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V A G A S Começam hoje as inscrições do SiSU e vão até 12 de junho 

Visita do ministro Gilmar Mendes, no último sábado à noite, no Palácio do Jaburu, e o adiamento da viagem para São Paulo 
são alguns sintomas da preocupação de Temer com as conversas gravadas entre o ex-presidente da Transpetro e José Sarney.

Segundo o fotógrafo Marcio 
RM, a ideia de fazer a exposi-
ção Batalhão de Ouro surgiu 

em 2003, quando realizou 
uma exposição individual 
no Museu de Artes Visuais 

em São Luís. IMPAR

Exposição no Rio 
mostra riqueza 

do Boi de 
Maracanã  
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Gravações de Machado 
preocupam Temer

 NEGÓCIOS

Área do Coroadinho recebeu neste fim de 
semana a vistoria do prefeito Edivaldo  VIDA

Obras 

Morre Mário Sérgio, 
vocalista do grupo 
de samba Fundo 

de Quintal  

pOsiÇÃO
Crise no governo 

Michel Temer 
expõe divisão 
interna no PT
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O músico estava interna-
do havia uma semana em 

um hospital da cidade 
de Nilópolis, na Baixada 
Fluminense do Rio de Ja-

neiro.    ACONTECEU

LUTO

credito

credito

Prefeito entrega 
obras do bairro 

Jardim São 
Raimundo 

 URBANIZAÇÃO

 VIDA

Sampaio anuncia 
mais dois reforços

O presidente do Sampaio Corrêa
 confirmou a chegada de mais dois jogadores para 

disputa do Brasileiro. São eles, o atacante Jean Carlos 
e o lateral-direito Eder, ambos com passagem pelo 

Novo Horizontino-SP. A equipe terá mudanças contra o 
Bragantino, amanhã. ESPORTES

Maio Amarelo termina em passeataPraia

Campanha promovida pelo Detran, que teve a participação de 70 municípios, encerrou-se com passeata na Avenida 

Litorânea. Segundo dados dos organizadores, foram realizadas 32 blitze, 12 delas de alcoolemia.     VIDA 8

Bancada 
evangélica é 
criticada em 
Parada Gay

PROTESTO

Transexual que desfilou na 
Parada de Orgulho GBLT  ‘cru-
cificada’ voltou a fazer crítica 

com tema religioso. Desta vez, 
Viviany Beleboni, com repre-

sentação da Bíblia na mão, 
criticou a bancada Evagélica. 

 ACONTECEU

O time comandado pelo 
técnico venceu a Ponte 

Preta, por 2 a 1, ontem, no 
Estádio Moisés Lucarelli. 
O resultado quebrou um 

tabu de 11 anos sem vencer. 

ESPORTES

POLÍTICA 4

Zé  Ricardo 
começa com 
o pé direito no 

Flamengo

 VITÓRIA



Geddel Vieira Lima, ministro da Secretaria de Governo, em 
entrevista. Mas o que chamou atenção e ganhou manchetes foi 
rombo deixado por Dilma Rousseff de R$ 200 bilhões.

Wang Jianglin, magnata, declarando guerra à Disney, durante a 
inauguração do seu primeiro parque de diversões, na China, poucas 
semanas antes da abertura de um parque Disneyland em Xangai.

Transexual critica a bancada 

evangélica na Parada Gay

Morre vocalista do grupo 

Fundo de Quintal

81 pessoas executadas 

só no mês de abril

Hillary deve escolher   

um  vice progressista
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Pelo menos 81 pessoas, entre elas 28 
civis, foram executadas no último mês 
pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) 
em várias províncias da Síria, informou 
ontem o Observatório Sírio de Direitos 
Humanos. Entre as vítimas civis há uma 
criança e três jovens menores de 20 anos, 
enquanto entre os combatentes executa-
dos figuram 14 membros do EI e 15 com-
batentes da Frente al Nusra (filial síria da 
Al Qaeda) e de outras facções rebeldes ar-
madas. Além disso, o EI assassinou pelo 
menos 19 soldados das forças do regime 
do presidente Bashar al-Assad e milicia-
nos que lutam junto às tropas regulares. 

Danilo Gentili, respondendo à crítica de José Trajano 
à ESPN Brasil da acusação de que o humorista estava 
fazendo apologia ao estupro.

O PT estava aqui, na 
Secretaria, utilizando-se 
de cerca de mil cargos 
para aparelhar a sua 
militância política. Não 
trabalhavam

A loucura por Mickey Mouse e Pato 
Donald (...) passou, a época na qual 
imitávamos cegamente a Disney 
terminou há anos

Criminalização – A Marcha da Maconha, que é realizada na capital federal des-
de 2007, este ano foi diferente. Diferente não pelos organizadores, não pelo público, mas 
pelo forte contingente armado da Polícia Militar que se fez presente desde a concentra-
ção do ato, com o claro intuito de desmobilização e criminalização do mesmo.

Mensagem -  O papa Francisco afirmou, no último sábado, que “os imigrantes não são 
um perigo, mas estão em perigo”, durante um encontro que manteve no Vaticano com 500 
crianças italianas e imigrantes, chegadas da região da Calábria. 

Viviany Beleboni, de 27 anos, cumpriu a 
promessa e subiu em um dos 17 trios elétri-
cos da Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) on-
tem em São Paulo com uma fantasia que fazia 
referência a mais um símbolo religioso, uma 
representação da Bíblia. A fantasia também 
trazia as palavras “bancada evangélica” e “re-
trocesso”, na crítica de Viviany aos deputa-
dos que no ano passado criticaram a atitu-
de da transexual em desfilar ‘crucificada’. A 
transexual manteve-se concentrada em sua 
apresentação sobre o trio. A representação 
da Bíblia abria e fechava, mostrando notas 
de dólares na parte de trás.  

Vocalista do grupo de samba Fundo de 
Quintal, Mario Sérgio Ferreira Brochado, 
de 58 anos, morreu na madrugada de on-
tem. A morte foi anunciada ontem pelo 
site da banda e suas páginas nas redes 
sociais. Segundo a produção da banda, 
ele estava internado havia uma semana 
em um hospital em Nilópolis, na Baixa-
da Fluminense, no Rio de Janeiro, para 
fazer exames, e estaria tratando um lin-
foma. Mário Sérgio era compositor, can-
tor e cavaquinista, de acordo com o site 
Dicionário Cravo Albin da Música Brasi-
leira. O músico era considerado um dos 
principais compositores do grupo.

Bernie Sanders alertou sua rival de-
mocrata Hillary Clinton em uma entre-
vista transmitida ontem que ela perderá 
o apoio de muitos de seus simpatizan-
tes caso não escolha um progressista 
linha-dura como seu companheiro de 
chapa. “Isso significa ter um candida-
to que entusiasme as famílias trabalha-
doras, entusiasme os jovens, os leve ao 
processo político, crie um grande núme-
ro de eleitores”, disse o senador de Ver-
mont no programa “Meet the Press” da 
NBC. A liderança de Hillary na corrida 
pela indicação presidencial democrata 
é quase intransponível.

Ao contrário do que esse povo diz, 
eu não acho que todo homem é um 
estuprador em potencial, pois eu 
sou homem e abomino o estupro



POR TAYNA ABREU

A 
região metropolitana de 
São Luís há décadas vem 
tornando os limites entre 
os três municípios menos 

evidentes e aumentando a neces-
sidade de maior e melhor loco-
moção das pessoas que moram 
na Ilha. A busca de soluções pas-
sa, segundo especialistas, tanto 
pela melhoria das vias de aces-
so, quanto pela implantação de 
serviços de transporte público 
que atenda da melhor forma a 
população.

Um desses projetos é o BRT 
Metropolitano, de autoria da 
Agência Estadual de Transpor-
te e Mobilidade Urbana – MOB, 
em parceria com outras secreta-
rias, que tem como meta desa-
fogar o trânsito na capital e nas 
vias que dão acesso aos muni-
cípios vizinhos, MAs e BRs que 
passam por área urbana.

Em conversa com O Impar-
cial, o presidente da MOB, o en-
genheiro Artur Cabral, contou 
mais sobre o projeto, que tem 
recursos do Governo Federal por 
meio do PAC Mobilidade Urba-
na. Segundo Cabral, a execução 
do projeto se dará em cinco eta-
pas, sendo duas delas com início 
nos próximos meses.

“Iniciaremos a primeira etapa 
ainda em setembro. Serão feitas 
mudanças na Avenida dos Ho-
landeses, Litorânea e Araçagi. 
A segunda etapa já tem recur-
sos, só falta sabermos qual será 
a fonte, se Caixa ou BNDES. Nes-
sa etapa serão feitas mudanças 
no Araçagi, na área do Alpha-
ville, BR-135, Maioba e Uema. 
Teremos novas paradas de ôni-
bus, e veículos maiores e mais 
confortáveis. Faixas de ônibus 
realmente exclusivas e sistema 
de catracas já nas paradas”, con-
tou Artur Cabral.

A escolha de começar pela 
Avenida dos Holandeses, segun-
do a Agência, se deve pela maior 
facilidade de aplicação das mu-
danças. “Das etapas, essa é a que 
tem menos problemas de desa-
propriação”, contou. A etapa se-
guinte, do Alphaville, no Araçagi, 
até a Forquilha “é a mais compli-
cada, por conta da faixa de ocu-
pação. O elevado da Forquilha, 
por exemplo, nesse momento, 
é inviável, qualquer obra para-
ria o trânsito, que não tem pra 
onde ser desviado”, explicou. Para 
Cabral, o projeto BRT Metropo-
litano será a primeira obra “es-
trutural realmente grande desde 
o Anel Viário, que foi feito ain-
da na gestão do prefeito Aroldo 
Tavares. Desde então, nenhum 
sistema estruturante que faci-
lite a circulação das pessoas foi 
feito”, lembrou. 

PRINCIPAIS MUDANÇAS
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O projeto BRT Metropolitano tem como meta desafogar o trânsito na capital e nas vias 
que dão acesso aos municípios vizinhos, MAs e BRs que passam por área urbana

Para mudar a vida dos 
usuários de transporte

Entre as mudanças, estarão a implantação de tráfego de 
mão única, novas paradas de ônibus, ciclovias, nova pavi-
mentação.

