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Continua repercutindo os 15 votos que o PDT deu na Câmara para aprovar a PEC dos Pre-
catórios, hoje já chamada pela oposição de “PEC da Reeleição” do presidente Jair Bolsonaro. 
Depois do próprio PDT haver se ‘arrependido’ dos votos governistas, ontem foi a vez deputa-
dos de quatro partidos entrarem com ação no STF  na tentativa de anular a votação da PEC. 
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00H04 ................ 4.9M

06H58 ................ 1.6M

13H08 ................ 4.7M

19H08 ................ 1.8M

TRAGÉDIA: Marília Mendonça 
morre em queda de avião
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Jhoie Araújo retorna aos 
palcos neste sábado
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Quem tem fome, 
tem pressa e não 

pode esperar 
pelas divagações 

da equipe 
econômica

WEVERTON 
ROCHA 
Senador 

do Maranhão

Quem 
ganha com a 
guerra fiscal

ANTÔNIO AUGUSTO 
RIBEIRO BRANDÃO 

Economista  

OSMAR GOMES 
DOS SANTOS 

Juiz de Direito da 
Comarca da Iha de 

São Luís.

De lembranças 
e saudades 

 CARLOS GASPAR 
Presidente da AML

De tanto colecionar fracassos, o 
torcedor aposta numa vitória sobre 
o último colocado da competição, o 
Brasil de Pelotas, equipe de pior cam-
panha, que vem a São Luís “apenas 
passear”, pois já não tem mais ne-
nhuma pretensão. PÁGINA 7

ELEIÇÕES: PEC dos Precatórios remexe disputa de 2022

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Só resta vencer 

Mulheres no poder, sem poder
SAMMYLA MACIEL (*) ELTHON ARAGÃO (**) 

(*) Mestra em Comunicação (**)– Doutor em Sociologia

A vida é efêmera, 
o amor, jamais

Crefisa não vai mais 
emprestar dinheiro 

para o Palmeiras

Destruição, perdas, descaso, vidas e 
histórias. Estas palavras traduzem a realidade 
dos moradores dos casebres instalados 
embaixo da Ponte José Sarney, mais conhecida 
como “Ponte do São Francisco”, em São Luís. 
Estas pessoas, além de viverem de forma 
insalubre, sobreviveram à um incêndio durante 
a madrugada da última sexta-feira (5), onde 
saíram ilesas, sem nenhum ferimento físico, 
mas com muitos machucados emocionais. 
O que restou para a maioria dos cidadãos 
que habitavam nas 12 moradias incendiadas, 
foram apenas destroços de seus lares, que 
foram totalmente tomados pelo fogo.

PÁGINA  9

PÁGINA3

Chamas da 
exclusão
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A PEC adia o pagamento de R$ 90 bilhões em precatórios a empresas, municípios e
estados

ELEIÇÕES

PEC dos Precatórios
remexe disputa de 2022
RAIMUNDO BORGES

O
pri mei ro im pac to da apro- 
va ção pe la Câ ma ra dos De- 
pu ta dos, na ma dru ga da de 
on tem, da Pro pos ta de 

Emen da Cons ti tu ci o nal, a po lê mi ca 
PEC dos Pre ca tó ri os, foi a ime di a ta 
de ci são do ex-mi nis tro Ci ro Go mes 
(PDT), de dei xar sua pré-can di da tu ra 
em sus pen são. Ou tros par ti dos de 
opo si ção ao go ver no re a gi ram com 
in dig na ção à pos tu ra do PDT, co man- 
do na ci o nal men te pe lo pre si den te 
Car los Lu pi. A po si ção pe de tis ta pe- 
gou a es quer da de sur pre sa, pois a 
PEC foi apro va da num jo go pe sa do do 
Pa lá cio do Pla nal to e do pre si den te da 
Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL). Ele fez 
um ar ran jo no Re gi men to da Câ ma ra, 
pa ra per mi tir que 20 de pu ta dos bol- 
so na ris tas que es tão em Glas gow (Es- 
có cia), na COP26, pu des sem vo tar re- 
mo ta men te nu ma PEC.

De qual quer jei to, a apro va ção da 
PEC é um com bus tí vel com po ten ci al 
pa ra mu dar os ru mos das elei ções de 
2022. O pre si den te Jair Bol so na ro ga- 
nhou a gra na que pre ci sa va e não ti- 
nha, pa ra to car o pro gra ma Au xí lio 
Bra sil, de R$ 400, no lu gar do Bol sa Fa- 
mí lia, que pa ga va em mé dia R$ 190 e 
ti nha enor me po der nas elei ções. 
Além dis so, o go ver no e o pre si den te 
da Câ ma ra, Arthur Li ra ne go ci a ram 
vo to a vo to, ten do co mo ar gu men to a 
li be ra ção ou não de emen das par la- 
men ta res con for me o vo to.

