses
Para a realização do curta O Átomo Brincalhão, o diretor Roberto Miller de-

senhou durante três anos diretamente sobre os fotogramas, utilizando 10 vidros 
de tinta plástica especial, 50 vidros de tinta nanquim (nankin) colorida e 500 me-
tros de película virgem. O filme conta a história de um átomo que é lançado ao 
espaço. Em órbita, descobre que é uma figura alegre e brinca até desintegrar-se. 

Animação não é só mover as coisas de lugar. É muito mais que isso. São noites em 
claro, frustrações, vontade de desistir, estudos, tentativas e erros. Horas e horas de tra-
balho pra atingir “O momento mágico”. Occupation: Animator é um curta metragem que 
explica um pouco desse incrível e trabalhoso mundo de quem faz a magia acontecer. 

ED, do diretor gaúcho Gabriel Garcia, conta as aventuras da extraordinária 
vida de Ed, que tem muitas histórias de amor para contar. O que ninguém imagi-
na é que Ed quer acabar com tudo isso. Faroeste: Um autentico western, do dire-
tor goiano Wesley Rodrigues, conta a história de um urubu que logo ao nascer vê 
sua família ser vitimada pela violência. Habituado a ela desde o princípio de sua 
vida, na idade adulta torna-se líder de uma gangue criminosa, espalhando medo 
e terror por onde passa. Esses são alguns temas dos curtas que estarão na Mos-
tra DIA, do 3º Festival Maranime.  
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Durante a mostra público será convidado para assistir filme com venda nos olhos



IMPARIMPAR 7São Luís, quarta-feira, 4 de novembro de 2015//
w w w . o i m p a r c i a l . c o m . b r

ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05

VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06

CÂNCER 21/06 a 21/07

LEÃO 22/07 a 22/08

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12
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#Primeira mulher na Academia
n Raquel de Queiroz é eleita para Academia 
Brasileira de Letras no dia 4 de novembro de 1977. 
A prima do escritor José de Alencar é a primeira 
mulher aceita na Academia. Uma de suas obras 
mais importantes é O Quinze, que aborda a seca 
no Nordeste. Ajudou a depôr Getúlio Vargas, em 
1945, e João Goulart, em 1964.

No tempo e na história

Felizes pra cachorro

Na foto, Wallace Xavier e Livia Mafra com a filhote da raça Sharpei adquirida na Terra 
Zoo, e batizada por eles de Melissa. A Terra Zoo realiza com frequência feirinhas de filhotes 
procedentes de bons canis, já que é importante conhecer a procedência do filhote. Uma 
pesquisa realizada na França mostrou que ter um cão pode ajudar a melhorar o astral da 
vida familiar, além de facilitar a comunicação entre os seus membros. Um total de 76% dos 
entrevistados admitiram conversar mais entre eles depois que o mascote chegou ao lar.

Rio Poty Hotel
 
O gerente-geral do Rio Poty Hotel, 

Armando Nogueira, se prepara para 
instalar no Hotel uma nova Central de 
Ar. Ela funcionará até o fim do mês. 
Assim, quem se hospedar no hotel 
no período do réveillon poderá ter 
muito mais conforto nos requinta-
dos apartamentos do Rio Poty que, 
por sinal, já anunciou suas atrações 
para virada de ano. A cantora Mara 
Pavanelly e o Grupo Xé Pop, coman-
dado pelo cantor Avneh Vinny, estão 
na programação.

• • •

Discurso antiquado
Apesar das tentativas e dos discursos contra a homofobia

vindos do atual papa, o artista Hozier ainda não acha que é o
suficiente. Em uma entrevista ao Larry King Now ele revelou
que a homofobia na igreja o levou a escrever Take me to church.
“Essa é uma das hipocrisias estranhas dessa instituição. O papa
disse no ano passado: “Quem sou eu para julgar a orientação
sexual de alguém?”. É importante ver a diferença entre fazer um
discurso e realmente fazer a diferença.” Ele falou, e concluiu: “É
importante, mas dizer isso em 2015. “Quem sou eu para
julgar?” deveria ser dito cem anos atrás”, finaliza.