As etapas seguintes ainda não têm projetos finalizados, 
apenas áreas de foco, sendo a terceira etapa abrangendo a 
Holandeses, a rotatória da PM, São Francisco e Anel Viário; 
a quarta etapa trará reformas que vão do Anel Viário e Por-
to do Itaqui; já a quinta, e última etapa, otimizará o trânsito 
entre o Porto do Itaqui e a BR-135. 

Um dos problemas recentes do trânsito na capital, apon-
tou o gestor da Agência, é o engarrafamento que se forma na 
saída de Via Expressa para o Shopping da Ilha. Segundo ele, 
o órgão tem pensado em soluções. Quando questionado se 
a Via Expressa seria mesmo subutilizada, como, por exem-
plo, pela falta de ônibus circulando no local, Cabral aponta 
que já houve uma linha do ônibus “Expresso Metropolita-
no”, mas que foi retirada pela “insegurança para passageiros” 
e o fato de que o projeto não se interliga com outras ações.

“O BRT Metropolitano é uma sequência de etapas. Tem 
de haver um plano maior que se complete, o que não se faz 
em um só governo, mas que alguém tem de começar”, disse. 
Todo o projeto, que inclui ainda um sistema de sensor entre 
os sinais de trânsito e os ônibus, para que esses sempre te-
nham passagem livre, deverá ficar pronto em até oito anos. 
“Algumas fases ficarão prontas em menos tempo que outras 
e algumas estarão sendo aplicadas simultaneamente. Para 
a primeira etapa, estimamos 24 meses, quando várias vias 
do Calhau serão modificadas para facilitar o acesso entre a 
Holandeses e a Litorânea”, ressaltou. 

Segundo Cabral, cada etapa será autossuficiente, con-
tando ainda com a construção de mais três terminais de in-
tegração de ônibus metropolitanos, um no Araçagi, um na 
Forquilha e um no Itaqui, além de estações menores e para-
das pré-embarcadas. “Alguns trechos com BR e MA ganharão 
características de vias urbanas, com iluminação, calçadas e 
arborização”, completou Artur Cabral.

Todo o projeto contempla calçadas e ciclovias, dois itens 
essenciais para a aplicação de qualquer recurso do PAC Mo-
bilidade Urbana. Para o Maranhão, o recurso está disponível 
desde 2013. A primeira etapa contará com R$ 160 milhões, 
sendo R$ 90 milhões recursos de financiamento do FGTS, 
com 10% de contrapartida do Governo do Estado, além de 
R$ 60 milhões do Orçamento Geral da União, também com 
10% de contrapartida estadual.

O sistema de compra de passagens nos ônibus também 
sofrerá mudanças, mas a Agência reforça que tudo será de-
vidamente explicado aos usuários quando de sua aplicação, 
como o sistema de bilhetagem automática, e integrado entre 
os ônibus do sistema municipal e metropolitano, integran-
do ainda passagem para ferryboat e barcos.

Iniciaremos a primeira etapa 
ainda em setembro. Serão 

feitas mudanças na Avenida dos 
Holandeses, Litorânea e Araçagi. 
A segunda etapa já tem recursos, 

só falta sabermos qual será a fonte, se 
Caixa ou BNDES. Nessa etapa serão feitas 
mudanças no Araçagi, na área do Alphaville, BR-135, Maioba 
e Uema. Teremos novas paradas de ônibus, e veículos maiores 
e mais confortáveis. Faixas de ônibus realmente exclusivas e 

sistema de catracas já nas paradas

Artur Carvalho, Presidente da MOB

Um dos problemas na capital é o engarrafamento que se forma na saída de Via Expressa para o  Shopping da Ilha

A escolha por começar o projeto pela Avenida dos Holandeses, segundo a Agência, se deve pela maior facilidade de aplicação das mudanças

R$ 160  
MILHÕES

será o investimento na 
primeira etapa do projeto
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ARTICULAÇÃO

Gravações do ex-presidente 
da Transpetro fazem temer 

interromper folga
No áudio, Machado sonda Sarney sobre se Temer, então vice-presidente, poderia participar 
de articulações para evitar que a investigação caísse nas mãos do juiz federal Sérgio Moro

A 
divulgação de grava-
ções de conversas do 
ex-presidente da Trans-
petro Sérgio Machado 

com o ex-presidente José Sar-
ney provocou a antecipação da 
volta do presidente em exercí-
cio, Michel Temer, a Brasília, in-
terrompendo o fim de semana 
com a esposa Marcela e o filho 
caçula em Ibiúna (SP). Na gra-
vação, divulgada pela TV Globo, 
Machado diz que contribuiu a 
pedido de Temer para a campa-
nha eleitoral do “menino”, que 
os investigadores identificam 
como Gabriel Chalita, candi-
dato do PMDB à Prefeitura de 
São Paulo em 2012.

Os diálogos não revelam de 
que forma se deu a contribui-

Sem articulação, 
não. Vou ver o que 
está acontecendo. 
Vou ao Michel hoje

José Sarney,
na gravação

A primeira grande crise no 
núcleo do governo interino de 
Michel Temer expôs divisões 
internas no PT sobre o cami-
nho que o partido deve seguir 
caso o peemedebista naufrague 
e a volta de Dilma Rousseff ao 
Planalto se torne uma possibi-
lidade, hoje improvável.

Publicamente, dirigentes 
petistas têm discursado con-
tra o que chamam de “golpe”. 
Nos bastidores, porém, o senti-
mento é de dúvida. Integrantes 
da cúpula da legenda admitem 
que o retorno de Dilma não se-
ria necessariamente bom para 
o PT ou para o ex-presidente 
Lula. A avaliação é que, de vol-
ta ao Planalto, Dilma não teria 
governabilidade nem respal-
do popular, o que desgastaria 
ainda mais a imagem do par-
tido e de Lula.

O ex-presidente, por sua vez, 
ora defende que a sigla foque 
a reformulação de sua agenda 
e a articulação da esquerda, 
ora prega que, caso retome a 
presidência, Dilma convoque 
novas eleições. O novo pleito, 

porém, não é unanimidade no 
comando petista. O único con-
senso entre os que conversam 
com Lula é que ele não vê chan-
ces de a presidente afastada se 
manter no cargo até 2018.

Mesmo assim, a ordem pú-
blica de Lula é trabalhar para 
reverter até 12 votos no Sena-
do. Na terça (24), ele viajou a 
Brasília para um jantar com a 

sucessora e petistas no qual ava-
liou o impacto de gravações que 
mostram Romero Jucá sugerin-
do um “pacto” para “estancar 
a sangria” da Lava-Jato.

O episódio, que rendeu a 
Temer a queda de seu ministro 
em apenas 12 dias de gover-
no, conferiu a parlamentares 
do PT um “otimismo modera-
do”. O partido, no entanto, en-

frenta dificuldades para travar 
esse debate. Além da falta de 
consenso, há uma preocupa-
ção em não deixar prosperar 
a tese de que abandonou Dil-
ma à própria sorte. Em maio, 
55 senadores votaram pela ad-
missibilidade do impeachment. 
Para que Dilma seja afastada 
definitivamente, são necessá-
rios 54 votos.

Visita na calaDa Da noite

O presidente interino Michel Temer recebeu no Palácio 
do Jaburu, na noite do último sábado (28), uma visita do 
ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes. Gilmar 
Mendes é relator no TSE do processo que analisa as contas 
da campanha da chapa da presidente afastada Dilma. 

O ministro também assume na próxima terça-feira (31) 
a presidência da Segunda Turma do STF, que é responsável 
pelo julgamento da maioria dos inquéritos que investigam 
a participação de políticos no esquema investigado pela 
Operação Lava-Jato. Ele vai substituir Dias Toffoli, que teve 
seu mandato de um ano no comando da turma encerrado 
na última semana. Segundo assessoria da presidência 
da República, o motivo da reunião era para falar sobre 
orçamento do TSE. 

Michel Temer (PMDB) nega ter pedido doação, mas a citação cria mais constrangimentos para o presidente

ção. Temer nega ter pedido do-
ação, Chalita, também, mas a 
citação cria mais constrangi-
mentos para o presidente, que 
terá uma semana difícil pela 
frente por causa do impacto das 
gravações na cúpula do PMDB 
no Senado e da necessidade de 
aprovar as propostas do ajus-
te fiscal. No áudio, Machado 
sonda Sarney sobre se Temer, 
então vice-presidente, pode-
ria participar de articulações 
para evitar que a investigação 
caísse nas mãos do juiz federal 
Sérgio Moro, responsável pela 
Operação Lava-Jato.

“Você acha que a gente con-
segue emplacar o Michel sem 
uma articulação (...) do jeito 

que está (...)?”, pergunta Ma-
chado. Sarney responde: “Sem 
articulação, não. Vou ver o que 
está acontecendo. Vou ao Mi-
chel hoje”. Machado arremata: 
“O Michel... eu contribuí para 
o Michel. Não quero nem que 
o senhor comente com o Re-
nan. Contribuí com o Michel 
para a candidatura do meni-
no. Falei com ele até em lugar 
inapropriado, na base aérea”.

Em outro trecho da conver-
sa, Sarney faz comentários so-
bre o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que supostamente 
teria se arrependido da candi-
datura de Dilma Rousseff em 
2010. O Instituto Lula desmen-
te Machado e classifica as gra-
vações de “nojentas”.

ex-presidente defende que a sigla foque a reformulação de sua agenda 

Missão é econômica, não política

Embora seja necessária a atenção do Planalto para os 
desdobramentos da Operação Lava-Jato, aliados do pre-
sidente em exercício, Michel Temer, defendem que ele 
não fique amarrado nas delações premiadas que pipo-
cam diariamente na imprensa, feitas pelo ex-deputado 
Pedro Corrêa (PP-PE) e pelo ex-presidente da Transpe-
tro Sérgio Machado.

Para esses aliados, Temer precisa se preocupar com 
as medidas econômicas. Para esta semana que começa, 
o objetivo é votar a Desvinculação das Receitas da União 
(DRU) na Comissão Especial e, se possível, enviá-la o mais 
rapidamente para ser analisada pelo plenário da Câmara.