Or ça men to pa ra le lo

A PEC É UM COMBUSTÍVEL POTENCIAL PARA MUDAR OS RUMOS DAS ELEIÇÕES DE 2022

Os de pu ta dos não fa lam des se pon- 
to sen sí vel, en vol ven do o or ça men to 
se cre to de R$ 3 bi lhões, des ti na do a 
es se ti po de ne go ci a ção, en cai xo ta do 
no Mi nis té rio do De sen vol vi men to 
Re gi o nal, do qual, a opo si ção só te ve 
aces so a mí se ros 4% até ju nho des te 
ano. Quem o con tro la é Arthur Li ra. É 
o di nhei ro que to do de pu ta do de se ja 
em tem po de cam pa nha elei to ral. 
Não é sem mo ti vo que de pu ta dos e 
se na do res apoi a do res do go ver no 
Bol so na ro es tão o tem po to do “inau- 
gu ran do obras” em su as ba ses elei to- 
rais no in te ri or do Ma ra nhão e pe lo 
Bra sil afo ra.

Ago ra, Jair Bol so na ro vai re ma ne jar 
de ze nas de bi lhões de re ais, fi xa dos 
no or ça men to de 2022 pa ra pa gar pe lo 
me nos R$ 400 por fa mí lia con tem pla- 
da até o fim de 2022, ano de sua re e lei- 
ção. PSB no qual o go ver na dor Flá vio 
Di no es tá fi li a do, e o PDT, cu jo lí der no 

Se na do é We ver ton Ro cha de ram 25 
vo tos.

Fo ram 10 vo tos do PSB e 15 da ban-
ca da pe de tis ta. Os de pu ta dos do PT fi-
ca ram fu ri o sos com o PDT. Sem seus 
vo tos, o go ver no se ria der ro ta do, pois 
o re sul ta do deu ape nas qua tro de van- 
ta gem, mes mo com os 20 dos “am bi- 
en ta lis tas” do Cen trão que par ti ci pam 
da Con fe rên cia do Cli ma (COP26).

O PT es per ne ou de to dos os jei tos, 
mas o que in te res sa é que Bol so na ro 
ex tin guiu o Bol sa Fa mí lia nu ma se ma-
na e na ou tra, fez um ar ran jo pa ra fu- 
rar o te to dos gas tos e ti rar o Au xí lio 
Bra sil do pa pel. A PEC adia o pa ga- 
men to de R$ 90 bi lhões em pre ca tó ri- 
os a em pre sas, mu ni cí pi os e es ta dos. 
É far ta mu ni ção elei to ral em 2022, cu-
jo pro gra ma só fa la em dar as sis tên cia 
aos po bres até de zem bro, lo go após a 
con ta gem dos vo tos.

Ciro Gomes não tem a influência que precisa no PDT

CIRO ANUNCIOU QUE DEIXARÁ SUA PRÉ-CANDIDATURA EM SUSPENSO, APÓS VOTOS DO PDT A FAVOR DA PEC DOS PRECATÓRIOS.

Nes ta quin ta-fei ra (04), Ci ro Go mes
anun ci ou em su as re des so ci ais que
dei xa rá sua pré-can di da tu ra à Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca, sus pen sa até
que a ban ca da do PDT re ver ta apoio à
PEC dos pre ca tó ri os. Na vés pe ra, dia
03, a ban ca da do PT na Câ ma ra dos
De pu ta dos fe chou ques tão con tra a
me di da que per mi te ao go ver no al te- 
rar o te to de gas tos e não pa gar os pre- 
ca tó ri os. 

O que fi cou cla ro no epi só dio da
vo ta ção fa vo rá vel do PDT, é que Ci ro
Go mes não tem a in fluên cia que pre- 
ci sa no par ti do pe lo qual se ex põem
co mo pré-can di da to pre si den ci al, ao
con trá rio do PSB que não es tá no jo go
da su ces são de 2022.

Nas su as re des so ci ais, até o meio
dia de on tem, o go ver na dor Flá vio Di- 
no não ha via da do qual quer opi nião
so bre a vo ta ção da Câ ma ra. Tam bém
o se na dor We ver ton Ro cha fi cou de
fo ra da po lê mi ca de seu par ti do na

Câ ma ra. Pre fe riu di zer no twit ter, que
“che ga quin ta e sem pre me ba te aque- 
la sau da de dos even tos que a gen te vi- 
veu”. E ar re ma tou: “O #Ma ra nha o- 
Mais Fe liz sem pre re car re ga mi nha
ener gi as e mos tra que es ta mos no ca- 
mi nho cer to pa ra ou vir e co nhe cer a
ne ces si da de do nos so po vo”.

