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32º  máx

23º  min

TÁBUAS DE MARÉS COTAÇÕESPREVISÃO DO TEMPO

MARÉ BAIXA
01h06 ........0,1m

13h45 .........-0,1m

MARÉ ALTA
07h15 .........6,3m

19h54.........6,1m

DÓLAR
cotado em
R$ 3,139

EURO
cotado em
R$ 3,666

+0,4% +0,99%Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o 
dia e à noite.

Quem não pagar IPTU terá 
nome inscrito na dívida ativa

A partir deste ano, o contribuinte que não pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em São 
Luís terá o nome inserido na dívida ativa municipal e sofrerá as sanções legais da inadimplência. 

A medida valerá após seis meses do não pagamento do imposto vencido  VIDA

ZONA  DE PERIGO
Moto  0 x 2 Salgueiro

GRUPO DOS 4
CSA 1 x 1 Sampaio

DIVULGAÇÃO

LUTO 
Infarto mata 
Waldir Peres, 
ex-goleiro  da
Seleção ESPORTES

POLÍTICA

Lula vem ao
Maranhão 
em agosto
A senadora Gleisi Hoffman (PT) 
esteve em São Luís no fi m de 
semana e informou durante uma 
coletiva que o ex-presidente Lula 
virá ao Maranhão no próximo mês 
de agosto.   

GERAL

Mais empregos na 
agropecuária
NEGÓCIOS

Inscrição no Fies 
começa amanhã 
GERAL

NO XADREZ

Mulher 
presa ao 

tentar falso 
sequestro

GERAL

Saiba como 
economizar 
combustível

PÁGINA TRÊS

REPRODUÇÃO

Maranhenses  
na Seleção  
Brasileira

BRASILEIRÃO

Resultados de ontem
Santos  3  x 0 Bahia

Pacaembu

Fluminense 0 x 1 
Corinthians

Maracanã 

Sport 0 x 2 Palmeiras
Arena Pernambuco

Avaí  1 x 0  Cruzeiro
Ressacada

CSA 1 x 1 Sampaio
Rei Pelé

MAC  2 x 2  Santos-AP
Castelão 

Moto 0 x 2 Salgueiro

Jogo de hoje
São Paulo x Grêmio

Morumbi / 20h
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Preço igual 
para homens 
e mulheres
ÍMPAREsportes

Cresce a procura por ervas 
medicinais em São Luís

VIDA

Obras causam 
proliferação de aranhas  

na Lagoa da Jansen
VIDA

MAC  joga mal 
e empata com o 
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E com relação ao Maranhão? 
Aqui no Maranhão nós esta-

mos com uma avaliação política 
muito clara e unitária por parte do 

PT. Estamos apoiando o governador Flávio 
Dino e uma possibilidade de uma reedição 
dessa aliança. Assim como no cenário na-
cional podemos estabelecer uma aliança 
de centro-esquerda com setores progres-
sistas, setores nacionalistas, e setores po-
pulares. O Maranhão não está fora deste 
contexto. Vamos trabalhar neste sentido.

Como o Partido dos Trabalhadores (PT), que tem sido alvo de vá-
rias denúncias de corrupção política, pretende se legitimar para 
as eleições de 2018? 

Tem uma parcela signifi cativa da população que já está legitimando o 
PT. E que o ex-presidente Lula não é mais candidato do Partido dos Trabalha-
dores. É candidato de uma parcela expressiva  da população brasileira. Com 
tudo isso que nós estamos vivendo, a perseguição em cima do PT, a persegui-
ção em cima do Lula que acontece há três anos, é que agora os outros parti-
dos começaram a ter o seu envolvimento mostrado nesta rede de corrupção. 
Nós estamos vendo agora que quem deu um golpe nesse país foi o PMDB e o 
PSDB. Esses partidos estão muito envolvidos em corrupção. Deram um gol-
pe falando em moralidade dizendo que iriam reconstruir o Brasil. Que iriam 
resgatar a moral, mas são os partidos mais envolvidos. Teve muita mentira e 
perseguição em relação ao partido dos trabalhadores e aos seus membros e 
principalmente ao presidente Lula. Quando se faz uma pesquisa para saber 
qual o partido de preferência nacional, quem aparece em primeiro lugar é o 
PT com quase 18%. Em seguida, vêm o PMDB e o PSDB com 4% e 5%. Se fa-
zem uma pesquisa eleitoral para saber qual o candidato que tem mais chan-
ce de ser presidente do Brasil, aparece o Lula com uma medida nacional de 
31%. Aqui especifi camente no Maranhão o Lula pontua 67% nas pesquisas. 
O sentimento que hoje está no meio da população é que houve uma injusti-
ça e execcssos. Hoje a população vê quem fez algo por ela. Hoje no país há 14 
milhões de desempregados. No governo do PT geramos 21 milhões de empre-
gos. Fomos contra a reforma trabalhista, a reforma da previdência, contra a 
emenda constitucional que congela investimentos e que restringe os recursos 
para a saúde e educação. Queremos voltar a fazer um governo para o povo.

O PMDB foi parceiro do PT nas 
eleições para presidente em 2010 
e em 2014. Existe alguma pos-

sibilidade de o PT e PMDB ree-
ditarem uma nova aliança para as elei-
ções de 2018? 

O PMDB fez uma opção em seguir o 
caminho dele. Foram os percussores do 
golpe contra a presidente Dilma no im-
peachment e foi um dos partidos timo-
neiros das reformas contra o povo bra-
sileiro. Portanto não há possibilidade de 
reeditarmos essa aliança. 
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Lula virá em agosto
ao Maranhão

Senadora Gleisi Hoff mann confi rmou a vinda do ex-presidente do Brasil  e 
deixou claro que a reedição do PMDB para as eleições de 2018 está descartada.

NAS GRADES

NAS GRADES

Mulher presa por falso 
sequestro e extorsão

Inscrições para o Fies 
começam amanhã

2
Responsável:Neres Pinto 

E-mail: neresp@gmail.com

DOUGLAS CUNHA

A Polícia Militar conseguiu 
deter uma mulher que vinha 
agindo na capital aplicando 
o golpe do falso sequestro 
e extorquindo, sob ameaça 
e coação, pessoas incautas.

Policiais militares foram 
avisados de que uma pessoa 
estava sendo mantida refém 
mediante ameaça no inte-
rior da agência do Banco do 
Brasil, na Areinha, e logo fo-
ram deslocadas para o local 
as equipes Tornado e GTM 
do 9º BPM. Ali, os militares 
ficaram sabendo que uma 
senhora estava em contato 
pelo telefone com o suposto 
sequestrador, que dizia es-
tar com uma filha desta ví-
tima sequestrada em Belém, 
no estado do Pará, e exigia o 
resgate de R$ 5 mil, que de-
veriam ser entregues a uma 
pessoa que iria receber na 
parada de ônibus existente 
próximo à agência bancária.

No momento em que a tal 
pessoa, uma mulher identifi -
cada como Rosângela Raquel 
Ferreira Silva, 37 anos, rece-
bia da vítima dinheiro, uma 

pulseira de outro e sua bolsa, 
os militares deram-lhe voz de 
prisão e a conduziram para o 
plantão da Polícia Civil, na Rua 
do Norte. Foram apreendidos 
em seu poder R$ 2.120 em es-
pécie, uma pulseira de ouro, 
um aparelho de telefonia ce-
lular de marca Alcatel, um vi-
dro com perfume, mais R$ 45 
em espécie, uma bolsa preta 
com um caderno de anotações 
e produtos de beleza, um ce-
lular Nokia e um fone de cor 
branca.

Nas investigações preli-
minares, os policiais milita-
res apuraram que Rosângela 
Raquel já havia aplicado ou-
tros golpes, visto haver o re-
gistro de mensagens em seu 
telefone celular. Ela disse que 
estava agindo a mando de um 
homem que disse ter o nome 
de Carlos e que seria presi-
diário no Rio de Janeiro. Os 
policiais estabeleceram con-
tato com a filha da vítima, 
esclarecendo que não havia 
sido sequestrada em Belém. 
Rosângela deverá ser inves-
tigada pela Polícia Civil para 
que sejam apurados outros 
crimes da mesma etiologia 

SAMARTONY MARTINS

O 
ex-presidente Luís Inácio 
Lula da Silva (PT) virá ao 
Maranhão em agosto. A 
informação foi confi r-

mada pela senadora Gleisi Hoff-
mann (PT-PR), presidente nacio-
nal do Partido dos Trabalhadores, 
no último sábado em entrevista 
a coletiva à imprensa na sede da 
Federação dos Trabalhadores da 
Indústria do Estado do Maranhão 
(Fetiema), no Araçagi. Gleisi Ho-
ffmann veio a São Luís para par-
ticipar da plenária das mulheres 
da legenda e do ato de inaugura-
ção da nova sede municipal do 
partido que saiu do Centro para 
o bairro Renascença. 

Segundo a senadora, o ex-
presidente Lula, com vistas às 
eleições de 2018, vai realizar 
no próximo mês uma carava-
na que percorrerá todos os esta-
dos do Nordeste, e o Maranhão 
está incluído no roteiro. A data 
da vinda de Lula ao Maranhão 
e às cidades que ele irá visitar 
não foram divulgadas e só serão 
defi nidas no próximo dia 31 de 
julho, quando ocorrerá em São 
Paulo um encontro com todos 
os presidentes estaduais do Par-
tido dos Trabalhadores.   

Questionada se a sua vinda ao 
Maranhão teria sido para convi-
dar o governador Flávio Dino a 
fazer parte da chapa majoritária 
do PT a vice-presidência da repú-
blica nas eleições de 2018, Gleisi 
Hoffmann descartou essa hipó-
tese. “Nós não estamos discutin-
do ainda a formação de chapa 
presidencial. Até porque neste 
primeiro momento nosso obje-
tivo é garantir que o presidente 
Lula possa disputar as eleições. 
Esse é o nosso grande desafi o. 
Nossa grande luta. Não tive essa 
conversa com o governador Flá-
vio Dino a respeito dele ser vice 
na chapa do Lula. Volto a repetir 
que o nosso objetivo é fazer com 
que o presidente Lula tenha ga-
rantido esse direito, porque não 
achamos legítimo de disputar as 
eleições sem a presença dele”, 
disse a senadora.  

Sobre um plano B para o Par-

A lista de instituições e os cur-
sos ofertados por meio do Fun-
do de Financiamento Estudan-
til (Fies) poderá ser consultada 
a partir de hoje (24), na página 
eletrônica do Fies Seleção. As ins-
crições para o segundo semes-
tre de 2017 começam amanhã 
(25) e vão até sexta-feira (28).

No total, 75 mil novas vagas 
serão oferecidas aos estudantes 
que procuram fi nanciamento 
para cursar o ensino superior 
em instituições de ensino pri-
vadas. A relação dos candidatos 
pré-selecionados será divulgada 
no dia 31, quando também será 
aberta a lista de espera.

Apesar das mudanças anun-
ciadas no início do mês no Fies 
para 2018, neste semestre con-
tinuam valendo as regras atu-
ais. Poderão se inscrever os estu-
dantes que tenham participado 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) com média das 
notas igual ou superior a 450 
pontos e nota na redação su-
perior a zero. O candidato tam-
bém precisa ter renda familiar 
mensal bruta per capita de até 

TRÊS PERGUNTAS / GLEISI HOFFMANN.
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tido dos Trabalhadores, caso o 
ex-presidente Lula fi que fora das 
eleições de 2018, Gleisi Hoffmann 
afi rmou que não existe e que o 
ex-presidente Lula é o plano A, 
B e C. “O ex-presidente Lula é 
o plano A, B e C do partido dos 
trabalhadores. Nós entendemos 
que, se o Lula fi car fora da eleição, 
será mais um golpe. Não vemos 
razão de impedirem que o maior 
líder popular da história do Bra-
sil e que tem a maior intenção 
de votos não possa disputar a 
eleição para a presidência. Não 
tem justifi cativa jurídica e sim 
política. E nós não vamos acei-

tar. A eleição sem Lula é fraude, 
e nós vamos denunciar no Brasil 
e no exterior. Vamos lutar para 
que a democracia brasileira seja 
defendida”, acrescentou Gleisi 
Hoffmann. 

A senadora afi rmou que o 
partido está se reposicionando 
como oposição, uma vez que en-
quanto estava à frente do gover-
no era situação. E que o partido 
está mais aguerrido na defesa 
do Lula, do seu programa de go-
verno, da sua legenda e da sua 
defesa enquanto partido. Gleisi 
Hoffmann fez questão de res-
saltar que, ao condernar o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva a nove anos e seis meses de 
prisão em regime fechado, o juiz 
federal Sergio Moro, responsá-
vel pela Operação Lava Jato,  re-
ferente ao apartamento tríplex 
no Guarujá, em São Paulo, ataca 
o princípio da democracia e do 
estado de direito. 

De acordo com a senadora, 
a executiva nacional do PT ava-
liou que a sentença julgada em 
primeira instância foi uma deci-
são política e não jurídica. Gleisi 
Hoffmann voltou a defender o 
ex-presidente Lula, afi rmando 
que não há provas contra ele e 
que só há delação. “O Sergio Moro 
na realidade respondeu àquilo 
que já vinha alegando desde o 
início do processo, dando a en-
tender que o Lula seria conde-
nado. Deu muito mais resposta 
à mídia do que uma resposta ju-
rídica. Eu espero, sinceramente, 
que, de com base no processo 
do [Eduardo] Vaccari, nosso te-
soureiro que foi condenado pelo 
juiz Sergio Moro e que foi ab-
solvido pelo  Tribunal Regional 
Federal, o presidente Lula seja 
inocentado. Até mesmo porque 
é um caso semelhante. Só tem 
delação. Não tem provas contra 
o ex-presidente Lula”, afi rmou 
Gleisi Hoffmann.    

Senadora Gleisi veio participar da plenária das mulheres  da legenda e da reinauguração da sede do PT

O PMDB fez uma opção em seguir o caminho 
dele. Foram os percussores do golpe contra 

a presidente Dilma no impeachment e foi um 
dos partidos timoneiros das reformas contra o 
povo brasileiro. Portanto, não há possibilidade 

de reeditarmos essa aliança. 

Gleisi Hoff mann, senadora (PT-PR)

Rosângela Ferreira da Silva estava extorquindo quando foi presa

três salários mínimos.
Os estudantes pré-seleciona-

dos deverão concluir a inscrição 
pelo Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies) entre 1º de agosto 
e 8 de setembro.

A partir de 2018, o Novo Fun-
do de Financiamento Estudantil 
será dividido em três modalida-
des. No total, o programa vai ga-
rantir 310 mil vagas, sendo que 
100 mil serão ofertadas para es-
tudantes com renda familiar per 
capita de até três salários mí-
nimos a juro zero, incidindo a 
correção monetária.

75 
MIL

Número de vagas 
oferecidas a estudantes
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Dicas para 
economizar 
combustível

Com o aumento do combustível no último fi m 
de semana, vale dar uma olhada nas dicas para 

economizar a gasolina. Todas combinadas podem 
representar economia de até 30% na hora de 

abastecer o seu veículo.
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Calibre os pneus
Parece detalhe, mas rodar com os pneus 
calibrados é essencial para economizar 
combustível. Ideal é fazer a conferência uma 
vez a cada 15 dias, pelo menos. Quanto mais 
murcho, maior será a área de atrito da borracha 
com o solo e, por consequência, o motor tem de 
trabalhar mais para garantir a aceleração.
 O comum, em carros, é colocar entre 28 e 32 
libras. Confi ra o número exato no manual do seu 
veículo. E lembre-se: na hora de comprar um 
carro ou um jogo de rodas, quanto maior o aro, 
maior será o gasto.