O alerta não significa que o combate à corrupção será 
relegado a segundo plano. “Mas o que vai garantir o êxito 
do governo Temer é se ele vai conseguir chegar em 2018 
com o país em pé. Não adianta nada se ele fizer uma re-
forma política”, defendeu um aliado.

Abram...
Integrantes da Lava-Jato disseram a interlocutores que 

os petistas ainda estão no alvo da operação, principal-
mente depois da demissão dos ministros da presidente 
Dilma Rousseff, que perderam o foro privilegiado.

...O olho
Mas o PMDB de Michel Temer que se cuide. Tem mui-

ta apuração à frente para os peemedebistas. A delação da 
Andrade Gutierrez, a cargo de investigadores do Rio de 
Janeiro, é só um exemplo, envolvendo personagens do 
PMDB fluminense, como o ex-governador Sérgio Cabral.

Será que...
O contador e ex-secretário-geral da Mesa da Câma-

ra Legislativa do DF Valério Neves contratou o escritó-
rio de advocacia de Marlus Arns de Oliveira, defensor 
de delatores da Operação Lava-Jato, como executivos da 
Camargo Corrêa. O objetivo, por enquanto, é fazer uma 
defesa técnica.

…Abre a boca?
Ainda assim, a notícia causou temores nos corredo-

res de Brasília. Na sexta-feira, Neves apresenta a Sérgio 
Moro sua defesa à denúncia que responde com o ex-se-
nador Gim Argello (PTB-AL) sob acusação de blindarem 
empreiteiros na CPI da Petrobras em troca de dinheiro 
para campanhas eleitorais em 2014.

 
Pet hospital// O deputado federal Ricardo Tripoli 
(foto), PSDB-SP, esteve na semana passada no Palácio 
do Buriti para apresentar ao governador Rodrigo Rol-
lemberg uma proposta para a criação de hospital pú-
blico veterinário para cães e gatos no Distrito Federal, 
destinado a pessoas de baixa renda.

Briga...// Independentemente de quem for o esco-
lhido para o Ministério do Planejamento, é consenso 
no governo de quem não pode ser o atual ministro das 
Relações Exteriores, José Serra.

...De foice// “Ele e o Meirelles ficariam brigando o 
dia inteiro”, avisou um ministro importante do Palácio 
do Planalto.

#Partiu// A presidente afastada Dilma Rousseff pen-
sou em marcar uma agenda no Ceará. Desistiu depois 
de ser informada que os irmãos Cid e Ciro Gomes de-
sapareceram do Estado.

55
SENADORES 

votaram pela 
admissibilidade do 

impeachment
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Crise e renovação

Quando fazemos a coleta seletiva, iniciamos 
o processo de reciclagem e toda a cadeia de 
benefícios sociais, ambientais e econômicos que 
dela resultam. A reciclagem reduz a poluição, 
os impactos ambientais, gera emprego e renda. 
Um exemplo disso é a reciclagem de latinhas 
de alumínio. Em São Luís, existem algumas 
cooperativas de reciclagem responsáveis em 
arrecadar latinhas de alumínio. O valor do quilo da 
latinha, ou do alumínio em geral, pode dar algo em 
torno de R$ 4. Um quilo de latinhas de alumínio 
contém mais ou menos 75 latas. Para que elas 
não ocupem muito espaço no armazenamento, 
você pode amassá-las com uma pisada forte, 
diminuindo o seu tamanho.

Jornalismo: 3212-2010/3212-2049

Anuncie: 3212-2086/ 3212-2030

Classificados: 3212-2087

Seja um vendedor: 3212-2071 

Geral: aqui-ma@oimparcial.com.br
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WhatsApp: (98) 991888267
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Twitter: @imparcialonline

Instagram: @oimparcial

Snapchat: impar.online
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Retrato da
história

Curtiu...
Comentários dos internautas  de O IMPARCIAL. Faça  o seu! 
www.oimparcial.com.br ou em nossas redes sociais:
 www.facebook/oimparcialma -  WhatsApp 99188 8267

 NUNA NETO
O Imparcial trouxe na 

edição de 30 de maio de 
2015 a manchete "Centrais 
sindicais fazem protesto e 

bloqueiam ruas da capital". 
Na ocasião, os sindicalistas, 

trabalhadores e jovens rei-
vindicavam o arquivamen-

to da PL da Terceirização. 
Eles interditaram duas gran-
des avenidas e algumas vias 
da capital, provocando um 

imenso engarrafamento em 
dois pontos da cidadade, a 

Av. dos Portugueses e 
São Cristóvão, nas pro-

ximidades do aeroporto, 
com faixas onde tinham fra-

ses como “Com a terceiri-
zação só ganha o patrão” e “ 
Violar a liberdade sindical é 

violar o direito fundamen-
tal", entre outras.
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CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00 

 

Baixa      05:30       1.4m

Alta         11:26         5.6m

Baixa      18:02        1.2m

 

  Marés

Ano LXXXIX  Nº 34.279EXEMPLAR  DE  ASSINANTE - VENDA PROIBIDA Ano LXXXVIII  TERÇA�FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2014 CAPITAL  R$ 1,00      INTERIOR  R$ 2,00
EXEMPLAR  DE  ASSINANTE - VENDA PROIBIDA

www.oimparcial.com.br

LXXXVII  Nº 33.581     SEGUNDA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2013

URBANO

CAPITAL  R$ 1,00     

Multidão celebra o dia de 
São Marçal e se despede 

da temporada junina 

 INTERIOR  R$ 2,00

Marés

EM RITMO DE OLÉ...

...BRASIL É CAMPEÃO!

Um, dois, três... Tetra! Com um futebol incontestável, o Brasil goleou a Espanha no jogo mais aguardado dos últimos tempos e é tetracampeão da Copa 
das Confederações. Todos os adjetivos usados para elogiar o time da Fúria foram ignorados pela Seleção Brasileira, comandada por Neymar e Fred

SUPERESPORTES

POLÍTICA 3

URBANO 2

Mais de 2 mil 
vagas estão 

abertas
PAÍS 5

CONCURSOS 
PÚBLICOS

www.oimparcial.com.br

URBANO

Loterias

Marés  Arnaldo Melo 
diz que Roseana 
vai renunciar

POLÍTICA 3

ENEM
Inep anuncia
que gabaritos 
saem amanhã 

 GERAL 6

Bastidores

POLÍTICA 3

Maranhão Vôlei 
estreia na Superliga

diante do Molico, 
hoje, no Castelinho

  

OBSTÁCULO 
Sampaio terá jogo 
difícil em Campinas    
Página 4

STJD
Timão absolvido 
no caso Petros
Página 3

CONFIRMADO
Belfort e Weidman 
lutam em fevereiro 
Página 7

TÊNIS
Federer pode voltar 
ao topo do ranking 
Página 8

Desmanche!Desmanche!
Moto Club 

começa 
a liberar 

jogadores 
e comissão 

técnica

PÁGINA 5

Os quatro bandidos aproveitaram a chegada de Luiz 
Alfredo para invadir a residência no Jardim Eldorado 

A INVASÃO A DEFESA A MORTE A DESPEDIDA

O médico reagiu e travou luta corporal com um
dos assaltantes quando o fi lho foi ameaçado

Um outro bandido faz um disparo, atingindo 
o pescoço de Luiz Alfredo, que caiu no solo

O fi lho de Luiz Alfredo tenta socorrer o pai, mas 
o médico pede desculpas e diz que vai morrer 

Lucas Tochide, fi lho mais velho de Luiz Alfredo Guterres Jr.

Principal suspeito já 
havia sido preso antes 

URBANO

Médicos e alunos fazem última 
homenagem a Luiz Alfredo Jr. 

URBANO

Polícia faz buscas por 
mais dois envolvidos 

URBANO

Cortejo 

URBANO

Autoridades   

URBANO

Sepultamento   

URBANO 

Justiça Reconhecimento Investigação

SUPERESPORTES 7

EXEMPLAR DE ASSINANTE

Contra terceirização

  Giro 
 Secretaria de Indústria e Co-

mércio, em parceria com a Fede-
ração das Associações Comerciais 
do Maranhão, promove hoje pa-
lestra sobre o programa de in-
centivos ‘Mais Empresas

  #PDV 
Um grande evento focado na exi-

bição de grandes máquinas. Este é o 
Mega Encontro 200 Milhas Racing, 
que será realizado neste sábado, a 
partir das 16h, no estacionamento 
do Pátio Norte Shopping.

 Bastidores
Muita festa  com os pódios 

conquistados pelos atletas ma-
ranhenses que foram encarar a 
etapa de Ubatuba do K42, no úl-
timo fim de semana na cidade 
de Ubatuba, litoral de São Paulo.

Correr ou correr
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Centrais sindicais fazem protestos 
e bloqueiam ruas na capital

Obras de drenagem profunda que estão sendo realizadas 
pela Prefeitura de São Luís, no Turu, irão resolver de forma 
definitiva problemas de alagamento no local, que prejudi-
cavam moradores e o trânsito de veículo na região. Na tarde 
de ontem (29), o prefeito Edivaldo esteve na Rua Coronel 
Eurípedes Bezerra fiscalizando os serviços e pediu celeri-
dade no trabalho, que deve ser concluído no próximo mês.

URBANO 2

Ordem no serviço
DIVULGAÇÃO

 Avenidas interditadas por diversas frentes sindicais provocaram imensos engarrafamentos em dois pontos da cidade. O primeiro foi na Avenida dos 
Portugueses, por volta das 6h, em frente à Universidade Federal do Maranhão (UFMA), bloqueando o sentido Centro e bairro. O outro ponto foi no retorno do 
São Cristóvão, nas proximidades do aeroporto, também as duas vias. Com faixas onde tinham frases como “Com a terceirização só ganha o patrão” e “ Violar a 
liberdade sindical é violar o direito fundamental", entre outras, os sindicalistas, trabalhadores e jovens reivindicavam o arquivamento da PL da Terceirização.

