
www.oimparcial.com.br
CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00      

 

00:26 0.8

06:43 5.9

12:56 0.5

19:00 5.9

  Marés

Ano LXXXIX  Nº 34.440

www.oimparcial.com.br

  R$ 1,00     

www.oimparcial.com.br

  

  Giro 
A presidente Dilma Rousseff e o 
vice-presidente Michel Temer fa-
rão viagens ao exterior. Dilma vai 
à Turquia participar da Cúpula do 
G-20, e Temer comparecerá às ceri-
mônias de comemoração pelos 40 
anos da independência de Angola.

  #PDV 

Já confirmada uma superprodução 

com a marca de sucesso do Café de 

La Musique São Luís: O Réveillon 

2015 do Café, que este ano terá 

novo local e diversos ambientes. 

O PMDB virou é um gigante 
cambaleando no Maranhão, 
depois da surra de urna de 
2014. Até hoje não se recu-
perou da derrota, por isso, 
suas lideranças travam uma 
batalha interna.

Bastidores
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Governos de viés populista da 
América Latina, como os da Ve-
nezuela e Argentina, revelam in-
desejáveis semelhanças com o 
que se tem visto no Brasil nos 
últimos anos.

Correr ou Correr

Sábado, 7 de novembro de 2015

Editorial

 Aberto concurso 
com 1.500 vagas 

para professor
Foi  publicado, ontem, o edital do Concurso Público para preenchimento das vagas para o Cargo de Professor do Quadro Permanente da 

Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (Seduc). As inscrições se iniciam no dia 14 de novembro e seguem até o dia 29 de novembro de 2015. 
De acordo com o edital, estão sendo ofertadas 1.500 vagas para provimento. O concurso será organizado pela Fundação Sousândrade.  

PÁGINA 5\GERAL

POLÍTICA
Rede realiza  

convenção hoje 
em São Luís

Apostando na diferença em 
termos de conceito de partido, o 
coordenador nacional da Rede 

Sustentabilidade, Pedro Ivo, 
está em São Luís para realizar a 
primeira convenção no estado.
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Vai acontecer no dia 15/11, a 5ª 
etapa do Circuito Maranhen-
se de Maratonas Aquáticas e 
Stand Up Paddle. As inscrições 
já estão abertas e podem ser 
feitas diretamente na acade-
mia de natação Nina.

 Banquete do Lixo Pessoas disputam, diariamente, a sobra dos peixes 
da Feira do Portinho que seriam descartados no lixo

28 odontomóveis 
para municípios 

maranhenses
Os moradores de comunidades rurais, 

quilombolas e indígenas do Maranhão que 
precisavam percorrer quilômetros para ter 
acesso às ações de promoção e prevenção 

da saúde bucal agora contam com 28 
Unidades Odontológicas Móveis, que 

atenderão diferentes regiões do estado.
PÁGINA 5\GERAL

Corinthians pode 
ser campeão 
hoje à noite

Moto e Sampaio 
ficam no mesmo 
grupo do Estadual

Tricolor enfrenta Oeste-SP,  no 
Estádio Castelão, na esperan-

ça de alcançar o grupo dos 
quatro melhores da Série B do 
Brasileiro no final da rodada.

A ordem é 
atacar para 
continuar 
na disputa

SUPERESPORTES 4

SUPERESPORTES 4

SUPERESPORTES 4

Bruno e 
Marrone, 
30 anos

Dupla apresenta 
os sucessos que fa-
zem parte da nova 
turnê com o show 
Agora ao vivo, 7º DVD 
e o 18º CD de carreira 
dos sertanejos.

IMPAR

COMBUSTÍVEIS Greve dos caminhoneiros não afetará o abastecimento, diz ANP
PÁGINA 7\NEGÓCIOS

URBANO



São Luís, sábado,

7 de novembro de 2015

3

w w w . o i m p a r c i a l . c o m . b r

POLÍCIA[ [
SEGURANÇA

Operação Transporte 
Seguro é deflagrada
Para evitar os constantes assaltos a ônibus em São Luís, Comando Geral da Polícia Militar está 
realizando operação em locais mapeados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário

4 
pessoas estavam envolvidas 

no sequestro de um jovem 
em Imperatriz

Bandidos explodiram os cai-
xas eletrônicos da agência do 
Bradesco, no município de Bom 
Jesus das Selvas, a 465 km de 
São Luís. O crime aconteceu na 
madrugada desta sexta-feira 
(6). No entanto, a polícia che-
gou ao local e surpreendeu o 
bando que trocou tiros com os 
policiais. Com a intervenção, 
os bandidos não conseguiram 
levar o dinheiro da agência e 
acabaram fugindo de moto em 
direção ao matagal, deixando 
para trás um veículo Renault 
Clio, de cor preta, de placas 
HPQ- 1280, um fuzil calibre 
762, munições e dinamites. A 

Mais um caso envolvendo 
adolescentes estudantes foi 
registrado na região metropo-
litana de São Luís. Desta vez a 
vítima foi um aluno de 15 anos, 
que acabou sendo esfaqueado 
no ombro, no pátio da Unida-
de de Integrada de Ensino Esta-
do do Ceará, no bairro do Saca-
vém, em São Luís. O estudante 
foi levado para o hospital e já 
teve alta. O autor da agressão é 
um outro aluno, mas com ida-
de menor: 13 anos.

O 
governo do Maranhão 
deflagrou, na última 
semana, a Operação 
Transporte Seguro, que 

amplia a segurança e o policia-
mento ostensivo em terminais 
e paradas de ônibus da região 
metropolitana de São Luís. A 
operação, conduzida pelo Co-
mando Geral da Polícia Militar, 
abrange os principais pontos cru-
zados em mapeamentos feitos 
pelo Sindicato dos Trabalhado-
res de Transporte Rodoviário e 
pela Unidade de Estatística e 
Análise Criminal da Secretaria 
de Estado da Segurança Públi-
ca (SSP-MA). 

Alvos recorrentes dos regis-
tros de assaltos, os terminais de 
integração foram os primeiros a 
contar com o reforço de guarni-

ções, que diuturnamente reali-
zam o trabalho de abordagem. 
O terminal da Praia Grande, no 
Centro Histórico de São Luís, é 
um dos locais apontados pelas 
estatísticas como um dos prin-
cipais pontos de embarque de 
suspeitos. Outros terminais de 
integração – na Cohab, Coha-
ma e São Cristóvão - também 
tiveram a rotina de seguran-
ça alterada, com a inserção de 
maior contingente de policiais 
nas abordagens. 

A rotina da abordagem con-
templa, ainda, vias de grande 
fluxo da capital e que foram 
classificadas como as de maior 
incidência de assaltos a ôni-
bus no perímetro urbano de 
São Luís. As avenidas Daniel 
de La Touche, Getúlio Vargas, 

O governo também intensificou as ações de segurança nas 
escolas, a partir da mobilização conjunta de várias instâncias 
– estaduais, municipais e Ministério Público. Além de reuniões 
periódicas com a comunidade escolar, polícias Militar e Civil 
ampliaram as rondas no entorno dos prédios escolares e 
reforçaram o monitoramento nas áreas de maior registro 
de ocorrências. Todos os casos registrados em outubro, por 
exemplo, foram adequadamente identificados e já estão com 
responsáveis presos ou respondendo a inquéritos.

Segurança nas escolas

A polícia da cidade de Im-
peratriz prendeu uma pessoa 
suspeita de participação em 
um sequestro. André Matos 
Fernandes estaria envolvido 
no sequestro de Fábio Lima, 
de 19 anos, e foi preso ao se 
apresentar na delegacia. Os ou-
tros três suspeitos já tinham 
sido presos no dia 30 de agos-
to. De acordo com o delega-
do regional Eduardo Galvão, 

762

calibre do fuzil 
deixado pelos 

assaltantes 
durante tiroteio

17 
anos, é a idade da menina 

que foi esfaqueada na região 
do pescoço e não resistiu aos 

ferimentos

15 
anos, é a idade do garoto que 
foi esfaqueado na altura do 
ombro esta semana por um 

outro jovem de 13 anos

Um jovem foi assassina-
do no bairro da Forquilha, na 
madrugada desta sexta-feira 
(6), por volta das 2h. A vítima 
foi identificada apenas como 
“Macaúba” e foi morta a tiros 
nas próximidades do Posto 
São José.

A Polícia Militar foi aciona-
da e fez os primeiros procedi-
mentos no local do crime. De 
acordo com informações dos 

PMs que estiveram na ocor-
rência, nenhum documento 
de identificação foi achado 
com vítima. 

Os policiais ainda revela-
ram que o jovem foi execu-
tado com cinco tiros, sendo 
que todos atingiram a cabeça 
da vítima. As investigações já 
foram iniciadas, mas até o fe-
chamento desta edição nenhu-
ma pessoa tinha sido presa.

Operação realizada na ma-
nhã desta sexta-feira (6), por 
meio das Superintendências 
Estadual de Investigação Cri-
minal (Seic), de Repressão ao 
Narcótico (Senarc) e de Inves-
tigação de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (SHPP), com 
apoio da Polícia Civil, prendeu 
Leandro Lindoso Matos, de 35 
anos, pelo crime de porte ile-
gal de arma de fogo na capital.

O suspeito estava sen-
do investigado há cerca de 3 
semanas, sob à acusação de 
integrar uma organização 
criminosa que agia na área 
Itaqui-Bacanga. Sendo assim, 

foi feito um pedido de busca 
e apreensão contra Leandro, 
informou o delegado Carlos 
Alessandro, coordenador da 
ação policial.

No ato da prisão, que acon-
teceu na residência do sus-
peito, localizada na Avenida 
Piancó, nº 105, Vila Embra-
tel, foi apreendida com o sus-
peito uma pistola, de marca 
Taurus, calibre 380, com su-
pressão do número de série. 
Leandro foi conduzido até a 
sede da Seic na capital, onde 
prestou esclarecimentos. Ele 
foi autuado pelo crime e deve 
ficar à disposição da Justiça.

BOM JESUS DAS SELVAS

SACAVÉM

IMPERATRIZ

Bandidos explodem agência bancária

Garoto é esfaqueado em escola

Suspeito de sequestro se entrega 

Marechal Castelo Branco e Ca-
jazeiras estão sendo monito-
radas com reforço de efetivo 
diariamente, quer em viaturas, 
motocicletas ou a pé. 

Além da identificação de sus-
peitos e de ampliar a proximida-
de da polícia com a população, 

a operação amplia o campo de 
abordagem e desenvolve uma 
pesquisa, com a intenção de re-
finar ainda mais o georreferen-
ciamento dos assaltos, a partir 
da coleta de depoimentos e im-
pressões de motoristas e pas-
sageiros.

Após troca de tiros, os 
bandidos deixaram fuzil, 
munição E dinamites 
durante a fuga

André Fernandes já tinha mandado 
de prisão contra ele e se apresentou

ação foi confirmada pelo coor-
denador da Superintendência 

Estadual de Investigações Cri-
minais (Seic), delegado Thiago 

Bardal. A polícia continua em 
busca dos criminosos.

Casos de violência em escolas 
de São Luís têm crescido, prin-
cipalmente neste ano. No mês 
de outubro, uma estudante de 
17 anos foi esfaqueada na região 
do pescoço quando saía do Cen-
tro de Ensino Vinícius de Mora-
es, no bairro do Olho d’Água. A 
garota morreu dias depois. Na 
mesma semana, outro estudante 
foi agredido, mas nas proximi-
dades da escola, no Anil. O me-
nino de 15 anos foi espancado 
por cinco outros jovens.

o suspeito se apresentou na 
delegacia dizendo que esta-
va se entregando.

O delegado informou que 
André era o último suspeito 
de envolvimento no crime e já 
tinha mandado de prisão pre-
ventiva expedito. André está 
preso em uma cela do Plantão 
Central de Imperatriz, onde 
se encontra à disposição da 
Justiça.

FORQUILHA

VILA EMBRATEL

Jovem é executado com 
cinco tiros na cabeça

Policiais prendem homem 
por porte ilegal de arma

 Leandro 
Matos foi 
preso com 

uma pistola 
calibre 380
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BASTIDORES
Raimundo Borges
borges@pacotilha.com.br

Existem causas que valem a 
pena lutar independente do 
resultado e o Brasil é uma delas
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ELEIÇÕES

PROMULGADA
Apesar da crise que afeta o setor, as montadoras de 
veículos do Brasil tiveram um alívio em outubro. Se-
gundo a associação da indústria automotiva, ocorreu 
aumento de 17%, ante os 7,4% de setembro. Foram fa-
bricadas 205 mil unidades. Mesmo assim, a queda em 
2015 no setor chega a 21,1% desde janeiro.

 O movimento pela preservação das bacias hidrográ-
ficas do Maranhão avança para todas as regiões, com 
a vanguarda do governo do Estado e aval da Assem-
bleia Legislativa. Os deputados e a Sema foram à Região 
do Baixo Parnaíba debater, em audiência pública, em 
Araioses, o assoreamento, despejo de lixo e agrotóxi-
co, salinização da água, desmatamento e queimadas.

As comunidades locais participaram da discussão, no 
momento em que até o Globo Repórter mostrou ao 
mundo a importância ambiental daquela região, com 
suas belezas incomparáveis, além do fluxo das marés só 
existente no Maranhão. Mas os deputados estão olhan-
do e discutindo os rios, que nunca precisaram tanto 
da atenção dos políticos e governantes.

Aos trancos e barrancos
O PMDB, por incrível que pareça, virou é um gigante cam-

baleando no Maranhão, depois da surra de urna de 2014.Até 
hoje não se recuperou da derrota, por isso, suas lideranças 
travam uma batalha interna, cujos desdobramentos ofere-
cem material para uma novela de gosto duvidoso. O Partido 
que mandou por décadas no Maranhão, sereno, intocável e 
imbatível, vive aos trancos e barrancos, mesmo com poderes 
cada vez mais agigantados na República Petista.

Sem jeito para fazer oposição ao grupo que o desmontou, o 
PMDB se volta para si mesmo, numa refrega sem fim pelo con-
trole dos diretórios regional e municipal de São Luís. A situação 
ficou tão complicada que quadros importantes debandaram 
da sigla, como Luís Fernando Silva, Gastão Vieira e Gil Cutrim, 
enquanto Roseana Sarney se fecha em copa, mesmo sendo o 
nome eleitoralmente mais forte do partido no Maranhão.

Como o PMDB não tem candidato forte à disputa de 2016 em 
São Luís, o ex-deputado Ricardo Murad, cunhado de Roseana e 
homem forte de seu governo, resolveu peitar o senador João Alber-
to, que controla o PMDB com mãos de ferro, desde quando deixou 
de ser MDB. Era a legenda no bipartidarismo que fazia oposição 
radical a Sarney e ao regime militar. Porém, depois da reforma po-
lítica do pluripartidarismo, foi cooptado para o sarneísmo, cujas 
rédeas João Alberto as segura até hoje com pulso firme.

Não é à toa que Ricardo Murad e sua filha, deputada 
Andrea Murad, nem saem do PMDB nem dão trégua à bri-
ga interna. Querem assumir – até agora sem sucesso – o co-
mando do partido, com a proposta de renovação de prática 
e de quadros, mas a batalha só favorece a João Alberto e seu 
lugar-tenente deputado Roberto Costa. Às vésperas de um 
ano eleitoral, o partido com o segundo maior tempo de TV 
no programa eleitoral é preferencial para qualquer candi-
dato com potencial de vencer. Inclusive, o PDT do prefeito 
Edivaldo Júnior, apoiado pelo governador Flávio Dino.

Trabalho escravo

Foi promulgada, pelo presidente da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, Humberto Coutinho (PDT), a Lei 10.355/15, 
proposta pelo deputado Othelino Neto (PCdoB), que pune-
empresa fisgada praticando trabalho escravo ou condições 
análogas. O texto prevê cassação da inscrição no cadastro de 
contribuintes do ICMS, além de outras penalidades. 

Que azar! (1)

Os adversários do prefeito de Codó, Zito Rolim, como Camilo 
Figueiredo, andam rindo à toa, depois que o acidente em que 
foi vítima acabou no noticiário da Globo, ontem, de manhã. 
Rolim sofreu o segundo acidente de carro este ano. Porém, não 
foi isso que alegrou os adversários, mas o fato de ter despencado 
de um abismo onde deveria ter construído uma ponte. É ruim?

Que azar! (2)

Na realidade, Zito Rolim teria se esquecido de pegar um atalho 
por não ter construído a ponte que os moradores tanto pediam. 
Após o acidente, o prefeito foi encaminhado e medicado na UPA 
de Codó. Depois, foi transferido para um hospital particular em 
Teresina, sofrendo fortes dores no tórax. Sorte dele que é verão.

Do procurador-geral da República e coordenador da força-tarefa 
do Ministério Público Federal na Operação Lava-Jato, Deltan-
Dallagnol. Afirmou que apesar de sentir nas ruas a indignação 
do povo com a corrupção, “não vamos desistir do nosso país”.

Efeito da tragédia (1)

Pelo seu presidente Murilo Ferreira, a Vale, acionista da Samarco, 
com a australiana BHP Billiton, emitiu nota em que “lamenta 
profundamente” o rompimento da barragem no município de 
Mariana, em Minas, uma tragédia de repercussão internacional.

Efeito da tragédia (2)

A nota afirma que a empresa está prestando todo o apoio neces-
sário à Samarco e às autoridades “neste triste momento para os 
empregados, seus familiares e as comunidades vizinhas”. Até as 
ações da mineradora sofreram queda na Bolsa em razão do rom-
pimento das barragens de uma empresa em que a Vale é sócia.

JOÃO CARVALHO JR. 

P
edro Ivo tem desenvol-
vido nos últimos tem-
pos uma missão árdua 
no campo da política: 

agregar pensamentos, sem que, 
para isso, alguém se torne uma 
liderança central. O cerne da 
questão é a coletividade.

Com esse propósito, ele tem 
rodado o Brasil inteiro, visitando 
cada estado da federação, para dar 
corpo à Rede Sustentabilidade. 
O partido – eles chamam assim 
por uma questão de formalida-
de, mas não gostam de encarar 
a Rede dessa forma – está com 
convenção marcada para hoje, 
às 9h, no Auditório Fernando Fal-
cão, na Assembleia Legislativa.

Pedro Ivo chegou a São Luís por 
volta do meio-dia de ontem. Acom-
panhou alguns detalhes de prepa-
ração da convenção, mas, em meio 
à correria, teve tempo de atender à 
imprensa que o procurou. Como 
coordenador nacional de organi-
zação da Rede, ele falou sobre a es-
truturação do partido, que foge ao 
tradicional esquema de eleições 
de presidente, vice-presidente e 
demais membros de um diretório. 

“Nas convenções estamos tra-
balhando a formação de elos, que 
são aquilo que os outros partidos 
definem como diretório. Estamos 
trabalhando esta nova metodo-
logia, porque dentro da Rede não 
queremos uma estrutura mili-
tarizada, centralizada, com um 
secretário-geral. Não tem presi-
dente, é uma estrutura colegia-
da, horizontalizada, com porta-
vozes, sendo um homem e uma 
mulher. É um partido em rede”.

