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Tiro Livre
Com projeção total de 5.144 empre-
gos, o projeto Patrimônio Digital foi 
lançado em São Luís e já em sua 
primeira etapa a primeira empre-
sa habilitada formalizou mais de 
3,6 mil empregos, segundo o prefeito 
Edivaldo Holanda Júnior.

Brasília-DF

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

Jo

CIAL ESPE

Bem diferente do que acontece 
na divisão de elite, esta Segun-
dona promete emoções até no 
último minuto. A gangorra está 
ligada e a cada jogo se move, ge-
rando ansiedade nos técnicos, jo-
gadores, dirigentes e torcedores. 

Bastidores
As reservas indígenas da Amazô-
nia Legal, na qual o Maranhão 
está encravado com mais de 60% 
de seu território, inclusive a capi-
tal São Luís, não param de sofrer 
ataques de todos os lados e o tem-
po todo da “Máfia da Motosserra”.

#PDV
O DJ e modelo Eliéser Ambrósio, 
desde que se inscreveu para par-
ticipar do Big Brother Brasil, tem 
mostrado uma trajetória de vida 
repleta de sucessos e conquistas. 
Sempre buscando a perfeição em 
seu caminho profi ssional.

Giro

 Tribunal de Contas da União (TCU) vai avaliar a responsabilidade da presidente da República, Dilma Rousseff, e demais ex-conselheiros da 

Petrobras pelo prejuízo de R$ 2,8 bilhões no projeto. O acórdão aprovado ontem por unanimidade, proposto pelo ministro José Múcio Monteiro, 

afi rma que é preciso verifi car se houve “omissão” do conselho no dever de fi scalizar as decisões da diretoria executiva sobre o caso. 
PÁGINA 2/POLÍTICA

Caravelas 
invadem praias...

Em jantar na casa do senador Rai-
mundo Lira (PMDB-PB), o minis-
tro da Casa Civil, Jaques Wagner, 
deflagrou um movimento essa se-
mana no sentido de buscar uma 
pauta capaz de tirar o país (leia-
se o governo) do córner.

URBANO/PÁGINA 3/POLÍCIA

petrolão

Secretário de Segurança anunciou a construção 
de novas delegacias em São Luís, como a do Ara-

çagi e as do Centro Histórico, onde os prédios pú-
blicos serão reestruturados e reformados.

Só a vitória interessa 
ao Sampaio contra o 
Oeste de São Paulo

Tricolor precisa ganhar do Oeste-
SP, no próximo sábado à noite, para 

não descer ao oitavo lugar, no fecha-
mento da 34ª rodada da Série B.

SUPERESPORTES 4

 População tem que ficar atenta à incidência das caravelas, 
conhecidas também como “águas-vivas”,  na orla marítima nesta 
época do ano, onde os ventos são mais fortes. O aparecimento 
desses animais marinhos, geralmente, ocorre quando a maré 
está enchendo devido ao deslocamento constante da correnteza. 
Eles provocam queimaduras ao serem tocados. 

URBANO

QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2015

Segurança Pública com 
reaparelhamento e estrutura  

O que fazer com o  13º salário?
Com o 13º salário chegando ao bolso do trabalhador, muitos já têm o 

destino certo para gastá-lo sem nenhum critério de avalição. O economista 
Pablo Rebouças recomenda que a prioridade seja para a quitação das dívi-
das, principalmente, quando o nome estiver em inadimplência na Serasa.

PÁGINA 7\NEGÓCIOS

Tocha Olímpica passará por 
quatro cidades do Maranhão
Ministro do Esporte, George Hilton, vem a São Luís 
para reunião preparatória do Revezamento da Tocha 
Olímpica, que também vai percorrer as cidades de 
Imperatriz, Barreirinhas e Alcântara. PÁGINA 5/GERAL

42.000 farão 
vestibular 
da Uema 

no próximo 
domingo

URBANO

CONCORRÊNCIA

Imortais lançam 
livros hoje na 

Academia
Quatro escritores da Academia 

Maranhense de Letras:  
Waldemiro Viana, Sebastião 

Jorge, Antônio Augusto Ribeiro 
Brandão e Ceres Costa Fernandes. 
O evento acontece hoje, às 19h, na 
Academia Maranhense de Letras.

 IMPAR

CONDENADO    Prefeito Gil Cutrim ainda não recebeu notifi cação da Justiça

Homenagens nos 202 anos do TJMA 
Na solenidade, a vice-presidente do TJMA, desembargadora Anildes Cruz, destacou 
a importância do ato para o Poder Judiciário do Maranhão e para as pessoas agra-
ciadas com a honraria. O prefeito Edivaldo recebeu a Medalha do Mérito Judiciá-
rio “Antônio Rodrigues Vellozo”, em solenidade no Salão do Pleno. PÁGINA 3\POLÍTICA

PÁGINA 3\POLÍTICA

HONORIO MOREIRA\OIMP\D.A PRESS
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POLÍTICA] ]
CONTAS 

CURTIDAS

Hoje eu não encontro ninguém preocupado com 
os rumos do país que acredite que a Presidente 
Dilma tenha condição de liderar esse processo 
de recuperação. É um fato

José Serra (PSDB-SP), senador

OS TRABALHOS DE WAGNER
Em jantar na casa do senador Raimundo Lira (PMDB-PB), o 

ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, defl agrou um movimen-
to essa semana no sentido de buscar uma pauta capaz de tirar 
o país (leia-se o governo) do córner. O problema, entretanto, é 
que grande parte da plateia, onde constava inclusive o sena-
dor Tasso Jereissati (PSDB-CE), não crê que isso seja possível 
com a presidente Dilma Rousseff no comando.

A sensação entre os políticos é a de que a presidente não 
terminará o mandato. O que se discute é quando a saída ocor-
rerá. O ministro, entretanto, não desistiu. Ontem, tinha mais 
um convescote com os senadores. É ali que o governo aposta 
suas fi chas para sair do buraco. Semana que vem, o cenário 
será a casa do líder do PMDB, Eunício Oliveira.

Omissão de Dilma no projeto de implantação das refi narias Premium I, no Maranhão, e 
Premium II, no Ceará, que rendeu um prejuízo de R$ 2,8 bi ao país, está sendo avaliada pelo TCU  

Refi narias Premium 

I e II na mira do TCU

Para um bom entendedor...
Jaques Wagner não citou o nome de Aloizio Mercadante, 

mas deixou no ar que o antecessor não tinha feito o dever de 
casa em relação à política. “Não estou aqui fazendo críticas 
ao meu antecessor, mas gostaria de manter uma relação mais 
próxima com os senhores”, afi rmou o ministro.

E o tempo passa

A cinco semanas do fi m do período legislativo, a decisão do 
presidente do Conselho de Ética de deixar para hoje a defi ni-
ção do relator do processo contra Eduardo Cunha queima mais 
uma semana sem que haja o início da análise do caso. Embo-
ra o prazo esteja correndo, o presidente vai ganhando tempo.

Cadê os outros?

Não são apenas Eduardo Cunha e seus aliados que recla-
mam da demora na análise dos demais políticos enroscados 
na Lava-Jato. Essa semana, um colega do procurador Rodrigo 
Janot não escondia sua inquietação com a demora: “Quanto 
mais demoram com os demais inquéritos, mais força dão ao 
discurso do Eduardo Cunha”.

Cadê, Teori?

Os mesmos amigos de Janot estão indóceis com a demora 
do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki que 
até agora sequer concluiu seu voto pelo recebimento ou re-
jeição as denúncias contra Cunha, o deputado Artur Lira (PP-
AL) e os senadores Fernando Collor (PTB-AL) e Benedito Lira 
(PP-AL). As peças foram apresentadas em agosto e setembro 
ao Supremo Tribunal Federal.

E ele?/Durou pouco no Salão Verde da Câmara o 
painel dos oposicionistas em favor do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. É que, lá pelas tantas, um gaia-
to comentou: “Vamos fazer um pela cassação do Eduar-
do Cunha”.

Flagrante/ O senador Álvaro Dias (foto), do PS-
DB-PR, almoçava no restaurante do Senado com a cúpula 
do PV, que está louca pela sua fi liação. Na saída, deu de 
cara com uma mesa de tucanos, comandada pelos de-
putados Mara Gabrilli e Otávio Leite. Meio constrangido, 
cumprimentou os colegas de seu quase ex-partido e saiu 
de fi ninho com José Pena, o presidente do PV.

Novo bloco/ Vem aí um bloco parlamentar PR, 
PSD e Pros. Há quem diga que é mais um grupo interessado 
em obter cargos de segundo escalão do governo federal.

Estágio ou esmola?/ Ao defender a re-
dução de 16 para 14 anos a idade em que o jovem pode 
prestar um estágio, o deputado Ricardo Barros parece ter 
confundido as estações. Disse que “nas empresas os me-
ninos são tratados como fi lhos”. E ainda acrescentou que 
uma roupa que não usa mais é dada ao estagiário, assim 
como brinquedos. Eu, hein...

O 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) vai ava-
liar a responsabilidade 
da presidente da Repú-

blica Dilma Rousseff e demais 
ex-conselheiros da Petrobras 
pelo prejuízo de R$ 2,8 bilhões 
no projeto de implantação das 
refi narias Premium I, no Mara-
nhão, e Premium II, no Ceará. A 
Petrobras desistiu neste ano de 
levar os projetos adiante.

O acórdão aprovado ontem 
por unanimidade, proposto pelo 
ministro José Múcio Monteiro, 
afi rma que é preciso verifi car se 
houve “omissão” do conselho 
no dever de fi scalizar as deci-
sões da diretoria executiva so-
bre o caso.

“Determinar à SeinfraPetró-
leo que constitua fi scalização, 
em autos específi cos, para a ava-
liação da responsabilidade do 
Conselho de Administração da 
Petrobras, nos termos de suas 
obrigações corporativas relacio-
nadas à Lei 6.404/1976 (Lei das 
S.A.), tendo em vista a constata-
ção de possível omissão desse 
órgão em relação a seu dever 
estatutário e legal de fi scalizar 
a gestão da Diretoria Executi-
va, observada no período das 
decisões relacionadas ao pre-
juízo verifi cado nas Refi narias 
Premium I e II”, registra trecho 
do acórdão.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Jaques Wagner, acompa-
nhado do Advogado-Geral da 
União, ministro Luís Inácio Ada-
ms, entrega documento de de-
fesa sobre contas do governo de 
2014, ao presidente do Senado, 
Renan CalheirosGoverno entre-
ga defesa das ‘pedaladas fi scais’ 
ao Congresso

Os ministros pediram que a 
área técnica avalie o “cumpri-
mento do dever de diligência” 
pelos conselheiros, a “conduta 
omissiva” diante dos projetos 
da área de Abastecimento, se o 
presidente da companhia omi-
tiu informações do projeto aos 
conselheiros, se houve dissidên-
cias nas decisões sobre o tema 
e a avaliação de documentação 
da Operação Lava-Jato, que é 
solicitada ao Ministério Públi-
co e à Polícia Federal.

Dilma presidia o Conselho 
em 2006 quando os projetos 
foram incluídos pela primeira 
vez em um plano de negócios da 
companhia. Ela ocupou o cargo 
até abril de 2010, quando dei-
xou o ministério da Casa Civil 
para disputar a presidência da 
República. A Petrobras decidiu 
nesse ano cancelar os projetos 
e reconheceu no seu balanço 
de 2014 um prejuízo contábil 
de R$ 2,8 bilhões.

Gestão temerária

O relatório da área técnica, 
que subsidiou a decisão dos 
ministros, aponta a existên-
cia de “gestão temerária” no 
desenvolvimento do projeto. 
Cita como uma das decisões 
mais nocivas à Petrobras um 
posicionamento tomado pela 
diretoria executiva em 2009 que 
decidiu ao mesmo tempo re-
tornar o projeto para uma fase 
mais conceitual (fase 1) e auto-
rizar a contratação de projetos 
básicos e obras de implemen-

tação de infraestrutura, como 
supressão de vegetação e ter-
raplanagem.

“Talvez seja essa a decisão 
mais signifi cativa, em termos da 
caracterização da ‘gestão temerá-
ria’ do empreendimento. A partir 
dela, numerário fi nanceiro sig-
nifi cativo foi empregado, sem, 
ainda, haver defi nição precisa 
da viabilidade do negócio, se-
gundo metodologia apregoada 
pelos próprios normativos in-
ternos da Petrobras”, aponta o 
relatório técnico do TCU.

Os técnicos do TCU observam 

A juíza substituta Célia Re-
gina Ody Bernardes, da 10ª Vara 
Federal no Distrito Federal, dei-
xou ontem de comandar os pro-
cessos relacionados à Operação 
Zelotes. A magistrada deixou o 
caso em função do retorno do 
juiz titular, Vallisney de Souza Oli-
veira, que assumirá o comando 
das ações oriundas da operação.

Oliveira estava afastado das 
funções porque atuava como juiz 
auxiliar no Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). De acordo com a 
Justiça Federal, o magistrado vol-
tou às atividades porque aca-
bou o período de sua convoca-
ção no STJ.

Na semana passada, Célia Re-
gina deferiu pedidos de prisões 
preventivas e de buscas e apre-
ensões na quarta fase da Zelotes. 
Uma das buscas e apreensões 
foi feita no escritório do fi lho do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, Luiz Cláudio Lula da 

Silva. Na decisão, segundo Cé-
lia Regina, o atual estágio das 
investigações permite concluir 
que as empresas atuaram para 
anular os créditos tributários no 
Carf e pagaram para a criação 
de leis que benefi ciem grupos 
privados. Na decisão, a magistra-
da classifi cou os acusados como 
“pessoas para quem o crime é 
meio de vida”.

As primeiras fases da Zelotes 
investigaram a manipulação de 

julgamentos do Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais 
(Carf), ligado ao Ministério da 
Fazenda. A PF estima que foram 
desviados mais de R$ 19 bilhões. 
No entanto, durante o desenrolar 
das investigações, a polícia e o 
Ministério Público Federal (MPF) 
encontraram indícios sobre a su-
posta negociação na edição de 
três medidas provisórias (MPs) 
que benefi ciaram empresas do 
setor automobilístico.

que somente em 2013 o pro-
jeto voltou a “passar de fase” 
dentro do sistema da Petro-
bras, já com as obras iniciais 
em andamento. Ressaltam 
que nessa ocasião relatórios 
da Petrobras apontavam para 
o prejuízo de levar o negócio 
adiante. Os cálculos indicavam 
98,4% de chances de prejuízo 
em relação à refinaria do Ma-
ranhão e 97,8% em relação à 
do Ceará.

Negligência 

Na visão da área técnica, o 
conselho de Administração foi 
“negligente” por não acompa-
nhar de perto o desenvolvimen-
to do projeto e as decisões da 
diretoria executiva sobre ele.

 “Diante de tais fatos, cons-
tata-se que houve comporta-
mento, no mínimo, negligente 
e omisso por parte do Conselho 
de Administração da Petrobras 
no período das decisões deter-
minantes para o prejuízo verifi -
cado nas Refi narias Premium I e 
II”, afi rmam os técnicos.

O TCU pediu à Petrobras que 
se manifeste sobre os indícios 
de irregularidades apontados, 
as ações da companhia para re-
ceber indenizações pelo preju-
ízo, bem como as providências 
adotas pela empresa para mi-
tigar prejuízos dos estados do 
Maranhão e Ceará.

São citados no processo como 
“responsáveis” e, portanto, po-
dem ser chamados a responder 
pelos prejuízos apontados os ex-
presidentes da Petrobras Sérgio 
Gabrielli e Graça Foster, os ex-
diretores da companha no pe-
ríodo de 2006 a 2014, além de 
funcionários de escalão inferior.

Diante de tais fatos, constata-se que 
houve comportamento, no mínimo, 
negligente e omisso por parte do 
Conselho de Administração da Petrobras 
no período das decisões determinantes 
para o prejuízo verifi cado nas Refi narias 
Premium I e II

Trecho do relatório de técnicos do TCU

Imagem do lançamento da pedra fundamental em Bacabeira, quando  Lula da Silva ainda era presidente  

SUBSTITUIÇÃO

Juíza deixa comando da Operação Zelotes
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PRAZO

Prefeito Gil Cutrim 
aguarda notificação
Apesar de condenado por descumprimento de um Termo de Ajuste de Conduta, o prefeito de 
São José de Ribamar, Gil Cutrim, ainda não chegou a ser notificado pelo Tribunal de Justiça 

A máfia da motosserra
As reservas indígenas da Amazônia Legal, na qual o Mara-

nhão está encravado com mais de 60% de seu território, inclu-
sive a capital São Luís, não param de sofrer ataques de todos os 
lados e o tempo todo da “Máfi a da Motosserra”. Ao longo de dé-
cadas, as fl orestas vêm sendo devastadas para exploração crimi-
nosa de madeira, pela grilagem e por fazendeiros. Um processo 
que transformou as terras devolutas da união em propriedades 
particulares e agora estão invadindo as reservas indígenas, inclu-
sive, incendiando as matas virgens. 

O incêndio que aconteceu na reserva dos índios guajajaras, 
na comunidade Arariboia, município de Arame, serve de alerta 
máximo para esse tipo de crime ambiental de ampla repercussão 
mundial e de prejuízos ao ecossistema amazônico. Foi o maior 
incêndio em fl orestas reservadas no Brasil, com a destruição de 
220 mil hectares, exigindo a presença de centenas de homens do 
Exército e do Ibama, durante 40 dias, numa operação inédita e 
cara para o país. 