URBANO 

DIEGO CHAVES\OIMP\D.A PRESS

Edivaldo cobra celeridade 
em obras para acabar com 
alagamentos no Turu 

Apesar de espetaculosa diante do público, a reforma po-
lítica que apareceu a saltos de canguru na Câmara e foi vo-
tada na operação “Mantém o dinheiro aí” está aquém das 
expectativas. Em 24 horas, os deputados salvaram a parte 
mais controversa e “mãe de leite” da corrupção eleitoral: o 
financiamento privado das campanhas. 

Terceiro colocado na Série 
B do Brasileiro, Sampaio preci-
sa bater o invicto Náutico, hoje, 
às 16h30, para subir na classifica-
ção. O  atacante Pimentinha (foto)
está de volta depois de dez dias 
afastado com um estiramento na 
coxa esquerda. SUPERESPORTES 4

Sampaio e 
Náutico jogam 
pela liderança 
da Segundona

Joseph Blatter 
foi eleito para 

seu 5º mandato 
à frente da Fifa

SUPERESPORTES 5

Pesquisa revela que 67% 
dos brasileiros não têm 

preferência por políticos
POLÍTICA 2 

Cidades mais populosas 
do Maranhão têm queda 
de 10,7% em ocorrências 

de crimes com morte  
Segundo dados da Secretaria de 

Segurança Pública, o número de crimes com 
morte no Maranhão caiu 10,7% em relação 

ao mesmo período do ano passado. No 
quadro comparativo entre as ocorrências 
dos 10 maiores municípios registradas em 
2014 e 2015, outros tipos de crime também 

tiveram menor ocorrência este ano. 
GERAL 6

MENOS MORTES

PEN realiza  encontro
 nacional,  hoje,  em São Luís

     O presidente nacional do PEN, Adilson Barroso, em visita 
a O Imparcial (foto), afirmou que o partido é favorável às cotas 
parlamentares para mulheres, em discussão na reforma políti-
ca.  O objetivo do encontro é fortalecer o segmento da mulher 

na política, além de discutir direcionamentos da legenda.
POLÍTICA 3 

14 Bis  A banda mineira 14 BIS, depois de 
pelo menos 8 anos do último show 

em São Luís, volta a se apresentar na 
cidade com o show 14 BIS Ao Vivo,  no 
Teatro Arthur Azevedo, pelo projeto 

MPB Petrobras. A abertura será 
com a cantora Nathalia Ferro.

 IMPAR

LAVA-JATO 
Justiça bloqueia 

bens da Construtora 
Mendes Júnior

POLÍTICA 2

CPI DO FUTEBOL
 Romário consegue 
criar comissão  para  

investigar a CBF
POLÍTICA 2

K. GEROMY\OIMP\D.A PRESS
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A pressão popular 
e a lupa da opinião 

pública sobre 
tentativas de 

melar a Operação 
Lava-Jato estão 
mais presentes e 
atuantes do que 

nunca

5
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Vontade popular sustenta Lava-Jato

Na avaliação de quem entende e conhece 
bem os bastidores do Supremo Tribunal Fe-
deral, como o ex-ministro Carlos Ayres Brit-
to, as tentativas e insinuações da classe po-
lítica, flagradas nos diálogos interceptados 
pela Polícia Federal, revelando que haveria 
um grande acordo entre os Poderes para ate-
nuar os efeitos da Operação Lava-Jato, não 
terão êxito. A razão, segundo crê, é singe-
la: qualquer acordão esbarraria na vontade 
popular, que é soberana e que, por questões 
óbvias, defende a operação.

Em entrevista recente, o ministro 
afirmou:“Jamais o Supremo entraria neste 
tipo de orquestração, de conluio. O Supre-
mo é um fidedigno intérprete e aplicador 
do sistema jurídico a partir da Constituição. 
A Lava-Jato está vacinada contra qualquer 
tentativa de embaraço, de desfazimento, de 
bloqueio, ela se autonomizou”.

Para  parcela majoritária dos juristas que 
defendem a Operação Lava-Jato, as inúmeras 
escutas telefônicas captadas e que chegaram 
ao conhecimento do público, revelam uma 
característica comum aos políticos brasilei-
ros de um modo geral, que é a facilidade com 
que vendem aquilo que, efetivamente, não 
podem entregar.

Somente o sentimento de onipotência de 
alguns políticos pode explicar os recentes 
diálogos. Mesmo as tentativas já ensaiadas, 

lítico, não há conluio que impeça a Lava-
Jato de prosseguir”.

Por todo o país, têm se multiplicado os 
manifestos em defesa da Operação Lava-
Jato: nas universidades, nas associações 
de classe, entre juristas e alunos de direi-
to. Na realidade a investigação ganhou 
status suprapartidário, se distanciando, 
inclusive, do traumático processo de im-
peachment.

Sabedores desse fato, muitos políticos 
ou tomam distância dessa polêmica, ou a 
apoiam publicamente para ficar de bem 
com eleitorado. Nessa altura dos acon-
tecimentos e com o nível de informação 
atual da sociedade sobre o andamento dos 
processos na Lava-Jato, colocar-se contra 
a operação, mais do que nadar contra a 
corrente de milhões de brasileiros, é, para 
os políticos, suicídio eleitoral.

Nessa fase, para os eleitores, pouco 
interessa o fato de o candidato ser de es-
querda ou de direita. Importa saber como 
ele se posicionou com relação a Opera-
ção Lava-Jato. Até mesmo o Supremo, 
segue na mesma direção da população 
e tem considerado, reiteradamente, que 
as tentativas de acordos para obstruir a 
operação, quando flagradas, representam 
tentativa contra os trabalhos da Justiça e 
da ordem. Nesses casos, é mandar para 
a cadeia, como aconteceu, pela primeira 
vez na história republicana, com a prisão 
do senador Delcídio do Amaral. O que 
está ocorrendo com esta Operação é, na 
opinião de Ayres Britto, a “união virtuo-
sa e democrática entre o direito penal e 
os princípios republicanos”.

como é o caso do deputado petista Wa-
dih Damous, que apresentou projeto 
proibindo delações de acusados que 
estejam presos, parecem não ter fu-
turo algum no parlamento. A pressão 
popular e a lupa da opinião pública 
sobre tentativas de melar a Operação 
Lava-Jato estão mais presentes e atu-
antes do que nunca.

Para o ex-ministro do STF, a Lava-
Jato  “se autonomizou”. O que equivale 
a dizer que ela adquiriu vida própria, 
acima dos partidos políticos e dos Po-
deres. Para Ayres Britto, que já ocupou 
a presidência daquela Corte em 2012, 
numa fase também de grande turbu-
lência da República, a Lava-Jato, nes-
tes dias, “passou a ser uma questão de 
honra nacional.”

A operação, hoje, considera o mi-
nistro, “é um patrimônio objetivo do 
país. Não há governo, não há bloco po-

ARI CUNHA 
JORNALISTA

A crise política e institucional alcança 
níveis alarmantes no país. A reprovação 
à maioria dos políticos demonstra o co-
lapso do sistema vigente. É visível o en-
fraquecimento dos poderes Executivo e 
Legislativo. Inversamente proporcional 
à influência do poder Judiciário nas de-
cisões sobre os destinos do Brasil. Dita-
dura deste ou omissão e descredibilida-
de daqueles?

A despeito desta anomalia, há um dado 
alentador. A população passou a se inte-
ressar mais pela política, especialmente 
a partir da operação Lava Jato. Não por 
acaso, este tema integra o cotidiano dos 

ROBSON PAZ
RADIALISTA, JORNALISTA. 
SUBSECRETÁRIO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
ASSUNTOS POLÍTICOS

brasileiros de todas as classes sociais.
Se antes tínhamos mais de 200 mi-

lhões de técnicos de futebol, hoje temos 
milhões de juízes, deputados, senadores. 
Provável que a composição do pleno do 
STF (Supremo Tribunal Federal) esteja, 
hoje, mais conhecida que os titulares da 
Seleção Brasileira.

A cada nova delação premiada, a po-
pulação é tomada por indignação e per-
plexidade. Tão rasteiro, desleal e corrupto 
tem sido o jogo político. Tramas e con-
luios pelo poder são desnudados. Tal qual 
no futebol a repercussão é imediata. To-
dos opinam, questionam. Afinal, está ou 
não em curso golpe para cassar o legítimo 
mandato da presidenta Dilma Rousseff?

Independentemente do desfecho do 
processo de impeachment em andamen-
to no Senado Federal, a considerar o nível 
de interesse do eleitorado, os índices de 
reprovação da baixa política, deveremos 
ter mudanças significativas em curto e 
médio prazo.

Daqui a quatro meses, os brasileiros 
voltarão às urnas para eleger prefeitos e 
vereadores nos 5.585 municípios. Com 
campanha eleitoral enxuta e sem finan-
ciamento empresarial dos candidatos. 
Oportunidade para a população mostrar 
verdadeiramente sua indignação com os 
políticos.

O voto ainda é a principal arma dos 
cidadãos e cidadãs para corrigir distor-
ções existentes. É elegendo representan-
tes qualificados, de boa conduta, com-
prometidos com o bem comum, que o 
eleitor dará nova feição à jovem e debili-
tada democracia brasileira.

Outubro será, portanto, o primeiro teste 
pós-escândalos da Lava Jato para os elei-
tores se manifestarem pelo voto direto e 
universal acerca da corrupção tornando-
se ou não co-partícipe da transformação 
exigida por todos.

A renovação começa pela base e a ex-
pectativa da mudança é melhor que a cer-
teza da corrupção.

Coletivos feministas maranhenses organizam 
ato contra a cultura do estupro

n  Adriana Drica - Cultura do estupro existe sim. A 
partir do momento em que ensinam ao filho que ele 
tem que ser pegador, que não pode ouvir "não" como 
resposta, que tem que insistir porque "quando a mulher 
diz não quer dizer sim", que mulheres que estão sozi-
nhas estão pedindo para serem assediadas... Isso é sim 
CULTURA DO ESTUPRO!

n Fernando Miller Kurts - Aqui no Brasil as leis que 
defendem as mulheres são tênues. E cujo autor que pra-
tica o ato infracional ''estupro'' nunca cumpre a pena 
como deve ser. Por isso, observamos com frequência 
sucessões de casos de estupros, e muitas vezes o estu-
prador é reincidente.

n Alexandre Wilson Silvestre Lopes - "Cultura" do es-
tupro que grande bobagem! Deem nome aos bois: isto 
é CRIME e ponto final! Se quiserem falar de cultura, fa-
lem da "cultura" (argh!) do funk, onde todos esses delin-
quentes estavam, que vivem fazendo apologia ao sexo, 
drogas e armas!