Aproveite a marcha
A combinação correta entre acelerar e manejar o 
câmbio garante uma diferença considerável no 
fi nal do mês. É notório que “esticar as marchas” 
(fazer as mudanças só quando o motor ronca 
alto) faz o combustível evaporar rápido. Mas 
o contrário também é sinônimo de prejuízo. 
É preciso aproveitar as marchas. Passá-las 
apressadamente exige pisadas mais fortes.  O 
correto é verifi car o contagiros. Na cidade, o ideal 
é fi car entre 2 mil e 2,5 mil rotações por minuto 
(RPM). Na estrada, a 80km/h, é possível fi car 
entre 3 mil e 3,5 mil RPMs.

Não fi que em 
ponto morto
 
Quando estiver em um 
congestionamento, desligue 
o motor se achar que vai 
fi car parado por mais 
de um ou dois minutos. 
Desligando o motor, mesmo 
que seja por um curto 
intervalo, você economiza 
mais combustível do que o 
que gasta ao dar a partida 
no motor.

Saiba usar o ar-condicionado
Ele é vilão quando o assunto é gasto de combustível. O ideal 
é usar o ar na estrada e vidro aberto (quando não estiver mais 
tão frio) na cidade, porque manter a janela aberta em viagens é 
ruim, pois o ar que entra funciona como freio. É aerodinâmico: 
precisa-se acelerar mais para compensar a pressão.
 Na cidade, vale optar pela ventilação natural em função do para 
e arranca. Nesse caso, a refrigeração mecânica fará o consumo 
aumentar.
 Seu carro não tem ar? Então, na estrada, abra as 
janelas o mínimo possível.

Limpe o 
bagageiro
Carro que anda com 
um passageiro gasta 
menos do que um cheio 
de gente. Isso é básico. 
Mas, quem anda com 
porta-malas com carga 
desnecessária estará 
dando carona para o 
prejuízo. O carro pesado 
exige mais do motor, 
além de favorecer a 
descalibragem dos 
pneus.

Prefi ra gasolina 
aditivada
A comum não evita danifi car 
as peças essenciais do 
motor. A diferença de preço é 
compensada pela economia 
no consumo e na longa vida 
do motor.
Mantenha uma distância 
razoável do carro à sua frente 
para poder antecipar as 
manobras e acompanhar o 
fl uxo do trânsito. Isso evita 
acelerações desnecessárias e 
freadas que acabam gastando 
combustível. Além disso, é 
bem mais seguro.

Mantenha 
distância 
A distância segura mínima 
entre você e o carro à sua 
frente é de três segundos. 
Ao avistar tráfego parado 
mais adiante, tire o pé do 
acelerador e deixe que a 
perda de potência do motor 
desacelere o carro. Não 
espere para frear no último 
minuto.

Reduza o arrasto
 
Há uma boa razão para os carros mais velozes do mundo terem formas 
que lembram uma bala ou um avião. Formas alongadas e aerodinâmicas 
reduzem o atrito e o arrasto do vento, portanto reduzem a quantidade de 
energia exigida para impulsionar o veículo. Racks e bagageiros no teto 
e porta-bicicletas afetam sensivelmente a aerodinâmica do seu carro e 
reduzem a efi ciência do consumo de combustível.
 Portanto, retire esses acessórios quando não estiverem em uso. Manter 
janelas ou teto solar abertos também aumenta a resistência do ar e o 
consumo de combustível em até mais de 20% quando em alta velocidade.

Desligue os acessórios
 
Antes de dar a partida, certifi que-se de desligar todos 
os acessórios que consomem energia. Desse modo você 
diminui a carga exigida do motor na próxima vez que ligá-
lo. Acessórios conectáveis ao acendedor do carro, tais como 
consoles de TV para minivans e utilitários (SUVs), podem 
forçar o alternador a trabalhar mais para gerar corrente extra. 
Desligue o aquecedor, os desembaçadores do para-brisa 
traseiro e os faróis quando não precisar deles.

Partida rápida
 

Certifi que-se de que você está 
pronto para sair antes de dar a 

partida no motor. A não ser que 
você more em um local muito frio, 

a maioria dos carros não precisa 
"esquentar o motor" antes de sair 

rodando.

10
11 12Você não é 

motorista de fuga
 
Evite dirigir de forma agressiva 
e sair cantando os pneus como 
nos fi lmes de ação. Assim como 
as freadas bruscas, isso só serve 
para gastar combustível sem 
necessidade. No tráfego urbano, 
cerca de 50% da energia necessária 
para impulsionar seu carro é 
usada na aceleração. Portanto, 
vá com calma, que você chega 
lá. Mude as marchas e passe logo 
para a marcha mais alta assim 
que puder, sem acelerar mais que 
o necessário. Dirigir em marchas 
mais baixas que o necessário é um 
desperdício de combustível.

 Distribua a carga
 
Ninguém precisa dirigir sozinho. Com um 
pouco de planejamento e boa comunicação, 
é possível poupar combustível e emissões 
de CO2, além de não congestionar as ruas. 
Pessoas que saem da mesma rua ou do 
mesmo prédio para ir ao centro da cidade 
ou até a escola do bairro podem usar um 
carro só, em vez de dois ou três. Cada litro 
de combustível usado emite mais de 2,5 kg 
de CO2. Seja no rodízio com colegas para 
ir trabalhar ou num passeio com amigos, 
compartilhar o automóvel é uma atitude 
sensata.

Responsável: Neres Pinto
E-mail: nerespinto@oimparcial.com.br



“Penso na prefeitura”, 
afirma Astro de Ogum
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BRASÍLIA -DF

Curtidas

Vereador desde 2000, Astro de Ogum (PR) se respalda em seu trabalho para conseguir 
se tornar o próximo prefeito de São Luís: “o povo avança comigo”.

Denise Rothenburg 
deniserothenburg.df@dabr.com.br

A maior diferença

A futura procuradora-geral da República, Raquel Dod-
ge, já fez chegar às autoridades do governo que não ofe-
recerá denúncia contra políticos baseada apenas em 
colaborações premiadas. Ela pretende usar as delações 
como ponto de partida e não antes de se chegar à fase 
do oferecimento de denúncias ao Supremo Tribunal Fe-
deral. Por isso, não está descartada sequer a revisão de 
boa parte das investigações em curso pelo atual procu-
rador, Rodrigo Janot. O que estiver apenas em base de 
delação precisará de mais elementos.

Essa avaliação tem ajudado muitos da seara políti-
ca a usar calmantes com mais parcimônia na hora de 
tentar pegar no sono. Afinal, se ela tende a refazer par-
te do trabalho de Janot, o cálculo é o de que muitos po-
derão terminar o mandato com o benefício da dúvida. 
Para quem é inocente, é um pesadelo. Para quem tem 
culpa no cartório, é um alívio poder tentar um novo 
mandato com pose de injustiçado e continuar com o 
foro privilegiado.

Baixou a bola I / Quem observa a construção do candi-
dato a presidente da República dentro do PSDB considera 
que o prefeito João Doria (foto) ainda não demonstrou 
consistência para liderar um projeto nacional. Muitos 
passos que deu são vistos por experientes políticos como 
contrários ao que caracteriza um bom gestor, por exem-
plo, vestir-se de gari para varrer as ruas da capital paulista.

Baixou a bola II / O receio dos observadores mais aten-
tos é o de que as cobranças da gestão de Doria comecem 
e as respostas não surjam. Geraldo Alckmin é considera-
do mais consistente. Porém, é visto como um candidato 
com dificuldades de empolgar o Brasil. Só emplacará se 
for por exclusão.

Casa dos artistas I / Quando um aliado desconfia 
do outro, tudo é motivo para inquietações. A produtora 
cultural Paula Lavigne, como já se sabe, coordena o blog 
342agora e mobiliza um grupo de artistas para acompa-
nhar a votação da denúncia contra Michel Temer no ple-
nário da Câmara, em 2 de agosto. Já tem gente vendo aí 
uma campanha pró-Rodrigo Maia.

Casa dos artistas II / Paula Lavigne é uma das pes-
soas que ajudam na formulação da política cultural do 
Democratas. Daí, os movimentos não são vistos apenas 
como os de uma cidadã interessada em afastar Temer. Ela 
é vista, no meio político, como parte integrante do grupo 
daqueles que querem colocar Maia no Planalto.

Meirelles paga o pato

A mensagem da Fiesp que acompanha o pato gigante 
dirige a reclamação sobre a tungada ao “ministro”, no caso 
o da Fazenda, Henrique Meirelles, e não ao presidente Mi-
chel Temer. Para muitos, o recado está dado: não será no 
PMDB que Meirelles, hoje filiado ao PSD, terá apoio para 
ser candidato a presidente da República em 2018.

E fecha a porta

A percepção dos peemedebistas é a de que Meirelles 
avançou o sinal ao dizer que fica no governo em qualquer 
circunstância. Muitos no PMDB que vivem com a tecla 
sap acionada, traduzindo tudo, fizeram a leitura de que o 
ministro considera o atual presidente da República dis-
pensável. Por isso, a partir de agora, a ordem é “colar” as 
maldades em Meirelles.

Lula, o pêndulo de 2018...

É praticamente consenso na classe política que, se Lula 
não puder ser candidato a presidente no ano que vem, a 
eleição será pulverizada, com cada partido lançando o 
seu. Se, entretanto, Lula puder, a tendência é de polari-
zação entre Lula e um anti-Lula.

PAULO DE TARSO JR. 

D
e menino de rua, criado 
sem pai e nem mãe e que 
passou fome, a uma fi gura 
política importante em São 

Luís. Seu nome é Generval Marti-
niano Moreira Leite, mas certamen-
te você o conhece apenas como 
Astro de Ogum. Eleito em cinco 
oportunidades seguidas vereador 
da capital maranhense, tornou-se 
presidente da Câmara Municipal 
e tem o trabalho reconhecido por 
seus pares e pelo povo por quebrar 
tabus, intolerância e preconceitos. 
Em entrevista exclusiva ao jornal 
O Imparcial, Astro de Ogum (PR) 
demonstra estar disposto a mu-
danças e explicita todo seu dese-
jo em se tornar o próximo prefeito 
de São Luís.

Concorrer novamente à pre-
sidência da Câmara não faz par-
te dos planos de Astro de Ogum, 
que afi rma ter entrado na política 
para trabalhar pelas comunidades. 
“Eu não gosto de me perpetuar em 
poder. Acho que perpetuação de 
poder é a maior burrice que pode 
ter. Isso aqui é transitório”.

Sem demagogia, analisa a rela-
ção entre os poderes Legislativo e 
Executivo e revela a existência de 
uma lacuna prejudicial à popula-
ção. E é exatamente esse distancia-
mento entre poderes que atrapalha 
a entrada de recursos nas comu-
nidades de São Luís. Apesar desta 
situação, mostra-se otimista com 
a aproximação entre o governo do 
estado e a prefeitura.

Astro de Ogum destaca ainda 
as prioridades da Câmara Muni-
cipal para o segundo semestre do 
ano. Algumas das discussões pro-
metem ser polêmicas, como a ela-
boração de um novo Plano Dire-
tor, a regulamentação do Uber e a 
análise das contas de ex-prefeitos 
de São Luís.

Qual é o fenômeno da trajetória 
do homem Gerneval, que se tor-
nou essa fi gura política Astro de 
Ogum?

É uma dádiva de Deus tudo o 
que acontece na minha vida. Não 
me considero uma pessoa inco-
mum. Me considero uma pessoa 
comum dentro da realidade. Acho 
que é isso que me constrói. Eu res-
peito primeiro a Deus e depois a 
humanidade.

Antes de ser político, como o se-
nhor via a relação dos poderosos 
com a população?

Sempre achei uma diferença 
essencial muito forte. A avaliação 
que eu faço agora já é um pouco 
diferente. Hoje, acho que os gover-
nos estão se aproximando mais da 
população. Eles estão vendo que 
essa fórmula de gabinete não fun-
ciona mais. Hoje, o povo vai às ruas 
e fala alto. A coisa foi mudando. 

Por isso que sua gestão quer ser 
marcada por trazer o povo para 
perto da Câmara?

Eu vim das minorias. Eu fui 
menino de rua. Fui criado sem pai 
nem mãe. Eu sei o que é fome, o 
que é difi culdade, o que é falta de 
moradia. Eu não fui criado em ber-
ço de ouro. Hoje eu busco exata-
mente não fugir da minha origem, 

não deixar que pode me envaide-
ça, ou me transforme diante da-
quele povo que mudou a minha 
vida. Então, a minha obrigação 
com o povo que mudou a minha 
vida é tentar, pelo menos, retri-
buir uma recíproca verdadeira. 
Aqui quebrei tabus, intolerância 
e preconceitos. Eu fui eleito por 
unanimidade duas vezes aqui nes-
ta Casa a qual agradeço a Deus e 
aos pares. Aqui na Casa eu não 
conheço oposição contra mim.

Hoje, especula-se um novo man-
dato seu. Como seria isso?

Eu sempre pautei minha vida 
com conjunturas. Primeiro, vou 
olhar como estão as coisas por-
que a gente tem outras coisas para 
frente. Eu não gosto de me perpe-
tuar em poder. Acho que perpe-
tuação de poder é a maior burrice 
que pode ter. Isso aqui é transi-
tório. Eu olho muito por esse as-
pecto. Tenho ainda um ano e meio 
de presidência e dois anos como 
vereador normal, então há mui-
ta coisa para se pensar. E no que 
depender da conjuntura e o que 
Deus determinar, assim será. 

Então, o próximo passo do Astro  
seria pensar na disputa pela Pre-
feitura de São Luís?

Não nego que penso na prefei-
tura. Não vou negar até porque o 
trabalho que tenho me respalda 
a isso, principalmente com esse 
povo humilde de São Luís. Não vou 
negar que penso nisso. Sou verea-
dor em cinco mandatos. Cada vez 
mais votado. Sou o único político 
aqui da Câmara do ano 2000 para 
cá. Só resta eu. Do ano 2000, sou o 
último dos moicanos. A gente vê 
que o povo avança comigo. E isso 
eu sou muito grato a esta popula-
ção maravilhosa.

O senhor entende que o Poder 
Executivo entende a prioridade 
da população?

Esse entendimento do Execu-
tivo é muito complexo, porque a 
gente da Câmara não está lá dentro 
do alto clero. O vereador é porta-
voz da população. Passamos essa 
mensagem para o Executivo e aí é 
complicado, porque o Executivo 
sempre está dizendo não. A casa 
do povo mesmo, que eu conside-
ro, é a Câmara Municipal. Não es-
tou querendo menosprezar as ou-
tras casas, mas onde o povo tem 
mais contato é com o vereador. O 
prefeito Edivaldo está no segundo 
mandato, e a gente sempre busca 
um entendimento com ele ou pelo 

menos estamos aguardando um 
entendimento melhor do Execu-
tivo, não para tirar proveitos, mas 
sim para fazer nossa obrigação.

A relação institucional com a pre-
feitura é uma relação sadia ou po-
deria ser melhor?