O prejuízo é incalculável. Afi nal, ninguém sabe quantos anos 
uma fl oresta do porte daquela reserva indígena vai levar para se 
recuperar, com a fauna e a fl ora devastadas. O governo federal e 
o estadual deverão unir forças e ir a fundo nas investigações para 
defi nir responsabilidades e aplicar, duramente, a legislação na 
punição dos mafi osos. De uma área de 420 mil hectares, 52% fo-
ram destruídos pelo incêndio com todas as características de ter 
sido criminoso.  Os madeireiros já deram sinal de sua capacida-
de de reação, de desafi o às leis e de enfrentamento às operações 
policiais realizadas para combatê-los. Foram empregados 300 
agentes na operação, coordenada pelo Centro Nacional de Pre-
venção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama (Prevfogo). 
Segundo Gabriel Zacharias, chefe do Prevfogo, agora, a situação 
está sob controle, porém, o contingente deve ser reduzido a 60 pes-
soas, para atuar na ronda e acompanhamento da região, consi-
derada pelos madeireiros terra sem lei. 

Sei que meu caso não é 
isolado e é exatamente o 
que acontece com milhares 
de outros negros no país
Da atriz Taís Araújo, vítima de ataques racistas de um grupo 
do WhatsApp, ao prestar depoimento ontem na Delegacia 
de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), no Rio. A po-
lícia já identifi cou o grupo de 30 pessoas, que pode respon-
der por crime de injúria, formação de quadrilha e outros. 

2

3

4

1 1 - Continua ardendo em temperatura máxima a briga 
entre as correntes peemedebistas que se digladiam pelo 
controle do partido no Maranhão. O clima de desarmonia 
que vem desmontando a estrutura peemedebista desde 
as eleições de 2014, agora, virou confusão doméstica no 
diretório, entre os deputados Roberto, Andrea Murad, o 
pai dela, Ricardo Murad, e o senador João Alberto. 

2 - Como se diz popularmente: é briga de cachorro gran-
de. Depois da confusão da semana passada na eleição do 
diretório regional, o arranca-rabo voltou ao plenário da 
Assembleia Legislativa. Ontem, os deputados Roberto e 
Andrea decidiram lavar roupa suja, com trocas de acusa-
ções sobre o resultado da convenção, em que o lado dos 
Murad perdeu para João Alberto.

3 - Em reação indignada, o presidente da Federação dos 
Municípios do Maranhão (Famem), prefeito Gil Cutrim, 
de São José de Ribamar, acusou o Ministério Público esta-
dual de perseguir os gestores municipais. Segundo ele, as 
ações contra prefeituras do interior do estado, para evitar 
desvio de dinheiro público, está incomodando os prefeitos. 

4 - Gil afi rma, categoricamente, que “prefeito não é ladrão. 
Até porque nas prefeituras não tem o que roubar”. Ele, po-
rém, sabe, como ninguém, que a Justiça está abarrotada 
de ações de improbidade contra prefeitos, muitas delas 
saídas por prestações de contas irregulares, detectadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado.  

ESPECIAL JOÃO CARVALHO JR.

Q
uatorze dias após de-
cisão judicial que con-
denou o prefeito de 
São José de Ribamar, 

Gil Cutrim, pelo não cumpri-
mento de um Termo de Ajusta-
mento de Conduta fi rmado com 
o Ministério Público do Estado 
do Maranhão, a notifi cação ain-
da não chegou ao condenado.

De acordo com a assessoria 
do prefeito, ele não poderia ser 
notifi cado, já que uma resolu-
ção assinada pela desembarga-
dora Cleonice Silva Freire, pre-
sidente do Tribunal de Justiça 
do Maranhão, datada no dia 22 
de outubro, suspendia os pra-
zos processuais, audiências, in-
timações e citações no âmbito 
da Justiça estadual. O motivo 
seria a greve dos servidores do 
Judiciário.

Mas, no último dia 29, a pre-
sidente reviu a decisão e modifi -
cou o texto. Segundo a assesso-
ria do TJMA, todos os casos que 
estiverem no âmbito do segun-
do grau voltam a rolar normal-
mente. O texto foi assinado no 
meio da manhã da quinta-feira 
passada, mas só foi publicado 
no Diário da Justiça na última 
terça-feira, data em que come-
çam a ser contados ou reconta-
dos os prazos.

O “X” da questão está na greve 
dos servidores públicos. Parali-

O outro lado

Em contato com a assessoria do prefeito Gil Cutrim, foi repassado 
à equipe de O Imparcial que a notifi cação ainda não foi entregue. 
Assim que ela chegar ao advogado do prefeito, as medidas cabíveis 
serão tomadas, como recorrer, obedecendo todos os prazos legais. 
A assessoria afi rma que tanto o prefeito, como o seu jurídico, 
estão confi antes na inversão do quadro, com a modifi cação da 
decisão. “O recurso será apresentado junto ao juiz que proferiu a 
sentença. Somente a partir daí, quando as contrarrazões forem 
apresentadas, o processo será encaminhado ao TJ”. Ainda de 
acordo com a assessoria, a Prefeitura de Ribamar está cumprindo 
o TAC, sendo que faltariam menos de 50 concursados a serem 
nomeados. “O concurso ainda está em vigor”, concluiu.

Para saber mais

Relembre o caso 

de Gil Cutrim 

A pedido do Ministério Pú-
blico do Maranhão, a Justiça 
condenou o prefeito Gil Cutrim 
à perda da função pública, sus-
pensão dos direitos políticos pelo 
prazo de cinco anos, pagamen-
to de multa no valor de 50 ve-
zes a última remuneração re-
cebida no cargo e proibição de 
contratar com o Poder Públi-
co ou receber incentivos fi scais 
ou creditícios, direta ou indi-
retamente, pelo prazo de três 
anos. A decisão foi proferida 
pelo juiz Jamil Aguiar da Silva, 
acolhendo Ação Civil Pública 
por improbidade administra-
tiva proposta pela promotora 
de Justiça Elisabeth Albuquer-
que de Sousa Mendonça, titu-
lar da 1ª Promotoria de Justiça 
Cível da Comarca de São José 
de Ribamar.

A motivação para a conde-
nação judicial foi o não cum-
primento do Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC), 
que determinava a convoca-
ção e nomeação dos candida-
tos aprovados e classifi cados no 
concurso, em substituição aos 
contratados temporariamente.

TCE e a condenação de outros prefeitos
O Tribunal de Contas do Esta-

do (TCE-MA) julgou irregulares 
as contas do ex-prefeito de João 
Lisboa, Francisco Emiliano Ri-
beiro de Menezes. A decisão foi 
proferida na sessão plenária de 
ontem e é referente ao exercício 
fi nanceiro de 2011. No total, o 
gestor foi condenado a ressar-
cir ao erário um valor superior 
a R$ 2,1 milhões, além de pagar 
multas pelas irregularidades na 

administração.
Francisco Emiliano foi con-

denado ao pagamento de débito 
no valor de R$ 274.188,00 (duzen-
tos e setenta e quatro mil, cento 
e oitenta e oito reais), além de 
multas na ordem de R$ 105.818,80 
(cento e cinco mil, oitocentos e 
dezoito reais, oitenta centavos).

Também foram consideradas 
irregulares as contas de gestão do 
Fundo Municipal de Saúde (dé-

bito de R$ 610,523,15 e multas no 
total de R$ 65.052,31); do Fundeb 
(débito de R$ 329.059,79 e mul-
tas no montante 42.905,97), e do 
Fundo Municipal de Assistência 
Social (débito de R$ 81.330,00 
e multas de 13.133,00). Ainda 
cabe recurso da decisão.

O pleno do TCE também jul-
gou irregulares as contas da ad-
ministração direta e de gestão 
do FMS e Fundeb do ex-prefeito 

de Anapurus, João Carlos Alves 
Monteles, relativas ao exercício 
fi nanceiro de 2008. A ele tam-
bém foram imputados os pa-
gamentos de débitos e multas 
pelas irregularidades verifi ca-
das. Outro gestor que teve as 
contas reprovadas foi o prefeito 
de Tasso Fragoso, Antonio Car-
los Rodrigues Vieira (exercício 
de 2010), a quem foi aplicada 
multa de R$ 126.000,00.

MÉRITO

TJMA homenageia prefeito Edivaldo 
O prefeito Edivaldo recebeu 

ontem do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) a Medalha do 
Mérito Judiciário “Antônio Rodri-
gues Vellozo”, em solenidade es-
pecial realizada no Salão do Pleno 
do Tribunal de Justiça. A conces-
são da honraria é parte das co-
memorações pelos 202 anos de 
instalação da Corte Judiciária ma-
ranhense. A comenda tem como 
objetivo homenagear personali-
dades que tenham prestado rele-
vantes serviços à Justiça.

O prefeito Edivaldo, que tam-
bém compôs a mesa da cerimô-
nia, recebeu a medalha das mãos 
da vice-presidente do TJMA, de-
sembargadora Anildes Cruz, que 
presidiu o ato solene de entrega da 
comenda. A honraria concedida ao 
prefeito foi proposta pela desem-
bargadora Cleonice Silva Freire. 
Edivaldo destacou a importância 
da homenagem como cidadão e 
chefe do Executivo ludovicense.

“É uma grande honra ser agra-
ciado com tão importante comenda 
no momento em que o Tribunal de 
Justiça do Estado celebra seus 202 
anos de instituição. O reconheci-
mento só nos estimula a trabalhar 
cada vez mais em favor da socieda-
de e sempre em consonância com 
a Justiça”, disse o prefeito.

Criada em dezembro de 1967, a 
Medalha do Mérito Judiciário “An-

tônio Rodrigues Vellozo” cultua a 
memória daquele que foi o primei-
ro chanceler do Tribunal de Rela-
ção do Maranhão. É concedida a 
personalidades com reconhecida 
prática de atos ou serviços em favor 
do Poder Judiciário do Maranhão.

Foram agraciados também com 
a Medalha do Mérito Judiciário 
Antonio Rodrigues Velozzo, o co-
ronel Raimundo Nonato Santos 
Sá; os advogados Daniel de Faria 

Jerônimo Leite, Nivaldo Costa Gui-
marães, Bruno Duailibe, Eduardo 
Moreira e Carlos Augusto Couto; 
o procurador geral do município, 
Marcos Luís Braid Simões; a pro-
curadora de Justiça Nilde Cardoso 
Sandes, entre outros. Já a Meda-
lha Especial do Mérito Cândido 
Mendes - mais alta comenda do 
Poder Judiciário do Maranhão - foi 
concedida ao ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) Rey-

naldo Soares Fonseca, e ao presi-
dente da Assembleia Legislativa, 
deputado Humberto Coutinho.

Na solenidade, a vice-presidente 
do TJMA, desembargadora Anildes 
Cruz, destacou a importância do ato 
para o Poder Judiciário do Maranhão 
e para as pessoas agraciadas com 
a honraria. “O Tribunal de Justiça 
agradece a todos os homenagea-
dos e os parabeniza pela honraria 
recebida”, disse a desembargadora.

sados desde o dia 13 de outubro, 
a ausência deles tem impedido 
a realização de alguns serviços. 
A greve foi iniciada antes do dia 
da decisão judicial que conde-
nou Gil Cutrim, ocorrida em 21 
de outubro. Ela teria sido publi-
cada no dia 27, mas, no dia 22, 
veio a decisão de suspensão de 

serviços, como intimação. Com a 
mudança feita uma semana de-
pois, o caso de Gil Cutrim fi cou 
aguardando apenas a hora da 
publicação para voltar a correr 
normalmente. Com a publica-
ção da nova portaria, a notifi ca-
ção deve ser feita nos próximos 
dias, a contar de ontem.

O prefeito Edivaldo Holanda Júnior recebeu das mãos da desembargadora Anildes Cruz a medalha ao mérito

A demora em receber a notificação foi por conta da greve dos servidores

Intromissão indevida (1)
O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por seu colegiado 

especial, declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 
210, da Lei Orgânica do Município de São Luís, que condiciona 
o aumento das tarifas de transporte coletivo e de táxis da capital 
maranhense ao referendo da Câmara Municipal. 

Intromissão indevida (2)
A decisão é do desembargador Cleones Cunha, presidente elei-

to do TJ, no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (Adin) proposta pelo prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda 
Júnior. Cunha confi rmou a medida cautelar, concedida pelo re-
lator substituto, desembargador Marcelo Carvalho. A lei muni-
cipal representa intromissão indevida da Câmara em matéria 
privativa do Executivo.

Orçamento em debate (1)
O orçamento do governo maranhense para 2016 voltou à dis-

cussão, ontem, na Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 
e Controle da Assembleia Legislativa. Os deputados colocaram 
também na pauta o Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) 
2016/2019, encaminhado pelo governador Flávio Dino (PCdoB).

Orçamento em debate (2)
Para o presidente da Comissão, deputado Rigo Teles (PV), a 

reunião foi importante para defi nir pontos do projeto orçamen-
tário. Ele pretende estender as discussões até o prazo fi nal, previsto 
na legislação. A Assembleia tem que aprová-los antes de entrar 
no recesso de fi m de ano. O projeto do PPA é de R$ 16,6 bilhões.
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XXII Congresso Brasileiro 
de Magistrados

Sem ambiente para negócios

CHARGE  - NUNA LEITOR LIGADO...

Sampaio Corrêa quer lotar 
Castelão em jogo contra Oeste

Foi manchete...

RETRATO DA HISTÓRIA

Diretor do Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas é baleado na porta de casa

Três universitários são presos 
praticando assaltos em São Luís

 Armando 
Carvalho 

- Alguém 
dos “direitos 
humanos” já 
foi fazer uma 
visita a ele? 
Duvido!

 Francisco Viveiros 

de Abreu - Os políticos 
eleitos andam cercados de 
seguranças 24 horas/dia. As 
leis são iguais para todos, 
mas cadê a segurança para 
diretor desse presídio que é 
tão violento?

  Gill Enes Raiz 
Tribal - Enquanto 
os pais fazem de 
tudo pra ajudar 
a construir um 
homem de verdade 
em casa, esses 
rapazes vão lá e 
jogam tudo no lixo.

 Socorro 
Rodrigues - 
Depois vão dizer 
que roubavam 
porque não 
tiveram 
oportunidade.
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SAMPAIO

Ano LXXXVIII  Nº 34.073

O caminho mais curto entre o Peru e a França, 
acreditem, é pelo Brasil, passando por São Luís e 
Barreirinhas. Pelo menos era esse o caminho seguido 
pelos integrantes de uma quadrilha de tráfi co 
internacional de drogas, especialmente de cocaína. 
Para essa operação, os trafi cantes faziam parceria com 

QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2014

São Luís

Barreirinhas 

Fortaleza

França 

outras quadrilhas e percorriam 
trechos de rodovias como a 
Transamazônica. Ontem, "a 
casa caiu". A Polícia Federal 
prendeu cinco suspeitos de 
tráfi co, que eram liderados 
por dois peruanos. O grupo 
faturou, em dois anos, cerca de 
R$ 9 milhões. URBANO

Peru Acre

Tabatinga

Manaus

Altamira

Toda droga que passa 
pelo Maranhão é levada 
para França. A Polícia 
Federal estima que o 
grupo tenha faturado 
mais de R$ 9 milhões.

Durante operação em 
São Luís, a polícia 

capturou cinco 
integrantes da quadrilha, 

que era chefi ada por 
dois irmãos peruanos.

Barreirinhas 
e São Luís na 
rota do tráfico 
internacional 

DROGAS 

Para driblar a polícia, era necessário percorrer 
estradas brasileiras, que iniciavam no Acre, 

em Rio Branco, fronteira do Peru com a 
Bolívia, seguia pela rodovia Transamazônica, 
a conhecida BR-230, que corta as cidades de 

Tabatinga e Manaus no Amazonas, seguindo por 
Altamira, no Pará, chegando em São Luís. Daqui, 

a carga de drogas seguia para Barreirinhas.

  Loterias

DUPLA SENA  Concurso n. 1330

1o. sorteio
10 12 13 32 38 50

2o. sorteio
10 11 23 30 47 50

TIMEMANIA  Concurso n. 648

06 46 56 58 69 71 77
Time coração:  SPORT/PE

QUINA  Concurso n. 3631

06 32 54 55 75

 
Alta      05h09        6,1m
Baixa        11h23       0,4m
Alta       17h38        6,1m
Baixa      23h56       0,0m

  Marés

Sampaio vê sonho 
do acesso distante

Após 16 jogos sem perder nesta Série B atuando 
em São Luís, sendo nove empates e sete vitórias, o 
Sampaio foi derrotado ontem à noite no Castelão 
e acumulou o terceiro revés seguido. O Tricolor foi 

superado pelo Joinville (foto) por 2 a 1 e, pratica-
mente, deu adeus ao sonho de chegar à Série A do 

Campeonato Brasileiro. Já os catarinenses garanti-
ram, matematicamente, vaga na principal divisão 

do futebol nacional com a vitória. 

Maranhão 
lidera índice de 
inadimplência, 
afi rma a Serasa

FESTAS NATALINAS

 URBANO 2

Escritores de 
Pernambuco vêm

ao Maranhão para
realizar ofi cinas

Marcelino Freire e Jorge Filho-
lini desembarcam em São Luís, 

após passar por outras cida-
des, para apresentar o Projeto 

Quebras, que realizará ofi cinas 
literárias de hoje a sexta-feira.