Essa forma de fazer política 
partidária é levada tão a sério, 
que o próprio estatuto não prevê 
reeleição para um mesmo car-
go. E é essa ideia que eles que-
rem estender para todo o Brasil. 
Não dentro dos partidos, mas 
para dentro dos governos esta-
duais, municipais e também o 
federal. “Nossa proposta é de 
um mandato eletivo por cinco 
anos. Com isso, propomos o fim 

Durante solenidade de en-
trega das ambulâncias odonto-
lógicas, o prefeito do município 
de Anajatuba, Sidney Pereira, es-
teve presente para receber um 
dos carros. Após o evento, ele foi 
um dos prefeitos mais visados, 
devido à repercussão de episó-
dios ocorridos no fim do mês 
passado naquela cidade. 

Sidney assumiu o cargo após 

o afastamento de Helder Lopes 
Aragão (PMDB), preso no dia 20 
de outubro, durante a operação 
Attalea, deflagrada pela Polícia Fe-
deral, sob a acusação de desvio de 
recursos públicos federais do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) e 
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE).

De acordo com o novo pre-

feito, a situação do município 
ainda é delicada. Ele tem dado 
prioridade a serviços essenciais 
e acredita em melhoria da situ-
ação em breve, principalmente 
se houver a recuperação de parte 
ou totalidade dos recursos que 
foram desviados. Por enquan-
to, segundo ele, o pouco que 
está sendo feito tem contado 
com parcerias, principalmente 

do governo do estado.
Uma das grandes ações des-

tacadas por Sidney foi o aterra-
mento de uma área de 11 qui-
lômetros, que, na seca, é usada 
como estrada, mas, no período 
chuvoso, fica intrafegável, devi-
do ao alagamento da região. No 
futuro, a proposta é pavimentar 
o trecho, que fica entre os povo-
ados Cangapara e São Miguel.

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Hum-
berto Coutinho (PDT), promul-
gou a Lei nº 10.355, de 4 de no-
vembro de 2015, de autoria do 
deputado Othelino Neto (PCdoB), 
que pune qualquer empresa que 
faça uso direto ou indireto do 
regime de trabalho escravo ou 
condições análogas, com a cas-
sação da inscrição no cadastro 
de contribuintes do ICMS (Im-
posto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação).

De acordo com o deputado, 

além da cassação do registro de 
ICMS, a nova lei determina que 
as empresas que se beneficiarem 
de mão de obra escrava serão im-
pedidas de exercerem o mesmo 
ramo de atuação ou de abrirem 
nova atividade econômica por 
dez anos. “Enfim, depois de um 
longo processo, a lei está aí. Foi 
promulgada. Já está valendo e ca-
berá ao Estado agora a aplicação 
e execução, pois não é admissível 
que, ainda hoje, haja essa prática 
maléfica no Maranhão. É preci-
so que esse mal seja, fortemente, 
combatido”, frisou.

O projeto, apresentado pela 
primeira vez em 2013 por Othe-

lino Neto, passou por um longo 
processo até ser promulgado este 
ano. Após ter sido vetado pela 
ex-governadora Roseana Sarney 
(PMDB), ele foi reapresentado 
pelo deputado, junto à Mesa Di-
retora da Casa, no início de 2014. 
E, mais uma vez, foi aprovado 
em plenário e, posteriormente, 
rejeitado pelo então governo da 
oligarquia maranhense.

Ao todo, foram três propostas 
semelhantes, pautadas no com-
bate ao trabalho escravo, vetadas 
pela ex-governadora do Mara-
nhão, Roseana Sarney. Na época, 
ela usou a mesma argumentação 
para eliminar as proposições: a 

de que matéria tributária é de 
competência exclusiva do Execu-
tivo. No entanto, o próprio par-
lamento, por meio de projeto do 
deputado Max Barros (PMDB), já 
havia derrubado essa exigência.

No dia 25 de fevereiro deste 
ano, em votação aberta e nomi-
nal, o plenário da Assembleia do 
Maranhão rejeitou o veto total 
imposto pela então governadora 
Roseana Sarney ao projeto que 
pune qualquer empresa, que 
faça uso direto ou indireto do 
regime de trabalho escravo ou 
condições análogas, com a cas-
sação da inscrição no cadastro 
de contribuintes do ICMS.

Novas diretrizes da Lei Antiescravismo

A Rede Sustentabilidade-Maranhão ainda está em formação. Um grupo de 
trabalho vem conduzindo os passos do partido no estado, levando a pro-
posta a lideranças políticas e tentando levá-las para a nova agremiação.

Os principais nomes estão no colegiado. A deputada Eliziane Gama, o 
historiador Gledson Brito, o cientista político Silvio Bembem e o advo-
gado e jornalista Cláudio Moraes são alguns dos nomes.

Todos eles têm se empenhado na expansão da Rede, que, até o início do 
ano, tinha chegado a trinta municípios maranhenses. A criação de co-
letivos municipais é um dos desafios.

Apostando na diferença em termos de conceito de partido, o coordenador nacional da Rede 
Sustentabilidade, Pedro Ivo, está em São Luís para realizar a primeira convenção no estado

Rede faz sua 
primeira convenção

Nas convenções, 
estamos trabalhando 
a formação de elos, 
que são aquilo que 
os outros partidos 
definem como 
diretório. Estamos 
trabalhando esta 
nova metodologia, 
porque dentro da Rede 
não queremos uma 
estrutura militarizada, 
centralizada, com um 
secretário-geral. Não 
tem presidente, é uma 
estrutura colegiada, 
horizontalizada, com 
porta-vozes, sendo um 
homem e uma mulher. 
É um partido em rede

Pedro Ivo, 
coordenador 
nacional da Rede 
Sustentabilidade

tada federal Eliziane Gama e ela 
tem o compromisso de aplicar 
em São Luís (caso seja eleita) a 
proposta maior do partido. “É 
um dever de Eliziane [adotar o 
programa do partido]. Eliziane 
foi da Comissão de Meio Am-
biente [quando foi deputada es-
tadual], tem sensibilidade e vai 
governar sustentavelmente. O 
nosso centro é o desenvolvimen-
to sustentável, buscando equili-
brar economia e meio ambiente. 
É preciso explorar a vocação de 
cada região”, afirmou.

Diante de todas as propostas 
inovadoras e que, para alguns, po-
dem soar como utopias, Pedro Ivo 
é enfático em dizer: “A Rede fun-
ciona como uma mutação do sis-
tema [político]. A partir do velho, 
queremos descartar o que é ruim 
e trazer o novo. É com isso que 
pretendemos ganhar as eleições 
onde concorrermos”, finalizou.

da reeleição. Também é nosso 
pensamento o fim da renovação 
de mandato. Quem está depu-
tado, em uma próxima eleição, 
tem que se candidatar a outra 
função pública. A Rede pretende 
acabar com a profissionalização 
política”, destacou Pedro Ivo.

Pedro Ivo revelou que a saída 
dele e de Marina Silva do Partido 
Verde se deu muito pela falta de 
ideologia e democracia. Segundo 

ele, o partido tem “dono”. Esse 
foi um dos motivos que levaram 
as principais lideranças da Rede 
a pensar em uma comunhão de 
ideias e propostas para guiar os 
passos do novo partido.

Rede indicará Eliziane 

Sobre as eleições do ano que vem, 
Pedro Ivo afirma que o partido 
está certo da indicação da depu-

Saiba como o novo partido está no MA

ANAJATUBA

À espera da verba desviada pelo titular



SEGUNDA/SÁBADO DOMINGO

VENDA AVULSA

CAPITAL

INTERIOR

OUTROS ESTADOS

R$ 2,00

R$ 2,00

R$ 2,0 0

R$ 3,00

R$ 3,00

R$ 4,00

D.A Press Multimídia
Atendimento para venda e pesquisa de conteúdo: Pessoalmente: SIG Quadra 2, nº 340, 

bloco I, Cobertura – 7061-901 – Brasília – DF, segunda a sexta, das 10h às 17h.
Por e-mail ou telefone: de segunda a sexta e feriados, das 9h às 22h/ sábados, das 14h às 
21h/ domingos, das 15h às 22h/. E-mail: dapress@dabr.com.br Telefones: (61) 3214.1575 
/1582/1568/0800 647 73 77. Fax: (61) 3241.1595.

PROIBIDA VENDA POR MENOR

CIRCULAÇAO    3212 2033

GERAL    3212 2000

COMERCIAL    3212 2030

REDAÇÃO      3212 2010

ATENDIMENTO AO ASSINANTE     3212 2012

CLASSIFICADOS     3212 2087

Diretor de Administração e Finanças

O IMPARCIAL ACOLHE ARTIGOS ANALÍTICOS SOBRE OS TEMAS GERAIS E ESPECÍFICOS PARA A PÁGINA DE OPINIÃO. PORÉM, COMO TRATA-SE DE UM ESPAÇO 
PARA ESTIMULAR O DEBATE, FORTALECER E DEMOCRATIZAR AS INFORMAÇÕES, OS TEXTOS  TERÃO QUE CONTER ENTRE 2.500 E 4.500 CARACTERES. SÃO 
RECUSADOS ARTIGOS QUE SE PRESTAM A HOMENAGEAR. EXIGE-SE AINDA: A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO AUTOR, ENDEREÇO E-MAIL E TELEFONE. 

JOSÉ 
LEMOS
PROFESSOR TITULAR 

E COORDENADOR 

DO LABORATÓRIO 

DO SEMIÁRIDO 

NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ 

EM FORTALEZA

LEITOR LIGADO...

Foi manchete...

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

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

www.oimparcial.com.br

  R$ 1,00     

www.oimparcial.com.br

Baixa     00h45      0,0m
Alta     06h51   6,1m
Baixa      12h56      0,4m
Alta      19h02  6,0m

  Marés

  Loterias

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE - VENDA PROIBIDA

Governo Flávio
Dino articula para
retirar prováveis

candidatos a 2016

Quina concurso 3633 
01 20 49 57 77

Timemania concurso 649
02 29 35 39 47 57 77
Time do coração: GOIÁS/GO

Gasolina fica 
3% mais  cara 
em refinarias

e bombas 
A Petrobras anunciou, ontem, o 
reajuste de 3% no preço da ga-
solina e de 5% no diesel nas re-
finarias. Os postos devem repas-
sar aos consumidores o reajuste. 

NEGÓCIOS 6

A cada nome anunciado para com-

por a equipe do governador eleito 

Flávio Dino, analistas veem mano-

bras para as eleições 2016 para a 

Prefeitura de São Luís. POLÍTICA 3

Polícia Rodoviária pune 
mais de 30 em apenas 
uma blitz na BR-135

Trinta e quatro motoristas maranhenses sentiram, ontem, no 
bolso o peso dos novos valores das multas por ultrapassagem 
proibida na BR-135. Eles foram flagrados pelos patrulheiros 

da Polícia Rodoviária Federal em uma blitz entre os quilôme-
tros 57 e 58, no município de Bacabeira (foto). URBANO

Thierry Figueira  
vem a São Luís
para a Corrida 
La Ravardière

SUPERESPORTES 5

EDITOR: NERES PINTO   n  EMAIL-nerespinto@oimparcial.com.br  n TELEFONE: 98-3212-2094

W W W .  S U P E R E S P O R T E S . C O M . B RSão Luís, quarta-feira, 10  de julho de 2013

A pouco mais de um mês do Natal, a cidade vai ganhando as cores e o brilho típicos da época. O Palácio de La Ravardière, 
que está azulado na campanha de prevenção ao câncer de próstata, agora está decorado com motivos natalinos. Toda a 

fachada e até mesmo as palmeiras receberam milhares de pequenas lâmpadas (foto). GERAL 5 

NATAL   As luzes chegaram...

Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que, de janeiro até o dia 6 de no-

vembro, 913 pessoas morreram de forma violenta na região metropolitana de São Luís. São homicí-

dios, latrocínios ou lesões corporais seguidas de morte. Considerando a média diária e o tempo que 

resta até o fim do ano, a previsão é que o número alcance mil registros. Em 2013, foram 983 casos.

POLÍCIA 3
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REAJUSTE DAS MULTAS

Um astronauta
no Maranhão

Marcos Pontes (foto) contou, 

ontem, na Feira do Livro de São 

Luís, a experiência vivida como o 

primeiro astronauta brasileiro a ir 

ao espaço, onde passou dez dias. 

Pontes afirmou, principalmente, 

que o sonho não tem limites.  

URBANO

Músico paulista
Edvaldo Santana
apresenta em São 
Luís o show Jataí 

Comemorando 40 anos de 
carreira, o cantor e compo-
sitor paulista Edvaldo Santa-
na está pela primeira vez em 
São Luís com um repertório 
que reúne jazz, blues, rock, 
choro, samba e baião. O show 
é no Teatro da Cidade. IMPAR

Benedito Buzar 
relança livro sobre 
vitorinismo no MA

IMPAR

Ritmo dos anos 80
e 90 será revivido

hoje na Patrimônio
DIVIRTA-SE 5

assassinatos

GILSON TEIXEIRA/OIMP/D.A PRESS

Os atletas precisam se apressar 
para participar da Corrida La Ra-
vardière deste ano. Restam pou-
cos dias de inscrição no tradicio-
nal evento que será realizado no 
dia 15, às 7 horas, e terá dois per-
cursos: 5km e 10km. A compe-
tição terá um corredor ilustre: o 

ator Thierry Figueira (foto). 
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GERAL
CONCURSO

REVEZAMENTO

SAÚDE BUCAL

PAVIMENTAÇÃO

Os moradores de comunida-
des rurais, quilombolas e indíge-
nas do Maranhão que precisavam 
percorrer quilômetros para ter 
acesso às ações de promoção e 
prevenção da saúde bucal agora 
contam com 28 Unidades Odon-
tológicas Móveis que atenderão 
diferentes regiões do estado.

 A coordenadora nacional 
de Saúde Bucal, Rosângela Ca-
mapum, e o governador Flávio 
Dino entregaram a 28 municí-
pios maranhenses as Unidades 
Odontológicas Móveis, do pro-
grama federal Brasil Sorriden-
te. No evento, a representante 
do Ministério da Saúde anun-
ciou que ainda serão entregues 
novas unidades, totalizando 40 
consultórios móveis no estado.

“O Ministério da Saúde con-
tinuará com os programas de ca-
pacitação das equipes bucais no 
Maranhão e reforçaremos o apoio 
aos Centros de Especialidades 
Odontológicas, laboratórios de 
próteses dentárias e novas uni-
dades móveis para alcançar ou-
tras regiões do estado”, disse a 
coordenadora nacional.

Segundo a representante do 
Ministério da Saúde, as 28 uni-
dades odontológicas são capazes 
de realizar até 14 mil procedi-
mentos por mês. Os consultórios 
possuem cadeira odontológica, 
compressor, raios-x, autocla-
ve e os materiais necessários 
para que sejam realizados os 
principais procedimentos em 
atenção básica. “Esse é mais 
um passo importante na nossa 
política de saúde, com ênfase 
na ação preventiva e atenção 
primária. São consultórios que 
irão até os bairros e povoados 
distantes levando dignidade e 
saúde para todos”, afirmou o 
governador Flávio Dino.

O secretário estadual de saú-
de, Marcos Pacheco, destacou a 
importância da parceria entre 
o governo federal, estadual e os 
municípios. O gestor afirmou 
que união de esforços aliada 
às soluções simples e resolu-
tivas, como as unidades mó-
veis, representam um avanço 
para as políticas públicas de 
Saúde no estado.

O chefe do departamento de 
Atenção à Saúde Bucal, Allan Pa-

Candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrições, que começa no dia 14 e segue até o 
dia 29 de novembro, segundo informações da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão

Abertas 1.500 vagas 
para professores

O governo do estado lan-
çou, ontem, o programa Mais 
Asfalto, de recuperação e pa-
vimentação de vias urbanas, 
na cidade de Porto Franco, 
no sudoeste do estado. Nesta 
etapa serão asfaltadas 60 ruas, 
alcançando mais de dez qui-
lômetros de pavimentação as-
fáltica e investimento de mais 
de R$ 2 milhões com recursos 
do Tesouro Estadual. As obras 
tiveram início logo depois da 
solenidade de lançamento e a 
previsão é que em 90 dias os 
serviços já estejam concluídos.

 De acordo com o secre-
tário de estado da Infraestru-
tura, Clayton Noleto, há uma 
estimativa de que serão inves-
tidos, nas duas fases do pro-
grama em Porto Franco mais 
R$ 4 milhões.  “No total, serão 
cerca de R$ 4 milhões investi-
dos. Dessa maneira, o gover-
no Flávio Dino vai ajudando 
a enfrentar os problemas de 
infraestrutura, que é resultan-
do de acúmulo de décadas de 
descaso”, acrescentou.

 Há quase sete anos a cida-
de de Porto Franco não recebia 
investimentos do Governo do 
Estado na infraestrutura, e, por 
isso, os moradores tinham di-
ficuldades para trafegar. “Não 
tínhamos esse acolhimento do 
governo, éramos discrimina-

O 
governo do Maranhão, 
por meio da Secretaria 
de Estado da Gestão e 
Previdência (Segep), 

publicou, ontem, o edital do 
Concurso Público para preen-
chimento das vagas para o Cargo 
de Professor do Quadro Perma-
nente da Secretaria de Estado da 
Educação do Maranhão (Seduc). 
As inscrições se iniciam no dia 
14 de novembro e seguem até 
o dia 29 de novembro de 2015.

 De acordo com o edital, es-
tão sendo ofertadas 1.500 vagas 
para provimento. O concurso 
será organizado pela Funda-
ção Sousândrade. A seleção 
será composta de duas fases. 
A primeira, será a prova obje-
tiva e de múltipla escolha, que 
possui caráter eliminatório e 

O governador do Maranhão, 
Flávio Dino, recebeu ontem o 
ministro do Esporte, George Hil-
ton, para o encontro prepara-
tório de organização do reve-
zamento da Tocha Olímpica. 
No Estado, a pira passará pela 
capital São Luís, por Barreiri-
nhas, portão de entrada dos 
Lençóis Maranhenses e Im-
peratriz, localizada na região 
Tocantina.

Ao receber o ministro, o go-
vernador Flavio Dino ressal-
tou a capacidade do esporte 
em unir, celebrar e promover a 
igualdade. “Interpretamos como 
uma ferramenta da busca da 
humanidade mais justa e fra-
terna, única por meio da co-
munhão e paz entre todos os 
povos. Como política pública, 
o esporte é fundamental para 
mudar a história de vida das 
pessoas”, afirmou.

Presente na solenidade, a 
atleta maranhense Iziane Cas-
tro destacou que o revezamen-
to da tocha prepara o espíri-
to brasileiro e conscientiza as 
pessoas sobre o poder que o 
esporte tem em mudar a na-
ção. “O esporte nos ensina que 
as adversidades e os sacrifícios 
valem a pena quando nos de-
dicamos e buscamos vencer na 
vida”, disse a atleta que já par-
ticipou das Olimpíadas.

Governador Flávio Dino, mi-
nistro George Hilton, vice-go-
vernador Carlos Brandão, secre-
tário Márcio Jardim, prefeitos, 
deputados e demais autorida-
des no encontro preparatório 
de organização do revezamen-

to da Tocha Olímpica. 
Vinda da cidade de Olímpia 

(Grécia), a tocha olímpica che-
gará ao Brasil no dia 3 de maio, 
com a primeira passagem em 
solo nacional em Brasília. Da 
capital federal ela iniciará um 
trajeto de 20 mil quilômetros, 
em comboio rodoviário, pelas 
cidades brasileiras. Na Amazô-
nia e em parte do Centro-Oeste, 
o trajeto será por via aérea. A 
chegada na cidade olímpica está 
prevista para o dia 4 de agosto, 
véspera da abertura dos Jogos 
Rio 2016. O comboio percor-
rerá cerca de 500 localidades, 
sendo cerca de 300 cidades que 
incluem as 26 capitais estadu-
ais, além do Distrito Federal.