Eu não sou demagogo. Acho 
que deveria estar melhor. O Le-
gislativo, para mim, ainda é o co-
ração da população. Acho que a 
pessoa que está num poder desse 
e já passou por esta casa aqui tem 
mais consciência. O vereador é o 
porta-voz do povo. Acho que falta 
um pouco mais de entendimento. 
Espero que agora, com a parceria 
do governador com a prefeitura, 
que as coisas caminhem mais ain-
da e realmente mude a situação.

Como está a sua relação com o 
governador Flávio Dino?

Eu via o Flávio com outro olhar. 
Com o tempo, eu fui mudando, 
vendo que ele é uma pessoa popu-
lar. A gente vê pelos últimos Car-
navais. Ele estava lá na passarela, 
desceu do camarote e não era ano 
eletivo. Ele gosta de estar com o 
povo e isso me faz bem. Hoje vai 
os meus aplausos para ele.

Ele consegue se reeleger? Como 
administrador, o senhor o con-
sidera competente?

A gente não pode subestimar 
ninguém. A gente está vendo tan-
ta surpresa acontecendo. O Flávio 
está bem. Tem visão. Ele é uma pes-
soa preparada em tudo. E, na parte 
administrativa, acho que ele está 
também preparado. Tenho hoje o 
respeito pelo Flávio Dino sem de-
magogia. Não é uma relação de ami-
zade, mas tenho respeito por ele.

Haverá uma ampla discussão so-
bre o Plano Diretor?

Com certeza com a iniciativa 
privada e sociedade civil. Essa par-
ticipação tem que ser recíproca. É 
uma coisa muito decisiva para o 
desenvolvimento da nossa cidade.

Depois da licitação do transpor-
te, o serviço melhorou?

Acho que sim. Só não gostei 
muito, porque fi caram as mesmas 
empresas. Deu uma melhorada, 
mas precisamos do transporte al-
ternativo, porque o ônibus deixa o 
passageiro no terminal, não o dei-
xa em casa. Então, temos que ter 
um transporte complementar. É 
complicado. Nós temos aí o Uber 
chegando, e eu tive falando para os 
taxistas, na semana passada, para 

adequar um pouquinho o preço, 
porque senão vão fi car para trás. Eu 
não sou contra o Uber, sou contra 
da maneira clandestina do traba-
lho. A gente tem que, pelo menos, 
identifi car com quem você está an-
dando. Tem que ter uma identifi -
cação, uma placa. Não sou contra 
o que a população quer.

 Como está andamento do proje-
to do vereador Paulo Victor para 
regulamentar o Uber?

O processo está aí, agora tem 
que ver que lá na Câmara dos De-
putados está tramitando a ques-
tão do Uber. Logicamente, deve 
ser aprovado, mas pela legalidade 
e com as ressalvas das placas. O 
taxista não é regulamentado? Por 
que o Uber não vai ser regulamen-
tado também? Quer dizer que uma 
empresa americana chega aqui, 
invade, faz tudo o que quer e fi ca 
por isso mesmo?

O Uber não cria emprego?
Não acho que o Uber cria em-

prego. Ele desafoga. Ele é uma es-
pécie de álibi fi nanceiro. Ele ajuda 
o dono do veÍculo a pagar a pres-
tação dele, a gasolina. É um palia-
tivo agradável e ajuda muito, mas 
sendo legalizado.

Essa discussão já vai entrar em 
pauta na Câmara no segundo 
semestre?

Sim, mas o primeiro pai-nosso 
agora será votar as contas de to-
dos os ex-prefeitos. Fiz um TAC 
com a Promotoria Pública e, en-
tão, nós vamos votar. São coisas 
que têm que vir à tona e serem 
votadas. A essência da Câmara 
e fi scalizar o erário público do 
Executivo Municipal.

O senhor acha que essa votação 
e a questão do transporte serão 
os temas mais polêmicos?

Acredito também que o Pla-
no Diretor é uma questão muito 
signifi cativa. Fazendo essas coi-
sas todas acontecerem, acho que 
marca uma gestão.

O senhor já começou as conversas 
sobre quem apoiar nas eleições de 
2018?

Eu sempre fui uma pessoa com a 
posição no peito bem defi nida, mas 
eu tenho em mente hoje, mais ou 
menos, quem será meu candidato. 
Praticamente eu estou defi nido. Para 
a conjuntura ser completa, vou ter 
de conversar com meus amigos ve-
readores para saber quem quer se-
guir comigo. Cada um tem seu voto.

Como o senhor observa a vinda da 
ex-governadora Roseana Sarney 
para a disputa do governo?

Não tenho, ultimamente, falado 
com a Roseana. Mas, a eleição com 
a Roseana é uma e sem ela é outra. 
Temos Roberto Rocha e Maura Jor-
ge que já se apresentaram e que não 
podemos subestimar. Acho que a 
Roseana vindo ela consegue aglu-
tinar uma boa votação.

Acho que deveria estar melhor. 
O Legislativo, para mim, ainda 

é o coração da população. Acho 
que a pessoa que está num poder 

desse e já passou por esta casa 
aqui tem mais consciência. O 

vereador é o porta-voz do povo

Eu não gosto de me 
perpetuar em poder. 

Acho que perpetuação 
de poder é a maior 

burrice que pode ter. 
Isso aqui é transitório. 

“Não acho que o Uber cria emprego. Ele 
desafoga. Ele é uma espécie de álibi fi nanceiro. 
Ele ajuda o dono do veículo a pagar a prestação 

dele, a gasolina. É um paliativo agradável e 
ajuda muito, mas sendo legalizado.
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Um amigo brasileiro que mora no Ca-
nadá, de férias em Brasília, fez um comen-
tário sobre os poderes da República que 
suscita diversos pensamentos e sensações 
nesta época de crise. %u201CEu tenho a 
impressão de que eles trabalham para si 
mesmos%u201D, analisou, com a certeza 
de que eram palavras superficiais. Pro-
fessor universitário, ama o Brasil e tem 
um otimismo incurável sobre o país. Mas, 
como muitos cidadãos, olha para polí-
ticos e magistrados com uma preguiça 
enorme. E com razão. Essas autoridades 
parecem gerir a nação sem olhar para 

O sucesso de Temer na Comissão de 
Constituição e Justiça só enseja a sua re-
petição. A moeda de troca ministerial 
demole qualquer fidelidade partidária. 
Deparamos essa ampla reformulação de 
legendas, na gula de participar do siste-
ma. Exemplar é a situação do DEM, no 
somatório político do PSB e PSD. E não é 
outro o delineio de um novo e efetivo par-
tido conservador. Mais espanta a perple-
xidade do PSDB, dividido entre a saída do 

O Parque do Bom Menino foi inaugurado em 31 de ja-
neiro de 1970, com o objetivo de fazer inclusão social, 
em homenagem às crianças e jovens pobres que não 
podia frequentar as quadras esportivas dos clubes da 
cidade. Por muito tempo o parque foi abandonado e 
utilizado por marginais para praticar assaltos e con-
sumo de drogas, mas foi totalmente reformado em 
2012, cercado e conta com segurança efetiva 24 ho-
ras. Hoje, 46 anos depois, o parque é mais do que uma 
alternativa para os praticantes de atividade física. Em 
meio aos avanços da cidade, a correria das pessoas que 
trabalham na região e o trânsito muitas vezes caótico 
do Centro são uma referência para alguns visitantes.  
(Foto: Parque do Bom Menino_1993)

A
lguns autores, como o pesquisador 
norte-americano Rushworth Kid-
der, diferenciam a tentação moral 
do dilema ético. Tal distinção é im-

portante quando se debatem gestões pú-
blica e privada. Enquanto o dilema é algo 
mais nobre — uma decisão entre duas ou 
mais claramente certas —, a tentação mo-
ral, segundo o acadêmico, é a opção entre 
ações positivas ou negativas. Neste caso, é 
possível saber o que dever ser feito. Parte 
dos nossos representantes parece sempre 
escolher as opções erradas, prejudicando 
com os erros a população. Mas as autori-
dades são capazes de piorar ainda mais o 
enredo. Uma regra feita por elas mesmas 
permite que os políticos, além de escolhe-
rem o lado errado em vários momentos, 
possam ser julgados de maneira especial.

O foro privilegiado é uma das principais 
anormalidades do espaço político-jurídico 
do país, transformando autoridades em se-
res especiais, distantes, assim, do cidadão 

comum. Segundo um estudo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), mais de 36 mil autori-
dades do país têm foro privilegiado. Apenas 
no Supremo Tribunal Federal (STF), trami-
tam cerca de 500 processos contra agentes 
públicos. Ali, na Corte, o tempo médio para 
a conclusão de uma ação é de 1.377 dias. Os 
números ainda mostram que duas em cada 
três ações penais nem sequer chegam a ter 
o mérito analisado pelo Supremo, a razão 
do declínio de competência (63,6% das de-
cisões) ou da prescrição (4,7%).

O fi m do foro chegou a avançar algu-
mas casas ao logo do primeiro semestre no 
Congresso. Mas acabou interrompido e al-
guns políticos já comemoram mais uma 
vez o adiamento do debate porque a pau-
ta legislativa está voltada para a atuais e 
as eventuais denúncias contra o presiden-
te Michel Temer e a própria urgências das 
reformas tributária, previdenciária e polí-
tica. O mesmo deve ocorrer em 2018, um 
ano eleitoral. Ontem, este Correio publicou 

mais uma reportagem sobre o tema, con-
siderado prioritário para a redação — este 
ano, inclusive, o jornal ganhou o Prêmio Re-
pública, do Ministério Público, justamente 
por uma série que tratou do privilégio es-
pecial das autoridades. Com o Congresso 
jogando para escanteio a discussão, resta 
a conclusão de um julgamento pelo Supre-
mo, iniciado no fi nal de maio.

Até agora, quatro dos 11 ministros já se 
disseram favoráveis a restringir o benefício 
apenas aos atos ligados ao cargo público. O 
relator do processo, Luís Roberto Barroso, 
acredita que, com essa mudança, mais de 
90% dos processos contra políticos atual-
mente em trâmite no STF seriam enviados 
a instâncias inferiores. Também defendem 
as mudanças os ministros Marco Aurélio 
Mello, Rosa Weber e a presidente da Corte, 
Cármen Lúcia. O processo está, atualmen-
te, nas mãos de Alexandre de Moraes, que 
pediu mais tempo para analisá-lo. Espera-
se que se volte o mais rápido ao plenário.

fora, sem dar atenção para quem real-
mente importa.

Afinal, o Executivo se pendura no 
Legislativo para conseguir votos sufi-
cientes a fim de se manter no poder. 
Ou aprovações de reformas que inte-
ressam mais ao mercado e às próximas 
eleições do que fazem bem à popula-
ção. O Legislativo acusa o Executivo e o 
Judiciário de os dois terem autoridade 
demais e extrapolarem os limites en-
tre os poderes.

Enquanto isso, há cerca de seis anos, 
o desemprego estica e puxa; a inflação 
chegou forte à mesa do povo; os micro-
empresários sofrem com burocracias mil; 
salários ficam atrasados; os hospitais estão 
sucateados; crianças seguem morrendo 
por causa da violência. Mas a Esplanada 
só está preocupada com a crise política, a 

República se paralisa e as conversas e as 
ações só se dão em torno disso. As sessões 
no Senado e na Câmara discutem impe-
achment e punições a colegas. O Palácio 
do Planalto faz reuniões e reuniões para 
fugir de denúncias e investigações. E o 
STF julga casos e mais casos de corrup-
ção que envolvem políticos.

É um ciclo que se fecha e não deixa o 
povo participar. As vozes da rua são cada 
vez mais roucas e fracas; não alcançam 
os gabinetes e plenários das autorida-
des. Sim, o amigo visitante se enche de 
razão ao ter a impressão de que os donos 
do poder trabalham para si mesmos. Só 
há um jeito %u2014 civilizado e demo-
crático %u2014 de quebrar esse ciclo: o 
voto. Basta a população não ter preguiça 
e pensar que uma eleição pode fazer po-
líticos atuarem em nome do povo.

governo e uma presença já esfacelada no 
Planalto. Só deparamos um impasse final 
das oposições, neste jogo de adesismos, 
de que dá conta a nova posição de Aécio 
Neves. Reconhece o líder tucano a crise, 
sem volta, do nosso presidencialismo, a 
reivindicar, de vez, a passagem ao siste-
ma parlamentar.

Ao mesmo tempo, verifica-se a falta de 
quadros sucessórios para a esquerda, na 
sequência de Lula. Evidencia-se a inesca-
pável cristalização de sua liderança. Tal 
se projeta, agora, na sua condenação na 
Lava-Jato. Aí está a possível volta às ruas 
do protesto, de par com o novo moralis-
mo das classes médias chegadas ao par-
tido. O que se esvai é a presença de um 

novo centro, e o crescimento de Bolsonaro, 
num conservadorismo moderado, frente 
às novas tarefas da nossa mudança social.

No surto das candidaturas emergentes, 
avulta o impacto em São Paulo, e o ine-
vitável confronto entre Alckmin e Doria, 
com as claras apostas do prefeito da ca-
pital, a vencer-se, de vez, as políticas de 
clientela pela própria maturação do nos-
so desenvolvimento.

À falta, ainda, de um delineio ideoló-
gico, e com o completo abandono de fi-
delidades partidárias, o acesso ao Planal-
to – e, sobretudo, a nova negociabilidade 
- limite de toda vinda ao Executivo – nos 
leva à emergência da maioria da hora, no 
que podem os cofres de Temer.

Nem tudo – Parece que o senador Roberto Ro-
cha mediu seu poder no PSB com trena curta, a nacio-
nal dos socialista tiraram o poder da pomba branca do 
fi lho Roberto Rocha Jr. em São Luís. Se deu bem o de-
putado estadual Bira do Pindaré, que após acordo do 
presidente do PSB, Carlos Cirqueira, e o governador 
Flávio Dino (PCdoB) tomaram a municipal, respon-
dendo a saliência do Rocha apoiando o Michel Temer 
e suas reformas. Parece que nem um mandato de oito 
anos como senador pode tudo.

Saliva petista – Filiado ao PSB, agora presidente 
partido em São Luís, Bira do Pindaré tem a chance de resga-
tar as bandeiras nos movimentos populares e sindicais que 
durante anos contaram a história da legenda. Muitos dos 
socialistas históricos continuam longe do partido, enquan-
to serve somente de trampolim eleitoral. Resta torcer para 
o Bira ter gosto pelo 40.

Prestígio – Novos ventos chegam do planalto central 
para fortalecer a gestão do vereador Honorato Fernandes 
na direção do PT de São Luís. Depois de vencer a eleição 
interna, iniciou uma minuciosa costura para agregar as di-
versas forças no partido, pacifi cando o sempre tumultuado 
meio petista. Para dar a assinatura nacional cortou a fi ta de 
inauguração da nova sede do PT na capital com a presiden-
te Gleisi Hoffmann.

“No dia que conseguir intimidar um homem fardado, armado e 

maior do que eu, vou rever meu papel no direito.” Rodrigo Maia, 

procurador geral do estado do Maranhão.

Deprimente – Criticada 
a falta de verdade do deputado 
Sousa Neto (PROS) na agressão 
sofrida pelo procurador geral do 
estado, Rodrigo Maia, no episó-
dio com o tenente-coronel Ciro. 
Parece que o parlamentar deixou 
os fatos de lado, utilizando do 
benefício pontual da sua imu-
nidade no mandato. Fato que o 
tenente acabou preso, não pela 
agressão ao procurador, mas pelo 
desrespeito a ofi cial da polícia 
militar do Maranhão.