IMPAR

Prefeitura entra
na campanha 

Novembro Azul 
contra câncer

O prédio-sede da Prefeitura de 
São Luís se vestiu de azul para in-
dicar que o Executivo entrou na 
Campanha Novembro Azul, de 
prevenção ao câncer de próstata. 

URBANO 2

Petistas mantêm 
 presidência da 

Fundação de 
Cultura de S. Luís 

 GERAL 5

Benefi ciários do
Bolsa Família 

devem realizar
recadastramento

 URBANO 2

José Dirceu 
vai para prisão 
domiciliar após

11 meses e 20 dias
Condenado a 7 anos e 11 meses 
de detenção pelo Supremo Tri-

bunal Federal (STF), José Dirceu 
foi ontem para prisão domici-

liar. O ex-ministro da Casa Civil 
cumpriu um sexto da pena e foi 
benefi ciado pela progressão de 
regime, conforme determina a 

legislação. Na prisão, ele foi con-
siderado um detento de bom 
comportamento. POLÍTICA 2
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N
ão estivesse o Brasil mergulhado em 
complexa crise, que mistura reces-
são econômica (recuo de 3% do Pro-
duto Interno Bruto — PIB) com im-

bróglio político de difícil solução, estaríamos 
vivendo ambiente favorável à realização e 
à expansão dos negócios? A resposta é não. 
Pior: nesse campo, além de não termos feito 
nada para avançar, regredimos.

É o que revela o último levantamento do 
Banco Mundial Doing business 2016, que 
compara as facilidades e os entraves para 
abertura e funcionamento de uma empre-
sa em 183 países. O Brasil nunca esteve bem 
nesse ranking. Pelo contrário, tradicional-
mente, sai perdendo até mesmo para econo-
mias menos desenvolvidas. Mas, desta vez, 
ao cair cinco posições no ranking dos mais 
efi cientes, o país teve a maior queda do Brics 
(grupo de emergentes que inclui Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul).

No relatório de 2015, o Brasil ocupava a 
nada elogiável 111ª posição. Este ano, caiu 
para a 116ª. Ainda não é o pior dos emer-
gentes, pois a Índia está na 130ª, embora de-
monstre avanço, pois subiu quatro posições 
de 2015 para cá. A Rússia fi cou na 51ª; a Áfri-
ca do Sul, na 73ª; e a China, na 84ª.

Um dos pontos destacados para medir 
a qualidade do ambiente de negócios nos 
diversos países é o que relaciona as difi cul-
dades para abrir uma empresa. No Brasil, 
o empreendedor enfrenta 11 procedimen-
tos, enquanto seu concorrente de Cingapu-
ra — primeiro colocado no ranking geral —, 
apenas três. Aqui, são necessários em média 
83 dias contra apenas 2,5 do primeiro lugar. 
Em quatro dias, é possível fazer registro de 
propriedade intelectual em Cingapura, bem 

menos que os 13,6 no Brasil.
O funcionamento de uma empresa tam-

bém enfrenta obstáculos burocráticos e tri-
butários. Para uma operação de venda ao 
exterior, o exportador brasileiro leva em 
média 49 horas e gasta US$ 226 só com a 
documentação. Em Cingapura, o mesmo 
exportador levaria apenas 12 horas para 
cumprir a burocracia e pagaria não mais 
que US$ 37, ou quatro vezes mais rápido e 
seis vezes mais barato.

Famoso pela carga tributária de cerca 
de 36% do PIB, o Brasil sobrecarrega as em-
presas com cipoal de obrigações tributárias 
que, dependendo do tamanho e do ramo 
de negócio, obriga a manutenção de equipe 
especializada apenas para atender ao fi sco. 
Na pesquisa do Banco Mundial, a desvan-
tagem brasileira no item tributário em rela-
ção ao país líder em ambiente de negócios 
é evidente e sinaliza a urgência de a socie-
dade rever o tamanho e o custo do Estado. 
Enquanto o total dos impostos cobrados em 
Cingapura corresponde a 18,4% do lucro da 
empresa, no Brasil, a proporção é de impres-
sionantes 69,2%.

Se é difícil para os nacionais, chega a ser 
desencorajador para os empresários estran-
geiros que pretendam trazer para cá o pro-
jeto de expansão de negócios. Aqui dariam 
empregos, pagariam impostos e, mais im-
portante, em muitos casos, agregariam tec-
nologia aos nossos produtos e serviços. Além 
da agenda de superação dos problemas fi s-
cais, o Brasil terá que contar com os empre-
endedores se quiser retomar o crescimen-
to e buscar a competitividade. O estudo do 
Banco Mundial revela que o trabalho será 
enorme. Melhor começar logo.

Inauguração de uma placa de sinalização foi um grande acontecimento na cida-
de de Balsas, interior do Maranhão, em março de 1978. Hoje, o município se desta-
ca pela agricultura mecanizada, sendo responsável por grande parte dos produtos 
agrícolas (principalmente a soja) que são levados para Porto Franco (MA) e Uruçuí 
(PI) para “esmagamento” da soja. No ano passado, seu PIB foi o 4º maior do esta-
do, equivalente a R$ 1.309.075, atrás apenas de São Luís, Imperatriz e Açailândia.

O XXII Congresso Brasileiro 
de Magistrados foi realizado nos 
dias 29 a 31 de outubro, em Rio 
Quente, Goiás, e tratou de vários 
temas importantes para a justi-
ça e cidadania brasileira, como 
“O Direito e Transformação So-
cial”, cuja palestra foi proferida 
pelo ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Luís Roberto Barro-
so, destacando as mudanças do 
papel do juiz em face dos novos 
desafi os sociais e condenando a 
cultura do litígio. Outros temas 
foram desenvolvidos com profi -
ciência, como “O Magistrado e o 

Novo CPC”, ou, ainda “Técnicas de Mediação e Confl i-
to”, com a exposição feita pelo juiz André Gomma de 
Azevedo, que já esteve em São Luís, participando de 
evento patrocinado pela Escola Superior da Magistra-
tura do Maranhão (ESMAM). Também foi desenvolvido 
o painel “Solução de Confl itos: Conciliação e Arbitra-
gem”, tendo como expositores os ministros do Supe-
rior Tribunal de Justiça Luiz Felipe Salomão e Marco 
Aurélio Buzzi. Contou ainda o XXII Congresso com a 
presença do sociólogo e professor Sérgio Adorno, que 
participou do painel “Justiça e Sociedade: Percepções 
e Experiências”.

Examinemos alguns pontos fundamentais do que 
foi exposto e debatido nesse importante congresso de 
magistrados.

O ministro Luís Roberto Barroso discorreu sobre a 
transformação da sociedade em que vivemos, e, como 
decorrência, sobre a aplicação do direito na solução das 
situações novas que surgem. E, na sua palestra, refe-
riu-se ao papel do juiz atual que difere do magistrado 
moldado em outros valores, ressaltando que “o papel 
do juiz era, no passado, de identifi car as normas apli-
cáveis e fazer valer nos casos concretos a solução que 
o legislador ou o constituinte já havia previsto nas leis”. 
Tratava-se, quis dizer o ministro, de uma função emi-
nentemente técnica, não mais adequada à sociedade 
de nossos tempos, marcada pela complexidade, pelo 
pluralismo e pela diversidade. Enfatiza: “O Direito já não 
consegue prever toda a gama de situações que ocorrem 
nessa sociedade complexa que vivemos. De modo que, 
em múltiplos casos, o juiz se torna coparticipante no 
processo de criação do Direito naquelas situações para 
as quais não existe uma solução pré-pronta.”

Não deixa de ter razão o ministro Barroso, mesmo 
porque a norma jurídica, por mais clara que seja, sem-
pre será interpretada, uma vez que o texto legal não é 
meramente aplicado, mas deve ser compreendido, não 
apenas num exercício literal, mas cultural, elaborando-
se o direito ante a solução do caso concreto. Por isso, a 
norma não está no texto; está na decisão, já que a regra 
positivada é apenas uma referência, a ser interpretada 
ante a complexidade do confl ito a ser equacionado por 
quem decide confl ito. Nesse sentido, Eros Grau, minis-
tro aposentado do Supremo Tribunal Federal, na sua 
obra “Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplica-
ção do Direito”, afi rma que ‘o produto da interpretação 
é a norma”, para assim resumir: “a norma encontra-se, 
em estado de potência, involucrada no texto”. O texto 
normativo precisa ser compreendido pelo intérprete 
(o mundo do dever ser) na busca da solução para fatos 
controvertidos (o mundo do ser). Essa, em essência, a 
coparticipação do juiz na criação do Direito. Apenas um 
aviso: aqui não se trata de ativismo judicial. 

O ministro Barroso ainda denuncia o sistema puni-
tivo do Brasil que “é feito para pegar pobre”. Não disse 
mais do que o óbvio. Basta que se faça uma descom-
promissada visita às nossas cadeias públicas ou peni-
tenciárias e constata-se essa brutal realidade, produto 
de um sistema desigual e injusto, em que os mais ricos 
continuam mais ricos, e os pobres fi cam cada vez mais 
miseráveis. Recente notícia dos nossos jornais diz que, 
“apesar da recessão”, ou seja, da tão difundida crise eco-
nômica, os bancos brasileiros têm o seu lucro elevado. 
Exemplifi cando: o Bradesco e o Santander, no terceiro 
trimestre deste ano, lucraram R$ 4,12 bilhões e R$ 1.266 
bilhões, em relação ao mesmo período de 2014. Já o em-
pregado desses bancos, para ter alguns centavos de au-
mento, precisa fazer greve. E ainda é incompreendido.

Por todas essas contradições, enfatiza o ministro 
Barroso: vivemos a epidemia de processos. São mais 
de cem milhões de ações tramitando pelo Judiciário 
de nossa pátria amada. O juiz brasileiro está atolado 
acima do pescoço. E isso em todas as instâncias. Não 
há exceção. 

Luiz Felipe Salomão, do STJ, no painel “Solução de 
Confl itos: Conciliação e Arbitragem”, afi rma que Brasil 
possui a segunda maior carga de trabalho do mundo: 
4.616 processos por juiz, com uma taxa de congestiona-
mento de 70%. Já o ministro do STJ Marco Aurélio Buzzi 
cita números avassaladores e acrescenta: “No Brasil, a 
expressão procurar Justiça ainda é sinônimo de ajuizar 
ação judicial.” É a cultura da litigância, um vírus que 
contamina toda a sociedade brasileira. Ninguém quer 
perder; todos querem ganhar.

O somatório desses fatores negativos levou o soció-
logo Sérgio Adorno a produzir esse alerta: “Há algo que 
nos divide – a violência.” De fato, não somos o homem 
cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Cultivamos a 
cultura do confl ito. A violência nos divide. Hoje, acen-
tuadamente, refl etida no ódio. Para o Judiciário, fi ca a 
espinhosa tarefa da pacifi cação. 

O caminho mais curto entre o Peru e a França, 
acreditem, é pelo Brasil, passando por São Luís 
e Barreirinhas. Pelo menos era esse o caminho 
seguido pelos integrantes de uma quadrilha de 
tráfico internacional de drogas, especialmente de 
cocaína. Para essa operação, os traficantes faziam 
parceria com outras quadrilhas e percorriam trechos 
de rodovias como a Transamazônica. Ontem, “a casa 
caiu”. A Polícia Federal prendeu cinco suspeitos de 
tráfico, que eram liderados por dois peruanos. O 
grupo faturou, em dois anos, cerca de R$ 9 milhões.

 Osvaldo 

Santana 

- Agora é 
a hora de 
fazer nossa 
parte como 
torcedor 
para dar 
o nosso 
total apoio 
à Bolívia 
Querida.

 Orlando 

Júnior - 

Aqui não 
tem torcida. 
Só sabem 
cantar 
“Aqui no 
Castelão 
quem 
manda é o 
Tubarão!”.
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Tocha passará  por 
quatro cidades do MA
Ministro do Esporte, George Hilton, vem a São Luís para reunião preparatória do Revezamento 
da Tocha Olímpica, que também vai percorrer as cidades de Imperatriz, Barreirinhas e Alcântara

OLIMPÍADAS

Neto Evangelista apresentou o Bolsa Escola em Lago da Pedra 

O 
governador Flávio Dino 
recepcionará, amanhã, 
o ministro do Esporte, 
George Hilton, quem 

vem a São Luís participar da reu-
nião preparatória do Revezamen-
to da Tocha Olímpica, que pas-
sará em 500 cidades do Brasil, 
incluindo municípios do Mara-
nhão, entre os meses de abril e 
agosto de 2016. Na ocasião, es-
tarão presentes também, pre-
feitos, gestores municipais e es-
taduais, Secretaria de Governo 
da Presidência da República e 
Comitê Organizador dos Jogos 
Rio 2016.

 O encontro será realizado 
no Palácio dos Leões, com o ob-
jetivo de mobilizar e engajar as 
cidades envolvidas no reveza-
mento da tocha, bem como os 
representantes do segmento es-
portivo. A reunião preparató-
ria é resultado da ação conjunta 
dos governos federal e do Ma-
ranhão. “A passagem da Tocha 
Olímpica cria um sentimento 
de integração nacional e de per-
tencimento e identifi cação da 
nação com os Jogos Olímpicos. 
É também uma oportunidade 
ímpar para divulgar a diversi-
dade e riqueza cultural do Ma-
ranhão”, destaca o secretário de 
Esporte e Lazer, Márcio Jardim. 
No Maranhão, deverão receber 
a chama olímpica as cidades de 
São Luís, Imperatriz, Barreiri-

nhas e Alcântara.
 Em cerca de 300 localida-

des visitadas pela tocha haverá o 
evento “Revezamento da Tocha 
Olímpica”, uma grande festivi-
dade para divulgar a diversidade 
cultural e esportiva, patrimônios 
históricos e belezas naturais do 
Brasil para o mundo. O reveza-
mento culminará na Abertura 
dos Jogos Olímpicos, no dia 5 
de agosto de 2016, no estádio 
do Maracanã, Rio de Janeiro.

A passagem da Tocha Olímpica cria um 
sentimento de integração nacional e de 
pertencimento e identifi cação da nação 
com os Jogos Olímpicos. É também uma 
oportunidade ímpar para divulgar a 
diversidade e riqueza cultural do Maranhão

Márcio Jardim, secretário de Esporte e Lazer

Ministro do Esporte, George Hilton, será recebido pelo governador  Flávio Dino e o secretário Márcio Jardim

MULTA

TECNOLOGIA

Operadora não foi notifi cada

Expositores são premiados

O Instituto de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (Procon- MA) 
tem realizado ações  em toda ca-
pital no sentido de tornar o di-
reito do consumidor uma prio-
ridade, na prática de empresas 
como as de telefonia móvel que 
são alvos constantes de reclama-
ção pelos usuários desse tipo de 
serviço aqui no Maranhão.

Segundo dados fornecidos 
pelo órgão, foram 590 reclama-
ções de consumidores recebidas 
no período de janeiro de 2011 a 
dezembro de 2014, por conta de 
reclamações, interrupções e falta 
de qualidade nos serviços presta-
dos por essas operadoras.

Recentemente, o Procon apli-

cou uma multa de mais de R$ 5 
milhões na empresa de telefonia 
da Oi, que,  de acordo com o pre-
sidente do órgão, Duarte Júnior, 
foi a  que  ocupou o 1º e 2º lugares 
entre as empresas mais reclama-
das em 2014 e no decorrer de 2015. 
Entre as causas que resultaram 
nesta decisão, está o não cum-
primento de prazos para reparo 
de serviços de telefonia, descum-
primento de ofertas, quebra con-
tratual e registros de reclamação 
dos usuários quanto às falhas da 
operadora, e que, segundo o pre-
sidente, ainda assim a empresa  
não apresentou nenhuma pro-
posta efetiva  durante as audiên-
cias de conciliação .

A respeito da multa no valor de 
R$ 5.100.000,  a Oi deverá se mani-
festar no prazo de 10 dias. Em con-
tato com a assessoria de imprensa 
da operadora de telefonia celular, 
a empresa informou que não foi 
notifi cada da decisão e mantém-
se no mesmo posicionamento. 

Outras operadoras atuantes 
no estado também foram alvo de 
reclamação pelos seus usuários 
por problemas com interrupções 
e falhas dos serviços prestados na 
capital e também foram notifi ca-
das pelo órgão de defesa do con-
sumidor, sendo elas: Claro (R$ 5 
milhões),  Vivo (R$ 4,5 milhões) 
e Tim (R$ 4,5 milhões), que, jun-
tas, acumulam um total de R$ 14 

milhões em autuações. 
Com estas, o Procon fi rmou um 

acordo até agora inédito que visa 
garantir o acesso gratuito à inter-
net em pontos da capital, através 
do TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta), um documento as-
sinado entre o órgão e essas em-
presas, que libera o acesso à in-
ternet nos terminais rodoviários 
de São Luís, assim como os ter-
minais de integração dos bairros 
do São Cristóvão e Cohama,  além 
da instalação de mais de 100 tor-
res de transmissão de tecnologia 
3G e 4G em todos os municípios 
do estado, com uma previsão de 
entrega para a população entre os 
meses de novembro  e dezembro.