Acordei com 33 caras em cima de mim, diz 
vítima de estupro no Rio

n  Sidnolia Santos - O pior de tudo é ver comentários 
de mulheres culpando a mãe da garota. Isso é cruel!

n Andreiases Sousa - Como uma menor de idade 
anda em baile funk desde os 13 de idade??? Cadê os 
pais dessa cidadã? Eles têm que ser autuados por ne-
gligência. Tô certa???

n Nira Fran - Gente, de boa... Se esta garota estivesse 
em casa cuidando de seu filhinho de três aninhos, acre-
dito que ela não passaria por este monstruoso episódio.

Maranhão perdeu mais de três mil postos de 
trabalho em abril

n Wicksell Mendes - Maravilhoso, um estado petista 
não podia ser diferente.

n Gérson Santos - Estado com pior salário e maior 
desvalorização. Penso que isso se deve em boa parte 
aos trabalhadores que saem pra morar fora.

n  Queiroz Fonseca - O negócio tá feio!

Força Nacional vai atuar em pontos fixos da 
Região Metropolitana de São Luís 

n Tathiana Dovera - A composição da mesa tá for-
te, Professor Silvio Mesquita! Parabéns pelo trabalho!

n  Cely Barbosa - Tem que ir pra Vila Operária tam-
bém. Não passa uma viatura por lá!

n Sandra Ferreira - Ainda não vi aqui no Coroadinho.
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Inscrições do SiSU 
começam hoje

Entenda o SiSU 

O SiSU (Sistema de Seleção Uni-
ficada) é o meio utilizado pelo Mi-
nistério da Educação (MEC) para se-
lecionar novos estudantes de cursos 
de graduação de universidades fede-
rais e institutos tecnológicos de en-
sino superior. O sistema usa as notas 
do Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio) para determinar quais candi-
datos terão direito às vagas.

O que é o SiSU? 

O SiSU é um sistema de processo 
seletivo, criado em 2009 pelo MEC, 
que usa as notas do Enem para se-
lecionar estudantes para cursos de 
graduação de universidades fede-
rais e institutos tecnológicos de en-
sino superior.

Quem pode participar? 

Os estudantes que fizeram o Enem 
e que tenham obtido nota acima de 
zero na redação poderão se inscrever 
no SiSU. As duas edições do Sisu de 
um determinado ano sempre utilizam 
os dados do Enem do ano anterior. 
Por exemplo, nos SiSU de 2015, va-
lem apenas as notas do Enem 2014.

Como funciona o Sisu? 

O SiSU ocorre em duas edições 
em cada ano. O MEC determina um 
período de inscrições durante o qual 
o candidato pode:

- inscrever-se em até dois cursos 
ofertados pelas universidades parti-
cipantes (primeira e segunda opção)

- alterar suas opções quantas vezes 
quiser durante o prazo de inscrições.

Ao final da etapa de inscrições, o 
SiSU convocará os candidatos que ti-
verem melhor classificação em cada 
curso, por modalidade de concorrên-
cia, conforme a nota do Enem.

Caso a nota do candidato permi-
ta convocação nas duas opções de 
vaga, ele será selecionado em sua 
primeira opção.

2ª edição do processo seletivo vai ficar aberta até o dia 2 de junho e contemplará 56.422 alunos em 65 instituições 
de ensino. Para participar, é preciso ter tirado nota acima de zero na redação do Enem em 2015

A
s inscrições para a segunda 
edição de 2016 do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU) co-
meçam hoje e vão até as 23h59 

de 2 de junho. Serão oferecidas 56.422 
vagas em 65 instituições públicas de 
ensino superior.

Só poderá se inscrever o estudante 

que tenha participado da edição de 
2015 do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e obtido nota acima 
de zero na prova de redação. As ins-
crições, gratuitas, serão feitas pelo 
site do SiSU.

No site já é possível pesquisar as 
vagas disponíveis. É possível realizar 

a busca por município, instituição 
ou curso. Em uma consulta, é pos-
sível verificar que 33 cursos de me-
dicina oferecerão vagas. A UFRJ é a 
instituição com o maior número de 
vagas: 100. A Universidade de São 
Paulo (USP), que no primeiro SiSU 
de 2016 fez sua estreia, não oferece 

vagas nesta segunda edição do ano. 
O estudante pode se inscrever 

em até duas opções de vaga e, no 
ato, deve incluí-las em ordem de 
preferência. O resultado da única 
chamada será divulgado no dia 6 de 
junho de 2016 na página do SiSU e 
nas instituições de ensino superior. 

O aprovado deverá realizar sua 
matrícula na instituição seleciona-
do na chamada regular nos dias 10, 
13 e 14 de junho de 2016. Há ainda 
a possibilidade de os participantes 
que não foram convocados para sua 
primeira opção participarem da lis-
ta de espera. 

Como o SiSU calcula 
a nota de corte? 

Durante o prazo de inscrições, o 
SiSU calcula a nota de corte para cada 
curso uma vez por dia. O cálculo toma 
como base o número de vagas dispo-
níveis e o total dos candidatos inscri-
tos naquele curso, por modalidade de 
concorrência. A nota de corte válida 
será aquela registrada no último dia 
de inscrições. Até esse fechamento, 
o candidato pode optar por mudar 
de cursos ou universidades.

Quais as modalidades 
de concorrência no SiSU? 

O candidato pode escolher se con-
corre às vagas de “ampla concorrência”, 
às vagas reservadas de acordo com a 
Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) ou às 
vagas destinadas para as demais polí-
ticas afirmativas de cada instituição.

Qual o percentual da reserva 
de vagas para a Lei de Cotas? 

Todas as universidades que parti-
cipam do SiSU reservaram, pelo me-
nos, 37,5% das vagas para estudantes 
que cursaram o ensino médio em es-
colas públicas. Até 2016, as institui-
ções deverão atingir o percentual de 
50% de vagas reservadas.

É preciso ter uma nota 
mínima no Enem para 
participar do SiSU? 

Sim, por dois aspectos. Primeiro, 
será vetada a participação de candi-
datos que tenham zerado a redação. 
Em segundo lugar, o MEC esclarece 

que algumas instituições adotam no-
tas mínimas para inscrição em de-
terminados cursos. Nesses casos, o 
próprio sistema vai alertar o candi-
dato durante o processo de inscrição.

Existe lista de espera no SiSU? 

Os candidatos que não foram se-
lecionados em nenhuma das suas op-
ções de curso na chamada regular ou 
os candidatos que foram aprovados em 
sua segunda opção poderão participar 
da lista de espera. Estes estudantes 
deverão acessar o seu boletim, na pá-
gina do SiSU, e manifestar interesse. 
Posteriormente, as universidades te-
rão novo prazo para informar as vagas 
disponíveis em seus próprios sites.

A participação na lista de espera 
só poderá ser feita na primeira opção 
de vaga do candidato. A convocação 
dos candidatos nesta “segunda cha-
mada” é realizada diretamente por 
cada uma das instituições de ensino 
superior participantes do SiSU. Por 
isso, o candidato deverá acompanhar 
junto à própria universidade o anda-
mento da lista de espera.

Resultado e matrículas 
dos aprovados pelo SiSU 

O resultado do SiSU poderá ser con-
sultado no boletim do candidato, na 
página do SiSU, nas instituições par-
ticipantes e no telefone 0800-616161. 
A matrícula deverá ser realizada di-
retamente na instituição em que o 
aluno foi selecionado.

Documentos necessários 

Para se inscrever no SiSU, o can-
didato precisará apenas do número 
de inscrição e senha cadastrados no 
Enem. Em caso de aprovação, os es-
tudantes devem ficar atentos à docu-
mentação exigida pela universidade 
para a matrícula. Esta informação es-
tará disponível no sistema, no mo-
mento de sua inscrição.

Sisu e Prouni: qual diferença? 

O SiSU é a sigla para Sistema de 
Seleção Unificada. Através dele, ins-
tituições públicas - sem cobrança de 
mensalidade - selecionam alunos ten-
do como critério a nota do candida-
to no Enem (Exame Nacional do En-
sino Médio).

O Enem também é usado em outras 
ações do MEC, como o Ciência sem 
Fronteiras, o Fies e o Programa Univer-
sidade para Todos (Prouni). O Prouni 
concede bolsas de estudos integrais ou 
parciais em universidades privadas. O 
foco são estudantes que saíram de es-
colas públicas e de baixa renda.

56.422

Número de vagas 
disponíveis em 65 

instituições de ensino

Estudantes que  fizeram 
o Enem em 2015 podem 

se  inscrever  no SiSU 



VIDA www.oimparcial.com.br

Duas frentes de serviços simultâneas estão 
transformando a região. A primeira é o pavimento asfáltico 
executado por meio do programa Mais Asfalto, executado 
pela Prefeitura de São Luís em parceria com o governo 
do Estado, que vai recuperar sete quilômetros de vias em 
toda a região. A segunda frente, realizada pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos (Semosp), consiste na implantação de calçamento 
com bloquetes em diversas ruas. Ao todo, são mais de 30 
quilômetros de urbanização, abrangendo 280 ruas do bairro, 
a serem alcançadas na gestão do prefeito Edivaldo.

FRENTE DE TRABALHO

Editor: Mivan Gedeon
Email: gedeon3.3@gmail.com

São Luís, segunda-feira, 30 de maio de 2016

Edivaldo Júnior verificou o estágio das obras de pavimentação do 
Coroadinho e presenciou a nova configuração da Vila dos Frades

Prefeito 
visita 

A 
área do Coroadinho pas-
sa pela maior transfor-
mação urbanística da 
sua existência. Durante 

a gestão do prefeito Edivaldo, 
a Prefeitura de São Luís fez um 
grande investimento em obras 
de infraestrutura na região. Os 
trabalhos compreendem pavi-
mentação com bloquete e as-
falto e também serviços na área 
de assistência social, esporte, 
habitação, regularização de tí-
tulos de terras e a construção 
de praças.