O ministro George Hilton des-
tacou que o propósito do reve-
zamento da tocha é nacionali-
zar os Jogos Olímpicos Rio 2016, 
promovendo a inclusão social, a 
profissionalização e o fomento 
à iniciativa esportiva. “Quere-
mos unir o povo brasileiro em 
uma festa única. Também será 
uma oportunidade de incenti-
var o turismo e os negócios em 
todo o Brasil”, comentou George.

Ainda durante o encontro, o 
governador do Maranhão res-
saltou a projeção de imagem 
do país com a realização dos 
mais importantes eventos es-
portivos em menos de uma dé-
cada. “Entre 2014 e 2016, por 
exemplo, sediaremos os dois 
maiores eventos do planeta, que 
garantirão a apresentação de 
novas vertentes do Brasil no 
cenário internacional”, com-
plementou Flávio Dino.

Secretário Clayton Noleto e autoridades assinaram ordem de serviço

Mais Asfalto investe 
R$ 2 mi em Porto Franco

Mais Asfalto

O programa ‘Mais Asfalto’ 
é realizado através da 
Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (Sinfra) e tem 
levado desenvolvimento 
social e qualidade de vida 
a mais de 5 milhões de 
maranhenses em todas as 
regiões do estado. Desde 
o lançamento no início do 
governo Flávio Dino até o 
momento, 64 municípios já 
foram contemplados, estando 
com obras concluídas ou em 
conclusão. Até o final deste 
ano, 107 municípios serão 
beneficiados pelo programa. 
Na região Tocantina estão 
em execução obras do Mais 
Asfalto em Imperatriz, 
Açailândia, João Lisboa e 
Ribamar Fiquene. A meta 
do Governo do Estado é 
alcançar mais de 700km de 
pavimentação e recuperação 
de ruas, o que representa um 
investimento que supera R$ 
15 milhões.

dos e as ruas ficaram em pés-
simo estado. Então esse asfalto 
é muito importante para nós. 
Significa progresso para toda 
a cidade”, avaliou o lavrador 
Raimundo da Silva.

São Luís sedia reunião 
sobre a Tocha Olímpica

classificatório. A segunda con-
sistirá na prova de títulos, de 
caráter apenas classificatório.

“O concurso público para 
professores é mais uma ação 

do governo Flávio Dino de va-
lorização dos profissionais da 
educação, com vista na quali-
dade do ensino e da aprendiza-
gem dos nossos estudantes ma-

28 odontomóveis para o Maranhão

O Ministério da Saúde continuará com os 
programas de capacitação das equipes bucais no 
Maranhão e reforçaremos o apoio aos Centros de 
Especialidades Odontológicas, laboratórios de 
próteses dentárias e novas unidades móveis para 
alcançar outras regiões do estado

Rosângela Camapum, coordenadora nacional 
de Saúde Bucal

O concurso público para professores é mais uma 
ação do governo Flávio Dino de valorização dos 
profissionais da educação, com vista na qualidade 
do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes 
maranhenses. Além disso, o certame também 
possibilitará o ingresso de profissionais da educação 
especial ao Sistema Estadual de Ensino, melhorando, 
dessa forma, o atendimento às pessoas com 
deficiência, matriculadas nas nossas escolas

Áurea Prazeres, secretária de Estado da Educação

ranhenses. Além disso, o certame 
também possibilitará o ingres-
so de profissionais da educação 
especial ao Sistema Estadual de 
Ensino, melhorando, dessa for-
ma, o atendimento às pessoas 
com deficiência, matriculadas 
nas nossas escolas”, destacou a 
secretária de Estado da Educa-
ção, Áurea Prazeres.

“Sabemos que este é um con-
curso há anos aguardado pe-
los profissionais da educação. A 
equipe do governo está comple-
tamente empenhada para que 
o processo transcorra com total 
lisura e transparência”, disse a 
secretária da Gestão e Previdên-
cia, Lílian Guimarães. Mais in-
formações podem ser obtidas 
no edital do concurso, dispo-
nível no site ma.gov.br.

trício, explicou que as unidades 
funcionam como um consultó-
rio com todo aparato necessá-
rio para um atendimento odon-
tológico. Procedimentos como 
limpeza, restauração, extração 
de dentes, prevenção e cuidados 
com a saúde bucal serão realiza-
dos dentro das unidades móveis.

Ao todo 40 municípios do Es-
tado serão beneficiados. Nesse 
primeiro momento, receberam 
as unidades os prefeitos dos mu-
nicípios de Amarante do Mara-
nhão, Anajatuba, Bacurituba, 
Buriti, Cajapió, Cajari, Centro 
Novo do Maranhão, Feira Nova 
do Maranhão, Formosa da Ser-
ra Negra, Governador Newton 
Bello, Itaipava do Grajaú, Mila-
gres do Maranhão, Morros, Pal-
meirândia, Parnarama, Paulino 
Neves, Pedro do Rosário, Perito-
ró, Primeira Cruz, Santa Luzia, 
Santo Amaro do Maranhão, São 
Vicente Férrer, São Félix de Bal-
sas, São Francisco do Maranhão, 
São João do Sóter, São Luís Gon-
zaga do Maranhão, Serrano do 
Maranhão e Sítio Novo. 

Participaram da solenidade 
de entrega, o vice-governador 
Carlos Brandão, o secretário de 
Assuntos Políticos e Federativos, 
Marcio Jerry, o subsecretário de 
Saúde, Carlos Lula, prefeitos, ve-
readores e deputados estaduais.

As 28 unidades odontológicas podem fazer até 14 mil procedimentos por mês 

Flávio Dino ao lado do prefeito de Primeira Cruz, Sérgio Albuquerque, durante a entrega dos odontomóveis
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MEIO AMBIENTE USINA

CAIXA-PRETA

BLOQUEIO

U
m dia após o rompimen-
to de duas barragens 
de contenção de resí-
duos de mineração no 

município de Mariana, em Mi-
nas Gerais, na tarde de quinta-
feira (5), diretores da empresa 
responsável pelas barragens, a 
mineradora Samarco, disseram 
ontem, em entrevista à impren-
sa, que cerca de 62 milhões de 
metros cúbicos de rejeitos foram 
liberados no meio ambiente, o 
suficiente para encher 24.800 
piscinas olímpicas.

A barragem de Fundão foi a 
primeira a se romper, por vol-
ta das 15h. A estrutura passava 
por uma obra e, por isso, esta-
va operando com 55 milhões 
de metros cúbicos dos 60 mi-
lhões da capacidade total, mas 
segundo a Samarco a obra não 
tem relação com o ocorrido. A 
barragem de Santarém estava 
no limite da sua capacidade de 
7 milhões de metros cúbicos.

O presidente da Samarco, Ri-
cardo Vescovi, afirmou que os 
rejeitos liberados pelas barra-
gens não são tóxicos e não de-
vem ter nenhuma consequência 
além da destruição física que a 
onda de lama está causando des-
de ontem no distrito de Bento 
Rodrigues. Segundo a Samarco, 
a lama é composta basicamente 
por sílica e água.

Riscos ambientais

O especialista em análise de risco 
e analista ambiental do Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Reno-
váveis Ibama em Minas Gerais, 
André Naime, disse que ainda 
é cedo para estimar o impacto 
ambiental do desastre na região, 
pois até o momento não se tem o 

Rompimento nas duas barragens no município de Mariana, em Minas Gerais, liberou, 
segundo os mineradores, cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente

A Bolívia vai instalar nos pró-
ximos quatro anos uma usina 
de pesquisa nuclear com tec-
nologia russa e suporte argen-
tino e francês, para desenvolver 
energia atômica com fins pací-
ficos. O anúncio foi feito pelo 
presidente do país, Evo Morales.

Esse grande complexo, com 
custo estimado em US$ 300 mi-
lhões, contará com uma ins-
talação de cíclotron-radiofar-
mácia, um centro multiuso de 
radiação gama e um reator de 
investigação, sem apresentar 
“qualquer risco para os habi-
tantes ou para a natureza da 
região”, disse o líder boliviano. 
Devido a críticas da oposição, 
o projeto, previsto inicialmente 
para ficar nos subúrbios de La 
Paz, teve de ser relocado para 
um terreno situado na cidade 

de El Alto, a cerca de dez qui-
lômetros da capital boliviana.

A Bolívia e a agência federal 
russa Rosatom assinaram nes-
te mês um importante acordo 
para desenvolver energia nu-
clear para fins pacíficos. Se-
gundo o governo de Morales, 
o centro vai permitir ao país 
diversificar a produção ener-
gética, impulsionar a indústria 
tecnológica e ainda promover 
a segurança alimentar e os re-
cursos de saúde na Bolívia.

Além da Rússia, a Bolí-
via também assinou acor-
dos para o projeto com Ar-
gentina e França, por meio 
da Agência Internacional de 
Energia Atômica (Aiea), que 
dará apoio para a implementa-
ção das normas de segurança 
exigidas internacionalmente.

O Irã proibiu a entrada e 
a exibição pública de bens de 
consumo que possam repre-
sentar “presença simbólica” dos 
Estados Unidos no país, como 
marcas de cigarros ou cadeias 
de fast-food, informou ontem 
a imprensa local.

O ministro da Indústria 
e do Comércio, Mohammad 
Reza Nematzadeh, determi-
nou o bloqueio à importação 
desses bens e pediu a todas as 
instituições envolvidas que evi-
tem que produtos proceden-
tes dos Estados Unidos ou com 
carga simbólica norte-ameri-
cana muito forte sejam vendi-
dos ao público.

A medida surge no âmbito 
da iminente aplicação do Pla-
no Integral de Ação Conjunta 
(JCPOA, na sigla em inglês), o 
acordo nuclear entre o Irã e as 
potências do Grupo 5+1. que 
acabará com o isolamento eco-
nômico iraniano.

Embora apoie o acordo, o 
guia supremo iraniano Ali Kha-
menei advertiu que o governo 
deveria ser cuidadoso com a 
sua aplicação e evitar qualquer 

tipo de “infiltração” dos Estados 
Unidos no país, principalmente 
que afete as áreas social e cul-
tural. Para Khamenei, a aber-
tura econômica deve ser feita 
sem prejudicar a produção ira-
niana, que deve ser protegida 
com controles de importação.

A decisão do Ministério da 
Indústria também surge no mo-
mento de forte polêmica, após 
o encerramento de um restau-
rante de comida rápida em Te-
erã, que utilizava o logotipo e a 
imagem da cadeia KFC.

O restaurante foi fechado 
pela polícia apenas um dia após 
a sua inauguração, por “violar 
a lei”, ao apresentar-se como 
um local oficial da cadeia nor-
te-americana para aumentar 
as vendas, disse à imprensa o 
presidente da Câmara das In-
dústrias do Irã, Ali Fazeli.

O estabelecimento comer-
cial não tinha nenhuma relação 
com a KFC, conforme fontes 
iranianas e própria empresa 
norte-americana que, em co-
municado, disse que não tem 
nenhum interesse em entrar 
no mercado iraniano.

62 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos

Os testes em uma das caixas-
pretas do avião da companhia 
russa MetroJet que caiu na pe-
nínsula egípcia do Sinai confir-
maram o caráter “violento e rá-
pido” dos acontecimentos que 
levaram à queda da aeronave.

A informação foi divulgada 
ontem em Paris por uma fonte 
próxima do dossiê que contém 
os dados das caixas pretas, ci-
tada pela agência francesa AFP. 
A mesma fonte citada pela AFP 
indicou que os testes feitos nas 
duas caixas-pretas, cruzados 
com os dados recolhidos no lo-
cal do acidente e a experiên-
cia dos investigadores, permi-

tem “privilegiar fortemente” a 
hipótese de que um atentado 
causou a queda do avião russo.

Segundo os dados forneci-
dos pela caixa, tecnicamente 
designada Flight Data Recor-
der (FDR) e que registra todos 
os parâmetros técnicos do voo 
“tudo estava normal, absoluta-
mente normal durante o voo e, 
de repente, não há mais nada”, 
indicou a mesma fonte.

“Isto dá a sensação de rapi-
dez, do caráter imediato” dos 
acontecimentos, informou a 
fonte, em um momento em 
que as duas caixas pretas do 
aparelho, uma que contém os 

parâmetros do voo e outra que 
registra as conversas da tripu-
lação, foram analisadas.

O Airbus A321 da companhia 
Metrojet caiu no sábado no Si-
nai, após ter descolado da es-
tância balneária egípcia Sharm 
el-Sheikh com destino à cidade 
russa de São Petersburgo, dei-
xando 224 mortos.

A descodificação do Flight 
Data Recorder e do gravador de 
vozes de cabine (Cockpit Voice 
Recorder) do aparelho indica que 
“tudo estava normal”, tanto ao 
nível dos mecanismos como das 
conversas, até ao 24.º minuto do 
voo, referiu a fonte, que pediu 

anonimato. A partir desse mo-
mento, acrescentou a fonte, as 
duas caixas-pretas do aparelho 
deixaram de funcionar abrup-
tamente, sendo percetível “uma 
descompressão explosiva muito 
repentina”. A autoria do desastre 
foi reivindicada pelo grupo radi-
cal Estado Islâmico (EI).

As autoridades norte-ame-
ricanas e britânicas declararam 
ser possível que um explosivo te-
nha causado a queda do avião, 
enquanto o Egito e a Rússia pe-
diram paciência antes de tirar 
conclusões até que os resultados 
da investigação sobre o aciden-
te sejam conhecidos.

Bolívia vai criar centro  
nuclear com parcerias

Irã proíbe entrada de  
bens de consumo dos EUA

conhecimento preciso da com-
posição química do rejeito. “O 
rejeito do minério de ferro é nor-
malmente considerado de bai-
xo potencial poluidor e a sílica 
é inerte e realmente não repre-
senta dano à saúde humana”.

De acordo com Naime, des-
cargas descontroladas de subs-
tâncias, como ocorreu ontem, 
comprometem a qualidade do 
meio ambiente. “O vazamento 
acarretou soterramento de ve-
getação, áreas de mananciais e 
carreamento de sedimentos e as-
soreamento de corpos hídricos, 
além dos prejuízos às populações 
afetadas, impactos evidentes até 
mesmo pelas imagens”, afirmou.

Com relação a possíveis im-
pactos nos lençóis freáticos da 
região, de onde é retirada água 
para abastecimento da popula-
ção de Belo Horizonte, o espe-

cialista disse que sozinha a síli-
ca não seria uma ameaça. “Mas 
caso exista algum contaminante 
solúvel ou solubilizados a água 
no rejeito é possível haver a con-
taminação dos lençóis.”

A classificação das duas 
barragens de rejeitos na Fun-
dação Estadual de Meio Ambien-
te (Feam), responsável pelo li-
cenciamento das estruturas, 
é classe 3, o que significa que 
apresentam “alto potencial de 
dano ambiental”. A classifica-
ção é feita de acordo com a al-
tura do maciço, volume do re-
servatório, interesse ambiental 
na área à jusante (sentido em 
que descem as águas de uma 
corrente fluvial) da barragem 
e ocupação humana do local, 
entre outros parâmetros. 

De acordo com a assessoria 
de imprensa da Feam, os esfor-

ços no momento estão concen-
trados no atendimento às víti-
mas, mas que o próximo passo 
é avaliar o impacto ambiental. 
“As consequências para o meio 
ambiente serão identificadas as-
sim que a Defesa Civil liberar o 
local para averiguações”.

A fundação informou tam-
bém que estão sendo feitas co-
letas de amostras de água e se-
dimentos nos corpos de água 
próximos ao local do aciden-
te, incluindo os rios Gualaxo do 
Norte, do Carmo e Doce. “Esses 
pontos de coleta contemplarão, 
também, os locais de captação 
de água para abastecimento pú-
blico das cidades localizadas ao 
longo dos rios citados.” De acor-
do com a Feam, os custos com a 
recuperação ambiental das áre-
as atingidas serão de responsa-
bilidade da Samarco.

Ataque a avião russo foi violento

No momento ainda não se tem o conhecimento preciso da composição química dos rejeitos liberados no solo



São Luís, sábado,

7 de novembro de 2015
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NEGÓCIOS
COMBUSTÍVEL

ACADÊMICOS

BENEFÍCIO

1.400 VAGAS

CONCURSOS

Estão valendo desde ontem 
novas regras para aposentadoria 
dos brasileiros. A presidente Dil-
ma Rousseff transformou em lei 
(nº 13.183) a Medida Provisória 
nº 676/15, que criou a fórmula 
de cálculo, conhecida como re-
gra 85/95 progressiva, uma alter-
nativa ao fator previdenciário, 
que penaliza as aposentadorias 
precoces ao reduzir seu valor. 

Agora, para receber o bene-
fício integral, os segurados pre-
cisam que a soma de tempo de 
contribuição e idade atinja 85 
anos para mulheres e 95 para 
homens. Por exemplo, uma tra-
balhadora com 55 anos que te-
nha contribuído por 30 receberá 

A Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) divulgou edital 
nº 53/2015 que rege as con-
dições de realização do con-
curso público para recompor 
o quadro de Técnico-Admi-
nistrativos em Educação, nos 
campi de João Pessoa, Bana-
neiras, Areia, Mamanguape 
e Rio Tinto.  A nomeação dos 
novos servidores visa atender 
as demandas dos setores aca-
dêmicos e administrativos, re-
forçando a força de trabalho 
necessária ao desenvolvimento 
pleno das atividades da IES. 

São oferecidas 154 vagas 
em cargos das Classes E, D e 
C, anteriormente denomina-
das como de Níveis Superior, 
Intermediário e de Apoio. Os 
cargos disponíveis são: Admi-
nistrador, Analista de Tecnolo-
gia da Informação, Arquiteto, 
Arquivista, Assistente Social, 
Bibliotecário-Documentalista, 
Contador, Engenheiro Civil, 
Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Farmacêutico, Jorna-
lista, Médico - Área Psiquiatria, 
Pedagogo, Psicólogo, Técnico 
em Assuntos Educacionais, 
Tecnólogo Formação Área de 
Gestão Pública, Assistente em 

Administração, Mestre de Edi-
ficações e Infraestrutura, Re-
visor de Texto Braille, Técnico 
de Tecnologia da Informação, 
Técnico em Arquivo, Técni-
co em Artes Gráficas, Técni-
co em Contabilidade, Técnico 
em Laboratório (Alimentos e 
Laticínios, Análises Clínicas, 
Biologia, Biossegurança, Rede 
de Computadores, Tecnolo-
gia de Alimentos, Tecnologia 
Sucroalcooleira), Técnico em 
Secretariado, Técnico em Se-
gurança do Trabalho, Tradutor 
Intérprete de Linguagem de Si-
nais, entre outros.

O piso salarial dos servido-
res contratados será inicial-
mente variável de R$ 1.739,04 a 
R$ 3.666,54, acrescido de van-
tagens como vale alimenta-
ção, transporte e incentivo à 
qualificação. Já as jornadas 
de trabalho podem ser de 20, 
25 e 40 horas. As inscrições se 
realizarão somente via inter-
net, de 14h do dia 4 de janeiro 
de 2016 até às 23h59min do 
dia 4 de fevereiro de 2016, no 
site www.idecan.org.br. As ta-
xas de inscrição serão de: R$ 
57, R$ 42 e R$ 30, conforme o 
cargo pretendido.