E agora? – Governo 
do estado e prefeitura de São 
Luís anunciam, esta sema-
na, projetos de mobilidade 
pública que vão botar a ci-
dade em obras. Com o tapa 
buracos e a facilidade do ir 
e vir poucos ruídos sobram 
para a pequena oposição na 
Câmara dos Vereadores. Res-
ta esperar quais as reclama-
ções dos vereadores quan-
do voltarem, em agosto, do 
recesso parlamentar.

Ivaldo – Continua dando o que falar depois que a 
Coluna do Klamt informou a preparação do vereador Ival-
do Rodrigues (PDT) como um dos nomes a prefeito em 
2020. Ainda degustando o retorno positivo da “Feirinha de 
São Luís” trabalha o projeto de reforma total do Mercado 
Central. Por enquanto somente elogios nas redes sociais, 
mas depois que o nome surgir em alguma pesquisa de in-
tenção de votos, bem, aí começa a batida.

Entrevista – Indiscutível que 
o assunto da semana será a con-
tundente entrevista do presidente 
da Câmara de São Luís, Astro de 
Ogum. Político de fala direta, sem-
pre com o gatilho pronto para as 
perguntas mais delicadas, respon-
deu ao jornal O Imparcial sem perder 
o característico humor e sua emoção. Dei-
xou evidente o seu papel de articulador de uma frente única 
no parlamento municipal, sem esquecer de afi rmar que hoje 
os políticos é precisam da sua capacidade.

Editor: Neres Pinto     
Email: nerespinto@oimparcial.com.br
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BAIXA RENDA

Mais IDH garante posse  de propriedades

Sabemos que um dos principais vetores 
econômicos do estado é a agropecuária. 

Nosso objetivo é verticalizar esta produção, 
como parte de uma cadeia produtiva que 
transforma a proteína vegetal em animal

Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca 
(Sagrima), Márcio Honaiser

 Investimento do governo na agropecuária ajuda a criar empregos em Balsas e Campestre 
do Maranhão. Segundo dados do Caged, foram 1.176 novas contratações em junho

CONTAS

Para cumprir meta fiscal, 
governo corta R$ 5,9 bi

Mais empregos 
na agropecuária Rombo crescente nas contas 

públicas leva o governo a fazer 
novo corte de gastos para garantir 
o cumprimento da meta fi scal. 
Maior tributação sobre combus-
tíveis não será sufi ciente para 
manter o defi cit no limite legal

 A situação das contas pú-
blicas é tão grave que o governo 
resolveu ampliar o corte do Or-
çamento deste ano em mais R$ 
5,9 bilhões, já que o aumento da 
tributação sobre os combustí-
veis, anunciado ontem, não será 
sufi ciente para o cumprimento 
da meta fi scal. O governo espera 
arrecadar R$ 10,4 bilhões neste 
ano com o reajuste do PIS-Co-
fi ns, que entra em vigor a partir 
de hoje, mas, ao adotar o novo 
contingenciamento de gastos, 
o governo sinalizou que existe 
um rombo adicional de R$ 16,3 
bilhões nas contas federais. A 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) permite um defi cit 
primário de até R$ 139 bilhões 
em 2017. As projeções mais re-
centes do mercado indicavam 
um rombo de R$ 148 bilhões.

O detalhamento do novo 
corte no Orçamento será feito 
hoje pelo ministro do Planeja-
mento, Dyogo Oliveira, durante 
a divulgação do terceiro relató-
rio bimestral de programação 
orçamentária de 2017. A expec-
tativa é que o governo não alte-
re, por enquanto, os parâmetros 
macroeconômicos do relatório 
para não aumentar a projeção 
de defi cit, evitando, assim, ter 
de alterar a meta fi scal.

O governo prevê que o Produ-
to Interno Bruto (PIB) crescerá 
0,5% neste ano. Se a projeção for 
reduzida para 0,3%, de modo a 
se alinhar com as estimativas do 
mercado, a expectativa de arre-
cadação tributária cairia, no mí-
nimo, R$ 25 bilhões, pelas con-
tas do economista Simão David 
Silber, professor da Universida-
de de São Paulo (USP).

Em maio, a equipe econômi-
ca previa aumento de 5,4% na 
arrecadação em relação a 2016, 
mas tudo indica que haverá que-
da de, pelo menos, 0,5%, avisam 
especialistas. Para o economista 

Amir Khair, o aumento de im-
posto mostra que a situação das 
contas públicas é preocupante e 
que o governo está com poucas 
ferramentas para sanar o pro-
blema. “A equipe econômica dá 
sinais de desespero, porque as 
chances de não conseguir cum-
prir a meta fi scal são grandes, 
devido à frustração das previ-
sões”, avaliou.

O novo bloqueio no Orçamen-
to fez o governo praticamente 
anular a liberação, feita em maio, 
de R$ 3,1 bilhões dos R$ 42,1 bi-
lhões contingenciados no início 
do ano. A medida ainda reverteu 
a tentativa de liberação de mais 
R$ 4 bilhões para o governo co-
brir despesas urgentes e atender 
às demandas de deputados para 
votarem a favor do presidente 
Michel Temer na acusação de 
corrupção passiva feita contra 
ele pela Procuradoria-Geral da 
República.

Dívida

Em 2017, as contas públicas 
registrarão o quarto defi cit pri-
mário consecutivo e o governo 
precisará ampliar o endividamen-
to, emitindo mais títulos para 
cobrir o rombo. Há estimativas 
de que a dívida pública bruta fi -
cará perto de 80% do Produto 
Interno Bruto (PIB) neste ano. 
Em 2016, a taxa era de 69,87% 
do PIB, pelos cálculos do Ban-
co Central.

O economista José Luís Orei-
ro, professor da Universidade de 
Brasília (UnB), não tem dúvidas 
de que a meta fiscal não será cum-
prida mesmo com as medidas 
anunciadas no fi m de semana

“A recessão ainda está derru-
bando a arrecadação”, disse. O 
consultor Roberto Luís Troster 
lembrou os reajustes salariais 
concedidos a servidores agra-
varam o quadro fi scal. “Somente 
neste ano, o gasto com a folha 
cresceu 16,8%, mais do que as 
despesas com a Previdência, o 
que é um absurdo. Esse aumento 
do imposto é mais para pagar o 
inchaço do governo e os benefí-
cios previdenciários”, pontuou.

Além de resultados como a 
redução de 30% da mortalidade 
infantil em 67% dos municípios 
atendidos pelo Plano Mais IDH, 
outras importantes conquistas já 
são alcançadas com o conjunto de 
ações realizadas pelo Governo do 
Maranhão. Criado para levar de-
senvolvimento e justiça social aos 
30 municípios de menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 
do estado, em apenas dois anos e 
meio de execução, o plano já be-
nefi ciou 598 famílias com a regu-
larização fundiária.

“Entregamos títulos de proprie-
dade para vários produtores. Esses 
títulos são a mesma coisa que en-
tregar dinheiro, porque uma terra 
com documento, além de ser valo-
rizada, traz segurança jurídica de 
propriedade das terras. Também 
passam a ter a oportunidade de 
acessar políticas públicas do go-
verno estadual, bem como federal”, 
disse o governador Flávio Dino em 
uma das entregas de títulos a agri-
cultores familiares do Mais IDH. 

Até agora os municípios de Pri-
meira Cruz, Santo Amaro do Ma-
ranhão, São Raimundo do Doca 

Bezerra, Serrano do Maranhão e 
Marajá do Sena foram benefi cia-
dos com a regularização fundiária 
promovida pelo plano. 

As regularizações são realizadas 
por meio do Instituto de Coloni-
zação e Terras do Maranhão (Iter-
ma). O Programa de Regularização 
Fundiária Rural já concedeu 1.485 
títulos em 68 municípios, alcan-
çando 3.341 famílias em diversas 
partes do Maranhão. 

Mais IDH 

As ações do Plano Mais IDH 
são desenvolvidas de forma inte-
grada. Aproximadamente 12 se-
cretarias e órgãos do Executivo es-
tadual participam dos grupos de 
trabalho que implementam as po-

líticas públicas de forma específi -
ca e regionalizada. 

Além disso, os comitês de ges-
tão municipal, compostos de repre-
sentantes do poder público local e 
da sociedade civil, acompanham 
desde a proposição das ações até 
sua aplicação. A participação po-
pular é um dos pilares do Mais IDH. 

Os projetos de melhoria foram 
divididos em áreas como educação, 
produção, trabalho e renda, saúde 
e saneamento, infraestrutura, en-
tre outros. Eles abrigam ações de 
programas como o Escola Digna, 
Mais Asfalto e Mais Saneamento, 
entre outros. 

Foram incluídos como benefi -
ciários das ações os municípios de 
Fernando Falcão, Marajá do Sena, 
Jenipapo dos Vieiras, Satubinha, 

Água Doce do Maranhão, Lagoa 
Grande do Maranhão, São João do 
Caru, Santana do Maranhão, Ara-
me, Belágua, Conceição do Lago-
Açu, Primeira Cruz, Aldeias Altas, 
Pedro do Rosário, São Raimundo 
do Doca Bezerra, São Roberto, São 
João do Sóter, Centro Novo do Ma-
ranhão, Itaipava do Grajaú, Santo 
Amaro do Maranhão, Brejo de Areia, 
Serrano do Maranhão, Amapá do 
Maranhão, Araioses, Governador 
Newton Bello, Cajari, Santa Filo-
mena do Maranhão, Milagres do 
Maranhão, São Francisco do Ma-
ranhão e Afonso Cunha.

C
om incentivos para expan-
são de setores estratégi-
cos e estímulo às cadeias 
produtivas, logística e in-

fraestrutura, o Governo do Ma-
ranhão vem desenvolvendo as 
vocações locais, que por sua vez 
geram mais empregos e oportu-
nidades para os maranhenses. 
Os mais recentes dados sobre o 
mercado de trabalho refl etem 
esse cenário. 

Segundo dados do Cadastro 
Geral de Emprego e Desemprego 
(Caged), foram 1.176 novas con-
tratações em junho no setor agro-
pecuário, com destaque para os 
municípios Campestre do Ma-
ranhão, com 498 novas vagas, e 
Balsas, com 136 postos formais, 
impulsionados pelo recorde da 
produção de grãos. 

De acordo com o secretário 
de Agricultura, Pecuária e Pes-
ca (Sagrima), Márcio Honaiser, 
uma das estratégias do Governo 
do Estado é verticalizar a cadeia 
de grãos, ou seja, dar conta de 
tudo o que é necessário para a 
produção. Isso se dá por meio 
de incentivos a piscicultura, avi-
cultura e suinocultura para gerar 
ainda mais emprego e renda em 
Balsas e nos municípios vizinhos.

“Sabemos que um dos prin-
cipais vetores econômicos do 
estado é a agropecuária. Nosso 
objetivo é verticalizar esta pro-
dução, como parte de uma ca-
deia produtiva que transforma 
a proteína vegetal em animal. Já 
temos aqui a Nottaro (alimen-
tos) e estamos buscando novos 
investimentos no setor agroin-
dustrial”, diz Honaiser.

Honaiser também destacou 
a importância da atuação do go-
verno para reduzir entraves bu-
rocráticos e estimular o avanço 
do setor produtivo maranhense: 
“Trabalhamos o tempo todo para 
facilitar a vida de quem produz, 
com foco nos marcos legais, des-
burocratizando processos e ob-
servando a legislação tributária. 
Criamos condições técnicas e le-
gais para dar suporte ao cresci-
mento da agropecuária no estado”.

Um exemplo da importância 
da desburocratização e da política 
tributária exercida pelo Governo 

do Maranhão para apoiar o setor 
é a mudança de paradigma na 
produção de frangos e derivados, 
com o Programa Mais Avicultu-
ra, coordenado pela Secretaria de 
Estado de Indústria, Comércio e 
Energia (Seinc).  

Para o incremento da pro-
dução, o Governo do Maranhão 
promoveu ajuste tributário, au-
mentando a competitividade em 
relação a outros estados. O incen-
tivo já garantiu investimentos em 
construção de abatedouros nos 
municípios de Balsas, (R$ 172 mi-
lhões), Coroatá (R$ 140 milhões), 
Santa Inês (R$ 34 milhões) e Porto 
Franco (R$ 14,5 milhões). 

O titular da Seinc, Simplí-

cio Araújo, destaca a estratégia 
governamental para ampliar a 
produção: “Nós estamos priori-
zando a regionalização dos inves-
timentos e o adensamento das 
cadeias produtivas maranhen-
ses, levando em consideração 
as vocações locais e ajustando 
tributos para termos capacida-
de competitiva”.

Para Simplício, esse incenti-
vo é fundamental para criar no-
vas oportunidades de trabalho: 
“É uma perspectiva de geração 
cada vez maior de novos negócios, 
abrindo portas para que empre-
endedores invistam no estado, 
atraindo investimentos e gera-
ção de mais empregos”.
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Piscicultura: uma atividade que vem gerando empregos no município de Balsas, no sul do estado

Mais investimentos 

Com o aumento da produção de 

grãos e da ampliação da capacidade 

do Porto do Itaqui para exportação, 

o governo atua para melhorar a 

infraestrutura logística de escoamento 

da produção de grãos do estado. 

Com tratativas de operação de 

crédito em estágio avançado junto a 

instituição internacional de fomento, o 

Governo do Maranhão está alocando 

R$ 600 milhões para reconstrução de 

650 km da rodovia estadual MA-006, 

do município maranhense de Alto 

Parnaíba ao Entroncamento com a 

BR-222, na região do município de 

Buriticupu, além da pavimentação das 

vias alimentadoras. 

“A ampliação da infraestrutura 

da MA-006 fará com que ela atue 

também como corredor auxiliar nas 

localidades onde a ferrovia Norte-

Sul não chega. Essa estratégia é 

fundamental para ampliar a produção 

de grãos”, diz o presidente da Empresa 

Maranhense de Administração 

Portuária (Emap), Ted Lago. 

A obra, antiga reivindicação 

da região sul do Estado, garantirá 

a ampliação do escoamento 

da produção, gerando ainda 

movimentação de outros setores, como 

o de combustíveis, e aumentando 

ainda mais as oportunidades de 

trabalho. 

Responsável: Neres Pinto
E-mail: nerespinto@oimparcial.com.br
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TRÊS PERGUNTAS 
// GRAZIELA 
MEDEIROS

O que é automedicação e por 
que acontece?

É a prática de ingerir medicamen-
tos sem o acompanhamento de um 
profi ssional de saúde qualifi cado. Os 
principais fatos que levam a pessoa 
a se automedicar são: difi culdade 
de acesso à consulta médica, ne-
cessidade de imediatismo em con-
seguir uma melhora no quadro clí-
nico, dentre outros fatores.

Plantas medicinais são 
remédios fitoterápicos? 

Uma confusão muito comum e que 
precisa ser desfeita é usar os termos 
plantas medicinais e fi toterápicas 
como sinônimos. Os fi toterápicos 
são remédios que passam por uma 
rigorosa avaliação de segurança e 
efi cácia em seres humanos, com 
uma concentração de ativos padro-
nizados, o que nem sempre ocorre 
com plantas medicinais, com fo-
lhas para uso de chás. É preciso 
fazer essa distinção.

O que uma pessoa doente 
não deve fazer?