Neste fim de semana, o pre-
feito Edivaldo esteve mais uma 
vez no local, verificou o está-
gio das obras de pavimentação 
do Coroadinho e presenciou, 
também, a nova configuração 
da Vila dos Frades. A localida-
de é mais um dos bairros da 
área do Coroadinho em que 
os moradores convivem com 
uma nova realidade, alcançada 
a a partir das obras executa-
das na região pela Prefeitura.

de. Muitos moradores paravam 
para agradecer e relatar histó-
rias de sofrimento vividas ao 
longo de décadas de adversida-
des. A emoção tomou parte das 
lembranças que agora ficarão 
no passado e serão substituí-
das por dias melhores.

“Depois de anos de abando-
no e sofrimento, não era mais 
possível fazer paliativos. O povo 
já não aguentava mais as coi-
sas sendo feitas pela metade. 
Nossas equipes trabalham in-
tensamente para garantir um 
serviço completo, de excelên-
cia, no qual o objetivo principal 
é a satisfação dos moradores”, 
ressaltou Edivaldo.

A moradora Antoniza Aze-
vedo Cutrim, que reside na Vila 
dos Frades há 24 anos, disse que 
além de resolver o problema 
de mobilidade na rua em que 
reside, a obra trará benefícios 
a sua saúde. “É o melhor pre-
sente que recebi nesses anos 

Estava desesperançada, não 
acreditava mais que alguma 

melhoria pudesse chegar aqui. 
Quando vi o Edivaldo aqui 

na minha porta e os homens 
trabalhando, a esperança voltou 

ao meu coração; creio que muitas 
coisas melhores virão para a 

gente. Agradeço ao prefeito por 
nos fazer sonhar novamente

Maria Lúcia,
moradora antiga do bairro 

Coroadinho

obras no Polo 
Coroadinho

Durante todo o trajeto na área do Coroadinho, o prefeito Edivaldo foi recebido de forma muito receptiva

Estamos realizando 
um trabalho que 

nunca se viu antes 
aqui nesta região. É 
um grande conjunto 
de intervenções de 

impacto social

Edivaldo Holanda Jr., 
prefeito de São Luís

“Estamos realizando um tra-
balho que nunca se viu antes 
aqui nesta região. É um gran-
de conjunto de intervenções 
de impacto social que atingem 
todo o polo Coroadinho”, afir-
mou Edivaldo, destacando que 
uma boa parte das ruas já foi 
contemplada. Ao lado de mo-
radores que o acompanhavam 
nas inspeções, o prefeito frisou 
o comprometimento e a serie-
dade da administração com a 
população.

Durante todo o trajeto na 
área do Coroadinho, o prefeito 
Edivaldo foi recebido de forma 
muito receptiva pela comunida-

todos que moro aqui, pois não 
conviverei mais com a poeira 
que trouxe danos à minha saú-
de por conta de uma sinusite”, 
afirmou.

Maria Lúcia, de 52 anos, ou-
tra moradora antiga, foi tomada 
de surpresa com as máquinas 
trabalhando a pleno vapor em 
sua rua. “Estava desesperan-

çada, não acreditava mais que 
alguma melhoria pudesse che-
gar aqui. Quando vi o Edivaldo 
aqui na minha porta e os ho-
mens trabalhando, a esperança 
voltou ao meu coração; creio 
que muitas coisas melhores vi-
rão para a gente. Agradeço ao 
prefeito por nos fazer sonhar 
novamente”, declarou.
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‘Maio Amarelo’ se encerra com 
caminhada na Litorânea

Mais de mil pessoas participaram da caminhada, na Avenida Litorânea, que neste ano teve como tema “Eu sou 
mais um por um trânsito mais humano”. Segundo o balanço, foram realizadas 32 blitze, 12 delas só de alcoolemia

O 
Governo do Estado, 
por meio do Detran-
MA, promoveu ontrem, 
na Avenida Litorânea, 

uma caminhada para marcar 
o encerramento do Movimen-
to Maio Amarelo. Com o tema 
“Eu sou mais um por um trân-
sito mais humano”, a ação reu-
niu os parceiros da campanha: 
escolas, grupos de escoteiros, 
ONGs e os órgãos do Governo 
do Maranhão envolvidos no tra-
balho, como a Polícia Militar. 
Mais de mil pessoas participa-
ram da caminhada. 

A diretora-geral do Detran-
MA, Larissa Abdalla, fez um ba-
lanço das atividades desenvolvi-
das durante o mês e aproveitou 
o evento para comemorar o re-
sultado. “A campanha foi extre-
mamente exitosa. Nós fizemos 
a sociedade conhecer o Maio 
Amarelo. Para ter uma ideia do 
trabalho realizado, consegui-
mos levar palestras para 10 mil 

70

municípios participaram  
da campanha

A Polícia Militar esteve presente nas duas frentes da campanha, a educativa e de fiscalização

Só na capital, foram feitas 12 Operações Lei Seca, e 32 blitze, segundo os organizadores da campanha 

CIDADE

Jardim São Raimundo recebe obras de urbanização
O prefeito Edivaldo fez 

a entrega oficial na noite 
do último sábado (28), no 
Jardim São Raimundo, das 
obras de urbanização que 
contemplaram 100% das 
ruas do bairro, benefician-
do assim mais de 900 famí-
lias da localidade. Além da 
pavimentação os, serviços 
incluíram reforço de drena-
gem e iluminação. Centenas 
de moradores prestigiaram 
o ato de entrega das obras.

Em seu discurso aos mo-
radores, Edivaldo destacou a 
importância das obras para 
a população do Jardim São 
Raimundo. O prefeito Edi-
valdo lembrou que, que an-
tes da pavimentação as ruas 
viravam lamaçais no período 
das chuvas e os moradores 
tinham dificuldade de tran-
sitar pelo bairro. Para Edival-
do, os moradores agora ga-
nham um bairro totalmente 
transformado, além de uma 
vida mais digna e com qua-
lidade.

“Planejamento, trabalho 
e responsabilidade: este tem 
sido o lema que trago comi-
go desde que assumi a Pre-
feitura de São Luís, cidade 
que tanto amo. E nesse mo-
mento honro mais este com-
promisso, que é uma grande 
realização da nossa gestão e 
é um benefício inédito para 
os moradores do São Rai-
mundo: a entrega da todas 
essas ruas urbanizadas e pa-
vimentadas”, afirmou.

Segundo explicou o titu-
lar da Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos (Semosp), 
Antônio Araújo, as obras pro-
piciam melhorias no aspecto 

A campanha foi extremamente exitosa. 
Nós fizemos a sociedade conhecer o Maio 
Amarelo. Para ter uma ideia do trabalho 

realizado, conseguimos levar palestras para 10 
mil alunos da rede pública de ensino, 32 blitze 

foram realizadas, 12 delas só de alcoolemia, 
além da iluminação de prédios públicos, e 
participação em eventos esportivos de mais 

de 110 escolas estaduais e municipais

Larissa Abdalla, diretora-geral do 
Detran-MA

alunos da rede pública de en-
sino, 32 blitze foram realiza-
das, 12 delas só de alcoolemia, 
além da iluminação de pré-
dios públicos, e participação 
em eventos esportivos de mais 
de 110 escolas estaduais e mu-
nicipais”, destacou a diretora. 

Em todo o estado, 70 mu-
nicípios participaram da cam-
panha, o que permitiu que a 
campanha chegasse em todas 
as regiões do Estado. Durante 
o mês, o Detran-MA e parcei-

ros  trabalharam para inten-
sificar as ações de edu-

cação para o trânsito 
e fiscalização, como 

as operações com 
foco no combate 
à mistura de ál-
cool e direção. 

Só na capi-
tal, foram feitas 
12 Operações 
Lei Seca, e 32 
blitze. “A Polí-
cia Militar es-
teve presente 
nas duas frentes 

da campanha, a 
educativa e de fis-

calização. Acom-
panhamos as ativi-

dades nas escolas, nos 
bares, e a Operação Lei 

Seca foi ampliada”, afir-
mou o subcomandante da 

PM, coronel Jorge Luongo.
Entre os parceiros, o Grupo 

S.O.S. Vidas, da Maçonaria, era 
um dos presentes na caminha-
da. Lourival Souza, coordenador 
das ações realizadas pela ins-
tituição, também comemorou 
o sucesso da campanha. “Que-
ro parabenizar o Detran-MA, 
que liderou as ações do Maio 
Amarelo, uma iniciativa belís-
sima do Observatório de Segu-
rança Viária, que se expandiu 
por várias partes do mundo. 
A violência no trânsito é uma 
epidemia, que mata mais que 
as guerras. Temos que preser-
var a vida”.

Para o líder comunitário José do Poço, o prefeito Edivaldo 
tornou realidade um antigo sonho da comunidade da Região do 
São Raimundo: o de propiciar autoestima aos moradores. “Muitos 
falaram, prometiam, mas somente o prefeito Edivaldo fez pelo São 
Raimundo. Obras que mudaram a vida dos moradores, que estão 
felizes e mais confiantes para um futuro melhor para São Luís”.

A recepção carinhosa de centenas de moradores foi o destaque 
na visita do prefeito Edivaldo, que ainda percorreu as principais 
ruas do bairro e conversou com a população. Edivaldo foi bem 
recepcionado pelos moradores, que agradeceram pelos serviços.

Um dos momentos marcantes da visita ao Jardim São Raimundo, 
foi quando o prefeito Edivaldo esteve na casa da dona de casa 
Maria da Purificação Mendes, de 51 anos, moradora há 19 anos 
no local. Na sala de sua residência ela guarda até hoje um pôster 
de mais de um metro do então candidato Edivaldo a vereador, na 
campanha eleitoral de 2004.

“Sempre confiei no Edivaldo por ser um homem honesto que 
sempre honrou seus compromissos. Ele é ético, não engana a 
população e por isso é o melhor prefeito de São Luís, basta ver 
as maravilhas que está fazendo aqui no Jardim São Raimundo”, 
disse Maria da Purificação.