No Rio Grande do Norte 
está aberto um grande con-
curso público voltado para os 
quadros da Educação do esta-
do. A Secretaria da Adminis-
tração e Recursos Humanos 
(SEARH) e a da Educação e 
Cultura (SEEC) publicaram 
o edital nº 001/2015, cuja fi-
nalidade é preencher 1.400 
cargos efetivos de Professor 
e Especialista em Educação, 
mais formação de cadastro 
reserva, para reforçar o Qua-
dro de Pessoal da SEEC.

O concurso está sob a res-
ponsabilidade do Instituto 
de Desenvolvimento Educa-
cional, Cultural e Assisten-
cial Nacional – Idecan, que 
aplicará provas escritas ob-
jetivas para todos os inscri-
tos, além da avaliação de tí-
tulos. Os novos servidores da 
Educação terão vencimentos 
básicos de R$ 2.013,39, para 
desempenhar suas ativida-

des durante carga horária de 
30 horas por semana. As ins-
crições serão efetuadas via 
internet, das 14h de 9 de no-
vembro até 7 de dezembro 
de 2015, por meio do site do 
Idecan - www.idecan.org.br. 
A taxa única é de R$ 65,00.

As inscrições presenciais 
seguem mesmo prazo e serão 
realizadas de 08h às 17h (ex-
ceto no primeiro dia as ins-
crições, quando se iniciará às 
14h, sem funcionamento aos 
sábados, domingos e feria-
dos), nas Centrais de Aten-
dimento aos candidatos do 
Idecan, a serem instaladas 
nas cidades de Natal, Mos-
soró e Caicó, Estado do Rio 
Grande do Norte, em ende-
reços que serão divulgados 
por meio de Comunicado até 
o início das inscrições. O ho-
rário considerado neste con-
curso é o local do estado do 
Rio Grande do Norte.

Concurso da Educação 
no Rio Grande do Norte

JUDICIÁRIO

TJDFT abre concurso para 
provimento de 80 vagas

O Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Terri-
tórios (TJDFT) abriu edital 
n° 01/2015 de concurso pú-
blico, pelo Cebraspe, para pro-
vimento de 80 vagas e forma-
ção de cadastro de reserva nos 
cargos de Analista Judiciário 
e Técnico Judiciário do Qua-
dro de Pessoal do Órgão. Po-
dem participar candidatos que 
possuam escolaridade inter-
mediária, técnica ou superior. 
No total, são 80 oportunidades 
para profissionais de níveis mé-
dio e superior. Remuneração 
pode ultrapassar os R$ 8 mil.

Os interessados deverão 
realizar a inscrição no site 
www.cespe.unb.br/concur-
sos/tjdft_15_servidor, até o 
dia 8 de novembro de 2015. 
As taxas são de R$ 95 para 
Analista Judiciário e R$ 65 
para Técnico Judiciário. O 
pagamento da taxa de ins-
crição deverá ser efetuado 

até o dia 23 de novembro.
Para o cargo de Analista são 

oferecidas 43 vagas distribu-
ídas entre as áreas/especiali-
dades de Análise de Sistemas, 
Biblioteconomia, Psicologia, 
Suporte em Tecnologia da In-
formação, Medicina (Clínica 
Médica, Ginecologia-Obste-
trícia, Neurologia, Pediatria 
e Psiquiatria), Odontologia, 
Judiciária e Oficial de Justiça 
Avaliador Federal. A remune-
ração mensal para este cargo 
é de R$ 8.863,84 e a jornada 
de trabalho pode variar de 20 
a 40 horas semanais, confor-
me a área/especialidade.

Já para Técnico há um total 
de 37 vagas nas áreas Admi-
nistrativa e de Apoio Especia-
lizado - Especialidades: En-
fermagem e Programação 
de Sistemas. A remunera-
ção oferecida é R$ 5.425,79, 
para uma jornada de tra-
balho de 40 horas semanais.

Concurso para técnico-
administrativo na UFPB

Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o abastecimento de combustíveis nos postos 
não será afetado pela greve dos petroleiros. Segundo o órgão, outras soluções foram tomadas

O 
superintendente da Agên-
cia Nacional de Petróleo 
(ANP), Aurélio Amaral, 
disse ontem não ter re-

cebido, até o momento, informa-
ção sobre interrupção de abaste-
cimento de combustíveis devido 
à greve dos petroleiros. Segundo 
ele, os problemas identificados 
têm sido pontuais e compensados 
por meio de um plano de contin-
gência que prevê, por exemplo, 
autorizações de contratações es-
peciais de distribuidoras, além 
da busca por polos de abasteci-
mentos alternativos.

“Por hora não temos notícia 
de interrupção no abastecimento 
ou no suprimento de combustí-
veis. As distribuidoras continu-
am retirando seu produto e têm 
seus estoques operacionais”, dis-
se Amaral à Agência Brasil. “Na 
Bahia tivemos um ou outro pro-
blema em função da característi-
ca do fornecimento de uma base, 
por via rodoviária, onde houve 
de piquetes”, disse Amaral.

De acordo com o superinten-
dente, nesse caso chegou a ha-
ver interrupção do fornecimento, 
mas não houve desabastecimen-
to. “Eles [os petroleiros] fecha-
ram o acesso, o que dificultou, 
mas aí buscamos outro polo. É 
um custo maior ou uma distân-
cia maior, mas, por hora, o pla-
no de contingência vem funcio-
nando a contento”, acrescentou.

“Estamos sempre monitoran-
do e montando planos de con-
tingência, vendo as consequên-
cias, a produção das refinarias e 

Greve não afetará
o abastecimento

as retiradas de distribuidoras. A 
situação é de certa normalidade. 
Enquanto as refinarias estiverem 
produzindo, é vida normal que 
seque. Enquanto tiver [refina-
ria] produzindo, se tem forne-

cimento”, acrescentou.
Amaral explicou que a ANP 

não qualquer ingerência sobre 
as negociações trabalhistas  en-
volvendo a Petrobras e os petro-
leiros. “O que nos cabe é adotar 

O que nos cabe é adotar ações para 
manter abastecimento na normalidade. O 
acompanhamento da agência é no sentido de 
solicitar medidas para mitigar os efeitos da greve, 
e nossa preocupação é garantir o abastecimento

Aurélio Amaral, superintendente da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) 

ações para manter abastecimen-
to na normalidade. O acom-
panhamento da agência é no 
sentido de solicitar medidas 
para mitigar os efeitos da gre-
ve, e nossa preocupação é garan-
tir o abastecimento”, explicou.

O Ministro de Minas e Ener-
gia, Eduardo Braga, também co-
mentou o assunto. “Essa conver-
sa está restrita à Petrobras e ao 
sindicato. Óbvio que o ministério 
está monitorando, bem como a 
ANP, com a atenção que o assun-
to merece. Não temos nenhuma 
sinalização de risco de desabas-
tecimento. Com relação à produ-
ção, há efetivamente uma queda 
na produção nas plataformas, de 
12% a 15%”, disse Braga.

Algumas cidades do interior do estado do Maranhão tiveram problemas no abastecimento de combustíveis

No Brasil, mais de 100 mi-
lhões de processos tramitam na 
Justiça, afogando os tribunais e 
ocasionando, em sua maioria, 
um tempo considerável para se-
rem solucionados, além de custas 
processuais elevadas.  Por conta 
da burocracia e morosidade do 
Judiciário brasileiro, formas al-
ternativas de solucionar ou ne-
gociar conflitos, seja de pessoas 
físicas ou jurídicas, já são ado-
tadas no país com muito suces-
so, como é o caso dos Centros, 
Câmaras e Serviços de Concilia-
ção, Mediação e Arbitragem, que 
caminham para uma mudança 
mais significativa: a instituição 
de políticas públicas favoráveis 

no sentido de solucionar con-
flitos de maneira extrajudicial.

No âmbito dos pequenos ne-
gócios, o Sebrae e a Confedera-
ção das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil traba-
lham em parceria há 15 anos, bus-
cando inserir uma nova cultura 
de negociação e conciliação de 
conflitos nas relações empresa-
riais no país e, principalmente, 
evitando que novos processos 
judiciais tenham entrada no Ju-
diciário, emperrando ainda mais 
um sistema já congestionado.

Para instituir alternativas de 
solução de conflitos, as duas ins-
tituições, em nível nacional, efe-
tivaram convênio e iniciaram o 

Aposentadoria pela fórmula 85/95
aposentadoria integral, que hoje 
está em R$ 4.663,75. Pelo fator 
previdenciário, ela só receberia 
esse valor quando completasse 
60 anos, mesmo assim se tivesse 
contribuído por 33 anos.

Para Leonardo Rolim, ex-secre-
tário de Políticas de Previdência 
Social do governo, a nova regra 
vai beneficiar principalmente as 
mulheres, ao permitir que elas se 
aposentem com 100% do bene-
fício em menor tempo do que o 
atualmente. “Num primeiro mo-
mento, vai haver um represamento 
dos benefícios. As mulheres que 
se aposentariam este ano ou no 
ano que vem, porque já cumpri-
ram 30 anos de trabalho, tendem 

a esperar um pouco mais para 
completar a regra 85. Assim, elas 
receberão o teto em muito me-
nos tempo. A vantagem é muito 
maior para as mulheres do que 
para os homens”, garantiu.

Rolim alerta que, com a nova 
regra, o impacto nas contas da 
Previdência Social vai aumen-
tar. “Hoje, uma mulher contri-
bui 30 anos e recebe o benefício 
durante 29 anos. Ela teria que 
contribuir com 100% do salário 
para essa relação ser sustentá-
vel. Já no caso do homem, são 
21 anos de benefício para 35 de 
contribuição. O ideal seria que 
essa proporção fosse de um ter-
ço nos dois casos”, afirma.

O economista Fabio Klein, 
da Tendência Consultoria, con-
corda que em curto prazo as 
pessoas tendem a adiar a apo-
sentadoria para receber um be-
nefício maior, mas o impacto 
nas contas públicas virá, ine-
vitavelmente, a médio e longo 
prazo. “Calculamos que aumen-
tarão as despesas da Previdên-
cia entre R$ 5 bilhões (0,1% do 
PIB) e R$ 20 bilhões (0,4% do 
PIB) numa média anual. O im-
pacto é crescente ao longo do 
tempo. A fórmula 90/100 que 
o governo queria implantar de 
imediato teria efeito nulo, mas 
a progressiva com certeza vai 
aumentar o deficit”, assegurou.

ALTERNATIVA

Mediação de conflitos nos negócios  
processo no ano 2000 pela via da 
sensibilização. “Até 2005, o obje-
tivo da primeira fase do convê-
nio foi mostrar que existia uma 
outra vertente para a resolução 
de litígios e conflitos, que partia 

do diálogo e negociação com as 
partes envolvidas, tendo como 
foco a celeridade dos processos 
judiciais”, informa o represen-
tante do Sebrae Nacional, Gil-
berto  Socoloski.
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URBANO
MINHA CASA, MINHA VIDA   

Cerca de 1.500 famílias foram 
contempladas com casas no Residencial 

Amendoeira IV. Solenidade de entrega foi 
realizada no Maracanã, zona rural, com a 

presença do prefeito de São Luís.
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INSEGURANÇA ALIMENTAR

População disputa peixe 
descartado que iria para o lixo
Em meio à sujeira, lixo e urubus, para garantir a alimentação, várias pessoas disputam diariamente a sobra dos peixes da Feira do Portinho que 

seriam descartados no lixo.  Vigilância Sanitária está elaborando um cronograma de fiscalizações para fazer um levantamento da situação

GLADYS ALVES

M
ilhares de peixes são 
desperdiçados duran-
te a semana na feira im-
provisada do Portinho 

ao lado Mercado do Peixe, próxi-
mo ao Terminal da Integração, no 
Aterro do Bacanga. Os peixes que 
não são comercializados duran-
te a madrugada acabam sendo 
descartados pelos distribuidores 
e colocados no lixo diariamente. 
Sabendo do fato, várias pessoas 
estão indo ao local para garantir 
a alimentação e disputam os pei-
xes de várias espécies que teriam 
como destino o lixo. 

Enquanto a movimentação no 
mercado ao lado acontece, as pes-
soas vão chegando com seus bal-
des e formando uma fila à espera 
da sobra dos peixes no Portinho. 
Vendedores e consumidores divi-
dem espaço com o lixo, a lama e 
urubus que se alimentam dos res-
tos de alimentos que são jogados 
no local. A sobra dos peixes fica 
acondicionada em caixas de iso-
por e de plástico que são coloca-
das no chão pelos distribuidores, 
o que causa uma grande disputa 
entre os carentes que lutam para 
conseguir o alimento.

Dona Maria da Silva, moradora 
do Anjo da Guarda, contou que antes 
não frequentava a feira com tanta 
assiduidade, porém, o pai morreu 
recentemente e a família está pas-
sando por uma situação muito difícil. 
E, por conta disso, atualmente, tem 
ido ao mercado praticamente todos 
os dias para garantir o pão de cada 
dia. Já Wellingtoin Almeida relatou 
à reportagem de O Imparcial que, 
todas as vezes que está desempre-
gado, ele recorre à feira improvisa-
da para sustentar a família, sempre 
às quinta-feira e  aos sábados. Para 
garantir o sustento, ele chega bem 
cedo para ajudar a fazer alguns car-
regamentos, espécie de "bicos", e 
como recompensa, ganhar o peixe 
e mais um trocado para levar para 
casa. Ele descreveu que o peixe que 
iria ser descartado dá para ser con-
sumido por mais dias.  É todo esca-
lado e salgado para preservar sua 
consistência. “Agradeço por eles nos 
darem os peixes que não servem 
mais para vender, pois já garante a 
alimentação da semana. A situação 
está difícil, o jeito é pedir pra sobre-
viver. Felizes de nós que temos um 
lugar aonde recorrer”, desabafou.

Para evitar desperdício

O presidente da Associação dos Dis-
tribuidores de Pescados e Mariscos 
de São Luís (ADPEMASL), Manoel 
Paixão, afirmou que, para evitar o 
grande desperdício do pescado, os 
distribuidores decidiram fazer uma 
triagem antes de colocar os peixes 
no lixo. Manoel Paixão destacou que, 
se não fosse essa medida, centenas 
de peixes seriam desperdiçados to-
das as manhãs, principalmente no 
período de safra. Aqueles que ainda 
podem ser aproveitados são doa-

dos para centenas de pessoas que 
passam por aqui. “Antes, os peixes 
eram colocados diretamente nos 
contêineres, e então era uma grande 
bagunça, havia pessoas que entra-
vam dentro do depósito e reviravam 
o lixo para adquirir os peixes. Por 
essa razão, decidimos doar os que 
ainda estão em boas condições e co-
locar o resto no lixo. Mesmo assim, 
ainda há alguns que chafurdam o 
lixo”, disse o distribuidor.

 Movimentação

A feira do Portinho, como é co-
nhecida popularmente, funciona 
de segunda-feira a segunda-feira, 
ou seja, todos os dias. Os distri-
buidores chegam ao local a partir 
das 23h, começam a descarregar os 
caminhões e montar suas bancas. 
Geralmente, são caixas de isopor 
vazias que são colocadas no chão 
com o fundo para cima e sobre elas 

uma lona de plástico preto, onde 
o pescado é colocado em exposi-
ção.  A movimentação maior acon-
tece de terça-feira a domingo. A se-
gunda feira é considerada o dia que 
tem pouco movimento. De acordo 
com Manoel Paixão, os vendedores 
(peixeiros, como são popularmen-
te chamados) começam a chegar 
à feira por volta de 1h.  Já os con-
sumidores começam a chegar às 
3h e fluxo de pessoas duram até 
as 7h. Ele acrescentou que alguns 
peixes que são comercializados são 
de várias partes do Maranhão, ou-
tros do Pará, como do município 
de Santarém, ou de Manaus, além 
de outros estados. “São peixes da 
água doce e salgada. A maioria vem 
de açudes (viveiros). Os preços va-
riam de acordo com a qualidade do 
peixe. Podemos encontrar peixes a 
partir de R$ 2,50 até R$ 12  o quilo”, 
explica Manoel Paixão.

A gente tem que 
andar por dentro 
da água suja de 
peixe, as pernas 
ficam sujas, 
ainda temos que 
dividir espaço 
com muita 
sujeira e com os 
urubus que ficam 
rodeando o local

Vera Lins, 
dona de casa

Antes, os peixes 
eram colocados 
diretamente nos 
contêineres, e 
então era uma 
grande bagunça, 
havia pessoas que 
entravam dentro do 
depósito e reviravam 
o lixo para adquirir 
os peixes. Por essa 
razão, decidimos doar 
os que ainda estão 
em boas condições 
e colocar o resto no 
lixo. Mesmo assim, 
ainda há alguns que 
chafurdam o lixo

Manoel Paixão, 
presidente da 
Associação dos 
Distribuidores de 
Pescados e Mariscos de 
São Luís (ADPEMASL) Peixes de várias espécies da água doce e salgada que seriam jogados no lixo têm sido fonte de alimentação de muitas famílias carentes da cidade 

Presença de urubus, que descansam nas caixas de isopor onde ficam os peixes, é constante na Feira do Portinho 

HONÓRIO MOREIRA/FOTOS/DAPRESS

Órgãos
envolvidos

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento (Semapa),  a Feira do Portinho não é gerida pela 
administração municipal. E que a sua manutenção é de responsabilidade 
dos próprios comerciantes.
Já  a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) 
informou por meio de nota que realiza diariamente a remoção de 
resíduos na Feira do Portinho. Além disso, as equipes fazem o serviço de 
manutenção da limpeza, com varrição e catação de resíduos descartados 
irregularmente no mercado e em seu entorno. A Semosp comunicou ainda 
que a lavagem da feira é realizada regularmente, em dias alternados.
 Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), 
a Vigilância Sanitária está elaborando um cronograma de iscalizações, 
que inclui a área conhecida como Feira do Portinho. A Semus reforçou 
que a feira já recebeu iscais do órgão que, na ocasião, veriicaram as 
condições nas quais os produtos são repassados aos consumidores. 
A secretaria esclareceu ainda que o comerciante que for lagrado 
revendendo alimentos sem os cuidados necessários de manuseio 
poderá ter o produto apreendido.

Ambiente sujo e
 com mau cheiro

Tanto consumidores,  
quanto vendedores, re-
clamam da desorganiza-
ção, do lixo e dos urubus 
que também fazem parte 
do cenário da feira. O local 
está em péssima condição 
de higiene, com muito lixo 
e água das caixas de peixe 
escorrendo pelo chão. Ou-
tra reclamação é mau chei-
ro que é forte e incomoda 
bastante quem vai até o lo-
cal para comprar o pescado.

A dona de casa Vera Lins 
falou que uma vez por se-
mana vai ao Portinho com-
prar peixe para a semana. 
Ela reclamou do local, disse 
que a cada dia só  piora, mas 
os preços acabam falando 
mais alto. “A gente tem que 
andar por dentro da água 
suja de peixe, as pernas fi-
cam sujas, ainda temos que 
dividir espaço com muita 
sujeira e com os urubus que 
ficam rodeando o local per-
manentemente”, disse.