O mais importante de tudo é ressal-
tar a importância do indivíduo em 
buscar sempre a orientação de um 
profi ssional de saúde. Ficar atento 
aos efeitos colaterais quando está 
usando uma medicação e, em hi-
pótese alguma, administrar uma 
dosagem maior ou menor do que 
foi prescrito para si. Isso com cer-
teza causará prejuízos e danos para 
sua saúde.

Cresce a procura por ervas medicinais no Centro de São Luís. Profi ssionais 
de saúde alertam para riscos de automedicação com remédios naturais 

Alternativa para curar 
“todas” as doenças

Responsável: Neres Pinto 

E-mail: lisianemartin@gmail.com

PAULO DE TARSO JR.

É 
verdade que algumas pes-
soas se preocupam bem 
mais com a saúde que ou-
tras, mas ninguém, em sã 

consciência, quer fi car doente. En-
quanto alguns procuram a orien-
tação médica para saber como 
tratar uma gripe ou uma deter-
minada dor com medicamentos 
vendidos em farmácias, outros 
buscam alternativas nas ervas e 
plantas medicinais vendidas em 
quiosques espalhados pela cida-
de. E esta procura por tratamentos 
alternativos tem crescido nos úl-
timos anos no país. Em São Luís, 
não é diferente.

No Centro da capital, é possí-
vel encontrar estabelecimentos 
que vendem estas ervas a preços 
populares. Alguns destes produ-
tos tão cobiçados pelos consumi-
dores prometem resolver os mais 
diversos problemas de saúde: de 
uma simples tosse até doenças 
mais sérias. E a mistura de ervas 
com outras substâncias atrai quem 
precisa de uma cura com certa 
urgência.

Em um destes quiosques mon-
tados na Praça Deodoro, a venda 
destes produtos medicinais vai a 
todo vapor. Com um microfone 
na mão, Ualas Brito Pataxó faz a 
propaganda de suas “ervas mi-
lagrosas”. E ele pergunta a quem 
passa pelo local: “qual o seu proble-
ma? É colesterol, sinusite, gastrite, 
próstata, hipertensão ou impo-
tência sexual?”. Para todo tipo de 
doença, existe um remédio “ide-
al”. Pelo menos é isso o que o ven-
dedor garante sem desmerecer 
os medicamentos vendidos nas 
farmácias tradicionais.

“As vendas só aumentam, por-
que a televisão ajuda na medici-
na natural. Não temos preconcei-
to com os remédios de farmácia, 
porque eles vêm das plantas. O 
nosso é natural e dá resultado”, 
explicou Ualas Brito Pataxó.

Ao comprar um determinado 
tipo de erva, o consumidor ganha 
explicação do vendedor sobre a 
posologia e o modo de preparo. 
Um dos argumentos para o au-

mento do consumo destes produtos está 
na descrença da população para com os 
remédios vendidos em farmácias. Alguns 
consumidores entrevistados por O Impar-
cial têm a plena convicção de que os me-
dicamentos naturais possuem um efeito 
muito melhor.

“Não costumava comprar essas ervas, 
mas a maioria dos remédios de farmá-
cia não surte efeito como antes. E estes 
naturais têm dado mais resultado. Mas, 
temos que usar com cautela”, afi rmou o 
eletricista Cledinaldo Silva, que procu-
rava medicamento para hipertensão ao 
lado da esposa e do fi lho. 

Riscos

Apesar do crescimento de consumido-
res dos produtos naturais, a prática não é 
aconselhada por médicos e farmacêuticos, 
principalmente quando essas ervas são 
“receitadas” pelos próprios vendedores. 
A promessa em conseguir curar doenças 
pode acabar prejudicando ainda mais a 
saúde das pessoas.

“É um engano achar que essas ervas 
não causam problemas. O engano que 
a gente vê é quando há a interação en-
tre medicamentos. Às vezes, você toma 
o medicamento da farmácia e toma tam-

bém o chazinho e começa a passar mal. 
Aí você acha que está passando mal pelo 
medicamento que comprou na farmácia, 
mas você pode estar passando mal por 
causa do chazinho que pode ter poten-
cializado o efeito do remédio”, afi rma a 
farmacêutica Melissa Marisol.

Ela ainda explica que alguns medica-
mentos naturais podem ser usados em 
tratamentos de doenças, mas lembra a 
necessidade de ter orientação médica. “Eu 
sempre oriento o cliente a procurar um 
médico. Há organismos e organismos. Al-
guns medicamentos naturais fazem efei-
tos, tanto que existem medicamentos fi -
toterápicos. Mas, tem que haver estudos 
sobre aquela medicação, se aquela folhi-
nha que aquele moço está vendendo é 
mesmo a folhinha que ele está dizendo 
que é. É preocupante o aumento do con-
sumo sem a orientação especializada”, 
disse Melissa.

Alerta

A médica clínica-geral Graziela Me-
deiros, do Hapvida Saúde, faz um alerta 
sobre automedicação. Segundo ela, os pa-
cientes precisam se conscientizar de que 
qualquer remédio, seja ele natural ou não, 
pode causar sérios efeitos colaterais. “As 

pessoas de-
vem ter cuida-
do com os efeitos 
colaterais. O mesmo 
potencial que o remédio tem para curar, 
ele também tem para prejudicar o nos-
so organismo. E a intoxicação é uma das 
principais causas. A automedicação deve 
ser cautelosa, porque, de alguma forma, 
a medicação pode não fazer efeito para 
melhorar o quadro clínico do paciente. Em 
decorrência disso, muitas pessoas tam-
bém estão buscando alternativas para me-
lhorar a sua saúde”, destacou a médica.

Sem efeito

Nem todos os profi ssionais de saúde 
são favoráveis ao uso de ervas medici-
nais no tratamento de doenças. O mé-
dico hebiatra Antônio César Vieira dos 
Santos é contrário a estes medicamen-
tos e rechaça a automedicação. 

“Na verdade, não é bom para nada. 
O pessoal vende muita porcaria, mui-
ta baboseira. Esses chás não têm efeito 
nenhum. Nessa nossa medicina, mui-
tos dos medicamentos já não têm tanto 
efeito devido muito à automedicação, 
onde os germes e bactérias vão crian-
do resistência”. 

Centenas  
de espécies 

de ervas e plantas 
medicinais são vendidas 

em quiosques espalhados 
por todo o Centro de 

São Luís

PAULO DE TARSO JR.
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PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA

Somente no caso de não haver nenhuma providência por 
parte da Prefeitura é que a dívida pode prescrever, caindo no 
esquecimento após cinco anos. Por meio de determinadas 
providências legais realizadas pela administração municipal, 
esta prescrição pode ser estendida. Desta forma, a dívida 
permanece por décadas.
A Semfaz está construindo também um banco de dados 
contendo nomes de pessoa física e empresas em dívida com o 
fi sco. Há previsão em lei que esta relação seja de conhecimento 
público, não se enquadrando no sigilo fi scal. Esse banco poderá 
orientar instituições fi nanceiras sobre o fornecimento de crédito.

Quem não pagar IPTU
vai para dívida ativa

Os indivíduos negativados no sistema fi scal da Prefeitura fi cam impedidos de obter 
certidões negativas exigidas no check list para aprovados em concursos públicos

NA LAGOA

Proliferação de mosquitos e aranhas 

Em nosso site 
e na sede da 
secretaria, 

disponibilizamos 
todo serviço de 
esclarecimento 

de dúvidas sobre 
o imposto, bem 
como o cálculo, 
da maneira mais 

transparente 
possível

 Delcio Rodrigues, 
 secretário de Fazenda

Responsável: Neres Pimto  E-mail: nerespinto@gmail.com

O 
prazo para pagamen-
to do Imposto Territo-
rial Urbano (IPTU) em 
cota única com des-

conto de 15% e pagamento da 
primeira parcela foi até o dia 
14 deste mês. A partir daí, os 
contribuintes que não quita-
rem o débito poderão pagar a 
primeira parcela em até seis 
vezes, com vencimento para 
o quinto dia útil de cada mês 
e com os acréscimos legais – 
juros e multa de mora de 1% 
ao mês, utilizando uma nova 
guia para o pagamento da par-
cela em atraso.

A nova guia pode ser emi-
tida via internet no portal ele-
trônico da Secretaria Municipal 
de Fazenda (Semfaz) www.se-
mfaz.saoluis.ma.gov.brou, de 
forma presencial, em um dos 
postos de atendimento da secre-
taria onde é feita a solicitação. 
O contribuinte que não efetuar 
o pagamento do imposto até 6 
meses após o vencimento da 
última parcela terá seu nome 
inscrito na dívida ativa.

Com o nome restrito, a pes-
soa física está sujeita a uma 
gama de sanções legais. Os in-
divíduos negativados no siste-
ma fiscal da Prefeitura ficam 
impedidos de obter certidões 
negativas exigidas no check list 
para aprovados em concursos 
públicos. É de praxe os editais 
das instituições promotoras de 
concursos incluir certidões jun-
to ao fisco municipal, estadual, 
assim como na Receita Federal.

“Trabalhamos bastante as 
campanhas de divulgação so-
bre os prazos para pagamento 
do imposto e prorrogamos a 
data de pagamento com des-
conto da cota única para que 
mais pessoas pudessem pagar 
o imposto. Em nosso site e na 
sede da secretaria, disponibi-
lizamos todo serviço de escla-
recimento de dúvidas sobre o 
imposto, bem como o cálculo, 
da maneira mais transparente 
possível”, destacou o secretário 
de Fazenda, Delcio Rodrigues.

O IPTU integra o conjunto 
de impostos que impõe o Te-
souro Municipal responsável 

terão nomes inscritos no Ser-
viços de Proteção aos Crédito, 
SPC, Serasa e outros órgãos 
de proteção ao consumidor.

pelo custeio da máquina e in-
vestimentos em setores prio-
ritários. Da cesta de impostos, 
como dizem os economistas, 
o IPTU responde por 12% de 
toda a receita municipal. Em 
São Luís, a dívida com o im-
posto reduz a capacidade desta 
cesta em ao menos 8%. É com 
base nessa capacidade finan-
ceira que as prefeituras reali-
zam desembolso para saúde, 
educação e outros da oferta de 
serviços públicos.

 INADIMPLÊNCIA

 Segundo dados da secre-
taria, São Luís é um dos mu-
nicípios com o maior índice 

de inadimplência do IPTU do 
país. Enquanto a média nacio-
nal está em torno de 20%, na 
capital do Maranhão, o índice 
é da ordem de 68%. Isso quer 
dizer que, de 204 mil imóveis 
inscritos no sistema da Secreta-
ria Municipal de Fazenda, 138 
mil possuem alguma dívida.

Os proprietários destes 
imóveis integram a lista de 
protestos que a Semfaz está 
enviando desde o mês de de-
zembro para os cartórios de 
execução. A partir do recebi-
mento destas informações so-
bre o débito, o cartório deve-
rá primeiramente notificar o 
contribuinte. A permanecer a 
inadimplência, os devedores 

DANIEL MORAES 

Um cenário famoso por estam-
par belos cartões postais da cida-
de continua a ser ocupado pela 
presença de aranhas e insetos. A 
Lagoa da Jansen sofre pelos altos 
índices de poluição, o que biólogos 
apontam como uma das causas 
para a infestação desses animais.

A sujeira é um ambiente favo-
rável para a proliferação deles: os 
insetos procuram um ambiente 
poluído, úmido e propício à repro-
dução, enquanto que as aranhas 
tecem suas teias para capturar e 
se alimentar deles. Quanto mais 
poluição, mais insetos e, conse-
quentemente, mais aranhas.

A professora e bióloga da Se-
cretaria de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais (Sema) Janaina 
Dantas é uma das responsáveis 
por investigar as soluções para esse 
problema. Ela revela que essa é só 
uma consequência do que vem se 
desenvolvendo desde a constru-
ção da Lagoa da Jansen, que na 
verdade é uma Laguna, ou seja, 
uma reserva de água doce que 
entra em contato diariamente 
com o mar.

“Os prédios que foram se ins-

talando nos últimos 30 anos em 
torno da Lagoa, fazendo com que 
a região se tornasse extremamente 
povoada, depositam seus dejetos 
diariamente, e o esgoto que era 
para ser entregue tratado acaba 
contribuindo para a poluição do 
local”, afi rmou. Janaína explica, 
porém, que uma das medidas que 
estão sendo tomadas é a redistri-
buição desses esgotos para a rede 
de tratamento da Caema e que o 
órgão está tratando disso.

Outro problema identifi cado 
é a obra das comportas que con-
trolam o contato da água da Lagoa 
com o mar. Elas estão passando por 
uma obra de manutenção desde 
fevereiro deste ano e, por isso, se 
encontram fechadas, o que tem 
mantido a água represada, sem 
realizar o processo natural de tro-
ca e oxigenação. Por conta disso, 
a poluição tem se concentrado 
ainda mais, e a salinidade da água 
está baixa, favorecendo à repro-
dução desmedida dos mosquitos.

A bióloga alerta: “se demorar 
muito a obra das comportas, o 
oxigênio que na Lagoa já é defi -
ciente, trazido pela água do mar, 
os peixes podem morrer por falta 
de oxigênio, causando um desas-

tre ambiental”.
Uma equipe multidisciplinar 

- que conta com pesquisadores e 
especialistas da Universidade Fe-
deral do Maranhão, a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura (Sinfra), a 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente (Semmam), bombeiros das 
Defesa Civil municipal e a Caema 
- foi montada pela Sema e está pes-
quisando e avaliando as soluções 
para o problema. “Só a entrega des-
sa obra e a retirada dos pontos de 
esgoto na Lagoa pela Caema já se-
rão capazes de diminuir conside-
ravelmente a poluição que afeta a 
área”, explica Janaína.

A equipe dos bombeiros da de-
fesa civil tem levado o carro fumacê 
para a região e pulverizando ve-

neno para diminuir a quantidade 
de insetos. “Isso já tem provoca-
do uma diminuição perceptível 
da quantidade de teias e de ara-
nhas. É natural que as aranhas di-
minuam quando há menos oferta 
de alimento, que são os insetos”, 
afi rma a bióloga.

Aranhas e mosquitos

A família de aranhas que está 
povoando a região da Lagoa da 
Jansen é a Tetragnathidae, que é 
inofensiva aos seres humanos. Di-
ferentes das marrons e das caran-
guejeiras, elas não possuem ve-
neno e são sociáveis. Costumam 
habitar regiões alagadas, como rios, 
mangues e mar.
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“Não pode haver censura”, diz Abrape

Secretaria Nacional do Consumidor divulgou uma orientação a bares, restaurantes e casas noturnas condenando a 
diferenciação de preços para homens e mulheres, prática comum cujo objetivo é atrair mais clientes do sexo feminino.

Sem promoção
Cinderela na balada

SAMARTONY MARTINS

A
s tradicionais promo-
ções do tipo Cinderela 
em que “mulher até à 
meia-noite não paga” 

ou “entrada para mulher está 
liberada até um certo horário”, 
ou ainda, “mulher acompanha-
da só paga meia” que são feitas 
pelas casas noturnas, boates, 
bares e promotores de shows 
para atrair o público feminino 
em seus eventos estão com os 
dias contados tanto em São Luís 
quanto no resto do país. 

O Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, por meio da 
Secretaria Nacional do Consu-
midor, divulgou uma orienta-
ção a bares, restaurantes e casas 
noturnas condenando a dife-
renciação de preços para ho-
mens e mulheres, prática co-
mum cujo objetivo é atrair mais 
clientes do sexo feminino. De 
acordo com o texto, a conduta 
é uma “afronta ao princípio da 
dignidade da pessoa humana” e 
uma “prática comercial abusi-
va” por utilizar a mulher como 
estratégia de marketing. 