RESPOSTA DA COMUNIDADE

ambiental, social e econômi-
co, além de mais mobilidade e 
qualidade de vida para a popu-
lação, assim como dignidade 
para os moradores. “O Prefei-
to Edivaldo entregou asfalto 
e cidadania às pessoas que 
moram Jardim São Raimun-
do. Onde antes era um local 
abandonado sem nenhuma 
infraestrutura, proporcio-
namos mobilidade urbana e 
qualidade de vida”, enfatizou.

O Jardim São Raimundo 
tem 21 anos de fundação e 
recebeu pela primeira vez 
serviços de infraestrutura ur-
bana. As intervenções foram 
coordenadas pela Semosp e 
incluíram serviços de pavi-
mentação asfáltica, drenagem 
superficial com colocação de 
meio-fio e calçada.

Está de parabéns o 
prefeito Edivaldo que 

mostrou ser um político 
que cumpre com a sua 
palavra. Os moradores 

do São Raimundo 
agradecem por essas 

melhorias que há muito 
tempo pediam

Raimundo Nonato 
de Oliveira, 34 anos, 

vigilante



Batalhão de Ouro 
em exposição 
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Marcio RM acrescentou que a exposição Festa na Ilha con-
ta com fotos de bois de diferentes sotaques, danças como o 
Cacuriá da Dona Teté e Tambor de Crioula e parte das ima-
gens eram do batizado do Boi de Maracanã. Em 2011, ele 
voltou a São Luís com o intuito de fazer uma documentação 
mais completa do Boi de Maracanã. O fotógrafo entrou em 
contato com a Dona Maria (presidente do Boi) e levou al-
gumas fotos do batizado do boi em 2003, além de mostrar o 
trabalho que desenvolve na área de cultura popular. “Ela se 
interessou pelo meu projeto, autorizando que eu acompa-
nhasse o boi na van em que ia ela junto com o Humberto e 
outras poucas pessoas. Teve noite em que cheguei de volta 
em casa às 10 horas da manhã. Foi ótimo pelo material que 
eu consegui fotografar, o convívio com diferentes integran-
tes do boi, visitando lugares de São Luís que muitos mora-
dores não conhecem”, contou o fotógrafo.

Marcio RM afirma que um dos momentos mais emocionan-
tes de sua descoberta do Boi de Maracanã aconteceu quando, 
depois de acompanhar a primeira e a segunda apresentações 
do boi, algumas pessoas foram até ele para agradecer pelo 
trabalho que estava sendo realizado. “Um destes integrantes, 
numa manhã em que eu estava voltando no ônibus que leva-
va diversas pessoas lá do Maracanã para outros bairros, me 
perguntou se eu queria a matraca que ele estava segurando. 
Eu falei: ‘Você não vai precisar dela mais tarde?’, no que ele 
respondeu: ‘Eu quero te dar de presente’. Eu aceitei e ela está 
na sala da minha casa”, lembrou o fotógrafo, emocionado.

De acordo com Marcio RM, parte das fotos produzidas 
por ele foram utilizadas em matérias publicadas em revis-
tas, como Na Poltrona, publicação de bordo da Viação Itape-
mirim, e Continente, uma das poucas revistas nacionais de 
cultura que ainda é impressa, editada em Recife. “A matéria 
da revista Na Poltrona a Maria me disse que usa ela quando 
quer divulgar o Boi de Maracanã para alguém que não co-
nhece”, disse ele. O fotógrafo retornou à ilha ainda em agos-
to de 2011 para fotografar a morte do boi. E em 2012 para 
fotografar o batizado do boi, que comemorou os 40 anos de 
Humberto como seu cantador.

Em sua 59ª exposição individual na cidade do Rio de Janeiro, o fotógrafo carioca Marcio RM 
mostra para o Brasil a riqueza da cultura maranhense ao retratar o Boi de Maracanã

QUATRO PERGUNTAS 

PARA MARCIO RM 

Conhecendo o Boi de Maracanã de perto

Qual foi o seu primeiro 
contato com o Boi de 
Maracanã?  

Desde que voltei 
a São Luís para 
complementar o meu 
trabalho, tive um ótimo 
apoio da Maria, com 
quem eu conversava 
mais. O que mais me 
chamou a atenção 
durante o processo 
de pesquisa desse 
trabalho foi a riqueza 
dos personagens do 
boi, a participação do 
povo nas diferentes 
apresentações 
dançando, observando 
e tocando as suas 
matracas e a poesia 
que Humberto escrevia 
para as músicas do boi. 
“Eu dei uma volta no 
tempo. Deixa contrário 
saber” / “O Sol esquenta 
a terra e o meu boi faz 
poeira”, entre várias 
outras. Eu falava que 
se aqui no Rio eu sou 
Flamengo e Mangueira, 
em São Luís tinha que 
ser Maracanã.

Marcio é fotógrafo profis-
sional desde 1982, tem fotos 
veiculadas nas principais pu-
blicações brasileiras e traba-
lhou para as revistas Isto É e 
Veja e os jornais O Estado de 
São Paulo, Correio Brazilien-
se, Gazeta Mercantil e Folha de 
São Paulo, além de empresas 
como a Petrobras. 

Ele vem há vários anos se 
dedicando à elaboração e exe-
cução de projetos documen-
tais, tendo participado de mais 
de 100 exposições, entre indi-

viduais e coletivas pelo Brasil 
e no exterior (Japão, Qatar e 
Portugal).

As exposições individuais 
foram realizadas nas cidades 
do Rio de Janeiro, como tam-
bém em Belém (PA), São Pau-
lo, Porto Alegre (RS), São Luís 
(MA), Brasília (DF), Aracaju 
(SE), Tiradentes, Viçosa e Juiz 
de Fora (MG), Fortaleza (CE) e 
Salvador (BA). O ensaio Bata-
lhão de Ouro faz parte do Re-
corte Popular, um mapeamento 
de festas populares que Marcio 

realiza pelo Brasil. O seu en-
saio Banda (sobre a Banda de 
Ipanema) rendeu a sua primei-
ra exposição individual (gale-
ria de arte do Centro Cultural 
Cândido Mendes-Ipanema / 
1994), a participação no livro 
e exposição Memórias de Ipa-
nema e a sua escolha como um 
dos sete fotógrafos brasileiros 
no Projeto Editorial M.I.L.K., 
Nova Zelândia, que selecionou 
300 fotógrafos a partir das 40 
mil fotos enviadas por 17 mil 
fotógrafos de 164 países.  

Você também tem um 
projeto de um livro sobre o 
Boi de Maracanã aprovado 
pela Lei Rouanet em fase 
de captação. O que esta 
obra ainda inédita traz 
e qual a sua previsão de 
lançamento? 

Para o projeto do livro, 
contatei o Jandir Gonçalves, 
diretor da Casa de 
Nhozinho, que já conhecia 
de outros São Joões, e 
ele aceitou participar 
do livro com textos. O 
Sebastião Cardoso fará 
apresentação do livro. Ele 
será no tamanho 30x30cm 
(fechado), formato livro de 
mesa, com 196 páginas e 
174 fotografias (a grande 
maioria inédita) e tiragem 
de 3.000 exemplares. 
Pretendo lançar o livro 
este ano ainda e depois 
apresentar a exposição 
com as fotos do boi aí em 
São Luís. Parte da tiragem 
dele (20 %) será distribuída 
para bibliotecas de todos os 
estados do país e a renda da 
parte destinada à venda irá 
para o Boi de Maracanã.

 

Além do Boi de 
Maracanã, alguma outra 
manifestação cultural 
despertou seu interesse 
para futuras pesquisas? 
Quais?  

 Tenho vários projetos 
que venho desenvolvendo, 
um deles também é do 
Maranhão. Ele é sobre 
a festa do Divino em 
Alcântara e tem o nome 
de Ponte para o Passado. 
Fotografei a festa em 
Alcântara em três anos 
distintos, sendo que da 
última vez pude registrar a 
busca dos mastros da festa.  
Eles são transportados de 
um local distante do centro 
da cidade, no meio do 
mato, atravessei rio com o 
pessoal que carregava os 
mastros.

Fotografei em ano 
par (Imperatriz) e em 
ano impar (Imperador). 
No meu site tem uma 
subpasta com algumas 
fotos deste ensaio. 

SAMARTONY MARTINS

A 
mistura de cores e mo-
vimentos e a beleza do 
Bumba Meu Boi de Ma-
racanã foi a grande ins-

piração para o fotógrafo carioca 
Marcio RM, que está realizan-
do a sua quinquagésima nona 
exposição individual, Batalhão 
de Ouro, que está em cartaz na 
Faculdades Intergradas Hélio 
Alonso (Facha)/Campus Bo-
tafogo, no Rio de Janeiro (RJ) 
até o dia 3 de junho de 2016. A 
exposição faz parte na progra-
mação oficial do FotoRio – En-

contro Internacional de Foto-
grafia do Rio de Janeiro 2016, 
e conta com 24 fotos coloridas 
do Boi de Maracanã, uma das 
mais tradicionais e populares 
manifestações folclóricas de 
todo o estado do Maranhão.

Segundo Marcio RM, a ideia 
de fazer a exposição sobre o Boi 
de Maracanã surgiu em 2003, 
quando o fotógrafo realizou 
uma exposição individual no 
Museu de Artes Visuais em São 
Luís, intitulada Projetos. Como 
era o mês de junho Marcio RM 
procurou se informar sobre 
quais bois e danças seriam 

interessantes para fotografar 
durante o São João. Para essa 
tarefa, ele contou com o apoio 
do pesquisador Sebastião Car-
doso, atual diretor do Centro 
de Cultura Popular Domingos 
Vieira Filho, que na época tra-
balhava no museu que o  aju-
dou a fazer um roteiro sobre 
as principais brincadeiras de 
São João. “Ele também me dis-
se que tinha que fotografar um 

batizado e recomendou foto-
grafar o do Boi de Maracanã. 
Cheguei antes do início do ba-
tizado e gostei da movimenta-
ção das pessoas chegando na 
sede do boi e se preparando. 
Adorei poder conhecer e foto-
grafar o batizado. Utilizei este 
material em projeções de fotos 
e depois fiz uma exposição so-
bre o São João aí em São Luís, 
de nome Festa na Ilha. Depois 
eu a presentei aqui no Rio e em 
Teresópolis e Niterói”, explicou 
o fotógrafo.