O presidente da ADPE-
MASL afirmou que a vigi-
lância sanitária faz visto-
ria e admite que há muita 
sujeira no local,  e que eles 
tentam limpar o máximo 
possível todas as manhãs 
quando acaba a feira. Segun-
do ele, a prefeitura realiza 
uma lavagem uma vez por 
semana no local, que para 
ele não seria o suficiente. 
Manoel acrescentou que 
existe um projeto para o 
Portinho.
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MINHA CASA, MINHA VIDA

Prefeito entrega 
mais 300 residências

Cerca de 1.500 famílias foram contempladas com casas no Residencial Amendoeira IV pela 
Prefeitura de São Luís. Solenidade de entrega foi realizada no Maracanã, zona rural da capital

O 
prefeito Edivaldo des-
tacou o ato de entrega 
das chaves de 300 novas 
unidades habitacionais 

do Residencial Amendoeira IV 
às famílias contempladas pelo 
programa “Minha Casa, Minha 
Vida”, ontem, como uma ação de 
grande alcance social por repre-
sentar a mudança de realidade 
de muitas famílias ludovicenses 
e por demarcar uma nova eta-
pa na expansão urbanística da 
cidade.

“Já entregamos mais de 8 mil 
habitações em São Luís, nessa 
parceria importante com o gover-
no federal, imbuídos na missão 
desafiadora de reduzir o déficit 
habitacional em nossa capital, 
que já atingiu patamares signi-
ficativos de redução. Adquirir a 
casa própria é o grande sonho 
de toda família, e nós ficamos 
sempre muito felizes em par-
ticipar da concretização desse 
objetivo”, disse Edivaldo.

A solenidade de entrega das 
casas foi realizada no local do 
empreendimento, no Maraca-
nã, área de interesse social da 
capital maranhense. O diretor de 
Habitação e vice-presidente da 
Caixa em exercício, Teotônio Re-
zende, participou da cerimônia.

Com a entrega de mais es-
sas 300 unidades, a Prefeitura de 
São Luís avança a passos largos 
e ininterruptos na condução de 
sua política habitacional e com-
prova o êxito do programa Minha 
Casa, Minha Vida na capital ma-
ranhense, com a implementação 
das políticas públicas voltadas 
ao setor, visando à melhoria da 
qualidade de vida das famílias lu-
dovicenses e à redução do déficit 
habitacional na capital. A Prefei-
tura já entregou 8.155 mil uni-
dades habitacionais só nos dois 
primeiros anos da atual gestão.

EMPREENDIMENTO

O Residencial Amendoeira IV vai 
beneficiar cerca de 1.500 famílias. 
Esta é a última etapa de entrega do 
empreendimento, que, somadas 
às etapas I, II e III, totaliza 1.600 
casas entregues. Cada unidade 
habitacional possui dois quar-
tos, sala, cozinha e banheiro. Os 
residenciais Amendoeira I, II e III 
foram entregues em agosto des-
te ano durante cerimônia com a 
participação do prefeito Edival-
do, da presidente Dilma Rousse-
ff e do governador Flávio Dino. 
Todas as etapas do empreendi-
mento contam com infraestru-
tura como estação de tratamento 
de água e esgoto, espaço de lazer 
com quadra, playground, anfi-
teatro ao ar livre, posto policial 
e já está prevista a construção 
de uma escola.

Cada unidade 
habitacional possui 
dois quartos, sala, 
cozinha e banheiro 

Na entrega das 300 casas, prefeito Edivaldo Júnior ressaltou que ato vai ajudar a reduzir o déficit habitacional

NOVAS HABITAÇÕES

Presente à solenidade de entre-
ga das casas, o diretor de Habi-
tação e vice-presidente da Caixa 
em exercício, Teotônio Rezende, 
ressaltou a parceria institucional 
entre os entes para a execução 
dos projetos de interesse social 

casados, eles veem na nova 
moradia um sinal de mudança 
em suas vidas. “Vamos sair do 
aluguel e passar a morar na 
nossa própria casa. Estamos 
todos muito felizes”, come-
morou Karliane.

O secretário municipal de 
Urbanismo e Habitação, Dio-
go Lima, destacou a celerida-
de na execução dos projetos 
habitacionais em São Luís, 
que cumpre todos os prazos 
de construção e entrega das 
unidades contratadas pelo 
município. “Só neste ano fo-
ram entregues 6 mil unidades 
e temos ainda muitos empre-
endimentos em construção. A 
prefeitura tem envidado esfor-
ços no sentido de manter um 
ritmo de contratação, cons-
trução e entrega funcionan-
do paralelamente, para que 
consigamos ter sempre ha-
bitações a entregar e, assim, 
reduzir gradativamente o dé-
ficit habitacional na capital”, 
disse o secretário.

UNIDADES
HABITACIONAIS

Além das unidades do Resi-
dencial Amendoeira entre-
gues ontem, a Prefeitura de 
São Luís já entregou 8.155 mil 
unidades habitacionais. En-
tre essas estão as 3 mil uni-
dades do Residencial Ribei-
ra, entregues em maio deste 
ano, com 1.592 casas e 1.408 
apartamentos, que beneficia-
ram cerca de 11 mil pessoas. 

Também estão incluídos 
no pacote de unidades habi-
tacionais entregues pela Pre-
feitura de São Luís o residen-
cial Piancó VII e VIII, com 496 
unidades residências, sendo 
que 108 foram destinadas a 
atender famílias de área de 
risco do Sá Viana inscritas no 
Programa Bacia do Bacanga 
- contratado pela Secretaria 
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe) junto ao Ban-
co Mundial; Residencial Nova 
Aurora, com 1.440; Residen-
cial Recanto Verde, com 992; 
Residencial São José 5, com 
247 casas; Residencial Santo 
Antônio, com 720; e os resi-
denciais Amendoeira I, II e II, 
com 1.300 ao todo.

Até dezembro, será entre-
gue o Residencial Luiz Bacelar 
com 1.000 unidades habita-
cionais. E em 2016 serão en-
tregues também o Residencial 
Vila Maranhão (1, 2, 3, 4, 5 e 
6), com 1.488 apartamentos 
ao todo; Eco Tajaçoaba, com 
mil unidades de casas; e Pian-
có (1, 2, 3, 4, 5 e 6), com 1.344 
apartamentos.

e destacou a realização da tercei-
ra fase do programa ‘Minha Casa, 
Minha Vida’, que prevê a constru-
ção de mais 3 milhões de unidades 
habitacionais em todo o país. “O 
mais importante é que os proje-
tos são executados sem levar em 
conta ideologias políticas e parti-
dária, mas apenas a necessidade 
que cada cidade apresenta”, disse 
o diretor da Caixa.

Na terceira fase do programa 
“Minha Casa, Minha Vida”, con-
forme já havia anunciado a pre-
sidente Dilma Rousseff, durante 
sua visita a São Luís, o Maranhão 

será beneficiado com 160 mil no-
vas unidades habitacionais em di-
versos municípios, dentre as quais 
São Luís está incluído.

ENTREGA

Em ato simbólico, foram entre-
gues as chaves das casas aos mo-
radores contemplados Maria das 
Neves Oliveira, Elizabeth Nunes 
e Marinalva Silva Carreiro. Ao re-
ceber das mãos do prefeito Edi-
valdo a chave de sua nova mo-
radia, a dona de casa Marinalva 
Silva comentou a emoção que 

sentia no momento. “Eu mora-
va em um casebre na palafita do 
Ipase. Não tenho nem palavras 
para descrever a felicidade que 
sinto agora. Ter uma casa digna 
para morar com meus seis filhos 
sempre foi meu grande sonho”, 
disse ela.

Após o descerramento da pla-
ca de entrega das unidades, o 
prefeito Edivaldo, acompanhado 
das autoridades presentes ao ato, 
realizou visita às instalações de 
uma das casas entregues, perten-
cente ao casal contemplado Jo-
simar e Karliane Araújo. Recém-

A 46ª edição da Festa da Ju-
çara contará, neste domingo 
(8), com a apresentação da can-
tora Luciana Pinheiro, às 19h, 
no palco principal. E ainda, o 
show de Albert Abrantes, o ca-
curiá Adolescentes Seguidores 
de Cristo, entre outros. A Pre-
feitura de São Luís, por meio da 
Fundação Municipal de Cultura 
(Func), e o Governo do Estado 

são apoiadores do festejo, que 
acontece no Parque da Juçara, 
no Maracanã, até o dia 15 de 
novembro.

Com mais de 20 anos de car-
reira iniciada em corais da ci-
dade, Luciana já fez vocal para 
artistas de renome, como Zeca 
Baleiro, Antônio Vieira, Chico 
Maranhão, entre outros, e já 
conquistou várias premiações 

em festivais, a exemplo do Fes-
tival Universitário de Reggae 
(Unireggae). Em 2001, ganhou 
o troféu Talento da Noite, no 
Prêmio Universidade promo-
vida pela Rádio Universidade.

A programação no palco 
principal tem início ao meio 
dia, com show de Albert Abran-
tes. Às 18h sobe ao palco o ca-
curiá Adolescentes Seguidores 

de Cristo e, às 20h, o tambor de 
crioula Pai Velho Maracujá do 
Maracanã.

No palco lateral do parque 
acontecem os shows de música 
romântica e seresta. A banda de 
forró Aperta o Play sobe ao pal-
co às 16h para cantar sucessos 
do gênero musical nordestino. 
Em seguida, entra em cena o 
cantor Jean e banda.

TRADIÇÃO

Shows são destaques da 46ª edição da Festa da Juçara
FESTA

A Festa da Juçara é uma realização da Associação 
dos Amigos do Parque da Juçara, em parceria com a 
Prefeitura de São Luís, por meio da Fundação Municipal 
de Cultura (Func), e apoio das secretarias municipais de 
Turismo (Setur), de Urbanismo e Habitação (Semurh), 
de Saúde (Semus), Governança Solidária e Orçamento 
Participativo (Semgop), Polícia Militar e o Governo do 
Estado.

Já entregamos mais 
de 8 mil habitações 
em São Luís, nessa 
parceria importante 
com o governo 
federal, imbuídos na 
missão desafiadora 
de reduzir o déficit 
habitacional em 
nossa capital, que já 
atingiu patamares 
significativos de 
redução. Adquirir 
a casa própria é o 
grande sonho de toda 
família, e nós ficamos 
sempre muito felizes 
em participar da 
concretização desse 
objetivo

Edivaldo Holanda 

Junior, prefeito de São 
Luís
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SAMPAIO

DESISTÊNCIA
Uma das preocupações da reunião de ontem, na FMF, foi 
a possibilidade da desistência de algum dos clubes. Ficou 
definido que os melhores colocados da Série B do Campeonato 
Maranhense herdarão essas vagas. Com isso, Marília e Babaçu, 
segundo e terceiro colocados da Segundinha, respectivamente, 
são os suplentes caso haja alguma desistência.

BRASILEIRÃO
BRASILEIRO SÉRIE B
HOJE
17h
Criciúma-SCx Botafogo-RJ 
Bahia-BA x Santa Cruz-PE
Macaé-RJ x Vitória-BA
Náutico-PE x Paraná-PR
21h
Sampaio Corrêa-MAxOeste-SP
CRB-ALx Atlético-GO

BRASILEIRO – SÉRIE A
HOJE
17h
Internacional-RSx  Ponte Preta-SP
19h30
Corinthians-SPx Coritiba-PR
Atlético-PR x Avaí-SC
21h
Fluminense-RJx Chapecoense-SC

DOMINGO
17h
Palmeiras-SPx Vasco da Gama-RJ
Flamengo-RJ x Goiás-GO
Cruzeiro-MGx  São Paulo-SP
Figueirense-SCx Atlético-MG
18h
Joinville-SC x Santos-SP
19h30
Sport-PE  xGrêmio-RS

GEORGE RAPOSO

N
a busca por alcançar G4 
da Série B do Brasileiro, 
o Sampaio Corrêa en-
frenta o Oeste, hoje, às 

20h, no Estádio Castelão, em jogo 
válido pela 34ª rodada. O time 
tem chances de conseguir seu 
objetivo, caso consiga uma vi-
tória e  haja tropeço do Bahia.

O Tricolor ocupa o sexto lu-
gar, com 53 pontos, um a menos 
que Bahia e Bragantino, mas o 
último já atuou nesta rodada. O 
Oeste ocupa apenas o 14º lugar 
com 41 pontos e ainda corre ris-
co de rebaixamento.

Para conseguir entrar no gru-
po dos quatro primeiros, o Sam-
paio precisa vencer e torcer para 
que o Bahia não supere o San-
ta Cruz, na Arena Fonte Nova. 
Outra partida para o torcedor 
tricolor assistir com atenção é o 
confronto entre Náutico e Para-
ná, na Arena Pernambuco, pois 
em caso de um tropeço hoje, em 
São Luís, os maranhenses po-
dem ser superados pelo Timbu 
na classificação.

O Oeste venceu duas das úl-
timas cinco partidas que dis-
putou, incluindo o triunfo por 
1 a 0 diante do Luverdense na 
33ª rodada, jogando em casa, 
quando praticamente acaba-
ram as chances de acesso do 
time mato-grossense.

O Sampaio está invicto há 
três partidas e saiu vitorioso 
dos dois últimos jogos, quando 
superou Paysandu e ABC. Vale 
lembrar que o time maranhense 
ainda não conseguiu emplacar 

Ontem, após reunião com os 
clubes, a Federação Maranhense 
de Futebol (FMF) definiu a fórmula 
de disputa do Campeonato Ma-
ranhense de 2016. A competição 
será disputada em dois turnos com 
dois grupos de quatro equipes, e 
apenas um time será rebaixado.

Com o sorteio das chaves, Moto 
e Sampaio ficaram no Grupo A jun-

tamente com Araioses e São José, 
enquanto o Grupo B terá o Mara-
nhão, que retorna à elite estadu-
al, o atual campeão Imperatriz e 
também Cordino e Santa Quitéria.

Vale ressaltar que Sampaio 
e Maranhão foram os cabeças-
de-chave da competição por se-
rem os melhores maranhenses 
no ranking nacional de clubes 

da CBF. Após essa definição, os 
demais integrantes dos grupos 
foram selecionados por sorteio.

O Campeonato Maranhen-
se começa no dia 31 de janeiro 
e terá sua decisão no dia 8 de 
maio. O campeão e o vice terão 
vaga garantida na Copa do Bra-
sil e Copa do Nordeste de 2017, 
assim como o melhor colocado, 

excetuando o Sampaio Corrêa, 
disputa a Série D do Campeo-
nato Brasileiro de 2016.

Fórmula

Os oito times serão divididos 
em dois grupos, e no primeiro 
turno, as equipes jogam entre si 
dentro da própria chave classi-

ficando-se os dois melhores de 
cada para a semifinal.  No segun-
do turno, os times de uma cha-
ve enfrentam os da outra chave 
novamente classificando duas 
equipes de cada grupo.

Caso um time vença os dois 
turnos, será declarado campeão, 
mas caso uma equipe diferente 
vença cada um dos turnos ha-

verá uma decisão em dois jogos 
para definir o título.

Os clubes terão até o dia 30 
de novembro para apresentar, 
formalmente, uma proposta de 
alteração do regulamento da 
competição. Após essa data, o 
regulamento será homologa-
do e posteriormente divulga-
do como oficial.

O grande campeão do Bra-
sileirão pode ser definido hoje. 
O Corinthians recebe o Coriti-
ba, às 19h30, na Arena de Ita-
quera. O Timão tem chances 
assegurar o título, matema-
ticamente, nesta 34ª rodada. 
Para isso, precisa vencer em 
casa e torcer para uma der-
rota do Atlético-MG diante 
do Figueirense, amanhã. Já 
o Coritiba está brigando por 
objetivos diferentes. A equipe 
paranaense luta para deixar a 
zona de rebaixamento.

O Corinthians até tentou 
mudar seu jogo para o domin-
go para não ser campeão pela 
'televisão', mas teve seu pedido 
foi recusado pela CBF. O Timão 
é líder isolado, com 73 pontos 
ganhos e a sequência da equipe 
nos últimos jogos mostra bem 

o porquê de o clube estar na 
ponta da tabela. O alvinegro 
venceu seis e empatou um dos 
seus últimos sete jogos.

O Coritiba luta para sair da 
zona do desespero. O Verdão 
está em 18º, com 34 pontos, 
um a menos que o Avaí, pri-
meiro time fora do Z4. Ao con-
trário do Corinthians, que não 
perdeu nos ltimos sete jogos, 
o Coxa conseguiu sua última 
vitória há sete rodadas. De-
pois disso, foram cinco der-
rotas e um empate.

O Corinthians já tem elenco 
confirmado para a partida. A 
equipe irá parao jogo com for-
ça máxima. Com o desgaste de 
seu elenco durante a tempora-
da, o Timão quer antecipar o 
título para dar descanso a seus 
principais jogadores. 

 Participantes  PG  JG  VI  EM  DE  GP  GC  SG  %A
1ºCorinthians-SP  73 33 22 7 4 61 25 36 73.7
2ºAtlético-MG   62 33 19 5 9 56 39 17 62.6
3ºGrêmio-RS                59 33 17 8 8 47 29 18 59.6
4ºSantos-SP                53 33 15 8 10 54 38 16 53.5
5ºSão Paulo               53 33 15 8 10 43 35 8 53.5
6ºInternacional-RS         50 33 14 8 11 34 36 -2 50.5
7ºPonte Preta-SP           50 33 13 11 9 40 35 5 50.5
8ºSport-PE               49 33 12 13 8 49 35 14 49.5
9ºPalmeiras-SP              48 33 14 6 13 54 42 12 48.5
10ºCruzeiro-                  45 33 12 9 12 35 31 4 45.5
11ºFlamengo-RJ  44 33 14 2 17 39 46 -7 44.4
12ºFluminense-RJ  43 33 13 4 16 34 42 -8 43.4
13ºAtlético-PR       43 33 12 7 14 34 39 -5 43.4
14ºChapecoense-SC 40 33 10 10 13 29 36 -7 40.4
15ºFigueirense-SC  36 33 9 9 15 32 46 -14 36.4
16ºAvaí-SC                35 33 9 8 16 32 53 -21 35.4
17ºGoiás-GO          34 33 9 7 17 32 38 -6 34.3
18ºCoritiba-PR               34 33 8 10 15 24 39 -15 34.3
19ºJoinville-SC       30 33 7 9 17 24 39 -15 30.3
20ºVasco da Gama 30 33 7 9 17 22 52 -30 30.3

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

AGENDA ESPORTIVA

Corinthians pode ser campeão hoje à noite 

Tricolor enfrenta Oeste-SP,  no Estádio Castelão, na esperança de alcançar o grupo dos quatro melhores da Série B do Brasileiro no final da rodada

Para continuar na briga
FICHA TÉCNICA

OESTE

SAMPAIO
Rodrigo, Daniel Damião, Luiz Otávio, Plínio 
e Raí; Léo Salino, Diones, Nádson, Válber e 
Edgar; Jheimy. Técnico: Léo Condé

Sampaio Corrêa x Oeste
Local: Castelão, São Luís (MA)
Data: 7 de novembro de 2015 (sábado)
Horário: 20h (São Luís)
Árbitro: Paulo H SchleichVollkopf (MS)
Assistentes: Leandro dos Santos Ruber-
do (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)

Leandro Santos, Flávio Meneses, Júnior Lopes, 
Daniel Gigante e Fernandinho; Guilherme 
Amorim, Betinho, Renan Mota e Mazinho; 
Rodriguinho e Patrick Silva. 
Técnico: Renan Freitas.