A premiação de expositores 
dos pôsteres apresentados du-
rante a Semana Nacional de Ci-
ência e Tecnologia no Maranhão 
aconteceu na manhã de ontem. A 
entrega de troféus para os primei-
ros colocados, feita pelo secretá-
rio de Estado de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Bira do Pindaré, 
aconteceu na Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (Secti). Doze pesquisadores 
foram contemplados com traba-
lhos desenvolvidos nas áreas de 
Ciências Humanas, Letras e Ar-
tes; Ciências Exatas e Naturais; 
Engenharias e Ciências Sociais 
Aplicadas; e Ciências da Saúde, 
Biológicas e Agrárias.

“Mais do que uma competição, 
acredito que isso é um reconhe-
cimento. O governo Flávio Dino 
quer incentivar a produção cien-
tífi ca, tecnológica e as inovações 
no Maranhão. E a Semana da Ci-

EDUCAÇÃO

 

DEFESA AGROPECUÁRIA

 

Caravana Bolsa Escola 
reúne 27 municípios 

Guia de Trânsito Animal 
eletrônica é instalada

Os 27 municípios que com-
põem as Unidades Regionais 
de Educação (URE) de Cha-
padinha e Lago da Pedra re-
ceberam ontem, a Caravana 
Bolsa Escola, responsável por 
levar informações sobre o pro-
grama do governo do estado 
aos gestores municipais, téc-
nicos, professores, coordena-
dores escolares e à população 
benefi ciada com a iniciativa. A 
Caravana é formada por técni-
cos da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Se-
des), órgão responsável pela 
execução do Programa Bolsa 
Escola (Mais Bolsa Família).

Em Chapadinha, o evento 
contou com a presença de auto-
ridades políticas, representan-
tes da comunidade educacio-
nal e empresários que poderão 
comercializar os produtos do 
Programa. Para a prefeita de 
Chapadinha, Ducilene Bele-
zinha, o programa Bolsa Es-
cola se destaca também por 
sua grande relevância para o 
setor econômico municipal. 
“O Bolsa Escola representa 
um ganho muito importante 
para o Estado e, principalmen-
te, para os municípios. Além 
de contribuir com a melhoria 
da qualidade da educação das 
nossas crianças e jovens, traz 
um importante reforço para a 
economia local, já que os pro-
dutos poderão ser comprados 
nos comerciais da cidade”, afi r-
mou a prefeita.

Cerca de 14 municípios es-
tiveram representados na ci-
dade de Chapadinha, quan-
do o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social, Neto 
Evangelista, apresentou o Pro-
grama Bolsa Escola. “Esta ini-
ciativa do governo do estado 
é a prova de que o governa-
dor Flávio Dino e sua equipe 
de governo estão trabalhando 
com foco nas pessoas. O Bol-

sa Escola será um verdadeiro 
impacto na vida das famílias 
maranhenses que têm fi lhos 
em idade escolar, um ganho 
para o aprendizado das nos-
sas crianças e jovens e um im-
pacto positivo para a economia 
dos municípios maranhenses”, 
ponderou Neto Evangelista.

Apenas por meio do Bol-
sa Escola, cerca de 1,2 milhão 
de estudantes da rede pública 
de ensino do Maranhão serão 
benefi ciados, com investimen-
tos totais do governo do estado 
que somam R$ 72 milhões. Os 
recursos são oriundos do Fun-
do Maranhense de Combate à 
Pobreza (Fumacop).

“A Caravana nos traz infor-
mações muito importantes so-
bre o programa Bolsa Escola 
para que possamos levar às mães 
e pais maranhenses mais co-
nhecimento sobre como utili-
zar o recurso de forma corre-
ta e adequada para o bem de 
seus fi lhos. Uma boa notícia 
que mostra o compromisso 
do governo do estado com o 
povo maranhense”, declarou 
a prefeita de Lago da Pedra, 
Maura Jorge.

Ainda esta semana, a Cara-
vana Bolsa Escola passará pelos 
municípios de Timon, Caxias, 
Barra do Corda, Presidente Du-
tra, São Mateus e Santa Rita, 
reunindo mais 50 municípios 
maranhenses para conhecerem 
os detalhes do Programa Bol-
sa Escola (Mais Bolsa Família).

Para saber mais

Mais informações sobre pra-
zos, valor dos benefícios por 
município, possibilidades 
de uso do recurso e cadastro 
dos estabelecimentos comer-
ciais podem ser acessadas 
pelo site http://www.bol-
saescola.sedes.ma.gov.br.

ência e da Tecnologia tem esse 
papel de aproximar a academia 
e as comunidades, por isso, seu 
objetivo maior é a popularização 
da Ciência e da Tecnologia. É uma 
vitrine para as pessoas terem a 
oportunidade de expor os seus 
projetos, suas pesquisas em di-
ferentes níveis, segmentos e se-
tores”, declarou Bira do Pindaré. 

“Vocês representam, para nós, o 
orgulho dessa Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia”, completou. 

Além de sair do shopping para 
uma praça, a Semana de Ciência 
e Tecnologia passou por outras 
mudanças que marcaram essa 
edição do evento como um mo-
mento de encontro entre todos 
aqueles que produzem conheci-

Tema defi nido para 2016 

Em 2016, a Semana terá como tema “A Ciência alimentando o 
Brasil”, que dialoga diretamente com um dos direcionamentos 
dados pelo governador Flávio Dino - a melhoria do Índice de 
Desenvolvimento Sustentável. Outro ponto priorizado pela 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio 
do Prêmio Mais IDH. O premiado desse ano, com um projeto 
de Rizipsicultura em comunidades ribeirinhas da Baixada 
Maranhense’, foi o professor Doutor da Universidade Estadual 
do Maranhão, Christoph Gehring. Acesse a lista completa dos 
premiados pela exposição de pôsteres durante a Semana Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação no Maranhão.

mento e para a população em ge-
ral. Entre elas, a realocação dos 
pôsteres, que antes eram afasta-
dos, para as principais áreas de 
circulação das pessoas. Para 2016, 
a meta é entregar a premiação no 
encerramento da Semana. A Secti 
planeja desenvolver um aplica-
tivo para agilizar o processo de 
avaliação, feito por professores 
mestres e doutores.

 Fernanda de Carvalho, pre-
miada em primeiro lugar na ca-
tegoria de Ciências Humanas, Le-
tras e Artes, apresentou sua tese 
de doutorado ‘Políticas de desen-
volvimento regional territorial e 
governança’. “Nós fi camos muito 
contentes. É um momento de va-
lorização do nosso trabalho, que 
vem sendo desenvolvido com a 
Universidade de São Paulo junto 
com a Universidade Federal do 
Maranhão e de incentivo ao de-
senvolvimento do estado”, disse.

 A Agência Estadual de Defe-
sa Agropecuária do Maranhão 
(Aged) adquiriu, em abril de 
2015, o Sistema de Integração 
Agropecuária (Siapec), Pro-
grama Informatizado de Ges-
tão Agropecuária interligado à 
Plataforma de Gerenciamento 
Agropecuário (PGA) do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), que 
integra os trabalhos de todas 
as agências de defesa agrope-
cuária do país, proporcionan-
do maior agilidade, segurança 
e credibilidade na troca de in-
formações sanitárias e, sobre-
tudo, atende as exigências, di-
retrizes e normas do Mapa/DF.

 Entre os grandes avanços do 

Siapec, a Aged passou a emitir 
a Guia de Trânsito Animal Ele-
trônica (E-GTA) aos criadores 
do Estado. Desta forma, a agên-
cia vem cumprindo seu papel 
institucional, na modernização 
e efi ciência dos seus serviços 
agropecuários para melhor ser-
vir o produtor rural e a socie-
dade do Estado do Maranhão.

 Atualmente, para a emis-
são da GTA eletrônica, o criador 
deverá se dirigir ao escritório 
da Aged onde sua propriedade 
está cadastrada. Esta conquista 
é creditada ao governador Flá-
vio Dino, por meio da Secreta-
ria de Estado de Agricultura e 
Pecuária do Estado do Mara-
nhão (Sagrima). 
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RELIGIÃO

Papa quer avançar 
com as reformas 
Após extravios de documentos sobre escândalos financeiros no Vaticano, pelo padre espanhol 
Lucio Ángel Vallejo Balda, o papa Francisco quer, urgentemente, avançar com as reformas 

Papa Francisco ja nomeou Libero Milone em junho para fi car encarregado de uma editoria nas fi nanças  

Os candidatos precisam ser americanos e ter mil horas de voo

EGITO

ALEMANHA 

LISTA

Estado Islâmico insiste 
que abateu avião russo 

Volkswagen tem de rever 
os modelos de veículos

Nasa recruta astronautas 
para conquista de Marte

O 
papa Francisco “está de-
terminado” em avan-
çar com as reformas na 
Igreja, depois do extra-

vio de documentos sobre escân-
dalos fi nanceiros no Vaticano. A 
informação é do “número três” 
da Igreja Católica, Angelo Becciu.

“Avancemos com serenidade 
e determinação”, afi rmou Jorge 
Bergoglio, de acordo com informa-
ção publicada na conta de Angelo 
Becciu na rede social Twitter, após 
o novo escândalo de extravio de 
documentos confi denciais sobre 
desvio de fundos destinados aos 
pobres e doentes, para fi nanciar 
o estilo de vida luxuoso de alguns 
cardeais. O escândalo fi cou co-
nhecido como Vatileaks 2. 

“Estive com o papa. As suas 
palavras foram: avancemos com 
serenidade e determinação”, es-
creveu Becciu, substituto da Secre-
taria de Estado do Vaticano para 
Assuntos Gerais. O secretário-ge-
ral da Conferência dos Bispos Ita-
lianos, Nunzio Galantino, disse à 
cadeia TV2000 que o papa deve 
estar se sentindo traído no episó-
dio que levou à detenção, neste 
fi m de semana, de dois suspeitos 
de extraviar informações e do-
cumentos: o religioso espanhol 
Lucio Ángel Vallejo Balda, de 54 
anos, e uma perita italiana, Fran-
cesca Chaouqui, de 33.

“Coloco-me no lugar do papa. 
Nenhum fi lho da Igreja pode fi -
car indiferente perante estes ata-
ques”, disse Galantino, sublinhan-

do que “algumas pessoas têm 
claramente medo do processo 
de reformas que o papa está re-
alizando”.

Detido

Vallejo Balda continua deti-
do, enquanto Francesca voltou a 
ser interrogada ontem, depois de 
ter sido liberada ao garantir que 
vai cooperar com as autorida-
des. De acordo com a imprensa 
italiana, foram roubados dados 
do computador do controlador-

geral de fi nanças do Vaticano, o 
italiano Libero Milone. 

Libero Milone, nomeado pelo 
papa Francisco em 5 de junho 
passado para a reforma das fi -
nanças, está encarregado de uma 
auditoria das contas do conjun-
to das administrações do Esta-
do do Vaticano. Duas obras que 
vão ser publicadas em breve e 
prometem revelações sobre os 
casos fi nanceiros do Vaticano 
são assinadas pelos jornalistas 
Emiliano Fittipaldi, do jornal 
L’Espresso, e Gianluigi Nuzzi, 

da Mediaset.
As publicações das obras re-

metem ao escândalo do sumi-
ço de documentos, denominado 
Vatileaks, que marcou o fi m do 
pontifi cado de Bento XVI, em 
2012. As informações foram reu-
nidas e publicadas pelo jornalis-
ta Gianluigi Nuzzi. No comuni-
cado, o Vaticano faz referência 
ao Vatileaks e sublinha a “grave 
traição de confi ança” do papa, 
não excluindo a possibilidade 
de um processo pelo tribunal 
do Vaticano.

TURQUIA

Determinada a prisão de jornalistas

O grupo extremista Estado 
Islâmico insistiu ontem que pro-
vocou a queda do avião russo, 
no último sábado, no Sinai (Egi-
to), mas recusou-se a dar deta-
lhes do incidente. Numa men-
sagem de áudio divulgada em 
sites extremistas, o grupo jiha-
dista afi rmou que divulgará de-
talhes do ataque quando achar 
conveniente e desafi ou aque-
les que duvidam do ataque a 
demonstrar o que aconteceu.

“Não temos qualquer obri-
gação de explicar como caiu. 
Levem os destroços e procu-
rem, levem as caixa preta e ana-
lisem-nas e, depois, digam-nos 
o resultado da investigação”, 
afi rmou uma voz masculina 
na gravação. “Provem que não 
o abatemos e como se despe-
nhou. Daremos pormenores 
sobre como caiu no momento 
que escolhermos”, acrescentou.

O grupo extremista indicou 
que o abate do avião ocorreu 
no 17º dia do mês Muharram 
do calendário lunar islâmico, 
primeiro aniversário da decla-
ração de lealdade dos jihadistas 
egípcios ao Estado Islâmico.

A fi lial egípcia do grupo ex-
tremista já tinha reivindicado 
no sábado o abate do avião, que 
caiu com 224 pessoas a bordo, 
mas especialistas manifesta-
ram dúvidas quanto à possi-
bilidade de, àquela altitude, a 
aeronave ter sido atingida por 
um míssil disparado do solo.

A investigação das causas 
do acidente, que provocou a 
morte a todos os ocupantes do 
avião, deverá demorar algum 
tempo. A análise das duas cai-
xas pretas do aparelho, um Air-
bus A321 da companhia russa 
MetroJet, foi iniciada na última 
terça-feira no Cairo.Dois dias depois da vitória nas 

urnas do presidente islâmico-
conservador Recep Tayyip Er-
dogan, a Justiça da Turquia de-
terminou na última terça-feira a 
prisão de dois diretores do jornal 
de oposição Nokta, que critica-
ram o resultado das eleições. O 
redator-chefe, Cevheri Güven, 
e o diretor de Publicação, Mu-
rat Çapan, foram acusados de 
tentativa de golpe de Estado, se-
gundo informou à agência de 
notícia France-Presse um jor-
nalista do Nokta.

Os dois foram detidos em Is-
tambul. No dia seguinte às elei-
ções, a capa do jornal classifi cou 
a vitória, por maioria absoluta, 
do Partido da Justiça e Desen-
volvimento (AKP) nas legislati-
vas como “o princípio da guerra 
civil”. A edição foi confi scada.

Na semana passada, cinco 
dias antes da votação, a polícia 

invadiu os canais de televisão do 
grupo Koza-Ipek, também ligado 
à oposição, obedecendo a uma 
ordem judicial. Desde então, 58 
jornalistas do grupo foram pre-
sos, segundo a imprensa local.

Intimidação

Diante da situação, na segun-
da-feira, os Estados Unidos ex-
pressaram preocupação ante 
a postura de intimidação das 
autoridades turcas em relação 
à imprensa durante o processo 
eleitoral. Por sua vez, a Organi-
zação para a Segurança na Euro-
pa (OSCE) lamentou o nível de 
violência da campanha e as “in-
tervenções na autonomia edito-
ral dos meios de comunicação”.

O vice-primeiro-ministro, 
Alcin Akdogan, reagiu aos co-
mentários. Em declarações ao 
canal de notícias NTV, disse que 

“ninguém é obrigado a fi car em 
silêncio neste país”. Ele justifi -
cou a intervenção judicial e poli-
cial contra numerosos meios de 
comunicação, assinalando que 
“eles não podem proferir insul-
tos”. Akdogan também confirmou 
a linha dura contra os curdos. 
“Enquanto houver terror, o go-
verno vai lutar”, disse ele.

Embalado pelos resultados das 
urnas, que permite o controle do 
país sem necessidade de alianças, 
o governo de Erdogan reafi rmou 
ontem sua política de combate 
aos rebeldes curdos, mas tam-
bém contra seus rivais políticos. 
O Estado-Maior anunciou uma 
série de ataques contra alvos no 
Partido dos Trabalhadores do Cur-
distão (PKK) na província turca de 
Hakkari (sudeste), que faz frontei-
ra com Iraque, e em território ira-
quiano. Dois militantes do Partido 
dos Trabalhadores do Curdistão 

(PKK) morreram em Hakari, infor-
maram os serviços de segurança.

Além disso, a polícia lançou 
uma operação contra o princi-
pal rival de Erdogan, o imã Fe-
thullah Gulen, e prendeu 40 dos 
seus partidários em Smyrna e 
em 20 outras cidades. Há dois 
anos, o presidente turco decla-
rou guerra contra Gulen e sua 
organização, que ele acusa de 
tentar derrubá-lo.

A vitória de Erdogan é vista, 
em grande parte, como a expres-
são do desejo de estabilidade dos 
eleitores turcos. A oposição, po-
rém, teme as tendências auto-
ritárias do islamita. “A falta de 
instituições capazes de respeitar 
o equilíbrio de poderes em um 
regime forte suscita preocupa-
ções com um possível reforço 
das práticas autoritárias”, asse-
gura o analista Kemal Kirisci, do 
Brookings Institution.

O ministro dos Transpor-
tes alemão anunciou ontem 
que a Volkswagen (VW) terá 
que rever, sob supervisão es-
tatal, todos os modelos para 
determinar o impacto das 
emissões de CO2 no impos-
to de circulação e nas me-
tas de proteção ambiental 
do governo.

Em declarações aos jorna-
listas, Alexander Dobrindt dis-
se que uma emissão poluente 
maior implica um imposto de 
circulação mais alto, o que po-
deria representar um encargo 
maior para os clientes da mon-

tadora. “Confi o que chegare-
mos a uma solução que não 
afete os clientes da Volkswa-
gen. Esta tem a obrigação de 
evitar que haja novos gastos 
para os seus clientes”, afi rmou 
o ministro.