• • •

Muita espera
Depois de muita espera, e muitos pedidos, vai finalmente

rolar a nova série de Star Trek. A previsão é que a produção seja
lançada em 2017. Segundo o

The Verge, Alex Kurtzman,
que foi o produtor dos
filmes, está envolvido no
projeto. Star Trek
completa 50 anos em
2016 e foi criada por Gene

Roddenberry.
Lembrando que a

série está
também com
um filme já
agendado para

ano que vem, Star
Trek Beyond.Te

rr
a 

In
co

gn
ito

/D
iv

ul
ga

çã
o-

27
/2

/1
5

Eternizado na calçada

O amado personagem infantil Sno-
opy ganhou sua estrela na calçada 
da fama. A estrela do beagle mais 
conhecido da história ficou ao lado 
de seu criador, Charles Schulz, na 
placa 2.563. A primeira tirinha pro-
tagonizada pelo personagem foi há 
65 anos. A ação é parte da divulgação 
do novo filme do personagem Snoo-
py e Charlie Brown: Peanuts, o filme.

• • •

Mais uma inédita
Já tem algumas semanas que o britânico Sam Smith

anunciou o relançamento In the lonely hour, seu
primeiro álbum. Agora ele lançou Drowning Shadows,
através do Apple Music. A música ficou uma baladinha
com aquele estilo sofrência em que ele arrasa. Durante o
lançamento,  afirmou que acredita
que essa é a música mais triste
que ele já compôs e que é a
menos apropriada para
rádios. O
relançamento
está marcado
para esta
sexta,  6 de
novembro.

Michael Hickey/Getty Images/AFP

A novidade na vida de Demi Lovato não é das 
melhores: a artista está sendo acusada de 
plágio pela dupla Sleigh Bells.No Twitter, a 
dupla afirmou:“Estamos lisonjeados por vocês 
usarem o sample de Infinity Guitars e Riot 
Rhythm para Stars, mas não fomos contatados. 
Precisamos resolver essa questão”

• • •

Rapidinhas
» Thammy Gretchen foi à praia com sua namorada e exibiu

mais um resultado de seus procedimentos; agora ele tem
pelos corporais. Tratam-se de pelos nas pernas e uma
barba por fazer. Segundo ele, os pelos são resultado do
tratamento hormonal.

» Joelma e Chimbinha finalmente assinaram os papéis de
divórcio, no fórum de Recife. Segundo a assessoria, o
ex-casal não tinha um acordo pré-nupcial e, por isso, os
bens serão divididos meio a meio.

Carlos Brandão, cidadão ludovicense

Natural de Colinas, cidade do médio sertão maranhen-
se, o vice-governador Carlos Brandão (PSDB) será em bre-
ve cidadão ludovicense. O Projeto de Decreto Legislativo nº 
110/2014, de autoria do vereador Marquinhos (PRB), que 
concede o Título de Cidadão de São Luís ao tucano, foi apro-
vado por unanimidade na Câmara Municipal de São Luís. 
Carlos Brandão receberá a honraria hoje, a partir das 10h, 
no Plenário Simão Estácio da Silveira da Câmara Municipal 
de São Luís (Rua da Estrela, nº 257, Centro).
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G I RO
                     A CPMF é parte da solução. A 
gente não deve achar que ela sozinha vai 
resolver

Joaquim Levy, ministro da Fazenda

CARLOS MOURA/CB/D.A PRESS

Dólar a R$ 3,77
A escassez de notícias ne-

gativas no cenário interno e a 
maior oferta de recursos via Ban-
co Central contribuíram para a 
queda de 2,26% do dólar ontem. 
Fechou em R$ 3,7725. Entre os 
fatores de influência: a oferta 
de US$ 500 milhões pelo Banco 
Central por meio de leilões de 
linha (venda com compromis-
so de recompra) e a expectativa 
de entrada de recursos no país 
após a venda da operação de 
cosméticos da Hypermarcas.