CAMPEONATO 2016

Moto e Sampaio ficam no mesmo grupo do Estadual

uma sequência de três vitórias 
consecutivas.

Escalação

O técnico Léo Condé determi-
nou que os treinos de quarta e 
quinta-feira fossem realizados 

com portões fechados ao públi-
co e à imprensa, e aproveitou 
esse momento para realizar al-
guns trabalhos para surpreen-
der o adversário.

“Fizemos trabalhos táticos, 
ensaiamos algumas jogadas, bola 
parada, escanteio, falta e algumas 

movimentações que acho que 
a gente pode aproveitar dentro 
daquilo que observamos, dian-
te do Oeste”, afirmou.

O atacante Edgar retornou 
da suspensão que o tirou da par-
tida diante do ABC e deve ser a 
novidade no lugar de Henrique 

no ataque tricolor. Com a ma-
nutenção do restante da equi-
pe, essa deve ser a única modi-
ficação promovida por Condé.

Tabu

Na curta história do confronto 

entre Sampaio e Oeste, o time 
maranhense ainda não conse-
guiusuperar o adversário pau-
lista. Ao todo são dois empates e 
uma vitória do time rubro-negro.

Em 2014, pela Série B, foram 
disputados dois jogos e em am-
bos o placar terminou empata-
do. Em São Luís, foi um 2 a 2 en-
quanto em Itápolis nenhum dos 
times balançou as redes.

No primeiro turno dessa edi-
ção, na 15ª rodada, o Oeste le-
vou a melhor por 1 a 0 em jogo 
disputado no Estádio José Libe-
ratti, em Osasco. Mazinho foi o 
autor do gol marcado pelos do-
nos da casa.

Técnico Léo Condé  vai poder contar com a volta de Edgar para reforçar o ataque tricolor nesta noite, contra  a equipe do Oeste, no Estádio Castelão  
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STOCK CAR

CORRER OU 
CORRER
SANDRO MENDES (ADMINISTRADOR E ATLETA)

COM A MÃO DIREITA

Quem chegou a Porto Ale-
gre logo imaginou um fim de 
semana difícil para a Stock Car 
em Tarumã, palco da penúltima 
rodada do ano. A lembrança da 
edição de 2014, quando houve 
um atraso de cinco horas para 
o início da rodada dupla, ainda 
segue bem fresca na cabeça de 
quem trabalha no circo.

Por isso, o fato de nenhum 
pingo ter caído do céu - mesmo 
estando carrancudo pela maior 
parte do dia - foi motivo de festa 
para a pilotada e as equipes, que 
puderam seguir tranquilamen-
te seus cronogramas, apostando 
na previsão do tempo que indica 
pista seca para os próximos dias. 

A programação do dia con-
sistiu de um pequeno shakedo-
wn e uma única sessão de trei-
nos com 50 minutos de pista 
para cada piloto. O mais rápi-
do foi Thiago Camilo, enquanto 
o vencedor da primeira corrida 
de Curitiba, Lucas Foresti, usou 
o dia para resolver alguns pro-
blemas crônicos em seu carro.

"Foi um dia curto, mas bas-
tante proveitoso. Fizemos testes 
gerais, algumas avaliações espe-
cíficas, como uma folguinha que 
existia no pedal do freio, além de 
praticar visando a corrida. Amanhã 
cedo focaremos na classificação 
para podermos repetir os bons 
resultados recentes", completa.

Campeões do 
basquete de rua
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Golden Boys e 
Lance Livre foram 
os vencedores nas 
categorias masculino 
e feminino, 
respectivamente, 
do campeonato 
organizado pela Liga 
Urbana de Basquete 
de Rua do Maranhão

N
a final do Basquete Ma-
ranhense 3×3 no bairro 
Vicente Fialho, em São 
Luís, a equipe Golden 

Boys levou vantagem e foi cam-
peã na modalidade masculina, 
enquanto o Lance Livre sagrou-
se vencedor  na feminina. 

A competição, organizada 
pela Liga Urbana de Basquete 
de Rua do Maranhão (Lubarma),  
levou muita animação e diversão 
para toda a comunidade, com 
a realização de shows ao final 
das partidas, com a participação 
de 38 equipes, divididas entre 
masculino e feminino.

Para o coordenador do “Nós 
na Comunidade”, organização 
comunitária que desde 2007 aju-
da a promover a cultura, esporte, 
arte, profissionalização e educa-
ção, Billy Wesley, o evento pro-

O campeonato mexeu com uma diversidade de 
pessoas, classes e origens, que estão no meio 
do campo, de disputas e concorrências, mas que 
entraram para celebrar um jogo de paz e da alegria

Billy Wesley, coordenador do Nós Comunidde

e concorrências, mas que en-
traram para celebrar um jogo 
de paz e da alegria”, enfatizou.

Para jogadora Ana Caroline Sil-
va, “quando as praças esportivas 
são abertas e os atletas contam 
com apoio do setor público e pri-
vado, a aproximação dos jovens e 
das comunidades com a prática 
esportiva é facilitada, permitin-
do uma alternativa de lazer tanto 
para quem está jogando quan-
to para quem está assistindo”. O 
evento contou com o patrocínio 
da Companhia Energética do Ma-
ranhão (Cemar), via lei Estadual 
de Incentivo ao Esporte e Cultura.

porcionou a celebração da paz 
entre os competidores.

“Apesar de um evento emi-
nentemente jovem, estavam 
nas arquibancadas pais, mães, 
namoradas e amigos, para en-

tender e testemunhar esse ritual 
que tem as ruas como seu palco 
sagrado. O campeonato mexeu 
com uma diversidade de pesso-
as, classes e origens, que estão 
no meio do campo, de disputas 

O Flamengo venceu sua 
primeira partida na edição 
2015/2016 do NBB.  Jogando 
na noite de quinta-feira, no 
Ginásio Pedrocão, em Franca 
(SP), os tricampeões nacionais 
construíram boa vantagem no 
terceiro quarto, controlaram o 
Franca Basquete a partir de en-
tão e conquistaram seu primei-
ro resultado positivo no cam-
peonato, pelo placar de 89 a 65. 
Uma das novidades do clube da 
Gávea para esta temporada, o 
pivô JP Batista foi dominante 
na área pintada francana e dei-
xou a quadra como cestinha da 
partida, com 18 pontos.

Enquanto isso, o CA Paulis-
tano, comandado pelo técnico 
Gustavo De Conti estreou na oi-
tava edição do maior campeo-
nato do país com emocionante 
vitória como visitante sobre o 
Rio Claro Basquete, em pleno 
no Ginásio Felipe Karam, no in-
terior paulista, pelo placar de 74 
a 67.  Quatro atletas da equipe 
alvirrubra registrarem dez ou 
mais pontos na partida: Caio 

Fla vence a primeira partida no NBB

Torres (16), Valtinho (14), Da-
wkins (14) e Gruber (10).

Ontem, no Ginásio Polies-
portivo Henrique Villaboim, em 
São Paulo (SP), EC Pinheiros e 
UniCEUB/Cartão BRB/Brasília 
se enfrentaram, às 19h30 (de Bra-

sília), após o fechamento desta 
página, em partida que abriu a 
segunda parte da segunda ro-
dada da competição.

Além de Pinheiros x Bra-
sília, outros três duelos com-
pletaram a segunda rodada da 

oitava edição do NBB: Banri-
sul/Caxias do Sul Basquete e 
Decisão Engenharia/Minas, às 
20h05, Solar Cearense e São 
José Basketball, às 20h30 (de 
Brasília), e Universo/Vitória e 
Mogi das Cruzes/Helbor.

Pilotos comemoram treino sem chuva

Basquete de rua movimentou a comunidade, com vários  jogos  realizados, com boa presença de público

Lance do jogo entre o Flamengo e Franca,  na  segunda rodada da oitava edição do Novo Basquete Brasil

Autódromo de Tarumã voltará a ser movimentado neste fim de semana

Agenda Local - Eventos Esportivos
Vai acontecer no dia 15/11, a 5ª etapa do Circuito Mara-

nhense de Maratonas Aquáticas e Stand Up Paddle, as ins-
crições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na 
academia de natação Nina. Como já foi dito aqui na coluna, 
a Eu Corro, ainda vai realizar 2 grandes corridas em São Luís 
este ano, são: a Volta da Lagoa, que será realizada dia 12/12, 
com percursos de 5,4K e 10,8K, com largada prevista para às 
16h, e a já tradicional e aguardada, Corrida da Virada, que já 
chega a sua 5ª edição e será realizada no dia 31/12, percur-
sos de 5K, 10K e 15K, com largada prevista para às 06:30h, 
na Praça do Pescador, na avenida Litorânea.

Duetto 50K – Anderson Nogueira 
e Alexandre Nina

Foi mais uma vez um grande sucesso a corrida organi-
zada pelos amigos, Anderson Nogueira e Alexandre Nina, 
o Duetto 50K. O desafio começou exatamente às 15h, lá de 
São José de Ribamar e terminou na Academia Nina de Na-
tação, percurso aí que foi concluindo em pouco mais de 6h, 
de muito suor, força e resistência. Parabéns, mais uma vez 
aos atletas, e sem contar na superação dos amigos Fernan-
do Aragão e Antonio Renato, que completaram o percurso 
e hoje integram o seleto grupo de UltraMaratonistas mara-
nhense. Vamos que vamos....

Indomit Costa Esmeralda Ultra-Trail
O atleta maranhense, José Clementino Junior, está nes-

te momento encarando os 100K de uma das mais difíceis 
provas de montanha do Brasil, o Indomit Costa Esmeralda 
Ultra-Trail. O atleta largou exatamente a meia-noite e deve 
percorrer todo o percurso da prova em 16h, conforme sua 
previsão de chegada. Estamos todos na torcida e vibrando 
por mais essa vitória pessoal do amigo. Vamos pra cima!!!

Estilo de vida pode “desativar” genes 
que causam predisposição a doenças

A expressão “é de família” é comumente ouvida quando 
uma pessoa descobre algum desequilíbrio metabólico, como 
colesterol elevado, triglicerídeos ou outro biomarcador. A 
manifestação alterada dessas características é assimilada 
muitas vezes como algo imutável e um destino certo. A ver-
dade é que apresentamos, sim, um conjunto de genes que 
definem nossa aparência física, capacidade metabólica, ní-
veis de aptidão, susceptibilidade a determinadas condições 
de saúde e até mesmo tendências mentais e psicológicas. 
Apesar de algumas características genéticas serem inalterá-
veis, nem todos os genes que herdamos (para características 
boas ou ruins) são obrigatoriamente manifestados. Uma pes-
soa, ao apresentar um gene que predispõe a um risco para 
desenvolvimento de diabetes tipo 2, por exemplo, não ne-
cessariamente será acometida pela doença ao longo de sua 
vida. Ela apresentará uma tendência maior a desenvolver a 
doença do que outra pessoa que não possua o gene. No en-
tanto, o que fica cada vez mais evidente hoje é que, à medi-
da que o conhecimento da genética avança, um gene não 
muito favorável pode ser “ligado” ou “desligado” com base 
em uma série de fatores, e grande parte desses fatores pode 
ser controlada.  Isso pode ser observado claramente quan-
do analisamos gêmeos idênticos, que apresentam o mate-
rial genético idêntico, mas há casos em que um desenvolve 
determinada doença ou condição e outro não. Se os genes 
são como gatilhos capazes de serem ativados a qualquer 
momento, os gêmeos deveriam desenvolver as mesmas do-
enças nas mesmas fases de vida. No entanto, hoje sabemos 
que essa questão é mais complexa do que anteriormente se 
acreditava.  Os fatores que desempenham um papel impor-
tante na expressão de um gene, sendo ele relacionado a uma 
característica boa ou ruim, são a dieta, estilo de vida (hábi-
tos diários como atividade física ou sedentarismo), estresse, 
exposição à poluição, entre outros. Em essência, a maneira 
como a vida é conduzida, como e onde se vive, determina 
se os genes que você herdou serão expressos na forma de 
doenças ou não. Assim, através do conhecimento dessas ca-
racterísticas e riscos genéticos, é possível implementar um 
plano de saúde e uma prevenção individualizados, o que 
reduz a probabilidade de desenvolvimento de doenças às 
quais se é geneticamente susceptível. Há uma tendência 
muito grande de busca pelo direito à informação, e isso se 
aplica à saúde também. Cada vez mais o processo de pre-
venção e tratamento possui a participação ativa não só dos 
profissionais, mas também dos pacientes. Ao ter em mãos 
o conhecimento de suas características genéticas, os indiví-
duos podem optar por cuidar de sua saúde de uma maneira 
única e muito mais efetiva tendo, em alguns casos, o poder 
de escolher entre a saúde ou a doença.

Ai, meu dedão! Torção de ligamentos 
é comum durante o futebol e corrida

Torcer o dedo do pé durante a prática esportiva é mui-
to comum! Geralmente a entorse dos ligamentos ao redor 
do dedão do pé é muito dolorosa. Embora seja comumente 
associada aos jogadores de futebol que atuam em grama ar-
tificial, a lesão também afeta atletas de outros esportes. Esta 
condição pode surgir ao prender o dedão do pé, por flexões 
repetidas e até mesmo empurrando o dedão do pé com for-
ça ao correr e saltar. Essa lesão ocorre ao redor da articulação 
do dedo grande, que funciona principalmente como uma do-
bradiça para permitir movimentos para cima e para baixo no 
pé. Logo atrás da grande articulação do dedão, na sola do pé, 
temos dois ossos em forma de ervilha embutidos no tendão, 
que ajudam na mobilidade. São chamados de “sesamóides” 
e funcionam como uma roldana para o tendão, constituindo 
uma alavanca quando caminhamos ou corremos. Eles tam-
bém absorvem o peso do corpo. Quando andamos, corremos 
ou sentamos, mantendo os dedos no chão, causando uma hi-
perextensão do dedo do pé, podemos gerar uma entorse nos 
ligamentos que cercam a articulação. A lesão poderá ocorrer 
dependendo da energia colocada, do pés correndo de for-
ma repetida ao longo do tempo ou da força súbita suficiente. 
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MÚSICA
Os Gonzagas 
Os Gonzagas retornam ao palco da Casa das 
Dunas – Avenida Litorânea para apresentação 
neste sábado (7), fazendo um tributo especial ao rei 
do baião, Luiz Gonzaga. E mais: Raimundinho do 
Acordeon e Trio Forró Pegado a discotecagem do DJ 
João Marcos. Ingressos: R$ 40 (lote promocional) 
estão disponíveis na Bilheteria Digital. 

Projeto Música na Praça
De volta à Praça de Alimentação do Shopping da 
Ilha o projeto Música na Praça todas as terças e 
sextas feiras do mês de novembro. As terças-feiras 
serão animadas pelo Grupo Jazzencontros e as 
sextas pelo Pandha S/A, sempre às 19h. Entrada 
franca

Encontro de Fenômenos em Rosário
Neste sábado (7)  na cidade de Rosário com Bruno 
Shinoda que cantará ao lado de Márcia Fellipe e 
Furacão do Forró em uma festa repleta de música 
boa. Local: Lava Jato Vila Pereira, a partir das 22h, 
discotecagem do DJ Rogério Mix. Ingressos à venda 
na Farbras, de Rosário e Bacabeira na Bilheteria 
Digital do Rio Poty Hotel, em São Luís. Informações: 
(98) 3311-1500.
 
Bruno e Marrone
A dupla faz show hoje, dia 7, sábado, no Espaço 
Reserva (Estacionamento do Shopping da Ilha). 
Ingressos: 1º lote - Tapete Vermelho Inteira R$ 140, 
Meia R$ 90, Mesa Ouro - Inteira R$ 170, Meia R$ 
105, Mesa Prata Inteira R$ 110 /Meia R$ 75. Pista 
Normal Inteira R$ 50 | Meia R$ 25. Pontos de Venda 
Bilheteria Digital – Rio Poty Hotel e Shopping da Ilha 
– (98) 3015-3017 e Lojas Claro. Informações: Whatsapp – 
(98) 8320-0001. Realização: 4 Mãos

Alexandre Canto
Alexandre Canto, no palco da AABB, neste domingo, dia 
08 de novembro, acompanhado do maestro Alex Costa, 
a partir das 12h, animando o domingo dos associados 
e convidados com o melhor da música. Informações: 
98804.7731 e 98892.4431

Capital do Samba
Será neste domingo, 8, às 18h, no Largo do Caroçudo, a 
segunda etapa do projeto São Luís, Capital do Samba, 
realizado pelo Grupo Madrilenus. É o evento o Tribuna 
de Samba, com a presença de Madrilenus e convidados 
como, Grupo Sindicato do Samba, Wilson Ilha, Chico 
Chinês,  Geovani Frazão e José Veloso. O evento é aberto 
ao público. Produção: Grupo Madrilenus. Informações: 
98125-9988/98121-0667/98741-5868

BARES & BOATES
Seresta ao Vivo
Todas as Sextas (às 19h) e aos Sábados (12h) no Bar da 
Lú – Avenida Edson Brandão – Anil (em frente a antiga 
sede do Clube Lítero) com a Banda Skema Musical Show. 
Entrada franca
FESTAS& FESTEJOS

Festa Halloween na Pedrita
Neste sábado (7) na Boate Pedrita as 22h30 acontece 
a festa “Halloween do Barbado Ardente”, com 
discotecagens  em todos os ritmos do DJ Patrick Ramos 
e  shows com Kaio Santos diretamente de São Paulo, 
Viviane Dias de Balneário Camboriú, Natasha Ferraz e a 
Miss Gay Cohab 2015 Tayra Wyatt. Ingressos no local. R$ 
20 reais.

La Noche Loca 
Neste sábado, 7, a Villa do Vinho apresenta a festa, La 
Noche Loca com os melhores DJs. Local: Av. São Carlos, 
no Olho D’Agua, a partir das 22h. Atração principal será 
o Projeto Game Over - Deejays e tequileiras - de Teresina 
(PI), pela primeira vez na ilha e mais cinco top deejays: 
Only Fuego, Ana Oliveira, Rivvs, Dyigennes Silva e Raisa 
Marques. Ingressos: R$ 20/meia: R$ 10 à venda nas lojas 
Água de Cheiro (Rio Anil Shopping e Shopping São Luís).

Feijoada do Comerciário 
Neste sábado (7), a Feijoada Dançante do Comerciário 
promete animar o Sesc Deodoro das 13h às 16h. A 
agitação ica por conta da Banda Soul Samba. O grupo 
traz  em seu repertório a alma do black music, a raiz 
musical das Brasileirinhas e a cadência do samba. A 
entrada é gratuita. Informações: 3216-3815/99991-0015

Festa na Feira da Praia Grande
Para comemorar a data a Associação dos Feirantes 
e Trabalhadores no Comércio da Praia Grande, 
realizará no domingo (8) uma grande festa, fazendo 

FILMES

>> DIRETAS

IMPARIMPAR

ALÉM DO TEMPO
Gema agradece Bernardo e Raul por resgatarem Chico. 
Emília revela a Lívia que decidiu se instalar na casa de 
Vitória. Gema afirma que protegerá Chico e dá um 
ultimato em Queiroz. Vitória pede ajuda a Afonso. 
Felipe combina um encontro com Lívia e Dorotéia 
descobre. Felipe e Lívia combinam de conversar com 
Melissa e Pedro. Severa cai em uma armadilha de Me-
lissa. Massimo se desespera com a chegada de suas 
sobrinhas. Dorotéia conta para Melissa que Felipe se 
encontrou com Lívia. Vitória garante a Luiz que não 
deixará sua casa. Bernardo e Emília se encontram.