A orientação prevê que haja 
fiscalização nos estabelecimen-

Os fi liados à Associação Brasi-
leira dos Promotores de Eventos 
– Abrape -, em sua unanimidade, 
através desta nota ofi cial, se posi-
cionam contra qualquer atitude de 
discriminação em qualquer lugar 
e de toda natureza. Lamentavel-
mente, a discriminação, que de-
veria ser evitada, permeia a nos-
sa atividade por interferência do 
poder público no nosso negócio.

Segundo Carlos Alberto Xau-
lim, presidente da entidade, essa 
é uma prática que afronta o pre-
ceito constitucional da livre ini-
ciativa, previsto no Inc. IV, art. 1º 
e parágrafo único do art.170 da 
Carta Magna. “A prática legal do 
livre comércio não pode sofrer 
censura, nem interferências em 
razão de posturas ideológicas ou 
de gênero, exceto se ferir direitos 
individuais ou sociais. O Estado 
deve evitar interferências ou re-

gulação de práticas comerciais le-
gítimas como descontos ou pro-
moções, que recaem somente no 
setor de entretenimento. Nunca 
é demais lembrar que esse tipo 
de regulação, por portarias e re-
soluções, guarda sua origem em 
entulhos autoritários e abusivos, 
à margem da atividade legislati-
va, ou seja, sem a legitimidade da 
lei. No entanto, é necessário que 
prevaleça a lei, dentro de critérios 
de razoabilidade e ponderação. O 
setor de entretenimento é a única 
atividade econômica desse país 
que sofre o confi sco de 50% da 
sua receita bruta pela obrigato-
riedade de conceder descontos 
para estudantes, idosos, jovens de 
baixa renda, doadores de sangue, 
professores e muitos outros, sem 
nenhum tipo de contrapartida ou 
benefício”, disse ele na nota. 

Carlos Alberto Xaulim acres-

tos para impedir a 
prática que 
ganhou no-
toriedade 
depois que 
um estudan-
te de Direito 
do Distrito Fe-
deral entrou na 
Justiça para re-
clamar de um va-
lor mais caro no in-
gresso de um show. 
A juíza Caroline San-
tos Lima, do Juizado 
Especial Cível de Bra-
sília, não viu urgência 
na discussão e negou a 
concessão de uma limi-
nar, mas, em sua decisão, 
apontou a ilegalidade da di-
ferenciação. “É incontestável 
que, independentemente de 
ser homem ou mulher, o con-
sumidor deve receber trata-
mento isonômico. A partir do 
momento em que o fornece-
dor faz a oferta de um produto 
ou de um serviço, deve ofere-
cê-lo a homens e mulheres de 
maneira igualitária, nas mes-
mas condições, salvo a exis-
tência de justa causa a lastrear 
a cobrança diferenciada com 

base no gênero”, ar-
gumentou a magistrada.

O fato gerou polêmica e di-
vidiu opiniões. Por conta dis-
so, O Imparcial ouviu repre-
sentantes de órgãos de direitos 
do consumidor, produtores de 
eventos e donos de boates e ca-
sas noturnas sobre o assunto. 
O presidente do Procon-Ma, 
Duarte Júnior, informou que 
a orientação já foi repassada 
a todas as casas de eventos e 
promotores culturais que têm 
legitimidade para a realização 
de eventos culturais pelas 33 

É incontestável que, independentemente 
de ser homem ou mulher, o 

consumidor deve receber tratamento 
isonômico. A partir do momento em 
que o fornecedor faz a oferta de um 

produto ou de um serviço, deve 
oferecê-lo a homens e mulheres de 

maneira igualitária, nas mesmas 
condições, salvo a existência de justa 

causa a lastrear a cobrança diferenciada 
com base no gênero

Caroline Santos Lima ,
 juíza do Juizado Especial Cível de Brasília

o órgão fará fiscalizações para 
garantir o seu real cumprimen-
to”, explicou Duarte Júnior. 

O presidente do Procon-MA 
ressaltou ainda que, nos últi-
mos anos, houve um grande 
avanço no que diz respeito à 
compreensão dos donos de ca-
sas noturnas e promotores de 
eventos com relação aos direi-
tos do consumidor, afi rmando 
que a maioria está procuran-
do se adaptar ao que se refere a 

lei. Duarte Júnior faz um alerta 
para quem descumprir a orien-
tação, lembrando que as san-
ções vão desde uma advertên-
cia, passando por uma emissão 
de multa ou até mesmo a cas-
sação do alvará para suspensão 
da atividade. Sobre o assunto, 
O Imparcial conversou por te-
lefone com alguns produtores-
que prefi ram não se identifi car 
afi rmando que vão cumprir o 
que a orientação determina. 

centou ainda que, se o Estado en-
tende que parte da sociedade deve 
ter privilégios, ele deve assumir os 
custos dessa iniciativa. “Não pode 
o Estado imputar ao privado esse 
ônus. A lei da meia-entrada é um 
absurdo jurídico, pois trata desi-
gualmente os iguais e vice-versa. 
Essa é uma prática injustifi cável, 
pois não traz benefício para nin-
guém. Pelo contrário, tem afas-
tado cada vez mais a maioria da 
população dos eventos culturais. 
Estar obrigado a cobrar mais ba-
rato de estudantes, idosos, jovens 
de baixa renda e outras categorias 
não é discriminação? Aqui pode se 

escolher a vítima: os citados aci-
ma ou os artistas e promotores de 
eventos”, explicou o presidente.

Para Carlos Alberto Xaulim, é 
indispensável respeitar a liberdade 
de criação de políticas de preço 
para ajustar decisões e estratégia 
para atrair o público em qualquer 
atividade comercial, incluída a de 
eventos. Esse é um negócio de li-
vre iniciativa, como deve ser toda 
atividade comercial. Não é conces-
são e não há reserva de mercado. 
“A única forma capaz de garantir 
a sobrevivência dessa atividade 
é a livre iniciativa, com a liber-
dade para buscar estratégias de 

estímulo e de prosperidade. Res-
salta-se que aqui não se defende 
o vale tudo para atrair clientes. É 
preciso, em primeiro lugar, res-
peitar aqueles que são os desti-
natários desse negócio. Segundo 
Alberto Xaulim, a discussão do 
benefício não pode ser de gênero. 
Descontos e promoções são um 
direito do empreendedor. Nesse 
caso, o benefi ciário tem o direi-
to de escolher se aceita, se ade-
re ou não a proposta. Nenhuma 
das partes precisa de tutela do 
Estado para determinar o que 

oferecer e o que aceitar. Nes-
se cenário, não tem ninguém 
incapaz. “Dentro dessa lógica, 
no Dia das Mães ou dos Pais, 
não poderá haver promoções 
de qualquer tipo, por estar dis-
criminando. E o que dizer do 
Dia dos Namorados? E também 
do Dia Internacional da Mu-
lher? O que precisa prevalecer 
é que descontos e promoções 
são estratégias comerciais e um 
direito do setor privado como 
ferramenta de vendas”, ques-
tiona ele na nota.

unidades do órgão de defe-
sa do consumidor, mas até o 
momento não houve nenhu-
ma resistência com relação a 
mesma. “Nós do Procon-MA 
entendemos que essa medida 
é razoável e justa e se coaduna 
com a Constituição Federal de 
1988. Até mesmo porque esta 
orientação garante o princípio 
da isonomia. Princípio  que es-
tabelece que todos devem ser 
tratados de forma igual. Nesse 
sentido, o Procon já orientou 
todos produtores e donos de 
estabelecimentos que promo-
vem eventos culturais no esta-
do acerca desses direitos e que 
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Lembrança 
que não passa

Se estivesse vivo, Mestre Apolônio completaria ontem 99 anos. Quando vivo, foi responsável 
por contribuir com a cultura do estado na preservação do Bumba Meu Boi 

Negativo fl uxo astral para mudanças de 
emprego, atividades ou de residência. 
Tendência à depressão psíquica o que viria 
a lhe prejudicar. Controle-se em todos os 
sentidos e cuide de sua saúde e moral. 

Procure estabelecer o equilíbrio. Evite 
confusões. Seu sistema nervoso está 
delicado. Por está razão, faça cada coisa 
no seu devido tempo. Procure ser mais 
prático e observador.

Dia neutro, pouca probabilidade de 
sucesso nas questões de dinheiro de 
trabalho e de família, Mas, o fl uxo será 
dos melhores para investigações e tudo 
que está ligado ao ocultismo.

Suas energias poderão ser empregadas 
com resultado. No entanto, evite assumir 
compromissos contra os seus interesses, 
mesmo que seja para agradar alguém. 

A infl uência astral lhe propicia 
melhor contato com os pais, fi lhos, 
parentes e com pessoas de sua alta 
estima. Procure também, levar ajuda 
aos mais necessitados. 

Não faça modifi cações repentinas, 
antes de uma análise prévia, hoje. Por 
outro lado, o fl uxo é dos melhores para 
trabalhar em prol de sua ascensão 
profi ssional, material e social. 

>> DIRETAS>> ANOTA AÍ!

>> HORÓSCOPO

N O V E L A S

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

Dia em que deverá prestar mais 
atenção em tudo que fi zer, pois está 
predisposto a ter aborrecimentos 
e prejuízos de monta. Sua 
personalidade se exaltará. 

Notícias e novidades do seu 
interesse devem ser esperadas 
para o período desta tarde. Fase 
favorável em questões de dinheiro, 
inventário ou herança. 

Dia em que pressagia o recebimento 
de ótimas notícias e de apoio moral e 
fi nanceiro por parte de amigos leais e 
dos superiores hierárquicos. Êxito nas 
diversões e passeios. 

Dia que poderá benefi ciá-lo nas 
questões pessoais, íntimas e familiares, 
porque o momento o eleva em quase 
todos os sentidos. Pode demorar, mas 
conseguirá o que está pretendendo. 

CÂNCER 21/06 a 21/07

Se você realizou um negócio ousado nos 
últimos dias, terá possibilidades de ouvir 
elogios e conquistar amigos infl uentes. 
Cuidado com o amor e a paixão.

Não se preocupe com o que possa 
acontecer e nem se deixe levar pelas más 
impressões ou ideias negativas. Lembre-
se que tudo passa. Tanto a dor quanto a 
alegria, o fracasso e a derrota. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

RE
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A

Responsável: Samartony Martins   E-mail: samartonymartins@gmail.com

JULIANA RIBEIRO
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

D
e estivador a um dos 
grandes amos do Bum-
ba Meu Boi do Mara-
nhão, Mestre Apolônio 

deixou heranças imensuráveis 
para a cultura maranhense. 

Apolônio significa “consa-
grado a Apolo”, o deus do Sol na 
mitologia grega. Mas, da Grécia 
às terras brasileiras, especifi-
camente no Maranhão, Apolô-
nio – acompanhado pelo título 
de Mestre – ganha outros sig-
nificados. Representa cultura, 
tradição, religiosidade e heran-
ças. Em 23 de julho deste ano, 
Mestre Apolônio, um dos mais 
antigos amos de Bumba Meu 
Boi do estado, completaria 99 
anos. Foram 96 anos vividos, 
muitos deles no ofício de esti-
vador e pelo menos oito déca-
das dedicadas ao fazer Bumba 
Meu Boi.

O amo, que faleceu em 2015 
por insuficiência renal, é res-
ponsável por uma trajetória 
marcante que teve início em 
1918, ano de seu nascimento. 
Foi em São João Batista, na Bai-
xada Maranhense, onde Apolô-
nio deu seus primeiros passos: 
ainda aos oito anos de idade, 
criou junto a colegas um boizi-
nho de brincar. Ali, nascia um 
dos gigantes da cultura popu-
lar do estado.

As heranças deixadas não 
são poucas. Mestre Apolônio 
chegou a São Luís no final da 
década de 1930 e fundou o Boi 
de Viana, junto a Chico  Cangu-
çu”. Foi também um dos cria-
dores do glorioso Boi de Pin-

daré, de sotaque de Baixada, 
acompanhado de outros gran-
des nomes do Bumba Meu Boi 
como João Câncio, Coxinho, 
Apolinário, Antônio Costa e 
Juvenal. Apolônio criou ain-
da, em 1972, no bairro da Li-
berdade, sua própria associa-
ção, batizada como Turma de 
São João Batista, mas conhe-
cida como Boi da Floresta ou, 
simplesmente, Boi de Apolô-
nio. Tamanha é a importân-
cia de Mestre Apolônio para o 
Maranhão e o Brasil, que, em 
2011, o amo foi reconhecido 
pelo Governo Federal e rece-
beu a Ordem do Mérito Cultu-

ral, maior honraria concedida 
aos artistas brasileiros.

Na coletânea Os senhores 
Cantadores, Amos e Poetas do 
Bumba Meu Boi do Maranhão, 
lançada no mesmo ano da morte 
de Apolônio, o cantor, compo-
sitor, percussionista e pesqui-
sador Papete descreve o amo 
com maestria. “Dono de porte 
vistoso com um metro e noven-
ta, [Apolônio] possui uma al-
tivez e nobreza que traduzem 
toda a beleza de um legítimo 
representante da raça que po-
voou os quilombos maranhen-
ses desde o século XVII”, rela-
tou Papete.

Sobre sua partida, Apolô-
nio sempre deixou claro: que-
ria deixar heranças e não tris-
tezas. “Quando eu morrer, eu 
não deixo saudade nem pra 
branco e nem pra preto, mas 
eu deixo uma boiada brincando 
do meu modo”, disse o amo no 
documentário São João da Ma-
ranhensidade 2008, sete anos 
antes de sua morte. O amo foi, 
de fato, feliz em pelo menos 
metade de seus desejos: dei-
xou um grande legado para o 
Maranhão. A saudade, no en-
tanto, ainda é um sentimento 
recorrente para quem brinca 
Bumba Meu Boi.

Quando eu morrer, eu 
não deixo saudade nem 
pra branco e nem pra 
preto, mas eu deixo 

uma boiada brincando 
do meu modo

Mestre Apolônio

O governo do Maranhão, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Secti), lançou a 
Coleção Biblioteca Básica 
Maranhense (BBM), na últi-
ma terça-feira (19), durante a 
reunião anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC). A SBPC 
deste ano está sendo sedia-
da na cidade de Belo Hori-
zonte, no Campus da Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 

O lançamento da Cole-
ção BBM foi realizado no es-
tande do Conselho Nacional 
das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (Confap). 
Foram investidos mais de 
R$ 60 mil para a publica-
ção dos primeiros livros re-
produzidos pela Engenho, 
editora da Secti. O projeto 
tem como objetivo difun-
dir e publicar obras relati-
vas ao debate e à reflexão 
sobre o Maranhão que se-
jam considerados clássicos 
na área de conhecimento, 
bem como relevantes para 
a interpretação da realida-
de maranhense. 

A BBM começa com qua-
tro trabalhos: A Produção 
da Coisa Pública, de autoria 
do professor Raimundo Pa-
lhano; A Empresa de Econo-
mia Mista e Desenvolvimento 
do Maranhão, do professor 
João Batista Ericeira; Plane-
jamento e Desenvolvimento 
do Maranhão, de autoria do 
secretário Jhonatan Almada; 
e a quarta obra é Formação 
Social do Maranhão, do ad-
vogado Rossini Corrêa. Todo 
o material da BBM será com-
partilhado com a Rede de 
Bibliotecas do Instituto de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia do Maranhão (Iema) 
e Rede de Faróis do Saber.