A montadora alemã infor-
mou que no quadro das inves-
tigações em torno das emis-
sões poluentes de veículos 
com motores a diesel foram 
detectados modelos que apre-
sentam dados irregulares de 
emissões de CO2. A empresa 
crê que este caso pode envol-
ver 800 mil veículos.

A agência espacial norte-
americana Nasa anunciou 
ontem que vai recrutar as-
tronautas para futuras mis-
sões à Lua e para preparar a 
conquista de Marte. A Nasa 
procura pilotos, engenheiros, 
cientistas e médicos.

A agência espacial norte-
americana vai aceitar candi-
daturas entre 14 de dezem-
bro e meados de fevereiro 
de 2016. A lista final vai ser 
anunciada em 2017. “Este 
próximo grupo de explora-
dores espaciais norte-ameri-
canos vão ajudar a atingir a 
meta de colocar um ser hu-

mano no Planeta Vermelho”, 
disse o chefe da Nasa, Charles 
Bolden, um ex-astronauta.

Para apresentar a candi-
datura, os candidatos devem 
ter nacionalidade norte-ame-
ricana e ter pelo menos um 
bacharelato em engenharia, 
biologia, física ou matemá-
tica, emitido por uma insti-
tuição reconhecida, mas a 
Nasa dá preferência a quem 
tiver mestrados ou doutora-
dos. Os candidatos devem 
ter também três anos de ex-
periência profissional e os 
pilotos mil horas de voo no 
mínimo.
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NEGÓCIOS
CRISE

O que fazer com 13º salário?
Com o 13º salário chegando ao bolso do trabalhador, muitos já têm o destino certo para gastá-lo sem nenhum critério de avalição. O economista 
Pablo Rebouças recomenda que a prioridade seja para a quitação das dívidas, principalmente, quando o nome estiver em inadimplência na Serasa

SAFIRA PINHO

F
im do ano e não tem como 
pensar naquele benefício, 
o 13º salário, que é direi-
to de todo trabalhador, do 

serviço público e da iniciativa 
privada, urbano, rural, avulso e 
doméstico, garantido pela Cons-
tituição de 1988 (art. 7º, VIII).

O prazo estabelecido por lei 
para que os empregadores efe-
tuem o pagamento do valor cor-
respondente ao pagamento da 
primeira parcela do 13º salário é 
até dia 30 deste mês. A segunda 
metade deve ser paga até 20 de 
dezembro e será correspondente 
à remuneração devida nesse mês, 
descontado o valor correspon-
dente à primeira parcela paga.

O 13º salário consiste no 
pagamento de 1/12 avos da re-
muneração devida no mês de 
dezembro, por mês de serviço 
prestado ou fração igual ou su-
perior a 15 dias. Quando no sa-
lário do empregado houver valor 
variável, deverá ser calculada a 
sua média. O empregador não 
está obrigado a pagar a primei-
ra parcela no mesmo mês a to-
dos os empregados, desde que 
o faça até novembro.

E com esse dinheiro a mais 
no bolso, o que fazer em um mo-
mento de crise no país? O cui-
dado é para não cair no endivi-
damento e pagar as suas contas. 
É o caso do técnico em teleco-
municações Antônio Manoel de 
Moraes, que vai utilizar o dinhei-
ro para pagar as dívidas. “Não 
morava aqui em São Luís. Estou 

morando aqui há pouco tempo. 
Aí, já viu! A gente acaba com-
prando algumas coisas de casa 
e acumulando contas. Então, o 
13º salário vai vir em uma boa 
hora para ajudar quitar as mi-
nhas despesas”, afi rmou.

O economista do Conselho 
Regional de Economia (Core-
con) Pablo Rebouças afi rma 
que a tendência é que as pes-
soas diminuam as dívidas com 
o abono salarial. “Com a crise e 
a consequente diminuição do 
ritmo da economia, o país pas-
sou a gerar menos riqueza. As 
vendas diminuíram, o desem-

prego aumentou, a renda redu-
ziu e a população se pegou em 
um momento em que havia usa-
do muito do seu crédito e agora 
está com difi culdades de man-
ter sua adimplência”.

Inadimplência 

A orientação do especia-
lista é que a família com pro-
blemas com inadimplência e 
endividamento deve primeiro 
mapear sua real situação e veri-
fi car como essa renda extra pode 
minimizar ou sanar essa situa-
ção. Não deixando de celebrar 

de São Paulo. “Fiz um planeja-
mento durante todo o ano. Eco-
nomizei e agora vou poder via-
jar de forma tranquila. Com esse 
dinheiro, vou poder viajar para 
Aparecida, sem mexer com meu 
orçamento, com outras contas”. 

Na projeção da economia para 
2016, conforme analisa Rebou-
ças, a crise econômica se inten-
sifi cou, no entanto, ainda não 
é o fi m. O cenário econômico 
para 2016 não será diferente do 
que é vivenciado hoje. “O Con-
gresso e Executivo se mostram 
mais preocupados com o curto e 

emergente prazo de salvarem a 
si mesmos nesse tsunâmi de es-
cândalos envolvendo corrupção, 
e da ação diferenciada do Judici-
ário, do que em traçar os enten-
dimentos para medidas de ajuste 
fi scal, nas quais o governo passe 
a gastar menos do que arrecada e 
gerar confi ança no setor produ-
tivo para atrair investimentos no 
país”.  Segundo o especialista, é 
preciso restabelecer a confi ança 
mundial em um projeto de socie-
dade que transcenda governos 
e que se mostre crível para que 
a produção volte a pujar.

o Natal e festejar o ano-novo, 
mas com o bom planejamento 
nas fi nanças. “Esse Natal será 
de presentinhos e lembranci-
nhas, mas isso não quer dizer 
que seja menos feliz”, concluiu. 
O economista também reforça 
que as pessoas tenham cuida-
dos com o número elevado de 
parcelas de um bem e o cuida-
do com o cartão de crédito para 
não pagar o mínimo da fatura, 
evitar o cheque especial, priori-
zar seus consumos entre o que 
é imprescindível e necessário, 
com o que pode ser feito depois. 
“Se você estiver vivo, aquela coi-
sa que você desejou ontem terá 
uma versão mais moderna no 
futuro e você utilizará melhor”.

Algumas pessoas estão se-
guindo bem a dica de não com-
prar de forma parcelada e uti-
lizar o 13º para compras com 
pagamento à vista. O repórter 
fotográfi co já sabe muito bem 
o que vai fazer com o dinheiro 
extra: vai pagar o material es-
colar das duas fi lhas à vista. “É 
o primeiro ano que vou fazer 
isso. Sempre compro no car-
tão de crédito até porque é um 
valor alto, mas esse ano para o 
início de 2016 não vou fi car tão 
aperreado. Será uma conta a me-
nos. Tive que ouvir conselho de 
alguns amigos e estão me aju-
dando”, disse.

Para quem se organizou du-
rante todo o ano, o momento é 
de aproveitar o 13º salário para 
viajar. A servidora pública Dilma 
Matos reservou o abono salarial 
todo para uma viagem ao estado 
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O economista Rebouças dá as dicas para usar o 13º com responsabilidade



www.oimparcial.com.br/urbano

+

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2015

URBANO
PROVA BRASIL

Secretaria Municipal de Educação (Semed) 
está aplicando pelas unidades de ensino 
simulado da Prova Brasil, que é um dos 
indicadores utilizados pelo Ministério da 
Educação (MEC) para calcular o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
Urbano 2 

PERIGO NO MAR

Caravelas invadem 
praias de São Luís

População tem que ficar atenta à incidência das caravelas, conhecidas também como “águas-vivas”, 
na orla marítima,  pois estes animais marinhos provocam queimaduras ao serem tocados

N
esta época do ano, onde os ventos 
são mais fortes, é possível se per-
ceber uma incidência maior das 
famosas caravelas, popularmente 

conhecidas como águas-vivas, nas praias 
de São Luís. O aparecimento desses ani-
mais, geralmente, ocorre quando a maré 
está enchendo devido ao deslocamento 
constante da correnteza. É comum ouvir-
mos, também, casos de acidentes envol-
vendo banhistas e principalmente crianças.

A partir do mês de setembro até janeiro, 
os casos de queimaduras por parte dessas 
espécies tornam-se mais frequentes. As prin-
cipais vítimas são as crianças, geralmente 
por falta de instrução. Os bombeiros salva-
vidas alertam para os cuidados. “Esse ani-
mal chama muito atenção, fica translúcido 
na água e as crianças querem pegar, pelo 
fato de parecer um balão. A orientação é 
não tocar nesse animal, porque o conta-
to com os tentáculos causa queimadura, 
uma ardência, dor intensa”, disse Angéli-

ca, cabo do Corpo de Bombeiros.
Muitas pessoas, quando são atingidas 

pelas caravelas, tendem a limpar com água, 
mas os bombeiros afirmam que a melhor 
forma de tratar das queimaduras é com 
vinagre. “Nós costumamos utilizar o vina-
gre. Estudos dizem que o vinagre ajuda na 
eliminação das toxinas. Quando tem um 
posto de saúde mais próximo, aí eles utili-
zam um método mais certo que é a lidoca-
ína, ou algum anestésico. Mas, em questão 
de primeiros socorros, o mais urgente é o 
vinagre”. A dor costuma durar cerca de 40 
minutos a uma hora. “instruímos passar hi-
dratante em casa, pois recompõe as células 
perdidas pela queimadu-
ra, que, apesar de 
dolorosa, é 
muito 

leve”, acrescentou Angélica.
A Praia de São Marcos é considerada 

de maior incidência desses animais mari-
nhos, por conta da extensão e da ausência 
de pedras, que fazem com que elas se lo-
comovam mais rápido até a orla. Angélica 
diz que têm a preocupação de irem até os 
banhistas e falarem sobre as águas-vivas 
para evitar acidentes. “Quando avistamos 
uma na orla, pegamos o quadriciclo e va-
mos levando em cada grupo de pessoas, 
explicando e orientando com minipales-
tras. Orientamos para não chegar perto, 
para evitar se esconder pelas ondas e aca-
bar se queimando, e, se queimar, não utili-

zar água doce e sim o vinagre, é mais 
esse tipo de instrução que 

a gente dá”, disse a 
cabo. 

ALERTA  

A água-viva pode queimar até 6 horas depois de morta e, 
se colocada dentro da água, ainda depois de morta, pode 
queimar até 24 horas. A comissária de bordo Adriana Furtado, 
que está passando as férias em São Luís, diz que já foi 
atingida várias vezes. “Ah, eu já fui queimada por caravelas, 
a dor é insuportável, sempre tenho cuidados para não pisar 
em uma e nem pegar, pois, com as ondas fortes, elas acabam 
vindo pra perto de você”, disse a comissária. 

Recomendações em ataque de caravelas

nLavar a área afetada com vinagre;
nEvitar lavar com água doce, cerveja ou urina;
nNão esfregar ou colocar algum tipo de pano sobre a 
queimadura;
nProcurar um posto médico mais próximo.

Como evitar o contato
nÉ recomendado que todos procurem sempre ir à praia e tomar banho 
nas marés baixas, quando a água do mar está calma, pois torna mais 
visível a localização de alguma caravela. Se for tomar banho com o 
mar bravo, mantenha vigilância para evitar o contato com elas.

Como aliviar a dor
 Primeiro, lave levemente todo o local afetado com água do 
mar. Logo após lave com vinagre e em seguida polvilhe farinha 
de trigo, que irá grudar e formar uma espécie de papa, retendo 
assim os espinhos de bolhas. Em seguida, com um palito de 
picolé, ou espátula, raspe levemente no sentido contrário 
aos pelos, que, assim, estará retirando as microbolhas sem 
estourá-las. Dessa forma, com certeza, aliviará imediatamente 
todos os sintomas, até que a vítima seja levada a um pronto-
socorro mais próximo, para receber maiores cuidados.

 FIQUE SABENDO 

PAES

42.000 farão vestibular da Uema no próximo domingo
 Falta menos de uma sema-

na para as provas do Processo 
Seletivo de Acesso à Educação 
Superior (Paes 2016) da Univer-
sidade Estadual do Maranhão 
(Uema). Mais de 42.000 inscri-
tos concorrerão às 3.899 vagas 
distribuídas em 21 Campi da 
instituição em todo o estado.

 As provas serão realizadas no 
domingo (8) e na segunda-feira 
(9), no horário das 13h às 18h, 
nas cidades de São Luís, Caxias, 

Imperatriz, Bacabal, Balsas, San-
ta Inês, Açailândia, Pedreiras, Ti-
mon, Grajaú, Lago da Pedra, Zé 
Doca, Itapecuru-Mirim, Colinas, 
Pinheiro, Presidente Dutra, São 
João dos Patos, Coelho Neto, Barra 
do Corda, Codó e Coroatá.

 No Cartão de Confirmação 
de Inscrição/Paes, consta o lo-
cal de prova. O candidato deve-
rá comparecer ao seu local de 
prova com antecedência míni-
ma de 60 minutos. Os portões 

dos prédios onde se realizarão 
as provas dos 1º e 2º dias serão 
fechados, impreterivelmente, às 
13 horas. Nos dois dias do vesti-
bular, é obrigatória a apresen-
tação de documento de identi-
ficação original com foto. Para 
realização da prova, o candidato 
deverá utilizar apenas caneta de 
material transparente.

 No primeiro dia, as provas 
terão 60 questões de múltipla 
escolha, sendo 20 de Lingua-

gem, Códigos e suas Tecnolo-
gias, 20 de Ciências Humanas 
e suas Tecnologias e 20 de Ma-
temática e Ciências da Nature-
za e suas Tecnologias. No se-
gundo dia, serão aplicadas as 
provas analítico-discursivas de 
dois componentes curricula-
res específicos por curso, com 
12 questões, sendo seis para 
cada componente, além da 
produção textual. A duração 
das provas nos dois dias é de 

cinco horas.
 Nesta edição, o curso mais 

concorrido é o de Medicina. A 
segunda maior concorrência do 
vestibular ficou com o curso de 
Direito, Campus São Luís. Em 
terceiro lugar, com maior nú-
mero de candidatos por vaga, 
está o curso de Formação de 
Oficiais (Polícia Militar). O re-
sultado do vestibular da Uema 
será divulgado na primeira quin-
zena de janeiro de 2016.

3.899

distribuídas em 21 Campi 
da instituição estão sendo 

oferecidas em todo o estado

VAGAS  
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REDE MUNICIPAL

Simulado para 
a Prova Brasil
Secretaria Municipal de Educação está aplicando, entre os estudantes das unidades de ensino, o 
simulado da Prova Brasil para calcular o Ideb, que mede a qualidade da educação básica no país

O
s estudantes de 5º e 9º 
ano da rede municipal 
estão participando do 
simulado da Prova Bra-

sil. O objetivo é familiarizar os 
educandos com a metodologia 
da prova e o tipo de raciocínio 
exigido pelo teste. A nota da Prova 
Brasil é um dos indicadores utili-
zados pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) para calcular o Índice 
de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb), que mede a 
qualidade da educação básica no 
país. O simulado foi elaborado 
pela Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), e está sendo 
aplicado pelas unidades de ensi-
no, com o apoio da gestão esco-
lar e a parceria dos professores.

O secretário municipal de 
Educação, Geraldo Castro So-
brinho, destacou o empenho 
dos professores e gestores es-
colares para a realização do si-
mulado. “O engajamento diário 
de nossos educadores demonstra 
o compromisso com a melhoria 
da qualidade da Educação, e a 
Prova Brasil é um instrumento 
essencial nesse processo. Atra-
vés dela definiremos indicado-
res de qualidade da educação, 
podendo traçar metas e ações 
que nos permitam cumprir cada 
vez mais a maior determinação 
do prefeito Edivaldo para esta 
área: a garantia efetiva do direi-
to de aprender”, disse o titular 
da Semed.

Seguindo a mesma metodo-
logia da Prova Brasil, o simula-
do é composto de questões de 
Língua Portuguesa e Matemá-
tica, para os alunos do 5º ano, e 
um bloco adicional de Ciências, 
para os estudantes do 9º ano. Em 
agosto deste ano, os professores 

Cerca de 200 estudantes de 5º ano da Unidade de Educação Básica  Alberto Pinheiro responderam o simulado

Equipe formada  por 220 pessoas farão a vacinação domiciliar

O engajamento 
diário de nossos 
educadores 
demonstra o 
compromisso 
com a melhoria 
da qualidade 
da Educação, e 
a Prova Brasil é 
um instrumento 
essencial nesse 
processo

Geraldo Castro 
Sobrinho, secretário 
municipal de Educação

Simulado da Prova

Na Unidade de Educação Básica (UEB) Alberto Pinheiro 
(Centro), cerca de 200 estudantes de 5º ano responderam o 
simulado ontem, nos turnos matutino e vespertino. “O simulado 
preparatório ajuda a abrir a visão dos estudantes e a treinar para 
a prova final, que vai avaliar o rendimento dos estudantes e a 
qualidade do ensino como um todo”, explicou a professora Mirian 
Vieira dos Anjos, titular da turma de 5º ano da escola. Liana 
Tereza Campos Pinho, gestora da unidade de ensino, destacou 
a seriedade com que os alunos encararam o exame. “Eles 
levaram todo o processo muito a sério, como se fosse mesmo 
um primeiro vestibular. Destacamos para eles a importância da 
prova, a responsabilidade e o treino do gabarito, para que eles 
se familiarizem com o processo e respondam a Prova Brasil da 
melhor maneira possível”, disse a gestora.

da rede municipal também par-
ticiparam da formação “Avalia-
ção educacional de longa e larga 
escala: oficinas de elaboração de 
itens”, realizada pela Prefeitura 

de São Luís com os professores 
de Língua Portuguesa e Mate-
mática com foco específico na 
avaliação promovida pelo go-
verno federal.