I LOVE PARAISÓPOLIS
Reprise do último capítulo que foi exibido ontem na 
Rede Globo

A REGRA DO JOGO
Juliano revela a Dante que viu Zé Maria entregar uma 
maleta para Orlando, mas o policial não acredita. 
Adisabeba esconde Zé Maria no Morro da Macaca 
e afirma que conversará com Juliano. Dante se en-
canta com Lara, que finge ser uma prima distante 
de Orlando. Atena arma para que Tóia a flagre na 
cama com Romero. Belisa alerta Dante sobre Orlan-
do e Lara. Úrsula e Duda fazem as pazes. Iraque beija 
Domingas. Indira surpreende Oziel e Tina juntos. A 
laje de Ninfa e Alisson desaba. Juliano pede para en-
contrar Zé Maria e avisa a Dante. Romero descobre 
que Juliano decidiu cooperar com Dante. Zé Maria 
desconfia da armação de Juliano.

DIVULGAÇÃO
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INGRESSOS
 CINESYSTEM: Segunda, Terça e Quarta: Sessões 2D Inteira: R$ 8,00 3D: R$ 10,50 ; Quinta-feira: 2D Inteira R$ 20; meia R$10. Inteira: 3D R$25; meia: R$12,50 Quinta-feira do Beijo: Sessões 2D - R$ 19 (inteira) Sessões Inteira 3D R$ 
24. Sexta, Sábado, Domingo e Feriados: Sessões  2D  - R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) Sessões 3D - R$ 25 (inteira) R$ 12,50 (meia) Informações:  (98) 8126-840/3235 – 6165 CINE PRAIA GRANDE Terça a domingo. R$ 14 (inteira) e R$ 7 
(meia); Sessão Popular: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) para as sessões que iniciam até as 15h30. Segunda-feira, todos todos pagam meia (incluindo Sessão Popular)Sessão Infantil: R$ 5. Alunos dos cursos do Odylo Costa Filho pagam R$ 5 
CINEPÓLIS SÃO LUIS SHOPPING - Seg. e ter. (exceto fer.): R$ 18 (o dia todo) R$ 9 (meia).Qua. (exceto fer.): R$ 11 (o dia todo); Qui. (exceto fer.): R$ 17 (o dia todo), Sex., sáb., dom. e fer.: R$ 19 (matinê) e R$ 21 (noite) Salas 3D - Seg. e ter. 
(exceto fer.): R$ 22 (o dia todo) - Dia Promocional! Todos Pagam Meia. Qua. (exceto fer.): R$ 15 (o dia todo), Qui. (exceto fer.): R$ 22 (o dia todo)Sex., sáb., dom. e fer.: R$ 26 (o dia todo

Re
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>> HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 a 20/04

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

louvação ao santo protetor dos feirantes, São José 
das Laranjeiras, na Feira da Praia Grande, com 
início nas primeiras horas da manhã com uma 
salva de foguetes e romaria até a cidade de São 
José de Ribamar e, festejo durante todo o dia.

Festejos de N.S. da Vitória
Será realizado de 13 a 22 de novembro, na Igreja 
da Sé. Início no dia 13 com terço meditado (17h) 
e missa (18h) Todos os dias a programação se 
repete - exceção aos sábados e domingos, quando 
as missas acontecem às 17h30 (sábado) e 10h e 
17h30 (domingo). No encerramento (domingo, 22), 
a procissão em homenagem à santa acontece logo 
após a celebração das 17h30.

TEATRO
IX Semana Maranhense de Dança no TAA
Tarde de Gala Maranhense I
Hoje, 07(sábado) às 16h – Teatro Arthur Azevedo 
– Rua do Sol, Centro.Espetáculo de dança com 
bailarinas e bailarinos de Companhias, Academias, 
Grupos e Escolas de Dança Maranhense. Produção: 
SECMA. Ingressos: Troca por 1 kg de alimento não 
perecível. Classiicação Etária: Livre

Criança na Dança 1
Neste sábado (7) às 16h – Teatro Alcione Nazaré 
– Praia Grande. Mostra de dança com crianças 
bailarinas e bailarinos de Companhias, Academias, 
Grupos e Escolas de Dança Maranhense. Produção: 
SECMA. Ingressos: Troca por 1 kg de alimento não 
perecível. Classiicação etária: Livre
 
O X - Thiago D’Boque
Neste sábado (7) às 17h – Casa do Maranhão 
– Praia Grande - Performance de dança com 
bailarino do grupo Bemdito Coletivo Artístico. 
Produção: SECMA. Ingressos: Troca por 1 kg de 
alimento não perecível. Classiicação etária: livre
 
A Sagração da Primavera – Igor Stra Vinsky
Hoje, dia 07(sábado) às 18h – Casa do Maranhão 
– Praia Grande - Performance de dança com 
bailarino do grupo Bemdito Coletivo Artístico. 
Produção: SECMA
Ingressos: Troca por 1 kg de alimento não perecível. 
Classiicação Etária: Livre

Criança na Dança 2
Neste sábado (7) às 18h – Teatro Alcione Nazaré 
– Praia Grande - Mostra de dança com crianças 
bailarinas e bailarinos de Companhias, Academias, 
Grupos e Escolas de Dança Maranhense. Produção: 
SECMA. Ingressos: Troca por 1 kg de alimento não 
perecível no dia do espetáculo. Classiicação Etária: 
Livre

Corpos Descartáveis - Yuri Azevedo
Hoje, dia 07(sábado) às 19h – Casa do Maranhão – 
Praia Grande. Performance de dança com bailarino 
do grupo Bemdito Coletivo Artístic. Produção: 
SECMA. Ingressos: Troca por 1 kg de alimento não 
perecível. Classiicação Etária: Livre
 
Noite de Gala Maranhense I

Dia 07(sábado) às 20h - Espetáculo de dança com 
bailarinas e bailarinos de Companhias, Academias, 
Grupos e Escolas de Dança Maranhense (MA) 
– Teatro Arthur Azevedo – Rua do Sol, Centro. 
Produção: SECMA. Ingressos: Troca por 1 kg de 
alimento não perecível. Classiicação Etária: Livre

EVENTOS
3º Festival Maranhense de Animação
Será realizado no Cine Praia Grande e Cine Teatro, 
de 03 a 07 de novembro, em São Luís e mostras 
paralelas em cinco cidades maranhenses (Capinzal 
do Norte, Lima Campos, Pedreiras e Santo Antônio 
dos Lopes) Informações no site https://maranime.
wordpress.com

Feijoada Halleluya 
A Comunidade Católica Shalom de São Luís 
promove domingo (8) a quarta Feijoada Halleluya 
na sede da Associação dos Magistrados do 
Maranhão - Avenida Luís Eduardo Magalhães, 
nº 20 – Calhau, a partir do meio-dia. O cantor 
Lúcio Cordas e banda tocará o melhor da MPB 
e MPM. Ingresso: R$ 25. Crianças de 6 anos a 
11 anos pagam R$ 15 à venda Livrarias Shalom 
Cohajap (Rua 1, Quadra E, nº 16)e Vila Palmeira 
(Rua Gabriela Mistral nº 1001 – Antigo Mosteiro 
Beneditino).Informações:(98) 3248-6856, (98) 
3243-1577.

1ª Festança 
do Boi de 
Sonhos
Será realizada neste sábado 
(7), a partir das 20h, na 
Associação da Caema – São 
Cristóvão. Programação: 
21 h - Sindicato do Samba; 
23h30 - Orquestra Invisível, 
00h30, Forró Alta Tensão. 
Haverá apresentação de 
alguns bailarinos somente 
entre índias, vaqueiros e o 
pajé. Ingressos antecipados 
R$ 10 pelo whats e Mercantil 
Sonhos no São Cristóvão

Que Horas Ela Volta? (Brasil, 2015) Gênero: Drama. Classiicação 
Etária: 12 Anos. Duração: 111 min. Direção: Anna Muylaert. 
Atores: Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas – Sinopse - A 
pernambucana Val se mudou para São Paulo a im de dar melhores 
condições de vida para sua ilha Jéssica. Sessão: 15h - Segunda e 
Quarta

JAMES DEAN - BELO E MALDITO

Cine Praia Grande exibe ilme de James Dean  no período de 8 a 11 de 
novembro. Domingo, dia 8 - 14h - ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE, 
de George Stevens; 
Segunda, dia 9 - 18h - JUVENTUDE TRANSVIADA, de Nicholas Ray; 
Terça, dia 10
18h00 - VIDAS AMARGAS, de Elia Kazan, Quarta, dia 11 às 20h 
- JUVENTUDE TRANSVIADA, de Nicholas Ray. Ingressos: R$ 5

SESSÃO INFANTIL

Alice no País das Maravilhas (EUA) Gênero: Animação. Classiicação 
Etária: Livre. Duração: 75 min. De Walt Disney. – Sinopse - Alice é uma 
garota curiosa e cansada da monotonia de sua vida. Um dia, ao seguir 
o apressado Coelho Branco, ela entra no País das Maravilhas. Lá ela 
conhece diversos seres incríveis, como o Chapeleiro Louco, o Mestre 
Gato, a Lagarta e a Rainha de Copas. Sessão dublada. Domingo: 
16h30. Ingresso: R$ 5

FESTIVAL MARANINE - A partir de terça-feira, dia 3 de novembro, 
até sábado, dia 7,  o Cine Praia Grande exibirá o FESTIVAL MARANIME, 
com dezenas de animações com entrada franca. 

ESTREIA
Depois de Tudo (Brasil, 2015) Gênero: Drama. Classiicação Etária: 
14 Anmos. Duração: 103 min. Direção: João Araújo. Atores: Marcello 
Serrado, Otávio Müller, Maraia Casadevall, Rômulo Estrela, César 
Cardadeiro – Sinopse -  Ney e Marcos são melhores amigos que 
compartilham trabalho, sonhos e desejos, inclusive uma paixão pela 
linda Bebel.UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA. Sala 5 2D Sessões: 
13h20, 15h35, 17h50, 20h10, 22h25 CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPIN. Sala 
2 (Nac) Sessões: 16h15, 18h45, 21h45

A Floresta que se Move (Brasil, 2015) Gênero: Drama. Classiicação 
Etária: 16 Anos. Duração: 95 min. Direção: Vinicius Coimbra. Atores: 
Gabriel Braga Nunes, Ana Paula Arósio, Nelson Xavier, Ângelo Antônio, 
Fernando Alves Pinto – Sinopse - Elias é um bem sucedido executivo 
que trabalha no segundo maior banco privado do Brasil. Ele teve todas 
as oportunidades de sua vida proissional dadas pelo presidente do 
banco, Heitor.CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 1 (Nac) Sessões: 
16h30, 19h15

007 Contra Spectre –  (Reino Unido, EUA, 2015) Gênero: Ação. 
Classiicação Etária: 14 Anos. Duração: 148min. Direção: Sam Mendes. 
Atores: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes – 
Sinopse - Uma enigmática mensagem do passado de James Bond o 
coloca numa investigação sobre uma misteriosa organização criminosa. 
Enquanto M (Ralph Fiennes) enfrenta duras batalhas políticas para 
manter o serviço de inteligência funcionando plenamente, Bond dedica-
se a desvendar o que é Spectre.UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA 
Sala 2 2D. Sessão: 21h. Sala 2D (Dub) Sessão: 18h. Sala 3 XPLUS 2D. 
Sessão: 14h. Sala 3 XPLUS 2D (Dub) Sessões: 17h, 20h.CINESYSTEM 
RIO ANIL SHOPPIN. Sala 1 2D (Dub) Sessões: 18h30, 21h30 – Todos 
os dias. Sala 1 2D (Leg) Sessão: 15h30 – Todos os dias. Sala 6 2D (Dub) 
Sessões: 14h30, 17h30, 20h30 CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 
5 (Dub) Sessões: 13h45, 17h, 20h15. Sala 9 (Dub) Sessão: 15h45. Sala 9 
(Leg) Sessões: 19h, 22h15. Sala 10 (Leg) Sessões: 14h45, 18h, 21h15

EM CARTAZ

Peter Pan 2015 (EUA, 2015) Gênero: Aventura. Classiicação Etária: 
10 Anos. Duração: 111min. Direção: Joe Wright. Atores: Levi Miller (II), 
Garrett Hedlund, Hugh Jackman – UCI KINOPLEX SHOPPIN DA ILHA 
Sala 4 (Dub) Sessões: 13h, 15h20.CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING  
Sala 5 2D (Dub) Sessões: 14h, 18h30 CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING  
Sala 8 (Dub) Sessão: 14h30

Vai que Cola - O Filme (Brasil, 2015) Gênero: comédia. Classiicação 
etária: 12 anos. Duração: 94 min. Direção: César Rodrigues. Atores: 
Paulo Gustavo, Cacau Protásio, Catarina Abdalla, Marcus Majella, 
Samanta Schmutz, Fernando Caruso, Emiliano D´Avila, Fiorella Mattheis, 
Oscar Magrini, Werner Schünemman, Márcio Nieling. – UCI KINOPLEX 
SHOPPIN DA ILHA Sala 4 2D (Nac) Sessões: 17h40, 19h50, 22h 
CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 4 (Nac) Sessões: 15h15, 17h45 
CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 5 2D. Sessões: 15h, 19h30 – 
Todos os dias. 

Hotel Transilvânia 2 (EUA, 2015) Gênero: Aventura. Classiicação 
Etária: Livre. Duração: 90 min. Direção: Genndy Tartakovsky. Atores: 
Adam Sandler, Kevin James, Steve Buscemi – Sinopse - Sequência de 
Hotel Transilvânia, de 2012. UCI KINOPLEX ILHA SHOPPING Sala 6 
3D (Dub) Sessão: 14h.CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 2 (Dub) 
Sessão: 14h10 (A) – somente sábado, domingo e segunda 

Perdido em Marte (EUA, 2015) Gênero: Ficção Cientíica. Classiicação 
Etária: 14 Anos. Duração: 141min. Atores: Matt Damon, Jessica 
Chastain, Kate Mara... – UCI KINOPLEX Sala 6 3D (Dub) Sessão: 22h10 
Sala 6 3D (Dub) Sessão: 19h10 Sala 7 Sessão: 22h CINEPÓLIS SÃO 
LUÍS SHOPPING  Sala 3 2D (Dub) Sessão: 18h50 

Goosebumps: Monstros e Arrepios (EUA, 2015) Gênero: Aventura. 
Classiicação Etária: 10 Anos.Duração: 97min. Direção: Rob 
Letterman. Atores: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush  - UCI 
KINOPLEX SHOPPING DA ILHA Sala 6 3D (Dub) Sessão: 16h. 
CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING. Sala 1 (Dub) Sessão: 14h15. 
Sala 9 (Leg) Sessão: 21h. CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING 
Sala 5 2D (Dub) Sessões: 16h10, 20h50 – Todos os dias

Atividade Paranormal 5: Dimensão Fantasma (EUA, 2015) 
Gênero: Terror. Classiicação Etária: 14 Anos. Duração: 88min. 
Direção: Gregory Plotkin. Atores: Dan Gill, Chloe Csengery, 
Olivia Taylor Dudley – UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA 
Sala 6 3D (Dub) Sessões: 16h10, 20h10.CINESYSTEM RIO 
ANIL SHOPPING Sala 4 2D (Dub) Sessões: 14h50, 17h, 19h10, 
21h2 – Todos os dias. CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING. Sala 8 
(Leg) Sessão: 22h. Sala 8 (Dub) Sessões: 17h10, 19h30 

S.O.S. Mulheres ao Mar 2 (Brasil, 2015) Gênero: Comédia. 
Classiicação Etária: 10 Anos. Duração: 102 min. Direção: Cris 
D’Amato. Atores: Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, 
Fabiula Nascimento, Thalita Caruta – UCI KINOPLEX Sala 7 2D 
(Nac) Sessões: 14h, 16h10, 18h20, 20h30, 22h40 CINÉPOLIS SÃO LUÍS 
SHOPPING. Sala 3 (Nac) Sessões: 15h30, 18h15, 20h45.Sala 6. Sessões: 
16h, 18h30, 21h. CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 3 Sessões: 
14h10, 16h30, 18h50, 21h10 – Todos os dias

O Último Caçador de Bruxas (EUA, 2015) Gênero: Terror. Classiicação 
Etária: 12 Anos. Duração: 106 min. Direção: Breck Eisner. Atores: Vin 
Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood – UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA 
Sala 1 2D (Dub) Sessões: 14h30, 16h45, 19h, 21h15. Sala 8 2D. Sessões: 
17h10, 21h40. Sala 8 2D (Dub) Sessões: 16h55, 19h25CINESYSTEM RIO 
ANIL SHOPPING. Sala 2 2D (Dub) Sessões: 14h, 16h20, 18h40, 21h - 
Todos os dias. Sala 5 Sessões: 17h10, 21h40 – Todos os dias. CINÉPOLIS 
SÃO LUÍS SHOPPING  Sala 6 (Leg) Sessões: 13h30 (A) – somente 
sábado, domingo -, 16h, 18h30, 21h. Sala 7 (Dub) Sessões: 15h, 17h30, 
20h

Grace de Mônaco (França, EUA, Bélgica, Itália, 2014) Gênero: Drama. 
Classiicação Etária: 12 Anos. Duração: 103min. Direção: Olivier 
Dahan. Atores: Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella – Sinopse - 
CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 1 (Leg) Sessão: 21h30

Ponte dos Espiões (EUA, 2015) Gênero: Drama. Classiicação Etária: 12 
Anos. Duração: 141 min. Direção: Steven Spielberg. Atores: Tom Hanks, 
Austin Stowell, Amy Ryan – CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 4 
(Leg) Sessão: 20h30

CINE PRAIA GRANDE

Cidade de Deus - 10 Anos Depois (Brasil) Gênero: Documentário. 
Classiicação Etária: 12 Anos. Duração: 75 min. De Cavi Borges e 
Luciano Vidigal.  – Sinopse - O ilme investiga o destino dos atores 
que participaram do premiado ilme, dirigido por Fernando Meirelles 
e Katia Lund. Este documentário mostra os diferentes resultados, fruto 
do sucesso mundial do ilme Cidade de Deus, na vida de cada um deles. 
Sessões:
16h45 - Segunda e Terça; 18h45 - Domingo e Quarta

Ex-Machina (Reino Unido, EUA) Gênero: Ficção Cientíica. Classiicação 
Etária: 14 Anos. Duração: 108 min.De Alex Garland. Atores: Domhnall 
Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac. – Sinopse - Caleb, um jovem 
programador de computadores, ganha um concurso na empresa onde 
trabalha para passar uma semana na casa de Nathan Bateman,  o 
brilhante e recluso presidente da companhia. Sessões: 15h – Terça, 17h – 
Quarta, 20h - Domingo e Segunda

Saiba o momento certo para expressar sua 
opinião e tenha especial cuidado para não 
ofender ninguém. O dia se apresentará tranquilo 
ao trabalho, aos negócios e ao trato com o sexo 
oposto. 