De acordo com o secre-
tário de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Jho-
natan Almada, o lançamento 
da Biblioteca Básica Mara-
nhense durante a SBPC re-
presenta uma grande con-

quista. “A BBM trata do 
Maranhão, mas não deve 
ficar restrita a ele. O pro-
jeto tem o objetivo de ser 
um veículo de divulgação do 
nosso estado para o Brasil e 
o mundo, evidenciando os 
nossos problemas e as es-
tratégias de enfrentamen-
to dessas questões através 
das interpretações que os 
intelectuais locais produ-
zem. Além de ter um gran-
de sentido público de mo-
bilização, as pessoas vão ter 
um maior conhecimento e 
poderão contribuir para o 
processo de mudança so-
cial do Maranhão que é co-
ordenado pelo governador 
Flávio Dino”, disse o secre-
tário reiterando que a BBM 
apresenta uma nova forma 
de enxergar o Maranhão.

Segundo o professor Rai-
mundo Palhano, autor do 
livro A Produção da Coisa 
Pública, o evento é marcado 
pelo simbolismo da mudan-
ça do Maranhão. “O proje-
to demostra que os acon-
tecimentos do estado hoje 
estão contemporâneos ao 
Brasil atual. A prova disso 
é trazer a BBM no seu mo-
mento inicial para o evento 
da maior sociedade de pes-
quisadores e estudiosos do 
país. É uma iniciativa nova, 
importante, e segue o que 
se está planejando para o 
projeto”, destacou. 

“A BBM está mostrando 
para o Brasil que, apesar da 
crise que assola o país, o Ma-
ranhão dá uma lição de como 
superar essa crise. A Secti 
está mostrando que é pos-
sível criar ideias inovadoras, 
que mostrem a face do Ma-
ranhão que está se reinven-
tando e contribuindo para 
que o país mude”, frisou o 
professor João Batista Eri-
ceira. Na próxima semana, 
a Biblioteca Básica Mara-
nhense (BBM) será lançada 
em Caxias com a Academia 
Caxiense de Letras e o Insti-
tuto Histórico e Geográfico 
de Caxias.

Colônia de Artes na Galeria 
Trapiche - De 24 a 28 de julho, 
das 14h às 15h. Ofi cinas: desenho, 
pintura, escultura, fotografi a, 
confecção de pipa, culinária, etc. 
Para crianças e adolescentes. 
Investimento: R$ 150 a semana, 
inclusos lanches e materiais. Av. 
Vitorino Freire s/n Praia Grande. 
Informações: 99911.8602zap.

40 e Poucos Anos a Festa! – Será 
realizada dia 27 de julho, às 21h 
(véspera do feriado), na Via Brasil 
Hall (antiga Top 3) com Glaydson 
Botelho e mais: DJs Lúcio Farah, 
Sérgio Murilo e o cantor Phanda S.A. 
Presenças vips de Claudinho Polary, 
Helô Batalha e Rubinho Jhones. 
Ingressos à venda na MF Moda 
Masculina.

Bye Bye Férias – Na Santa Madre – 
Rua do Passeio – Centro Histórico. 
Dia 29 de julho (sábado) às 21hy. 
Com Cupim, Preto Tipo A, Dadá 
Maravilha, Catinguelê, Sindicato do 
Samba e Grupo Sombô. Informações: 
(98) 983366636

Samba & Sambanejo - Nesse mês 
de julho, o agito é grande no Mokai 
Lounge Bar, na Av. dos Holandeses. 
Nas sextas, tem o famoso Samba 
do Pinto. E nos sábados é a noite 
do Sambanejo, que reúne o grupo 
Argumento com seu tradicional 
samba e pagode, além do sertanejo 
moderno da dupla Dam & Nay. 
Sempre à partir das 22h, com 
ingressos à no local do evento

Férias na biblioteca – Serão 
encerradas nesta segunda-
feira (24) as inscrições para o 
Projeto Férias na Biblioteca, 
promovido pela Biblioteca 
Pública Municipal José Sarney 
no Bairro de Fátima. O público-
alvo do projeto são crianças 
de 12 a 14 anos residentes 
na comunidade do Bairro 
de Fátima e adjacências. As 
inscrições estão sendo feitas na 
Biblioteca, na Rua do Correio, 
s/n, Bairro de Fátima, em São 
Luís-MA, das 8h às 17h. O 
Projeto Férias na Biblioteca vai 
acontecer nos dias 25, 26 e 27 
de julho, das 14h às 16h30

Artes na Galeria Trapiche - A 
Colônia de Artes acontecerá 
de 24 a 28 de julho, das 14h às 
17h, na Galeria Trapiche Santo 
Ângelo. O evento é realizado 

pelo Centro de Criações 
Artísticas (Criart) e tem como 
programação ofi cinas de 
desenho, pintura, escultura. 
As inscrições podem ser feitas 
pelo telefone (98) 99911-8602 
e custa uma taxa de R$ 120. A 
programação é direcionada para 
a faixa etária de 7 a 13 anos 

Acampamento para Jovens 
- A Comunidade Católica 
Ebenézer promoverá entre 
os dias 28 e 30 de julho o 
“Tribus”, um acampamento 
voltado para o público jovem 
que acontecerá no Sítio dos 
Frades, no Maracanã. Inscrições 
(R$ 70) podem ser feitas pelo 
telefone (98) 98221-9334. 
Informações no instagram @
comcatolicaebenezer ou no 
site www.comcatolicaebenezer.
com.br.

Curso de 
Libras - O Sesc 
realiza o Curso 
Saberes Pedagógico 
e Introdução à Libras 
no período de 24 de 
julho a 18 de agosto, 
das 18h10 às 22h10, no 
Sesc Deodoro. O curso 
promovido pelo Sesc 
por meio da Educação 
Complementar é 
gratuito.

MALHAÇÃO
Keyla fala para as amigas que encontrará Deco antes da 
festa. Felipe ensina Lica a grafi tar. Keyla não consegue se 
concentrar no ensaio e Tina e Ellen a repreendem. Roney 
se recusa a contar para Josefi na o que aconteceu entre 
ele e o pai de Tato. Tina e Ellen dão um ultimato em Keyla. 

NOVO MUNDO
Fred se surpreende com o que Anna sabe sobre Thomas. 
Leopoldina se preocupa com a saída de Anna. Joaquim 
tenta convencer Peter a se entender com Bonifácio. Fred 
conta a Anna o que aconteceu com seu pai. Amália pede 
que Joaquim não deixe que Vitória seja tirada de Anna. 
Elvira sente falta de Quinzinho. 

PEGA PEGA
Domênico desconfi a que Timóteo esteja envolvido com o rou-
bo do Carioca Palace. Nelito diz a Luiza que Pedrinho está de-
primido desde que soube da reforma do hotel. Eric confessa a 
Luiza que tem ajudado Nelito nas despesas de Pedrinho. Mala-
gueta avisa a Maria Pia que Athaíde não quer voltar para casa. 

A FORÇA DO QUERER
Irene ironiza Joyce, e Ritinha defende a sogra. Eugênio avi-
sa a Ruy que chegou ao restaurante. Cirilo assume o lu-
gar de Caio no escritório. Eugênio implora que Joyce não 
se aproxime de Irene e ela pede o divórcio. Ivana foge da 
investidas de Cláudio. 

OS DIAS ERAM ASSIM
Cora ameaça Alice e se preocupa com Vitor. Rimena im-
plora pelo apoio de Gustavo. Valentim vai para a casa da 
avó. Rimena não consegue seduzir Renato. Cora liga para 
a casa de Amaral e ele manda Eunice atender o telefone. 
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Maranhão cede 
empate e se complica

Morre Waldir Peres, 
ex-goleiro da Seleção

 São Luís, segunda-feira, 24 de julho de 2017

Sampaio fica no 
empate fora de casa
Time tricolor joga bem, desperdiça boas chances e empata por 1 a 1 com o CSA em Alagoas. 

Igualdade mantém Sampaio na terceira colocação

SÉRIE D 

LUTO 

Pressão tricolor
A partida na capital alagoana começou 
bastante movimentada. Mesmo jogando 
fora de casa, o Sampaio Corrêa tentou se 
impor nos minutos iniciais. A primeira 
oportunidade surgiu com o atacante Isaac, 
que parou no goleiro Mota. Na sequência, 
foi a vez de Marlon fi car no quase. O 
zagueiro Thales salvou em cima da linha.
A pressão tricolor no início do jogo não deu 
resultado apesar de o time maranhense 
dominar o meio de campo. O CSA somente 
apareceu com perigo aos 29 minutos em 
cobrança de falta. Rafi nha chutou de longe, 
e o goleiro Alex Alves fez a defesa.
 Após o susto, o Sampaio voltou a 
pressionar os donos da casa. Aos 33, Felipe 
Marques chutou forte, mas o goleiro Mota 
fez grande defesa. Aos 42, foi a vez de Pedro 
quase abrir o placar. A cobrança de falta 
tirou tinta da trave.

SÉRIE C

Moto pode voltar à zona de rebaixamento

Jogando fora de casa, Sampaio Corrêa arranca empate com o CSA e segue em terceiro na tabela
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PAULO DE TARSO JR.

O 
Sampaio Corrêa visi-
tou o CSA no Estádio 
Rei Pelé, em Alago-
as, precisando vencer 

para se manter na terceira co-
locação do Campeonato Bra-
sileiro da Série D e fi car mais 
perto da classifi cação para a 
próxima fase. O time mara-
nhense jogou bem, teve boas 
chances para marcar, mas o 
empate por 1 a 1 foi o resul-
tado fi nal. 

Após fazer um bom primei-
ro tempo, em que dominou 
completamente a partida, o 
Sampaio Corrêa não conse-
guiu furar a defesa do CSA. O 
time alagoano se segurou como 
pôde nos 45 minutos iniciais 
para ser mortal no segundo 
tempo. Em uma bela cobrança 
de falta, Daniel Costa marcou 
aos 10 minutos. O time ma-
ranhense reagiu com Isac e 
deixou tudo igual no Rei Pelé.

Com o empate fora de casa, 
o Sampaio se mantém na ter-
ceira posição com 16 pontos 
ganhos, mas pode ser supe-
rado com a conclusão da 11ª 
rodada hoje. Já o CSA segue 
na liderança da Série D com 
20 pontos.

O Sampaio Corrêa voltará 
a campo pelo Brasileiro da Sé-
rie C no próximo sábado (29). 
A equipe tricolor receberá o 
Asa, às 16h, no Estádio Caste-
lão. Já o CSA jogará somente 
no domingo (30), novamente 
no Estádio Rei Pelé, desta vez 
contra o Botafogo-PB.

Tudo igual
Se na etapa inicial o CSA pouco ameaçou, 

na volta do intervalo o time alagoano estava 
com outra postura. Com muita disposição, o 
CSA pressionou o Sampaio Corrêa. E, aos 10 
minutos, Daniel Costa tirou o zero do placar. 
Em cobrança de falta perfeita, ele fez 1 a 0.
O gol animou a equipe da casa, que seguia 

na pressão para ampliar a vantagem. O 
Sampaio demorou um pouco para voltar a se 
acertar em campo. Mas, quando se acertou, 
o time tricolor foi mortal. Aos 30 minutos, 

Isac aproveitou cruzamento para deixar tudo 
igual: 1 a 1. Nos minutos fi nais, o Sampaio 
pressionou, mas novamente desperdiçou 

oportunidades para virar a partida. No fi m, o 
empate por 1 a 1 persistiu.

BRASILEIRO SÉRIE C

C  Participantes  PG  JG  VI  EM  DE  GP  GC  SG  %A

1º CSA-AL  20 11 5 5 1 12 6 6 60.6

2º Fortaleza-CE  18 11 5 3 3 15 8 7 54.5

3º Sampaio Corrêa 16 11 4 4 3 11 13 -2 48.5

4º Salgueiro-PE  14 11 4 2 5 13 10 3 42.4

5º Botafogo-PB  14 11 4 2 5 9 10 -1 42.4

6º Remo-PA  13 10 3 4 3 11 11 0 43.3

7º Cuiabá-MT  13 10 2 7 1 9 8 1 43.3

8º Moto Club-MA  11 11 3 2 6 11 13 -2 33.3

9º ASA-AL  11 10 2 5 3 7 12 -5 36.7

10º Confi ança-SE  10 10 2 4 4 10 17 -7 33.3

Grupo A

Resultados

Grupo A

Botafogo-PB 0 x 2 Fortaleza-CE

Moto Club-MA 0 x 2 Salgueiro-PE

CSA-AL 1 x 1 Sampaio Corrêa

Próximos jogos
Hoje 24/07

20:30-Confi ança-SE x Cuiabá-MT

21h-Remo-PA x ASA-AL

Artilheiros

6 GOLS

Ypiranga - André Luiz

5 GOLS

ASA - Leandro Kível

Joinville - Grampola

Tombense - Max

4 GOLS

Botafogo-SP - Edno

Botafogo-PB - Dico

C  Participantes  PG  JG  VI  EM  DE  GP  GC  SG  %A

1º Botafogo-SP  18 11 4 6 1 14 7 7 54.5

2º Tupi-MG  17 11 4 5 2 11 9 2 51.5

3º Volta Redonda  16 11 4 4 3 13 9 4 48.5

4º São Bento-SP  16 11 4 4 3 12 9 3 48.5

5º Tombense-MG  16 11 4 4 3 12 12 0 48.5

6º Joinville-SC  15 11 3 6 2 13 12 1 45.5

7º Ypiranga-RS  14 11 3 5 3 12 10 2 42.4

8º Macaé-RJ  11 11 3 2 6 9 18 -9 33.3

9º Bragantino-SP  11 11 2 5 4 9 13 -4 33.3

10º Mogi Mirim-SP  9 11 2 3 6 10 16 -6 27.3

Grupo B

Resultados

Grupo B

Tombense-MG 3x 2 São Bento-SP

Mogi Mirim-SP 2 x 2 Botafogo-SP

Bragantino-SP 1 x 1 Macaé-RJ

Volta Redonda-RJ 0 x0 Joinville-SC

Ypiranga-RS 1 x 1 Tupi-MG

29/7 – Sampaio x Asa
6/8 – Cuiabá x Sampaio
12/8 – Sampaio x Confi ança
20/8 – Sampaio x Fortaleza

PRÓXIMOS JOGOS 
DO SAMPAIO CORRÊA

PAULO DE TARSO JR.

O Moto Club poderá voltar à 
zona de rebaixamento do Grupo 
A do Campeonato Brasileiro da 
Série C. A derrota para o Salguei-
ro por 2 a 0, em pleno Estádio 
Castelão, no último sábado (22), 
encerrou a sequência positiva 
do time rubro-negro e compli-
cou a vida do Papão que se vê 

cada vez mais próximo do Z-2.
Hoje, dois jogos fecham a 11ª 

rodada da Série C. Asa e Con-
fi ança, que estão abaixo do Moto 
Club na tabela, jogam à noite e, 
caso vençam seus compromis-
sos, o Papão estará na lanterna 
do grupo ao fi m desta jornada. 
Para não voltar à zona de rebaixa-
mento, o time maranhense pre-
cisará que seus rivais diretos tro-

pecem diante do Remo e Cuiabá, 
respectivamente.