Para empreendedores 1
A Feira do Empreendedor do Sebrae neste ano quer 

reunir durante os quatro dias um público de 14.500 visi-
tantes e realizar mais de 10 mil capacitações em gestão de 
negócios, nos mais diversos segmentos. A Feira, que ano 
passado ocorreu em Imperatriz, será realizada de 18 a 21 
de novembro e é o maior evento de oportunidades de ne-
gócios e capacitação do Maranhão.

Para empreendedores 2
A programação completa já está disponível no site 

da Feira do Empreendedor e conta com palestras, ofici-
nas de capacitação, informações sobre oportunidades de 
negócio e atendimento individual com Orientadores de 
Negócios do Sebrae. O maquiador Fernando Torquatto, 
o ex-capitão do Bope Paulo Storani, o jovem criador do 
aplicativo Easy Taxi, Thallis Gomes, e o atleta de MMA 
Rodrigo Minotauro são alguns dos palestrantes magnos. 

PEC dos Cartórios
A pedido do senador Roberto Rocha (PSB), a CCJ do Se-

nado vai debater amanhã a PEC que convalida tabeliães que 
exerceram atividade notarial no período entre a promul-
gação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, e o início 
da vigência da Lei dos Cartórios (Lei 8.935/1994). Durante 
esses anos, não existia legislação específica para o setor e 
o serviço notarial ou de registro não poderia deixar de ser 
adequadamente prestado à sociedade.

Ética improdutiva
Levantamento do jornal Correio Braziliense mostra 

que dos 120 processos de cassação abertos de 2005 a 
2014, 100 foram arquivados, julgados improcedentes 
ou nem sequer concluídos, enquanto 19 acusações 
pedindo a perda do mandato parlamentar foram en-
caminhadas para julgamento em plenário. O mais re-
cente deles é do presidente da Casa, Eduardo Cunha, 
metido até o pescoço com as falcatruas da Lava-Jato.

"Hypervalorização"
As ações ordinárias da Hypermarcas registravam ganhos 

de 19% no pregão de ontem. Ontem, a companhia anunciou 
que vendeu por R$ 3,8 bilhões da sua operação de cosméti-
cos para a empresa francesa Coty. Entre as marcas vendidas 
estão Bozzano, Monange, Paixão, Biocolor, Risqué, Cenoura 
& Bronze e outras do mesmo segmento.

Bolsa dispara
A Bovespa subiu for-

te ontem. Dois foram 
os motivos: ajustes de 
investidores após o fe-
riado e notícias corpo-
rativas positivas. Isso 
elevou o apetite de es-
trangeiros para tomar 
ativos de risco e a Bolsa 
subiu 4,76%. O giro fi-
nanceiro do pregão foi 
expressivo. Somou R$ 8,9 
bi, ante média de 6,85 
bilhões em 2015.

Entrega rápida
O Google anunciou que o serviço de entregas com dro-

nes fará sua estreia em 2017. A ideia é levar produtos aos 
consumidores em menos de 30 minutos. O anúncio foi fei-
to por David Vos, líder do Project Wing, nome que o Google 
dá ao seu programa de entregas pelos ares. Os drones terão 
capacidade de entregar somente pequenas encomendas. O 
peso máximo que os aparelhos podem suportar é de 2,3kg.

Quitando dívidas
A Câmara dos Deputados aprovou ontem a Medida 

Provisória que permite ao contribuinte quitar débitos tri-
butários, vencidos até 30 de junho de 2015, com a Recei-
ta Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), se estiverem em discussão administrativa ou ju-
dicial. Interessados devem pagar uma parte em dinheiro 
e a outra poderá ser abatida com créditos gerados pelo 
uso de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).