CONTRA A RAIVA 

 

Vacinação de cães e 
gatos começa amanhã

A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Unidade de Vigi-
lância em Zoonoses (UVZ), da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus), inicia amanhã a cam-
panha de vacinação antirrábi-
ca canina e felina. A ação será 
desenvolvida em toda a cida-
de com vacinação domiciliar.

O coordenador da Unida-
de de Vigilância em Zoonoses 
(UVZ), João Batista Pires, expli-
ca que a campanha vai acon-
tecer às sextas-feiras, das 13h 
às 18h, e aos sábados, das 7h 
às 16h. “Não teremos postos 
de vacinação fixos, pois a ação 
vai acontecer de casa em casa, 
para garantir a cobertura de 
todos os domicílios de São 
Luís. Pedimos a colaboração 
da população, para que deixe 
seus animais serem vacinados. 
A vacina é fundamental para 
prevenção da raiva”, afirma.

Vacinação

O ponto de partida da cam-
panha será o Centro e o bairro do 
Coroadinho, que serão visitados 
neste fim de semana, por uma 
equipe de 220 vacinadores, pron-
tos para aplicar a vacina contra 
a raiva. Até o dia 19 de dezem-
bro, todas as localidades da zona 
urbana e rural de São Luís terão 
recebido as equipes de vacina-
ção, que têm a meta de imunizar 
150 mil cães e gatos, com idades 
a partir de dois meses.

Esta será a segunda campa-
nha de vacinação antirrábica 
realizada este ano pela Semus. 

Raiva

A raiva é uma doença 
provocada por vírus, 
caracterizada por 
sintomatologia nervosa 
que acomete animais 
e seres humanos. 
É transmitida pela 
mordedura ou lambedura 
da mucosa ou pele 
lesionada por animais 
raivosos. A doença pode 
demorar até dez dias para 
se manifestar no animal 
infectado e, em quase 100% 
dos casos, é fatal.

150

cães e gatos, com 
idades a partir de 
dois meses, esta é 

meta de imunização 
da campanha

MIL

A imunização desenvolvida no 
mês de janeiro superou a meta 
estabelecida. Para fortalecer a 
barreira imunológica contra a 
transmissão do vírus da raiva, 
a Semus decidiu realizar uma 
nova ação de imunização.

PREVENÇÃO 

Intensificadas ações para mamografias 
Por meio de uma oficina de 

trabalho realizada, ontem, com 
coordenadores das Comissões 
Intergestoras Regionais de Saú-
de (CIRs) e representantes dos 
municípios que possuem o ser-
viço de mamografia no Estado, 
o governo do Maranhão preten-
de reorganizar o atendimento às 
mulheres maranhenses que pre-
cisam do exame de imagem para 
avaliação das mamas, feita com 
um aparelho de raios X chama-
do mamógrafo.

 A mamografia pode identifi-
car lesões benignas e cânceres, 
que geralmente se apresentam 
como nódulos ou calcificações. 
Esse exame é usado para detec-
ção precoce do câncer de mama 
antes mesmo de ser identificado 
clinicamente por meio da palpa-
ção (autoexame).

 Na oficina organizada pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES), por meio do Departamen-
to de Atenção à Saúde da Mulher 
(DASM) e Controle e Avaliação, 
foi discutida as ações para oti-
mizar o uso dos aparelhos dis-
poníveis nos 50 municípios que 
possuem o serviço, de modo que 
seja utilizada a sua capacidade 
total, bem como identificar nos 
municípios os mamógrafos que 
não estão funcionando e quais as 
dificuldades enfrentadas. 

A coordenadora do DASM, 
Emanuela Brasileiro de Medeiros, 
explica que a discussão também 

faz parte de uma linha de cuida-
do da Rede de Atenção às Pesso-
as com Doenças Crônicas, e que 
por meio da reunião é possível 
fazer a avaliação da produção 
dos exames e, com isso, elabo-
rar um relatório para responder, 
por exemplo, porque um mamó-
grafo com capacidade para re-
alizar 5.500 exames por ano re-
alizou 100 exames no período 
de janeiro a agosto deste ano. 
“O problema não está nos ma-
mógrafos, embora alguns este-
jam produzindo pouco. Por isso, 
precisamos entender os motivos 
do equipamento não está sendo 
utilizado em sua máxima capa-

cidade, e onde está debilitada a 
articulação para o funcionamen-
to”, garante Emanuela Brasileiro.

 De acordo com os dados le-
vantados pela SES, atualmente, 
apenas a regional de Viana não 
possui o serviço de mamogra-
fia. As outras 18 regionais pos-
suem mamógrafos funcionan-
do em municípios estratégicos.

No primeiro momento os co-
ordenadores e representantes mu-
nicipais responderam um ques-
tionário elaborado pelo Controle 
e Avaliação da SES para possi-
bilitar a identificação das pro-
blemáticas e discutir em grupo 
os pontos abordados. O progra-

ma de qualidade de como esses 
exames são realizados é moni-
torado pela Vigilância Sanitária, 
que esteve em pauta no perío-
do da tarde.

 O relatório elaborado ao tér-
mino da oficina será apresenta-
do em nova reunião com a SES, 
Conselho dos Secretários Mu-
nicipais de Saúde (Cosems), e 
coordenadores das CIRs para o 
lançamento da proposta de sa-
nar as dificuldades apresenta-
das. “Cada localidade possui um 
fator relevante, o que demanda 
diferentes soluções que preci-
sam ser pensada em conjunto. 
Há casos que podem ser pro-
cesso de trabalho, financiamen-
to do serviço, falta de recursos 
humanos, enfim, a proposta de 
solução será baseada de manei-
ra individual”, completa a coor-
denadora do DASM.

 A secretária municipal de Pre-
sidente Dutra, Liliana Raposo, 
considera a reunião um ponto 
importante para o aperfeiçoa-
mento dos serviços públicos de 
saúde. “Através desses levanta-
mentos estamos conseguindo 
fechar o diagnóstico de como 
estão as previsões da realização 
eficaz dos exames de mamogra-
fia no Estado. Em nossa cidade, 
a previsão é que em 60 dias o 
mamógrafo esteja funcionan-
do, o que trará benefícios para 
centenas de mulheres”, disse a 
secretária municipal. 

Saiba mais
Mamógrafos no Maranhão

Segundo dados do DataSUS do Ministério da Saúde (MS), o Mara-
nhão possui 50 mamógrafos no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) disponibilizados em 29 municípios, sendo: 

Açailândia (1)

Bacabal (3)

Balsas (1)

Caxias (2)

Chapadinha (1)

Codó (1)

Coroatá (1)

Coelho Neto (2)

Colinas (1)

Grajaú (2)

Imperatriz (9)

Itapecuru Mirim (1)

Miranda do Norte (1);

Pinheiro (1)

Pedreiras (2)

Lima Campos (1)

Porto Franco (1)

Presidente Dutra (1)

Tuntum (2)

Rosário (1)

Santa Rita (1)

Santa Inês (1)

São Luís (9)

Paço do Lumiar (1)

São Mateus do MA (1)

Timon (1)

Vitória do Mearim (1)

Gov. Nunes Freire (1)

Zé Doca (1)
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VÃO EMBORA!

O Flamengo não gostou da ‘farra’ armada por um grupo de jogadores 
na semana passada, às vésperas do duelo contra o Grêmio, em Porto 
Alegre. Tanto é que dos cinco jogadores afastados, dois podem ser 
negociados com o São Paulo para 2016: o atacante Marcelo Cirino e o 
meia Everton.

14
vitórias do Sampaio 

na Série B

Participantes          PG JG VI EM DE GP GC SG %A

1ºBotafogo-RJ                   65 33 19 8 6 57 25 32 65.7

2ºAmérica-MG     60 34 18 6 10 50 37 13 58.8

3ºVitória-BA                  57 33 16 9 8 51 33 18 57.6

4ºBragantino                54 34 17 3 14 51 51 0 52.9

5ºBahia-BA               54 33 14 12 7 44 33 11 54.5

6ºSampaio Corrêa                  53 33 14 11 8 46 36 10 53.5

7ºSanta Cruz                  52 33 15 7 11 49 40 9 52.5

8ºPaysandu                  52 34 15 7 12 44 37 7 51.0

9ºNáutico                   52 33 15 7 11 42 40 2 52.5

10ºLuverdense                 48 33 13 9 11 40 33 7 48.5

11ºCRB-AL                  44 33 12 8 13 37 40 -3 44.4

12ºParaná                    43 33 11 10 12 37 36 1 43.4

13ºAtlético                 43 33 10 13 10 29 34 -5 43.4

14ºOeste-SP                  41 33 10 11 12 33 37 -4 41.4

15ºCriciúma                  39 33 9 12 12 29 38 -9 39.4

16ºMacaé-RJ                  38 33 9 11 13 40 46 -6 38.4

17ºCeará-CE                   35 33 9 8 16 34 48 -14 35.4

18ºABC-RN                   28 33 5 13 15 35 54 -19 28.3

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO 

Vencer para subir
Tricolor precisa ganhar do Oeste-SP, no próximo sábado à noite, para não descer ao oitavo lugar, no fechamento da 34ª rodada da Série B 

LARGANDO NA FRENTE

SÓ PRA CONTRARIAR

ALTERAÇÕES

Moto Club vai apresentar 
novo projeto para 2016

Flu rejeita atrapalhar Vasco
e mira Copa do Brasil 2016

Oswaldo testa Flamengo 
com Jonas e Kayke  titulares

Sampaio pretende tirar  proveito do mando de campo para vencer os próximos jogos e continuar na briga  

GEORGE RAPOSO

C
om o início da 34ª rodada 
da Série B do Campeona-
to Brasileiro, o Sampaio 
Corrêa caiu para a sexta 

posição depois da vitória do Bra-
gantino diante do já rebaixado 
Mogi Mirim, na noite de terça-
feira (3). Agora, o Tricolor precisa 
mais do que nunca da vitória no 
próximo sábado, contra o Oeste, 
no Estádio Castelão.

O time de Bragança Paulis-
ta chegou aos 54 pontos e assu-
miu, provisoriamente, a quarta 
colocação, derrubando o Bahia 
para o quinto lugar com o mes-
mo número de pontos, mas com 
três vitórias a menos.

O Sampaio ocupa o sexto lugar, 
com 53 pontos, e precisa de uma 
vitória diante do Oeste e torcer 
por um tropeço do Bahia diante 
do Santa Cruz, na Arena Fonte 
Nova. Os dois tricolores são ad-
versários diretos do clube mara-
nhense na briga pelo acesso. Com 
o time pernambucano ocupan-
do a sétima posição, abaixo do 
Sampaio, com 52 pontos.

Outro time que ainda está na 
luta é o Náutico, que enfrenta o 
Paraná, também no sábado, às 
16h30, na Arena Pernambuco. 
O Vitória, terceiro lugar com 57 
pontos, atua fora de casa con-
tra o Macaé, no mesmo horário.

Até mesmo um empate pode 
ser muito ruim para as preten-

sões do Sampaio, que chegaria 
a 54 pontos e, na melhor das hi-
póteses, permaneceria no sex-
to lugar, podendo ser superado 
por Santa Cruz e Náutico,caindo 
para a oitava posição. Em caso 
de derrota, o cenário seria pra-
ticamente o mesmo.

Por isso, a vitória é de suma 
importância para o Tricolor, mes-
mo que não consiga alcançar o 
G-4 ainda nesta rodada. Vale res-
saltar que o próximo confronto é 

novamente em São Luís, contra 
o Atlético-GO.

Um fator preocupante para o 
torcedor do Sampaio é o grande 
número de empates na compe-
tição. Assim, o time leva desvan-
tagem nos critérios de desem-
pates com os adversários.

O Tricolor tem 14 vitórias na 
Série B, enquanto todos os ad-
versários têm esse mesmo nú-
mero ou mais. Dentre os rivais 
pelo acesso, o Bragantino é o que 

leva a melhor com 17 triunfos. 
O Vitória vem em seguida com 
16, Santa Cruz, Paysandu e Náu-
tico, 15. Somente o Bahia igua-
la o número maranhense, mas 
leva vantagem no saldo de gols: 
11 a 10.

Por isso, para conquistar o 
acesso, o Sampaio precisa somar 
o maior número possível de pon-
tos para superar os adversários 
sem precisar desses critérios para 
um hipotético desempate.

Edgar tem presença confirmada no ataque
O Sampaio Corrêa deve con-

tar com o retorno do atacante 
Edgar para a partida diante do 
Oeste, pela 34ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro, no 
Estádio Castelão.O jogador cum-
priu suspensão no último jogo 
diante do ABC e deve ser confir-
mado como titular na vaga de 

Henrique. Com isso, o técnico 
Léo Condé deve utilizar, na for-
mação, Nádson, Válber e Edgar 
apoiando o centroavante Jheimy. 
O quarteto não entra em campo 
junto desde o empate por 0 a 0 
diante do Santa Cruz, também 
em São Luís.

Por outro lado, o atacante Pi-

mentinha deverá ser reavaliado 
hoje pelo departamento médi-
co e, caso seja liberado, deve fi-
car como opção no banco de re-
servas. O jogador ficou fora dos 
treinamentos por mais de uma 
semana, por conta de um furún-
culo, e não terá tempo hábil de se 
preparar para começar jogando 

diante do Oeste.
O técnico Léo Condé manteve 

a rotina de treinamentos fecha-
dos à imprensa e ao público na 
tarde de ontem e deve repetir o 
feito hoje. Ambas as atividades 
no Estádio Castelão devem servir 
para definir os detalhes da equipe 
que vai buscar a vitória em casa.

O Moto Club de São Luís rea-
liza, hoje, às 10h, no auditório do 
jornal O Imparcial, uma coleti-
va para o lançamento do projeto 
de 2016, com a presença do pre-
sidente Hans Nina, bem como 
de toda a diretioria.

O evento, que será aberto à 
imprensa e convidados, irá tratar 
das diretrizes do “Projeto Moto 
2016”, tais como a captação de 
recursos e os planos de valoriza-
ção da marca, que já vem sendo 
posto em prática pela diretoria.

Outra novidade que deverá 
ser apresentada pelo presidente 
é o novo plano de sócio-torce-
dor do Moto Club, que deverá 
ter uma amplitude maior que 

o anterior. Há uma expectati-
va de adesão ainda maior do 
torcedor rubro-negro.

Os novos moldes da parce-
ria de fornecimento de unifor-
mes com a empresa SuperBolla 
devem ser detalhados pela di-
retoria, que pretende anun-
ciar, também, a camisa oficial 
do Moto que será utilizada na 
temporada de 2016.

Apesar de não terem sido 
revelados mais detalhes, a ex-
pectativa é que seja apresenta-
do o nome do novo treinador, 
detalhes da montagem do elen-
co, bem como o cronograma de 
treinamentos, visando o Cam-
peonato Maranhense de 2016. 

Um dia depois de o meia Vi-
nícius causar polêmica ao dizer 
que o Fluminense ficaria feliz 
se uma derrota na reta final do 
Brasileiro ajudasse a empurrar 
o Vasco para a Série B, o vice-
presidente de futebol do clube 
tricolor teve que negar que o 
time fará corpo mole. Em en-
trevista coletiva ontem, Mário 
Bittencourt garantiu que o Flu 
quer vencer seus cinco próxi-
mos compromissos em busca 
de uma meta: a vaga direta nas 
oitavas de final da Copa do Brasil.

"Queremos terminar o cam-
peonato de maneira vitoriosa, in-
dependentemente do que acon-
teça. O Fluminense vai entrar 
em campo para vencer os jogos 
e quem ficar ou cair na primeira 
divisão, vai ter ficado ou caído 
por seus méritos ou deméritos. 
Ainda visualizamos, quem sabe 
com cinco vitórias, possamos até 
atingir uma vaga direta nas oita-
vas de final da Copa do Brasil", 
explicou o dirigente. Os rivais se 

enfrentaram no último domin-
go, com vitória tricolor por 1 a 0

Seis times entram direto nas 
oitavas de final da Copa do Bra-
sil do ano que vem: os cinco que 
disputarem a Copa Libertado-
res, mais o time melhor coloca-
do no Brasileirão além desses 
cinco. Em 2015, por exemplo, 
o Flu teve esse privilégio por ter 
sido o sexto no Brasileiro do ano 
passado, atrás do G4 e do Atlé-
tico-MG, campeão da Copa do 
Brasil de 2014.

Para chegar diretamente às 
oitavas da Copa do Brasil, entre-
tanto, o Flu precisaria vencer seus 
últimos cinco jogos. Um tropeço 
praticamente acabaria com es-
sas possibilidades, fazendo com 
que o time carioca passe a entrar 
em campo sem vislumbrar nada 
importante. Na antepenúltima 
rodada, o adversário será o Avaí. 
Depois, na rodada derradeira, o 
Flu pega o Figueirense. Os dois 
catarinenses são rivais do Vasco 
contra o rebaixamento.