Na próxima segunda-feira 
(31), o Moto Club voltará a cam-
po em um jogo decisivo diante 
do Confi ança, fora de casa. Só 
a vitória interessa ao Papão na 
luta para fugir do rebaixamento.

O jogo
Após conseguir vitórias con-

tra Fortaleza e Sampaio, o Moto 
Club entrou em campo no últi-
mo sábado embalado. No en-
tanto, o Salgueiro conseguiu 
se impor no segundo tempo 
da partida e, em um interva-
lo de três minutos, construiu 
a vitória por 2 a 0. O primeiro 
gol foi marcado por Álvaro, aos 
14 minutos. Aos 17, Daniel deu 
números finais. 

PAULO DE TARSO JR.

O Maranhão Atlético não 
conseguiu se impor jogando 
em casa no jogo de ida das 
oitavas de final e se compli-
cou nas oitavas de final do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D. Contra o Santos-AP, 
no Estádio Castelão, o time 
maqueano ficou apenas no 
empate por 2 a 2 e agora terá 
de vencer fora de casa para 
avançar na Série D. MAC e 
Santos-AP voltam a se en-
frentar no próximo domin-
go (30), em Macapá.

Jogando em casa, o time 
maranhense começou a todo 
vapor e abriu o placar logo 
aos 2 minutos com Naôh de 
pênalti. O Santos-AP reagiu 
ainda na etapa inicial e che-
gou ao empate com Rafinha. 
No fim do primeiro tempo, 
Naôh voltou a deixar a equipe 
atleticana em vantagem: 2 a 1.

O placar persistiu até os 27 
minutos do segundo tempo, 
quando Balão Marabá empa-
tou o jogo em uma cobran-
ça de falta perfeita. O time 
amapaense ainda ameaçou 
o MAC nos minutos finais, 
mas a igualdade persistiu.

Com o empate por 2 a 2 em 
São Luís, o Santos-AP precisa 
apenas empatar por 0 a 0 ou 
1 a 1 no jogo de volta para se-
guir na Série D. Ao Maranhão 
Atlético resta vencer fora de 
casa para avançar às quartas 
de final. Empate por 3 a 3, 4 
a 4 e assim por diante clas-
sificará o MAC.

MAC na frente
O Maranhão Atlético não 

poderia ter começado o duelo 
contra o Santos-AP de uma 

forma melhor. Logo no pri-
meiro minuto de jogo, Éder 
Guerreiro avançou, entrou 
na grande área e foi derru-
bado: pênalti assinalado. Na 
cobrança, Naôh não desper-
diçou a oportunidade e tirou 
o zero do placar: 1 a 0.

O gol tranquilizou o time 
atleticano, que recuou bas-
tante. Ao recuar, o MAC atraiu 
o Santos-AP, que aproveitou 
a oportunidade para deixar 
tudo igual aos 19 minutos. 
Rafinha foi feliz ao arriscar 
de longe para empatar o due-
lo no Castelão: 1 a 1.

O placar voltou a ser alte-
rado somente aos 42 minutos. 
E novamente foi Naôh quem 
conseguiu estufar as redes. 
De pênalti, o atacante ma-
queano não perdoou: 2 a 1.

Santos-AP iguala

A segunda etapa começou 
em ritmo bem lento. As duas 
equipes estavam pouco ins-
piradas. De um lado, o MAC 
parecia estar com medo de 
atacar para não dar espaços 
ao adversário. Já o Santos-AP 
demonstrava estar satisfeito 
com a derrota parcial uma 
vez que havia marcado um 
gol fora de casa.

Aos poucos, o time visitan-
te foi começando a se soltar 
em campo. E, aos 27 minu-
tos, o Santos-AP chegou ao 
gol de empate. Balão Marabá 
cobrou falta com perfeição. 
Rodrigo Ramos não pôde fa-
zer nada: 2 a 2 no Castelão.

Nos minutos finais, as 
duas equipes por muito pou-
co não conseguiram o gol da 
vitória. O empate por 2 a 2 
teimou e persistiu no placar.

Morreu ontem, aos 66 anos, 
Waldir Peres, um dos maiores 
goleiros da história do futebol 
brasileiro. O ídolo do São Pau-
lo e da Ponte Preta sofreu um 
enfarte enquanto participava 
de uma festa em Mogi Mirim, 
no interior de São Paulo. As 
informações sobre velório e 
sepultamento ainda não fo-
ram divulgadas pelos fami-
liares do ex-jogador.

Waldir Peres foi titular da 
seleção brasileira que dispu-
tou a Copa do Mundo de 1982, 
na Espanha, considerada, por 
muitos, o melhor time que o 
Brasil já formou em um Mun-

dial sob o comando do técnico 
Telê Santana. Jogou ao lado de 
grandes craques como Falcão, 
Zico e Sócrates.

Nascido em Garça, no in-
terior de São Paulo, ele foi re-
velado pela Ponte Preta nos 
anos 1970. Chegou ao São Paulo 
em 1973 e desde então virou 
titular. Ele é o segundo joga-
dor com mais atuações pelo 
clube, com 617 partidas. Só 
perde para Rogério Ceni, com 
1.237.Pelo time do Morumbi, 
foi campeão brasileiro de 1977, 
em uma decisão disputada com 
o estádio do Mineirão lotado, 
em Belo Horizonte. 

Waldir Peres sofreu um enfarte durante uma festa em Mogi Mirim
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Brasil supera os EUA e está na fase final

JUDÔ

MUNDIAL

Judoca do MA disputará 

Sul-Americano no Equador

Natação brasileira fica 
com a prata em Budapeste
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MA com terá três atletas 
na Seleção Brasileira

Júlia Nina, Carol Hertel e Enzo Raiol vão defender o Brasil na Copa Pacífi co de Natação Juvenil, 
que será disputada entre os dias 14 e 20 de agosto na cidade de Sucre, na Bolívia 

A altitude difi culta 
a respiração por 

ter menos oxigênio 
disponível, mas estou 

confi ante sim

Júlia Nina, 
nadadora

PAULO DE TARSO JR.

A 
natação maranhense 
está em um momento 
especial. Além de conta-
bilizar bons resultados 

nas provas nacionais e interna-
cionais de maratonas aquáticas, 
os desempenhos dos nadado-
res do Maranhão nas piscinas 
pelo país afora também estão 
sendo reconhecidos. Prova dis-
so é que três atletas do MAC/
Nina foram convocados para 
integrar a Seleção Brasileira de 
Natação Juvenil, que participa-
rá da Copa Pacífico, entre os 
dias 14 e 20 de agosto, na ci-
dade de Sucre, na Bolívia. São 
eles: Júlia Nina, Carol Hertel e 
Enzo Raiol.

A disputa em solo boliviano 
promete ser complicada para 
os maranhenses. A maior difi-
culdade deverá ser a altitude 
de 2.800 metros acima do ní-
vel do mar. Mas, nem mesmo 
isso diminui o otimismo dos 
atletas maranhenses.

“A altitude dificulta a respi-
ração por ter menos oxigênio 
disponível, mas estou confiante 
sim. Espero fazer uma boa com-
petição e representar meu país 
muito bem”, disse Júlia Nina a 
O Imparcial. 

Destaque maranhense nas 
provas de maratonas aquáticas 
nacionais, a jovem Carol Her-
tel também está confirmada na 
Copa Pacífico de Natação. Ela 
acredita que o fato de ser ma-
ratonista tem tudo para ajuda-
la a conseguir bons resultados 
na Bolívia.

“Minhas expectativas são 

altas. Estou treinando muito 
para as competições interna-
cionais de piscina e de mara-
tona também. Espero voltar 
com muitas medalhas e um 
bom resultado para o Brasil. 
O treinamento para a mara-
tona ajuda muito na piscina 
por conta da resistência. En-
tão isso não é uma dificulda-
de para mim, pelo contrário. 
Melhorei bastante no nado de 
peito por conta disso”, explicou 
Carol, que disputará a Copa 
Pacífico pela terceira vez.

Treinamento
Para conseguir pódios na 

competição internacional, os 
atletas do Maranhão estão trei-
nando forte diariamente. O foco 
é conquistar o maior número de 
medalhas possível. Para Enzo 
Raiol, os bons resultados só 
serão alcançados se a equipe 
conseguir manter ou melho-
rar os tempos de cada prova.

“Nessa competição que está 
por vir, espero melhorar mi-
nhas marcas ou, pelo menos, 
mantê-las devido às dificulda-
des da altitude de Sucre. Nós, 
aqui do estado, estamos muito 
focados na competição e es-
tamos treinando muito duro 
para obter os melhores resul-

tados possíveis”, afirmou Enzo 
à reportagem.

Para que os nadadores mara-
nhenses não sofram tanto com 
a altitude de Sucre, o treina-
mento em São Luís precisou 
ganhar um “incremento aeró-
bico”. “O treinamento está nor-
mal. A gente só faz um pouco 
mais de aeróbio, porque a de-
ficiência maior na altitude é 
o oxigênio. Então, a gente au-
menta para fechar o aeróbio 
antes deles irem para a altitu-
de para, quando chegarem lá, 
poderem se adaptar da forma 
mais rápida possível. É apenas 
um incremento no potencial 
aeróbico deles”, explicou o téc-
nico Alexandre Nina, que será 
o chefe da delegação da equi-
pe brasileira.

E Alexandre Nina está con-
fiante com os resultados de seus 
atletas. “Vamos ganhar várias 
medalhas. Pode esperar. Não sei 
quantas, mas vamos ganhar”, 
concluiu.   

Júlia Nina, Enzo Raiol e Carol Hertel foram convocados para a Seleção
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Uma boa notícia para o judô 
do Maranhão. A judoca Izabe-
le Oliveira, da Associação Tira-
dentes de Judô de Bacabal, re-
presentará o Brasil na disputa 
do Campeonato Sul-America-
no de Judô Sub-18 deste ano. A 
competição será realizada en-
tre os dias 16 e 20 de agosto no 
Equador.

Natural da cidade de Baca-
bal, Belinha, como é conhecida 
nos tatames, se mostra ansiosa 
para a disputa internacional. 
Ao jornal O Imparcial, a jovem 
judoca agradeceu o apoio dos 
amigos e espera um bom resul-
tado no Sul-Americano.

“Ficamos muito felizes com 
essa convocação. Isso é fruto 
de muita dedicação não só mi-
nha, mas do sensei Alexandre, 
de toda Academia Tiradentes e 
também do Colégio Militar Ti-
radentes de Bacabal, que nos 
apoia muito. Agora, é treinar 
mais ainda para lutar por um 
bom resultado”, disse a judoca 
do Maranhão.

Com apenas 16 anos, a judo-
ca contabiliza excelentes resul-
tados em 2017. A bacabalense 
sagrou-se bicampeã brasileira 
regional de judô. Antes, já havia 
sido convocada peara compor 
a Seleção Brasileira de Base na 
disputa de duas etapas do Cir-
cuito Europeu. Em uma dessas 
etapas, realizada na Alemanha, 
Belinha ajudou a Seleção Femi-

nina a garantir o inédito quin-
to lugar. 

Para o técnico da atleta, o 
capitão da PM Alexandre Nas-
cimento, o resultado é fruto de 
muita dedicação. “Vínhamos de 
um resultado adverso no Cam-
peonato Brasileiro, mês passado, 
onde chegamos com condições 
de sermos campeões, mas, nem 
por isso, diminuímos o ritmo dos 
treinos. Sabemos que no judô 
não se pode ganhar sempre, e 
que precisamos nos empenhar 
cada vez mais, com dedicação e 
sacrifício, para estarmos pron-
tos quando as oportunidades 
surgirem, como agora”, afi rmou 
o sensei.

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei está na fase final 
do Grand Prix . Ontem, com 
o apoio de 10.143 torcedores 
que lotaram o Aecim Tocan-
tins, o Brasil superou os Es-
tados Unidos por 3 sets a 1 
(25/20, 25/13, 18/25 e 25/18), 
em 1h45 de jogo, em Cuiabá, 
garantindo um lugar entre as 
seis melhores equipes da com-
petição. Com a presença do 
Brasil, a fase final acontecerá 
de 2 a 6 de agosto, em Nanjing, 
na China. As brasileiras terão 
folga nesta segunda-feira e já 
embarcarão para o país asiá-
tico na terça-feira.

O resultado colocou o time 

do técnico José Roberto Gui-
marães em terceiro lugar na 
classificação geral, com 18 pon-
tos (seis vitórias e três derro-
tas). A Sérvia lidera com 22 
pontos, seguida pelos Esta-
dos Unidos, com 19. A Itália 
é a quarta colocada, com 16 
pontos. As quatro equipes ci-
tadas já garantiram um lugar 
na fase final. A China, país-
sede, também está garantida. 

O treinador fez questão de 
agradecer ao apoio recebido 
pelos torcedores de Cuiabá. 
“Temos que agradecer Cuia-
bá por ter nos recebido mui-
to bem e a torcida foi funda-
mental para as nossas vitórias. 
Conseguimos treinar mais, re-
cebemos o carinho de todos 
e apresentamos um voleibol 
melhor. Fico feliz pela atmosfe-
ra, por termos evoluído e pela 
classificação. Ainda precisa-
mos evoluir e ter mais regula-
ridade. Será muito importan-
te jogarmos a Fase Final para 
enfrentarmos as melhores se-
leções do mundo”, explicou.

Seleção brasileira feminina de vôlei está na fase final do Grand Prix

Os brasileiros do reveza-
mento masculino 4×100 es-
tilo livre fi caram com a prata 
na fi nal disputada na tarde de 
ontem. Eles fi caram a apenas 
0s28 do ouro, conquistado pelos 
norte-americanos, no Mundial 
de Esportes Aquáticos em Bu-
dapeste. O bronze fi cou com a 
Hungria, que completou a pro-
va com 3min11s99.

A equipe brasileira comple-
tou o revezamento com o tempo 
de 3min10s34. O time começou 
com Gabriel Santos, que com-
pletou os 100 primeiros metros 
em 48s30. Marcelo Chierighini, 
por sua vez, conseguiu recupe-
rar uma vantagem dos brasilei-
ros e fechou a segunda etapa 
da competição em 46s85. Nos 
300m, Cesar Cielo alcançou os 
48s01 e acabou se distancian-
do mais dos americanos. Ainda 
assim, a briga pelo ouro foi até 
o fi nal, com os 47s18 de Bru-

no Fratus selando a medalha 
de prata brasileira.

Os brasileiros Nicholas San-
tos e Henrique Martins avança-
ram para as fi nais dos 50m bor-
boleta no início da tarde deste 
domingo (23). Eles garantiram 
a terceira e sexta posições, res-
pectivamente, e disputarão a fi -
nal da modalidade no Mundial 
de Esportes Aquáticos nesta se-
gunda-feira (24), em Budapeste.

Nicholas completou os 50m 
em 22s84, apenas 0s08 atrás do 
primeiro colocado, o norte-ame-
ricano Caeleb Remel Dressel. 
Já Henrique fi cou com a mar-
ca de 23s13.

Além do americano, dis-
putarão a fi nal Andrii Govo-
rov (Ucrânia), Benjamin Proud 
(Reino Unido), Joseph Schooling 
(Singapura), Tim Phillips (Esta-
dos Unidos) e Andrii Khloptsov 
(Ucrânia). A disputa acontecerá 
a partir das 12h30.

Izabele Oliveira foi convocada 
para evento internacional
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