Oposição de terceiros não lhe afetarão hoje, 
pois tudo indica que terá muito sucesso no 
trabalho, na vida social e elevará suas inanças 
através de negócios bem entabulados. O planeta 
Marte indica que as suas opiniões serão fortes e 
decisivas hoje.

 
Aproveite uma oportunidade para fazer novas 
amizades e arquitetar novos planos para ganhar 
dinheiro. Tudo estará bem neste dia e até depois 
de amanhã. Esteja atento para uma novidade.

 
Benéica inluência astral para tratar de questões 
sociais pendentes, para lucrar em negócios 
iniciados anteriormente e para a sua prosperidade 
proissional. As disputas no lar deverão ser 
evitadas. Excelente período para as experiências 
psíquicas.

 
Os astros prometem um dia cheio de novidades 
para você, mas, pouco indicado para os negócios 
e aos assuntos sociais. Evite, também, as questões 
extraconjugais e os perigos de acidentes e tudo 
que possa prejudicar sua tranquilidade no lar.

 Alguém de sua família ou de sua amizade poderá 
perturbá-lo no período. Pense positivamente, 
pois muitas serão suas chances de sucesso 
proissional, inanceiro e social. Os amigos estarão 
disposto a colaborar com você. Saúde e amor sob 
bons luxos astrais.

 
Pessoas de projeção estarão a seu favor, neste dia. 
Aproveite para realizar seus anseios e desejos, 
principalmente os do campo social e proissional. 
Muito bom para o amor, viagens curtas e novas 
amizades. Fale menos e pense mais.

 
 A inluência astral é pouco positiva para viagens, 
novas amizades e associações. Cuide de sua saúde 
e de sua reputação e pessoas de caráter duvidoso. 
Uma agradável viagem poderá ocorrer, talvez 
junto com amigos ou para realizar um antigo 
sonho seu.

 
Os assuntos proissionais e inanceiros merecem 
melhor atenção, pois, há prenúncio de lucros. 
Procure ser franco, conte com a ajuda de todos. 
Muita alegria, surpresas e gratiicações com 
relação a seus planos e também com relação a 
passeios e festas.

 
Alguma chance de êxito inanceiro deverá surgir 
e você poderá aproveitá-la. Procure controlar de 
modo rápido e objetivo os obstáculos que possam 
surgir. Deixe outras atividades como o lazer, para 
um plano secundário.

Este é o dia ideal para você. Vai progredir no 
campo proissional e inanceiro. O amor também 
esta em excelente aspecto astral. Toda e qualquer 
chance de melhorar em sua carreira deverá ser 
aproveitada. Para quem estuda ou trabalha, o 
período tende a ser ótimo.

 
Os negócios relacionados com o cônjuge e com o 
sexo oposto lhe trarão bons lucros. Fase favorável 
ao noivado ou namoro. Controle a ansiedade que 
está por trás de seus impulsos, e não se desgaste 
em contrariedades que porventura o cônjuge 
possa lhe causar.

TOURO 21/04 a 20/05
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#A Revolução Russa
n     Em 7 de novembro de 1917, as forças 
bolcheviques, constituídas por soldados e 
operários armados, tomaram o poder. Além disso, 
foram eliminados os latifúndios, declarado o 
monopólio estatal do sistema financeiro e do 
sistema de crédito e das exportações. Estava 
formado o primeiro estado socialista.

No tempo e na história

Musas do Sampaio  
Muito glamour, charme e alegria. Esse foi o cardápio da 

grande festa de escolha da Musa do Sampaio 2015, na Casa das 
Dunas, na Avenida Litorânea. Hany Karoline foi eleita a Musa 
da Torcida, por ter recebido o maior número de votos na fanpa-
ge do evento. O segundo lugar ficou com Brena Nascimento.

 

Sérgio Werner e a 
atriz Samara Felippo
 Com agenda aberta, o hair stylist 
Sérgio Werner estará em São Luís na 
próxima quarta-feira, 11, no salão 
de beleza Werner Coiffeur. O mago 
das tesouras é um dos queridinhos 
entre as celebridades e promete dar 
um Up no visual das maranhenses. 
Junto com seus irmãos Rudi e Lauri 
Werner, fundou a franquia carioca 
Werner Coiffeur, sendo que uma 
das unidades está instalada no 
Shopping da Ilha, sob os comandos 
da empresária Aldenir Rondon.

Réveillon do Café de La Musique 
n Já confirmada uma superprodução com a marca de suces-
so do Café de La Musique São Luís: O Réveillon 2015 do Café, 
que este ano terá novo local e diversos ambientes: os salões e 
piscina do sofisticado Hotel Pestana, no Calhau.

n Além de Open Bar Premium, a festa terá também superbuffet 
de Open Food com menu assinado pela equipe do Manú Res-
taurante, Espaço Kids com tema da Disney para os baixinhos, 
manobristas à disposição dos convidados e outras surpresas 
a serem reveladas.

n E com um super mix de atrações musicais, tais como a can-
tora pop revelação Luiza de Andrade, Pepê Jr. e atrações nacio-
nais como: Grupo Bola, Sacode e um line up eletrônico com 
DJs incensados: Marcelo CIC (RJ), Rafael Diefentaler (SP), Ma-
cau e Caiho Massucci.  

• • •

Garoto rebelde
Justin Bieber revelou, em entrevista à revista Billboard, que

é difícil lidar com a fama quando se é ainda muito jovem. “Eu
não recomendaria ser uma estrela adolescente. É a coisa 
mais difícil do mundo. Olhe as estatísticas, quantos astros
adolescentes cederam e acabaram ficando loucos”, afirmou. 
O canadense está de volta e lançará o novo álbum, 
Purpose, em 13 de novembro.

Volta por
cima!

Joelma
Calypso (foto)
está investindo
em sua carreira
solo. A artista
gravou esses dias
o primeiro clipe
da nova fase, o da
canção Pa Lante.
A previsão de
lançamento é em
janeiro de 2016.
Enquanto isso,
Chimbinha, o ex-
marido da
cantora, também
começa a gravar
seu novo
trabalho ao lado
da cantora
Thabata.

TarsoSarraf/O Liberal

 Estrela no Estrelas
 Ator maranhense Romulo Estrela, que interpreta o personagem 

Roberto na novela Além do Tempo, exibida no horário das 18h pela 
TV Globo, e que faz a sua estreia no cinema, no longa Depois de Tudo, 

que foi lançado em todo o país, é o convidado da apresentadora  
Angélica, hoje, no Programa Estrelas.

• • •

e
Prêmio // A animação brasileira O menino e o mundo, do

paulista Alê Abreu, está entre os 16 filmes que concorrem a
vaga ao Oscar de Melhor animação em 2016. O resultado será

divulgado em 14 de janeiro, após decisão dos membros da
Academia. Outro filme brasileiro na disputa é Que horas 

ela volta?, de Anna Muylaert.

• • •

Crise conjugal
Chris Pratt, astro de filmes como Jurrassic world e

Guardiões da galáxia, pode estar em um mau momento com
a esposa Anna Faris. O artista foi visto recentemente sem
aliança. Segundo a People, o casal está em crise no casamento.
Eles estão juntos desde 2009 e tem um filho Jack, de 3 anos.
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G I RO
                      Faremos o incremento do departamento 
com delegados, escrivães e investigadores, que 
trabalharão durante 60 dias com foco em combate a 
roubo em transporte coletivo
Jefferson Portela - secretário de Segurança do Maranhão

Nossa beleza na pauta

Ontem, o Globo Repórter dedicou sua edição às belezas do litoral 
maranhense. Imagens belas e inéditas. Praias, lagos, dunas e a vida do 
povo que vive do mar foram retratadas. Simbolicamente, o programa 
foi um alento para a nossa autoestima, que há anos sofre com agenda 
negativa em nível nacional. Sinal de que os tempos estão mudando.

Cunha, não!
A presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Mi-

chel Temer farão viagens ao exterior na próxima semana, 
representando o Brasil em dois continentes. Dilma vai à 
Turquia participar da Cúpula do G-20, e Temer compa-
recerá às cerimônias de comemoração pelos 40 anos da 
independência da Angola. Os dois compromissos serão 
em dias diferentes. Caso o período de viagem fosse coin-
cidente, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, assu-
miria a presidência da República. 

Novo iPhone

As varejistas Fnac e Fast Shop, parcei-
ras da Apple, divulgaram os preços dos 
iPhones 6s e 6s Plus, que che-
garão ao mercado brasileiro 
no dia 13 de novembro. Os 
valores são os mesmos  
que foram divul-
gados antecipa-
damente pela 
MacMagazine. 
O modelo mais 
simples entre 
os novos iPho-
nes sairá por R$ 
4.000 no Brasil, 
enquanto a ver-
são mais cara do 
produto chegará 
a R$ 4.899.

Estudando...

Um estudo da Uni-
versidade de Essex, no 
Reino Unido, sugere que 
as mulheres são bisse-
xuais ou homossexuais 
– nunca heterossexuais. 
A pesquisa foi publicada 
no site do Centro Na-
cional de Informação 
Biotecnológica dos Es-
tados Unidos. Os cien-
tistas mostraram uma 
série de vídeos de ho-
mens e mulheres nus 
para 235 mulheres. O 
resultado foi baseado 
em indicadores, como 
a dilatação de pupilas, 
em resposta a estímu-
los sexuais.

...a sexualidade

De acordo com a pes-
quisa, 82% das mulheres 
ficaram excitadas com 
as imagens de ambos os 
sexos. Das mulheres que 
se identificaram como 
heterossexuais, 74% 
sentiram forte atração 
sexual por pessoas do 
mesmo sexo e do opos-
to. Já as lésbicas se senti-
ram mais excitadas com 
os vídeos de mulheres 
nuas do que os de ho-
mens nus. Isso significa 
que as mulheres homos-
sexuais, assim como os 
homens, tendem a ser 
mais fiéis às suas prefe-
rências sexuais.

Tecnologia fitness

A fabricante chinesa de smartphones Xiaomi anunciou 
o lançamento da pulseira fitness mais barata do Brasil. 
Chamada Mi Band, ela pode detectar sua movimentação 
ao longo do dia, marcando seus passos em caminhadas e 
corridas, bem como medir a qualidade do seu sono durante 
a noite. O aparelho chega por R$ 95, menos de um quarto 
do preço cobrado pela Sony na sua SmartBand. 

Religião e inovação

Quando a religião interfere na política, quem 
dança é a ciência e o avanço tecnológico. Pelo 
menos é o que diz um estudo da Universidade 
Princeton. Segundo a pesquisa, quanto mais a 
religião interferir nas decisões políticas, mais 
hostil fica o ambiente para a ciência. Fica o re-
cado para o nosso Congresso.

Recorrendo à caderneta

Os brasileiros retiraram R$ 3,264 bilhões a mais do que deposita-
ram na poupança em outubro. Foi o pior resultado para o mês des-
de o início da série histórica do BC, em 1995. De janeiro a outubro, 
a caderneta acumula captação negativa de R$ 57 bilhões. O saldo 
negativo em dez meses já supera o pior resultado anual da série his-
tórica, registrado em 2003, quando a poupança encerrou o ano ne-
gativa em R$ 10,424 bilhões. 
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POLÍCIA[ [
SEGURANÇA

Operação Transporte 
Seguro é deflagrada
Para evitar os constantes assaltos a ônibus em São Luís, Comando Geral da Polícia Militar está 
realizando operação em locais mapeados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário

4 
pessoas estavam envolvidas 

no sequestro de um jovem 
em Imperatriz

Bandidos explodiram os cai-
xas eletrônicos da agência do 
Bradesco, no município de Bom 
Jesus das Selvas, a 465 km de 
São Luís. O crime aconteceu na 
madrugada desta sexta-feira 
(6). No entanto, a polícia che-
gou ao local e surpreendeu o 
bando que trocou tiros com os 
policiais. Com a intervenção, 
os bandidos não conseguiram 
levar o dinheiro da agência e 
acabaram fugindo de moto em 
direção ao matagal, deixando 
para trás um veículo Renault 
Clio, de cor preta, de placas 
HPQ- 1280, um fuzil calibre 
762, munições e dinamites. A 

Mais um caso envolvendo 
adolescentes estudantes foi 
registrado na região metropo-
litana de São Luís. Desta vez a 
vítima foi um aluno de 15 anos, 
que acabou sendo esfaqueado 
no ombro, no pátio da Unida-
de de Integrada de Ensino Esta-
do do Ceará, no bairro do Saca-
vém, em São Luís. O estudante 
foi levado para o hospital e já 
teve alta. O autor da agressão é 
um outro aluno, mas com ida-
de menor: 13 anos.

O 
governo do Maranhão 
deflagrou, na última 
semana, a Operação 
Transporte Seguro, que 

amplia a segurança e o policia-
mento ostensivo em terminais 
e paradas de ônibus da região 
metropolitana de São Luís. A 
operação, conduzida pelo Co-
mando Geral da Polícia Militar, 
abrange os principais pontos cru-
zados em mapeamentos feitos 
pelo Sindicato dos Trabalhado-
res de Transporte Rodoviário e 
pela Unidade de Estatística e 
Análise Criminal da Secretaria 
de Estado da Segurança Públi-
ca (SSP-MA). 

Alvos recorrentes dos regis-
tros de assaltos, os terminais de 
integração foram os primeiros a 
contar com o reforço de guarni-

ções, que diuturnamente reali-
zam o trabalho de abordagem. 
O terminal da Praia Grande, no 
Centro Histórico de São Luís, é 
um dos locais apontados pelas 
estatísticas como um dos prin-
cipais pontos de embarque de 
suspeitos. Outros terminais de 
integração – na Cohab, Coha-
ma e São Cristóvão - também 
tiveram a rotina de seguran-
ça alterada, com a inserção de 
maior contingente de policiais 
nas abordagens. 

A rotina da abordagem con-
templa, ainda, vias de grande 
fluxo da capital e que foram 
classificadas como as de maior 
incidência de assaltos a ôni-
bus no perímetro urbano de 
São Luís. As avenidas Daniel 
de La Touche, Getúlio Vargas, 

O governo também intensificou as ações de segurança nas 
escolas, a partir da mobilização conjunta de várias instâncias 
– estaduais, municipais e Ministério Público. Além de reuniões 
periódicas com a comunidade escolar, polícias Militar e Civil 
ampliaram as rondas no entorno dos prédios escolares e 
reforçaram o monitoramento nas áreas de maior registro 
de ocorrências. Todos os casos registrados em outubro, por 
exemplo, foram adequadamente identificados e já estão com 
responsáveis presos ou respondendo a inquéritos.

Segurança nas escolas

A polícia da cidade de Im-
peratriz prendeu uma pessoa 
suspeita de participação em 
um sequestro. André Matos 
Fernandes estaria envolvido 
no sequestro de Fábio Lima, 
de 19 anos, e foi preso ao se 
apresentar na delegacia. Os ou-
tros três suspeitos já tinham 
sido presos no dia 30 de agos-
to. De acordo com o delega-
do regional Eduardo Galvão, 

762

calibre do fuzil 
deixado pelos 

assaltantes 
durante tiroteio

17 
anos, é a idade da menina 

que foi esfaqueada na região 
do pescoço e não resistiu aos 

ferimentos

15 
anos, é a idade do garoto que 
foi esfaqueado na altura do 
ombro esta semana por um 

outro jovem de 13 anos

Um jovem foi assassina-
do no bairro da Forquilha, na 
madrugada desta sexta-feira 
(6), por volta das 2h. A vítima 
foi identificada apenas como 
“Macaúba” e foi morta a tiros 
nas próximidades do Posto 
São José.

A Polícia Militar foi aciona-
da e fez os primeiros procedi-
mentos no local do crime. De 
acordo com informações dos 

PMs que estiveram na ocor-
rência, nenhum documento 
de identificação foi achado 
com vítima. 

Os policiais ainda revela-
ram que o jovem foi execu-
tado com cinco tiros, sendo 
que todos atingiram a cabeça 
da vítima. As investigações já 
foram iniciadas, mas até o fe-
chamento desta edição nenhu-
ma pessoa tinha sido presa.

Operação realizada na ma-
nhã desta sexta-feira (6), por 
meio das Superintendências 
Estadual de Investigação Cri-
minal (Seic), de Repressão ao 
Narcótico (Senarc) e de Inves-
tigação de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (SHPP), com 
apoio da Polícia Civil, prendeu 
Leandro Lindoso Matos, de 35 
anos, pelo crime de porte ile-
gal de arma de fogo na capital.

O suspeito estava sen-
do investigado há cerca de 3 
semanas, sob à acusação de 
integrar uma organização 
criminosa que agia na área 
Itaqui-Bacanga. Sendo assim, 

foi feito um pedido de busca 
e apreensão contra Leandro, 
informou o delegado Carlos 
Alessandro, coordenador da 
ação policial.

No ato da prisão, que acon-
teceu na residência do sus-
peito, localizada na Avenida 
Piancó, nº 105, Vila Embra-
tel, foi apreendida com o sus-
peito uma pistola, de marca 
Taurus, calibre 380, com su-
pressão do número de série. 
Leandro foi conduzido até a 
sede da Seic na capital, onde 
prestou esclarecimentos. Ele 
foi autuado pelo crime e deve 
ficar à disposição da Justiça.

BOM JESUS DAS SELVAS

SACAVÉM

IMPERATRIZ

Bandidos explodem agência bancária

Garoto é esfaqueado em escola

Suspeito de sequestro se entrega 

Marechal Castelo Branco e Ca-
jazeiras estão sendo monito-
radas com reforço de efetivo 
diariamente, quer em viaturas, 
motocicletas ou a pé. 

Além da identificação de sus-
peitos e de ampliar a proximida-
de da polícia com a população, 

a operação amplia o campo de 
abordagem e desenvolve uma 
pesquisa, com a intenção de re-
finar ainda mais o georreferen-
ciamento dos assaltos, a partir 
da coleta de depoimentos e im-
pressões de motoristas e pas-
sageiros.

Após troca de tiros, os 
bandidos deixaram fuzil, 
munição E dinamites 
durante a fuga

André Fernandes já tinha mandado 
de prisão contra ele e se apresentou

ação foi confirmada pelo coor-
denador da Superintendência 

Estadual de Investigações Cri-
minais (Seic), delegado Thiago 

Bardal. A polícia continua em 
busca dos criminosos.

Casos de violência em escolas 
de São Luís têm crescido, prin-
cipalmente neste ano. No mês 
de outubro, uma estudante de 
17 anos foi esfaqueada na região 
do pescoço quando saía do Cen-
tro de Ensino Vinícius de Mora-
es, no bairro do Olho d’Água. A 
garota morreu dias depois. Na 
mesma semana, outro estudante 
foi agredido, mas nas proximi-
dades da escola, no Anil. O me-
nino de 15 anos foi espancado 
por cinco outros jovens.

o suspeito se apresentou na 
delegacia dizendo que esta-
va se entregando.

O delegado informou que 
André era o último suspeito 
de envolvimento no crime e já 
tinha mandado de prisão pre-
ventiva expedito. André está 
preso em uma cela do Plantão 
Central de Imperatriz, onde 
se encontra à disposição da 
Justiça.

FORQUILHA

VILA EMBRATEL

Jovem é executado com 
cinco tiros na cabeça

Policiais prendem homem 
por porte ilegal de arma

 Leandro 
Matos foi 
preso com 

uma pistola 
calibre 380