O técnico Oswaldo de Oli-
veira indicou no treinamento 
de ontem, no CT Ninho do Uru-
bu, as prováveis novidades na 
escalação do Flamengo para o 
duelo com o Goiás, domingo, no 
Maracanã, pela 34ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. E elas 
são o volante Jonas e os atacan-
tes Kayke e Emerson Sheik. Ini-
cialmente, Oswaldo dividiu o 
elenco em três times. Depois, 
porém, em um trabalho táti-
co, ele escalou uma formação 
que deve ser a titular no próxi-
mo fim de semana com: Paulo 
Victor; Ayrton, César Martins, 
Wallace e Jorge; Jonas, Márcio 
Araújo e Jajá; Emerson Sheik, 
Gabriel e Kayke.

Caso seja essa mesmo o time 

do Flamengo para o duelo com 
o Goiás, ele terá três alterações 
em comparação com o que ini-
ciou a partida do último domingo 
contra o Grêmio, vencida pela 
equipe gaúcha por 2 a 0.

Após cumprirem suspensão, 
Jonas e Emerson Sheik retor-
nam ao time, enquanto Kayke 
herda a vaga do atacante pe-
ruano Paolo Guerrero, expul-
so em Porto Alegre. Os outros 
jogadores que deixaram o time 
foram os volantes Luiz Antônio 
e Canteros.Luiz Antonio, po-
rém, foi liberado da atividade 
por questões particulares. Já 
Emerson Sheik treinou normal-
mente após deixar a atividade 
da última terça-feira antes do 
fim após levar um pisão no pé.
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NATAÇÃO

A 
partir de hoje, começa na  
Praia  de Inema, em Sal-
vador-BA,  a quinta etapa 
do Circuito Brasileiro de 

Maratonas Aquáticas. Destaque 
em águas abertas, Júlia Nina, na-
dadora representante do Mara-
nhão nesta disputa, competirá 
nas provas dos 5 e 10km. A atleta 
busca liderar o ranking brasileiro 
para participar da Copa Mundial 
Júnior de Águas Abertas em 2016, 
em Cancún/México.

A travessia do Inema terá a 
participação de 39 atletas de todo 
o Brasil. Por meio da Lei de In-
centivo ao Esporte, Júlia, atual 
campeã de Maratonas Aquáticas, 

Maranhense vai 

desafiar a Bahia
Júlia Nina, de 13 anos, disputa quinta etapa do Circuito Brasileiro de Maratonas
Aquáticas nas provas dos 5 e 10 km, na Praia de Inema, em Salvador, a partir de hoje

TIROLIVRE
nerespinto@dabr.com.br
Neres Pinto

Tudo ou nada
Amigos, bem diferente do que acontece na divisão 

de elite, esta Segundona promete emoções até no úl-
timo minuto. A gangorra está ligada e a cada jogo se 
move, gerando ansiedade nos técnicos, jogadores, di-
rigentes e torcedores. 

Mal começou a 34ª rodada, na noite da última terça-
feira, e a Série B do Brasileiro já apresenta um quadro 
que vai permanecer até sábado, quando um novo pa-
norama poderá ser desenhado, com as quatro primei-
ras posições sendo alteradas ou não, mostrando quem 
continua na briga.

O Sampaio, que terminou a 33ª rodada em quinto, 
caiu uma posição, provisoriamente, mas só vai depen-
der de si para reconquistar o lugar em que se encontrava 
ou dar mais um passo à frente.  Mas, se alguns setores 
continuarem com esse “oba-oba” achando  que as vitó-
rias  diante do Oeste-SP e Atlético-GO, são ‘favas con-
tadas’ só porque os jogos   estão marcados para o Cas-
telão, podem ser surpreendidos com o que vem por aí.

Numa reta final de um campeonatocomo esse, tudo 
pode acontecer.  Além dos adversários que estão na par-
te de cima, os que se encontram nas faixas intermedi-
árias ou ameaçados de rebaixamento costumam fazer 
‘jogo duro’, estimulados por terceiros interessados. Não 
será nenhuma surpresa a presença do 'homem da mala 
branca' nos estádios deste país de Norte a Sul atéodia 29.

É lógico que o torcedor do Sampaio tem que ser oti-
mista. Agora, a comissão técnica precisa estudar muito 
estes confrontos para não ser surpreendida. Até porque 
se vencer os jogos que restam no Castelão, será bem mais 
fácil para o time arrancar pelo menos um ponto fora de 
casa.  Com dez pontos, somados aos atuais 53,  o time 
estará na Série A em 2016, segundo os matemáticos. 

Dúvida

A volta de Edgar após cumprir a suspensão pelo ter-
ceiro cartão amarelo não foi suficiente para o técnico 
Léo Condé definir o esquema tático da equipe do Sam-
paio que vai enfrentar o Oeste no próximo sábado. Se 
Pimentinha não tiver condição de voltar, fica eviden-
te a possibilidade do time entrar em campo com um 
esquema  4-4-2. Mas Condé já percebeu que, jogando 
em casa, os resultados foram bem melhores quando ele 
criou coragem e usou o 4-3-3.  

Quem sai?

Para começar o jogo no esquema 4-3-3, Condé teria 
de retirar um dos homens do setor de armação. O grande 
problema é saber quem seria sacado. É queVálber, até 
então bastante criticado  pela torcida, foi um dos me-
lhores na partida diante do ABC de Natal. Mesmo sem 
Pimentinha, o técnico pode começar com um time mais 
ofensivo se utilizar Henrique pelo lado direito do ataque.

Novo técnico 

Itamar Schuller, que esteve na lista do Sampaio Cor-
rêa para as disputas da Segundona, neste ano, é novo 
técnico do Botafogo-PB para a próxima temporada. O 
treinador rescindiu com o Operário-PR na última sema-
na e acertou com o clube paraibano,que vai disputar a 
Série C do Campeonato Brasileiro da próxima tempo-
rada. O treinador é o atual campeão paranaense.

Corridas

O Dia Mundial do Diabetes reserva para 15 deste 
mês ações  educativas e alusivas à doença, além de uma 
corrida de rua (5km e 10Km) e caminhada com 3Km. A 
largada será às 7h, em frente à barraca Milhas na Lito-
rânea. O evento é promovido pela SBEM-MA, em par-
ceria com a Milhas e Grupo Oito, patrocínio da Cemar 
e governo do Maranhão, via Lei Estadual de Incentivo 
ao Esporte. Inscrições estão abertas até dia 13, ao preço 
de R$ 35, com kit incluso, pelo site www.mundomilhas.
com.br ou na sede da Milhas na Litorânea.

Inocente?

Causaram surpresa  à imprensa norte-americana as 
declarações do ex-presidente da CBF, José Maria Marin, 
83 anos,  que se declarou inocente em um tribunal dos 
Estados Unidos, cinco meses depois de ter sido preso 
sob acusações de corrupção em um escândalo na Fifa.
Marin compareceu a um tribunal federal no Brooklyn, 
em Nova York, após ser extraditado da Suíça para os 
Estados Unidos. Um juiz determinou fiança de US$ 15 
milhões (pouco menos de R$ 57 milhões) e prisão do-
miciliar com monitoramento eletrônico, o que foi acei-
to pelo dirigente.

Em casa

Proprietário de um imóvel residencial em Nova York, 
Marin poderá cumprir esse período em liberdade con-
dicional, mas sem a possibilidade de sair do país. Ele é 
um dos sete dirigentes ligados à Fifa que foram presos 
em maio num hotel de Zurique, após serem indicia-
dos pelos EUA por acusações de corrupção. Promotores 
norte-americanos acusaram Marin de aceitar suborno 
envolvendo direitos de marketing esportivo.

Desde o início da competição 
vejo que Júlia teve grande 
avanço em provas desse 
porte. Agora temos que 
ganhar essa etapa para 
chegar ao objetivo que a 
atleta traçou

Alexandre Nina,  
pai e técnico de
Júlia Nina

Disputando com 39 nadadores de vários estados,Júlia Nina quer fazer bonito nas águas de Salvador-BA 

8.77

Nota conseguida por 
Gabriel Medina

vem contabilizando importan-
tes resultados em nível nacional 
e internacional e é a favorita para 
a conquista das provas.

Júlia Nina já participou de três 
das quatro etapas  realizadas este 
ano. Ela foi vice-campeã de sua 
categoria e 9º lugar no Absolu-
to na etapa de Porto Belo (SC). 
Na etapa seguinte, em São Ber-
nardo do Campo (SP), Julia não 
participou. No entanto, foi para 

o evento no Rio de Janeiro (RJ) e 
garantiu o título da etapa e o 4º 
lugar no geral. Em Brasília (DF), 
a maranhense conquistou a lide-
rança e trouxe para o estado mais 
uma medalha de ouro.

Para o pai e técnico de Júlia, 
Alexandre Nina,  a atleta vem de-
monstrando um bom desempe-
nho dentro do panorama absoluto 
e, se mantiver bons resultados, 
vai assegurar uma vaga para o 

Mundial de 2016.
“Desde o início da competi-

ção, vejo que Júlia teve grande 
avanço em provas desse porte. 
Agora temos que ganhar essa eta-
pa para chegar ao objetivo que a 
atleta traçou, que é ficar no topo 
do ranking nacional e alcançar 
a chance de representar o Ma-
ranhão na equipe que integra a 
Seleção Brasileira de Águas Aber-
tas”, afirmou o treinador.

O piloto representante do Ma-
ranhão na categoria Stock Car se-
gue confiante para penúltima eta-
pa da temporada no desafiador 
Autódromo de Tarumã, na Grande 
Porto Alegre. Embalado pelo 6º 
lugar em Curitiba, Suzuki planeja 
continuar somando bons pon-
tos na reta final do campeonato.

O circuito gaúcho foi palco 
da primeira corrida da catego-
ria em 1979 e pode ver neste fim 
de semana (6 a 8 de novembro) 
a definição do título, caso o líder 
Marcos Gomes consiga ampliar 
dos atuais 36 para 48 pontos sua 
vantagem em relação ao segun-
do colocado, Cacá Bueno. Para 

Rafael Suzuki, o momento é de 
seguir evoluindo, após uma se-
quência de bons resultados, para 
terminar seu segundo ano na Sto-
ck Car em alta. 

Na última etapa, em Curitiba, 
Suzuki conquistou seu melhor 
resultado da temporada, com o 
6º lugar na corrida 1, além de ter 
liderado a corrida 2 por alguns 
metros após uma ótima larga-
da. O desempenho recente, as-
sim como as características da 
pista de Tarumã, animam o re-
presentante maranhense. O tra-
çado de 3.016 metros é um dos 
mais desafiadores, com a maior 
média de velocidade do calen-

dário, e Suzuki acredita que isso 
pode ser favorável ao carro da RZ 
Motorsport. 

A etapa deste fim de semana 
é a última em formato de rodada 
dupla no ano. Assim, o objetivo 
de Rafael é somar o máximo de 
pontos possíveis nas duas corri-
das, para subir na classificação 
geral. O piloto ocupa o 23º lugar, 
entre os 33 que já pontuaram. 

As atividades de pista em Ta-
rumã começam amanhã, com o 
shakedown e o primeiro treino 
livre. Ainda neste dia, Suzuki par-
ticipa de uma competição muito 
especial, a Corrida Maluca, que 
reúne 16 crianças cadeirantes da 

AACD e do Educandário São João 
Batista, ambos de Porto Alegre, 
que serão empurradas pelos pi-
lotos da StockCar em uma corri-
da. O projeto tem como objetivo 
abordar de forma divertida e lú-
dica o uso da cadeira de rodas, 
transformando-a em um carri-
nho temático que representa o 
sonho da criança. 

No sábado, acontece o segun-
do treino e a classificação, com 
transmissão ao vivo do Sportv, a 
partir das 11h30 (horário brasi-
leiro de verão). No domingo, as 
corridas têm início marcado às 
13h, também com transmissão 
ao vivo do Sportv. 

STOCK CAR

Rafael Suzuki busca bons resultados 
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SURFE

Brasileiros vencem suas baterias 
Com o recesso do Mundial 

de Surfe 2015, os três brasileiros 
que disputam o título de melhor 
surfista do mundo estão em Ma-
resias, no litoral norte de São 
Paulo, onde competem na 35ª 
etapa do WQS, espécie de zona 
de acesso, mas que membros 
da elite também podem par-
ticipar dos eventos. E dois de-
les, Gabriel Medina e Adriano 
de Souza, o Mineirinho, avan-
çaram para a segunda fase na 

manhã de ontem.
O atual campeão mundial 

caiu na água pela terceira ba-
teria do dia e não decepcionou. 
Apoiado pelos torcedores de sua 

terra natal, Gabriel conseguiu a 
maior nota da série, com 8.77, 
e chegou aos 14.94 com mais 
uma boa onda (6.17). O segun-
do colocado foi seu compatriota 
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Campeão mundial Gabriel  Medina deu um show nas manobras

Samuel Camargo, que também 
se classificou ao somar 14.33. O 
australiano Mitch Crews (13.00) 
e o marroquino Ramzi Boukhiam 
(12.26) foram eliminados.

Logo em seguida, foi a vez 
de Mineirinho se molhar. O 
surfista do Guarujá exibiu seu 
surfe regular e alcançou 13.17 
de noto, ficando atrás somente 
do norte-americano Tanner Gu-
dauskas, que avançou em pri-
meiro, com 14.93. O espanhol 
Aritz Aranburu (12.57) e o tam-
bém brasileiro Caetano Vargas 
(8.53) deram adeus à competi-
ção. Os adversários de Medina 
e Mineirinho na segunda fase 
ainda não foram definidos. Os 
dois brasileiros estão na briga 
pelo título mundial, que será 
definido em Pipeline, no Havaí, 
entre os dias 8 e 20 de dezem-
bro. Para Gabriel chegar ao bi-
campeonato, tem de vencer a 
etapa e torcer por tropeços de 
Mick Fanning, Filipe Toledo e 
Adriano de Souza, que conquis-
tará o título inédito caso ganhe 
o último evento da temporada.
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EX-BBB ELIÉSER NA GARDEN’S 
O DJ e modelo Eliéser se apresenta amanhã, na 

Garden’s Pub – Ponta d’Areia, a partir das 23h. A festa 
recebe também a Levada do Teco, Luckas Seabra e DJ 

Jr. Bulacha. Os ingressos  estão à venda na Bilheteria 
Digital (Rio Poty Hotel e Shopping da Ilha), Loja 

Combate Slz Grifes (Cohama) e Kloset 
(Ed. Mozart e Renascença).
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Imortais relançam obras
Editora da UFMA lança, hoje, obras  de quatro escritores da Academia Maranhense de Letras: 
Waldemiro Viana, Sebastião Jorge, Antônio Augusto Ribeiro Brandão e Ceres Costa Fernandes 

PATRICIA CUNHA

U
m apaixonado pelo jornalis-
mo. É assim que se define o 
professor e escritor Sebastião 
Jorge, que, assim como outros 

três escritores, irá lançar obras edita-
das pela  EDUFMA (Editora da UFMA), 
hoje,  às 19h, na Academia Maranhen-
se de Letras.  A Vez da Caça e a segunda 
edição de A Questionável Amoralidade 
de Apolônio Proeza, ambos de Walde-
miro Viana; segunda edição de Cenas 
de Rua, de Sebastião Jorge; Desafios à 
Teoria Econômica, de Antônio Augusto 
Ribeiro Brandão; e  O Narrador Plural 
na Obra de José Saramago, de Ceres Cos-
ta Fernandes, são as cinco obras que 
serão lançadas, algumas delas reedi-
tadas, como é o caso de Cenas de Rua 
(UFMA. 2003. Págs. 220).

“Foram centenas de obras selecio-
nadas para essa reedição, e eu não sei 
por que a minha foi escolhida (risos). 
Acho que gostaram. Esse lançamento é 
importante, agora que o reitor (Natali-
no Salgado) está saindo, e acaba sendo 
uma homenagem para ele, que tanto 
se empenhou nesse sentido, que tanto 
contribuiu para a divulgação da cul-
tura, da literatura”, declara o professor 
Sebastião Jorge.

Cenas de Rua é um livro de crônicas 
inspirado na cidade, nos assuntos das 
ruas, becos  e esquinas. Uma compilação 
de 60 crônicas publicadas em jornais 
da cidade, lapidadas pelas experiên-
cias vividas e o olhar perspicaz acer-
ca do cotidiano de São Luís. A crônica 
que dá nome à obra é sobre a rua do 
escritor, mas os textos que fazem parte 
da obra foram publicados em jornais 
e revistas como: Jornal do Dia, Paco-

do livro.
Waldemiro Viana agradeceu à UFMA, 

ao reitor Natalino Salgado e ao diretor 
da EDUFMA, Sanatiel Pereira, por todo 
o apoio, e disse que a expectativa para 
o lançamento dos livros é muito gran-
de. “Aguardo o lançamento destes livros 
como um pai espera o nascimento de um 
filho. Se tiver o mesmo sucesso do pri-
meiro, haverá a terceira edição”, revelou.