Sobre o fotógrafo 

As cores do Boi do Maracanã estão expostas no Rio, com a exposição fotográfica Batalhão de Ouro, que fica em cartaz até o dia 3 de junho 



 

ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05 VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06 LEÃO 22/07 a 22/08 SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

CÂNCER 21/06 a 21/07 ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
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São Luís, segunda-feira, 30 de maio de 2016

Precisando apagar a má imagem deixada nos primeiros jogos do Brasileiro, 
Sampaio contrata mais um atacante e um lateral-direito. Rafael e Gedeílson estão 

fora do jogo de amanhã e podem até aparecer na próxima lista de dispensados 
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Editor: Neres Pinto     
Email: nerespinto@oimparcial.com.br

Começa hoje a venda de ingressos para Sampaio 
x Bragantino,  a partir de R$ 10. Inteira e meia, 
estarão disponíveis a partir das  10h, nos postos de 
venda autorizados.
Setor 1 (meia p/ todos): R$ 10 + 1kg de feijão tipo 1
Setor 4 (meia p/ todos): R$ 20 + 1kg de arroz tipo 1
Cadeira Coberta: R$ 50 inteira | R$ 25 meia

POSTOS DE VENDA (INTEIRA E MEIA)
Lojas Sampaio Mania: São Francisco (horário comercial), 
Shopping Rio Anil e Shopping da Ilha (10h às 22h)
Castelão: a partir de segunda (9h às 18h) e terça (9h 
até a hora do jogo)
Nhozinho Santos: a partir de segunda, 9 às 17h
HCG: a partir de segunda, a partir das 9h)

De um modo geral,  após 
a goelada de 5 a 0 para o 
Náutico,  houve críticas. 
Por isso, para a partida  
contra o Bragantino, o 
técnico Wagner Lopes 
deverá efetuar  mudanças, 
embora não tenha 
oficializado em quais 
setores. Mas é certa a 
saída de Gedeílson da 
lateral direita. Outras 
alterações devem 
ocorrer no setor de 
meio-campo e ataque. O 
treinador vai aproveitar 
o treinamento de hoje  
para definir a equipe que 
começará jogando. O 
treino será fechado para 
a imprensa. A comissão 
técnica também resolveu 
antecipar a concentração. 
Após o treino, os jogadores 
relacionados já ficaram 
concentrados. Depois 
do treinamento com 
bola,  ontem pela manhã,  
Wagner Lopes fechou a 
lista dos jogadores que 
serão relacionados para a 
partida de amanhã.

Mudanças

DE VIRADA

ELE  RESOLVE

GOL DE GANSO

Flamengo derruba a 
Ponte e quebra tabu 

Fred marca e Flu 
bate o Botafogo

Tricolor bate o Verdão 
no clássico paulista

Chegam mais 
dois reforços

11 

Anos que o Flamengo 
não vencia Ponte Preta 

no Brasileirão 

Ingressos promocionais

Técnico Wagner Lopes vai comandar mais um  treinamento com bola, hoje, para definir o time tricolor 

N
ecessitando se recupe-
rar da campanha ruim 
que cumpre nesta Série 
B do Campeonato Bra-

sileiro, o Sampaio Corrêa está 
levando o problema a sério e no 
fim de semana anunciou duas 
contratações.  Depois de uma 
longa reunião com a comissão 
técnica, o presidente Sergio Fro-
ta confirmou a chegada de mais 
dois jogadores, sendo um para 
a lateral direita e outro para o 
ataque.

Para o setor defensivo, chega 
Eder Sciola, de 30 anos, 1,83m 
e 80kg, com passagens pelo XV 
de Piracicaba, Atlético/GO, Flu-
minense/RJ, São Paulo e Novo 
Horizontino-SP. 

O atacante Jean Carlos, de 22 
anos, 1,75 de altura e 71kg, tam-
bém esteve em ação no  último 
Campeonato Paulista pela equi-
pe do Novo Horizontino. Ele já 
passou pelos exames de rotina 
no clube e deu início aos treinos 
físicos com o restante do grupo.

Participantes PG JG VI EM DE GP GC SG %A

1º Vasco-RJ 12 4 4 0 0 11 3 8 100.0

2º Atlético-GO 12 4 4 0 0 5 1 4 100.0

3º Avaí-SC 7 4 2 1 1 8 5 3 58.3

4º Brasil-RS 7 4 2 1 1 5 2 3 58.3

5º Criciúma-SC 7 4 2 1 1 5 3 2 58.3

6º Bahia-BA 7 4 2 1 1 6 5 1 58.3

7º Paraná-PR 7 4 2 1 1 4 4 0 58.3

8º Náutico-PE 6 4 2 0 2 8 4 4 50.0

9º CRB-AL 6 4 2 0 2 4 6 -2 50.0

10º Luverdense 5 4 1 2 1 4 4 0 41.7

11º Londrina 5 4 1 2 1 3 3 0 41.7

12º Goiás-GO 5 4 1 2 1 4 5 -1 41.7

13º Paysandu 5 4 1 2 1 6 9 -3 41.7

14º Ceará-CE 4 4 1 1 2 7 7 0 33.3

15º Oeste-SP 4 4 1 1 2 4 5 -1 33.3

16º Tupi-MG 3 4 1 0 3 6 5 1 25.0

17º Vila Nova 3 4 1 0 3 6 8 -2 25.0

18º Bragantino 3 4 1 0 3 3 7 -4 25.0

19º Joinville-SC 3 4 0 3 1 2 3 -1 25.0

20º Sampaio 0 4 0 0 4 1 13 -12 0.0

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO – SÉRIE B

Os relacionados
Goleiros: Jean e Ruan

Laterais: Guilherme Santos, 

Guilherme Lucena e Rafael 

Stevan

Zagueiros: 
Eli Sabiá, Luiz Otávio e Rodrigo 

Arroz

Volantes: Walderrama, Levi, Léo 

Gago e Daniel Amora

Meias: Pedrinho, Daniel Barros, 

Felipe Costa e Cleitinho

Atacantes: Pimentinha, 

Henrique, Edgar, Max e Carlos 

Alberto

Zé Ricardo começou com 
o pé direito no Flamengo. O 
time comandado por ele ven-
ceu a Ponte Preta de virada, 
por 2 a 1, ontem, no Estádio 
Moisés Lucarelli, em Campi-
nas. Com o resultado posi-
tivo, o primeiro fora de casa 
neste Campeonato Brasileiro, 
o Rubro-Negro quebrou um 
tabu de 11 anos sem vencer 
a Macaca e amenizou a crise 
na Gávea.

Os gols da partida foram 
marcados por Wellington Pau-
lista, Felipe Azevedo (contra) 
e Jorge. O lateral-esquerdo fez 
o gol mais bonito da partida.

Os donos da casa abriram 
o placar com gol polêmico de 
Wellington Paulista. O cami-

sa 9 subiu mais alto do que 
a defesa rubro-negra e man-
dou para o barbante em cru-
zamento na área. O Flamen-
go reagiu e foi para cima em 
busca do empate. Alan Patri-
ck cobrou falta lateral para a 
área, e Felipe Azevedo desviou 
para o próprio gol, marcan-
do contra. 

Confiante, o Rubro-Negro 
chegou à virada com um belo 
gol de Jorge. O lateral apro-
veitou corte ruim do goleiro 
João Carlos, em cruzamento, 
e acertou um lindo chute da 
entrada da área. Mesmo sem 
ser muito superior, o Flamen-
go  garantiu a vantagem no 
segundo tempo.

Sob o comando de Zé Ricardo, 
Rubro-Negro supera a Macaca
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Não se pode negar a qua-
lidade de Fred. Com a camisa 
do Fluminense, ele é quem 
decide e na tarde de ontem, 
contra o  Botafogo, em Volta 
Redonda, não foi diferente. 
Saiu dos pés dele o gol que 
deu a vitória ao time coman-
dado por Levir Culpi por 1 a 
0. E em uma marca interes-
sante para o próprio atleta, 
que chegou a 14 gols contra 
o Bota em 21 jogos, melhor 
número dele contra um mes-
mo time.

Desde o apito inicial do ár-
bitro, o Fluminense apresen-

tou um nível técnico e tático 
superior ao Botafogo, mas foi 
aos cinco minutos do segundo 
tempo que Douglas aprovei-
tou erro da zaga  e tocou para 
Fred. A estrela de Laranjeiras, 
sempre com faro de gol, não 
bobeou e colocou o Flumi-
nense na frente.

Na frente do placar, o Flu-
minense não recuou e seguiu 
na busca do segundo gol. O 
Botafogo passou a se arriscar 
mais, mas continuava pecan-
do no último passe. O tempo 
passou e os tricolores  garan-
tiram mais uma vitória.

O  Choque-Rei de ontem, 
no Morumbi, pelo Campeo-
nato Brasileiro, mostrou que 
há mais coisas em jogo no fu-
tebol do que supõe a nossa vã 
filosofia. Pois o São Paulo foi o 
São Paulo de Bauza, o Palmei-
ras foi o Palmeiras de Cuca e 
a vitória ficou com o Tricolor: 
1 a 0, gol de Ganso. 

O resultado foi constru-
ído no melhor estilo Bauza. 
Quando o Palmeiras propu-
nha as ações na primeira eta-
pa, rondando a área do gol de 
Denis, o São Paulo foi reati-

vo como manda seu chefe e, 
num contra-ataque primoro-
so, Ganso contou com uma 
mãozinha do zagueiro Thia-
go Martins para dar a vitória 
aos donos da casa de cabeça.

O gol desequilibrou o rá-
pido Palmeiras. As investidas 
de Dudu, na armação, Roger 
Guedes e Gabriel Jesus passa-
ram a ser interceptadas com 
facilidade pelos são-paulinos. 
Alecsandro parou de ter chan-
ces e Cuca teve de fazer duas 
alterações já no intervalo, mas 
o placar não mudou. 
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