O livro de Ceres Costa, O Narrador 
Plural na Obra de José Saramago, é o re-
sultado de uma dissertação de mestra-
do defendida na Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro no fim da 
década de 1980 e virou livro em 1990. 
Portanto, quase três décadas separam o 
início da pesquisa à terceira edição que 
será publicada na solenidade de hoje, 
quinta-feira.

“Não é apenas a questão temporal 
que deve ser destacada nesta obra. Pre-
cisa ser ressaltada também a receptivi-
dade da obra e sua importância seminal 
para a compreensão do estilo e da obra 
de um dos maiores escritores da litera-
tura de língua portuguesa de todos os 
tempos: José Saramago”, destacou Ce-
res Costa Fernandes.

Ela também agradeceu à UFMA pela 
promoção deste evento e parabenizou 
a Editora da UFMA pelos livros de alta 
qualidade que está produzindo. “Só a 
promoção de um evento deste já é um 
grande feito. Sabemos que, nessa gestão, 
a EDUFMA ganhou a proporção de uma 
gráfica modelo. Portanto, é um motivo 
de alegria e de congratulação à equipe 
do reitor, Natalino Salgado, e à equipe 
da EDUFMA, que trabalharam na con-
cepção destes livros dignos de constar 
na biblioteca de qualquer parte do país”, 
comentou.

Sálvio Melo diz que o público encontra-
rá na obra de Sebastião tudo o que de 
melhor ele produziu no gênero ao lon-
go do tempo. “Soube ele, com invulgar 
maestria, retratar não apenas cenas do 
cotidiano de São Luís, mas opiniões e 
evocações de suas passagens e vivências”.

Das publicações

A obra de Waldemiro Viana, A vez da 
Caça, de acordo com o autor, Sanatiel Pe-
reira, comprova, novamente, o talento 
de Waldemiro Viana em produzir con-
trapontos. A sua herança literária em O 
Mau Samaritano e A Questionável Amo-
ralidade de Apolônio Proeza já revelava 
a sua maestria em fazer esses caminhos 
acidentados, como menciona o resumo 

Sebastião Jorge
Professor Emérito da Universidade Federal 

do Maranhão (onde  exerceu por 30 anos 

o magistério no Curso de Comunicação 

Social da UFMA) e Jornalista Emérito 

de O Imparcial, entre outros títulos, 

Sebastião Jorge é de São Bento (MA), 

jornalista, advogado, pesquisador e pós-

graduado em Comunicação Social. Ele 

publicou os seguintes livros: Pesquisa em 
Comunicação (1974); O jornalismo hoje 

(1978);  Os primeiros passos da imprensa 
no Maranhão (1821-1841), de 1987;  A 
Linguagem dos Pasquins, de 1998; Política 
movida a Paixão: o Jornalismo Polêmico de 
Odorico Mendes, de 2000; Cenas de Rua, 
2003; Imprensa brasileira / Personagens 
que fizeram história, Vols. 1 e 2, Imprensa 
do Maranhão no século XIX; Inovações do 
Jornalismo no mundo. 

Serviço

O quê? Lançamento de Livros 
da EDUFMA
Quando? Hoje, 5, às 19h
Onde? Academia Maranhense 
de Letras (Rua do Sol)
Quanto? Aberto ao público

tilha – O Globo, O Imparcial, Correio 
do Nordeste, Diário da Manhã, entre 
tantos outros por onde o escritor dei-
xou sua marca literária. 

Ele, que começou uma trajetória em 
O Imparcial, ainda em 1960, foi foca, 
repórter, redator, copidesque, chefe de 
redação, editorialista, editor, diretor 

e hoje assina uma coluna dominical. 
Sebastião Jorge tem paixão pela escri-
ta e encontrou na crônica uma forma 
de contar, de forma bem humorada, 
fatos do cotidiano.

“Machado de Assis, que aperfeiçoou 
o estilo, dizia que ‘crônica é uma con-
versa de vizinhos’. Hoje, o Brasil é um 
dos países em que melhor se faz crô-
nica. E eu gosto muito, gosto muito de 
escrever. Eu escrevi uma crônica sobre 
a minha rua, pensando nas outras ruas. 
Essas ruas, toda as ruas, carregam  con-
sigo um mundo de paixões, de frustra-
ções, de alegrias e desamor. Por trás das 
portas e janelas de cada casa, está o ho-
mem, que , ao colocar o pé na calçada, 
sai em busca do seu destino”.  

Sobre a obra, o professor  Antônio 

TEATRO

Espetáculos movimentam semana de dança 
A tarde e noite de quinta-feira na pro-

gramação da IX Semana Maranhense de 
Dança vai ser dedicada somente às pro-
duções maranhenses, com coreografias e 
espetáculos de escolas e companhias de 
dança, nos espaços e teatros da cidade.

Já no quarto dia de atividades com 
oficinas e terceiro de apresentações ao 
público, os espetáculos e coreografias 
acontecem nos teatros Alcione Nazaré e 
Arthur Azevedo, na Casa do Maranhão, 
e em espaços alternativos como Guest 
House, com troca de ingresso por 1 qui-
lo de alimento não perecível e na Praça 
Nauro Machado, com acesso livre.

Promovida pelo governo do estado e 
realizada por meio da Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secma), a nona edição 
da Semana Maranhense de Dança conta 
com participação de bailarinos e bailari-
nas de grupos, escolas e companhias de 
dança maranhense e professores convi-

Serviço
Quê? Tarde Maranhense I
Quando? Quinta-feira (05) às 16h

Onde? Teatro Arthur Azevedo

Ingresso: Troca por 1 kg de alimento não perecível

 

Quê? Mostra Eu Danço, Tu Danças... Nós Dança-
mos - Mostra Melhor Idade 
Quando? Quinta-feira (05) às 17h

Onde? Teatro Alcione Nazaré

Ingresso: Troca por 1 kg de alimento não perecível

Quê? Performances e Coreografias 
Quando? Quinta-feira (05) às 17h

Onde? Escadaria Praça Nauro Machado

Ingresso: Acesso Livre

Quê? Noite Maranhense 1
Quando? Quinta-feira (05) às 20h

Onde? Teatro Arthur Azevedo

Ingresso: Troca por 1 kg de alimento não perecível

dados que ministram oficinas de dança 
nos espaços do Teatro Arthur Azevedo, 
Casa do Maranhão, Escola Ballet Olinda 
Saul e na Academia Viva Água.

Noite Maranhense 1 
no Arthur Azevedo

No Teatro Arthur Azevedo, às 

20h o público terá como atração 

28 coreografias de espetáculos 

na Noite Maranhense 1, com 

participação de bailarinos, grupos 

e  escolas de dança maranhenses 

em variados estilos que vão do 

clássico ao street dance, passando 

pela dança do ventre, jazz. 

Moderno, contemporâneo, Rua, 

salão, folclórico árabe, street 

contemporâneo, popular, afro e 

ballet aéreo. 

Oficinas

Nos dias de 5 a 8 serão ministradas 9 
oficinas, nos turnos da manhã e tarde. 
A Academia Viva Água será palco para 
receber alunos inscritos na oficina Balé 
Aéreo, com os professores Thiago Cala-
fate e Eliezer Queiroz (maranhenses ra-
dicado em São Paulo), das 10h às 12h. 
No Salão Versátil do TAA, das 9h às 11h, 
começa hoje a oficina Dança do Ven-
tre 1, para iniciantes, com a professora 
Shirley Oliveira. 

No turno da tarde, a mesma oficina 
acontecerá das 13h às 15h, na Sala de 
Dança do TAA; enquanto que no mesmo 
horário, no Salão Versátil será iniciada 
oficina Memória, Coreografia Autobio-
gráfica, para alunos nível intermediá-
rio e avançado, com o professor Fran 
Mello, maranhense radicado no Rio de 

Janeiro. Na Casa do Maranhão, das 14h 
às 16h, será ministrada Dança de Salão 
1, para iniciantes, com a Cia de Dança de 
Salão de Açailândia; na Escola de Dan-
ça Olinda Saul, das 15h às 17, a oficina 
Dança Contemporânea 1 (iniciante), 
com professor Joilson Ferraz. A oficina 
Dança de Rua 2, para alunos de nível 
intermediário e avançado, com o pro-
fessor Mayckon Almeida (FleshBoneZ) 
(RJ), será ministrada na Casa do Mara-
nhão, das 16h às 18h, e, no mesmo lo-
cal, no horário das 18h às 20h, começa 
a oficina Dança de Salão 2 (intermediá-
rio/avançado) Diego Maia e Barbara Ro-
drigues (SP); na Escola Olinda Saul, das 
18h às 20h, tem início a oficina Dança 
do Ventre 2 para alunos com conheci-
mento intermediário e avançado, com 
a professora Leila Soraya (maranhense 
radicada em São Paulo.
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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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#Hidrelétrica de Itaipu inaugurada
  Em 5 de novembro de 1982, foi inaugurada 
a Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. A 
capacidade instalada de Itaipu é de 12.600 
megawatts. São 18 unidades geradoras de 700 
megawatts cada um. Outras duas unidades devem 
ser instaladas nos próximos anos. A obra custou 
US$ 16 bilhões com valores atualizados.

No tempo e na história

Ex-Big Brother em São Luís

O DJ e modelo Eliéser Ambrósio, desde que se inscreveu para par-
ticipar do Big Brother Brasil, tem mostrado uma trajetória de vida 
repleta de sucessos e conquistas. Sempre buscando a perfeição 
em seu caminho profi ssional. Hoje com uma carreira consolidada 
como DJ e modelo, se apresenta em São Luís amanhã, na Garden's 
Pub, a partir das 23h. A festa recebe também a Levada do Teco, Lu-
ckas Seabra e DJ Jr. Bulacha com uma megaestrutura, recheada 
de surpresas - o que já se pode adiantar é o palco que será de 360°.

Jornada de Psicanálise

A Delegação Geral Maranhão, da Escola Brasileira de 
Psicanálise, promove nos dias 6 e 7 de novembro a IX Jor-
nada de Psicanálise, em São Luís, com o tema “Feminilida-
de e Maternidade – O que diz a psicanálise?”. A conferên-
cia de abertura será ministrada pela psicanalista Fernanda 
Otoni, da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação 
Mundial de Psicanálise, no Auditório Expedito Bacelar, no 
Uniceuma (Renascença II), a partir das 19h, amanhã, com 
entrada gratuita.

Oi antecipa Black Friday

A Oi este ano decidiu antecipar a Black Friday e lançou a 
promoção Black November, oferecendo smartphones des-
bloqueados com descontos de até R$ 1.300. A companhia 
traz em oferta nacional o aparelho Samsung Galaxy S6 32GB 
por apenas R$ 2.199 e o Samsung Galaxy S6 Edge 64GB por 
R$ 2.999. Os clientes podem adquirir os produtos com des-
contos nas lojas da Oi e no site até 30 de novembro, enquan-
to durarem os estoques de aparelhos.  

• • •

Obituário// Oator e roteirista ColinWellandmorreu
na segunda-feira, aos 81 anos. Segundo declarações da

família à imprensa internacional, o artista sofria de
Alzheimer há vários anos. Welland construiu uma carreira
extensa, escreveu para televisão, cinema e teatro. Como

ator, teve passagens importantes nos filmes Straw dogs e
Dancin thru the dark (1990). Em 1982, levou quatro Oscars

por Carruagem de fogo, na categoria demelhor roteiro,
melhor filme, figurino emelhormúsica.

• • •

a-

Novo casal?
Aumentam os rumores de que Gwen Stefani e Blake Shelton

estão namorando. Nos últimos dias, os artistas foram vistos
juntos em duas festas de halloween. De acordo com a People,
fontes disseram à publicação que o clima é de romance. Os
dois artistas se separaram recentemente e estão no ar
atualmente na nova temporada de The voice.

Premiação
O People’s

Choice Awards
revelou os
indicados da
premiação de 2016,
que será em 6 de
janeiro. A liderança
nas indicações
ficou para o cantor
The Weeknd (foto);
o filme Vingadores:
Era de Ultron; e a série Grey’s anatomy. Confira em
www.correiobraziliense.com.br a lista completa de
indicados à estatueta.

Preconceito
Xuxa Meneghel revelou em seu programa que está

cansada de sofrer preconceito por conta de seu visual
após estrear na Rede Record. “Tem gente que duvida da
minha sexualidade porque uso terninho e cabelo curto”,
desabafou durante a atração.

Frederic J. Brown-30/8/15

• • •

Nunca pensei que faria algo semela”

Chimbinha (foto),
ao G1 sobre gravação de um álbum sem Joelma
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• • •

Mudança
A baixa audiência do

humorístico Tomara que caia
tirará a atração do ar. Para
substituir o programa, a
Rede Globo anunciou que
exibirá a nova versão da
Escolinha do Professor
Raimundo, que terá
Bruno Mazzeo (foto) no
papel eternizado pelo pai,
Chico Anysio. A atração
deve estrear em 6 de
dezembro na Globo e no
dia 23 no canal Viva.

Rapidinhas
» O rapper Lil Wayne teve parte de seus bens confiscados em

Miami, nos Estados Unidos. De acordo com o TMZ, o artista
deve US$ 2 bilhões a uma companhia aérea. Foram
apreendidas obras de arte, e o patrimônio total foi avaliado
em US$ 30 milhões.

» Nicole Kidman pode integrar o elenco do filme Mulher-
Maravilha. Segundo o site The Wrap, as negociações estão
em andamento. Se confirmado, a atriz deve dar vida a
Hippolyta, mãe da protagonista. O longa deve chegar aos
cinemas em 23 de junho de 2017.

s\Hires\Redacao\Fotos\Caderno_C\C-0511-0808.eps
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G I RO
                     A crise econômica é uma grande oportunidade 
para promover mudanças nas relações de trabalho e na 
legislação previdenciária

José Pastore, sociólogo, professor do Departamento de 
Economia e de Administração da PUC
  

Mateus no Piauí
 
O Grupo Mateus vai investir R$ 60 milhões no Piauí. Vai instalar um robusto Centro de 

Distribuição no estado. Ontem, o presidente Ilson Mateus se reuniu com o governador 
Wellington Dias (foto). Discutiram benefícios fi scais. Um CD localizado no Piauí é estraté-
gico para o Mateus fi gurar entre os cinco maiores supermercadistas do Brasil.

Estágio na Vale

A Vale está contratando es-
tagiário. Valor: R$ 1.118, com 
assistência médica e custo de 
vida. Inscrições até 15 de no-
vembro, no site da companhia. 
Os selecionados começam o 
estágio a partir de 2016. Podem 
participar candidatos nos três 
últimos anos de curso.

Nem pão... só circo

Centro do Guilherme, mu-
nicípio maranhense com um 
dos piores IDHs (Índice de 
Desenvolvimento Humano) 
do país, vai completar 18 anos 
em 10 de novembro. E para 
celebrar, o festejo começou 
ontem. Entre as atrações, 
a dupla sertaneja Bruno & 
Marrone, cujo cachê passa 
de R$ 150 mil por apresen-
tação. Ou seja: pão, não. Por 
lá só tem circo.

Denunciando

O empresário Ubaldo Sil-
va divulgou ontem em sua 
rede social flagrante de as-
salto na Avenida São Luís Rei 
de França, próximo à sede 
da Bus Transporte, empresa 
da qual é proprietário. Nele, 
quatro homens de bicicleta 
abordam motociclista com 
facão e levam seus pertences. 
Até o fechamento desta edi-
ção, as imagens já tinham sido 
vistas mais de 19 mil vezes.

 
Patrimônio Digital

 
Com projeção total de 5.144 

empregos, o projeto Patrimônio 
Digital foi lançado em São Luís 
e já em sua primeira etapa a 
primeira empresa habilitada 
formalizou mais de 3,6 mil em-
pregos, segundo o prefeito Edi-
valdo Holanda Júnior. “A nossa 
juventude também é benefi cia-
da. Nesta semana em que come-
moramos o Dia do Trabalhador, 
podemos dizer que nossos 
esforços estão voltados 
para isto”, afi rma.

App do Procon

Em seis meses de fun-
cionamento, o aplicativo 
do Procon-MA já possui 
mais de 60 mil downloads. 
Ontem, o app foi atualiza-
do. Ganhou novo layout 
e novas funcionalidades. 
Nesse período, cerca de 
4.500 denúncias foram 
registradas. O Procon não 
informa quantas delas 
foram atendidas e solu-
cionadas.

Pedaladas existem
As pendências do Tesouro Nacional com bancos públicos 

e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) somam R$ 
57,013 bilhões. O valor foi informado ontem pela equipe eco-
nômica, que enviou à Comissão Mista de Orçamento (CMO) 
um relatório detalhado com as dívidas do governo federal. 
Esta é a primeira vez que o governo reconhece oficialmente 
os débitos com os bancos oficiais e o FGTS.

Cuide-se, homem!
Sabe quais os cinco tipos de câncer que mais atingem 

os homens? Em tempos de Novembro Azul, informação fica 
ainda mais valiosa. São eles: câncer de pele, de próstata, de 
pulmão, de testículo e de estômago. O de pele é o campeão. 
Corresponde a 25% de todos os casos.

Lá atrás...
 
A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, caiu 

seis posições e agora aparece em 37º lugar na 
lista das pessoas mais poderosas do mundo, 
elaborada pela revista norte-americana For-
bes. O ranking é liderado pelo presidente da 
Rússia, Vladimir Putin; a chanceler da Alema-
nha, Angela Merkel; o presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama; o papa Francisco; e 
o presidente da China, Xi Jinping.