O úni co de pu ta do fe de ral do PT do
Ma ra nhão, Zé Car los se abs te ve de vo- 
tar, as sim co mo seu co le ga Gil Cu trim
(Re pu bli ca nos). Fo ram con tra, Hil do
Ro cha e João Mar ce lo, am bos do
MDB, Bi ra do Pin da ré (PSB) e Ru bens
Jr (PC doB). Os de mais vo ta ram sim.
Aliás, o PT con ti nua di vi di do tam bém
no Ma ra nhão so bre as elei ções ma jo- 
ri tá ri as de 2022. A ban ca da da cor ren- 
te Re sis tên cia So ci a lis ta (RS) se reu niu
em Bra sí lia pa ra de ba ter o que fa zer
nes se mo men to tu mul tu a do da po lí- 
ti ca na ci o nal. Co mo as de ci sões so bre
a elei ção ma jo ri tá ria na ci o nal ou es ta- 
du al quem de ci de é a Exe cu ti va Na ci- 

o nal, qual quer mo vi men ta ção fo ra
des sa ori en ta ção, que ain da não saiu,
é con ver sa pa ra boi dor mir.

Não res ta dú vi da que Jair Bol so na- 
ro deu um ca lo te não ape nas nos que
es pe ram há anos re ce ber cré di tos da
União, cré di tos ir re cor rí veis pe ran te a
Jus ti ça, co mo tam bém acer tou a di- 
nhei ra ma que não ti nha pa ra ban car o
Au xí lio Bra sil. 

Mes mo ele te nha que abrir o co fre
do Or ça men to Se cre to, pa ra ban car
emen das dos de pu ta dos que apro va- 
ram a PEC e jo gar pa ra o fu tu ro emen-
das dos par la men ta res que vo ta ram
con tra.

 “Não foi uma ar ti cu la ção com ban- 
ca das dos par ti dos, foi uma ne go ci a- 
ção pes so al, in di vi du al com ca da par- 
la men tar”, dis se um de pu ta do do Ma- 
ra nhão, co nhe ce dor pro fun do des se
ti po de com pra de vo to re cor ren te to- 
das as vo ta ções com pli ca das, prin ci-
pal men te em ano elei to ral.

CRITICA A PROTESTOS

Bolsonaro diz que Brasil é
bem recebido no mundo

PRESIDENTE DISSE QUE MANIFESTANTES FORAM PAGOS.

FOTO: JOSÉ CRUZ

O pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) cri ti cou os
pro tes tos re a li za dos con tra ele en quan to es ta va na Eu- 
ro pa. De acor do com o man da tá rio, as ma ni fes ta ções
fo ram re a li za das por bra si lei ros pa gos.

As de cla ra ções fo ram fei tas nes ta sex ta-fei ra (5) em
Pon ta Gros sa (PR), du ran te a for ma li za ção da en tre ga da
am pli a ção do Sis te ma de Abas te ci men to de Água (SAA).
Ele tam bém anun ci ou ces são de ter ras da União no mu- 
ni cí pio de Pa ra na guá.

“Nós bra si lei ros sem pre so mos mui to bem re ce bi dos
no mun do. Em da do mo men to eu pi sei no pé da An ge la
Mer kel e ela dis se: só po dia ser vo cê, fi quei fe liz por que
ela me re co nhe ceu. Na noi te, eu e ela con ver sa mos por
qua se 40 mi nu tos, e ela é com ple ta men te di fe ren te do
que a gen te vê na TV. No fi nal, se ti ves se uma ban da ali,
eu te ria dan ça do com ela. Ela [Mer kel] é mui to di fe ren te
do que pen sam de la, as sim co mo mui tos pen sam de
mim aí fo ra”, dis se.

Se gun do o pre si den te, os es tran gei ros re co nhe cem os
bra si lei ros e gos tam do Bra sil. “Ca da vez mais eles es tão
en ten den do a im por tân cia do Bra sil. Mui tos são ali- 
men ta dos por nós, e são pro vi dos por vo cês, do agro ne- 
gó cio. Nós so mos exem plo, so mos so lu ção pa ra o mun- 
do e não pro ble ma. No es pec tro mun di al, o Bra sil tem
me nos de 2% de emis sões do efei to es tu fa. Do nos so ter- 
ri tó rio, ape nas 9% são pa ra a agri cul tu ra, 19% pa ra a pe- 
cuá ria e nos sa Amazô nia é pre ser va da. To dos os pro tes- 
tos que re ce bi eram de bra si lei ros. É im pres si o nan te. O
ca ra sai da qui ban ca do por al guém pa ra fa zer is so. Por
is so eu pas sei a sair pe los fun dos do ho tel, não ia fi car
dan do alar de pa ra meia dú zia e a im pren sa his té ri ca.
Saí mos pe los fun dos do ho tel, e fo mos co mer uma piz- 
za, e olha a crí ti ca que re ce bi: ‘na piz za ria tro cou um ca fé
por co ca-co la. Não pe di tu baí na por que não ti nha”, cri- 
ti cou.

APÓS AMEAÇAS

Deputada Andréia de
Jesus terá escolta

A DEPUTADA SOFRE ATAQUES APÓS FALAR DE AÇÃO POLICIAL .

A de pu ta da es ta du al An dréia de Je sus (PSOL), ame a- 
ça da de mor te nas re des so ci ais, te rá a se gu ran ça re for- 
ça da. Uma co o pe ra ção en tre a Po lí cia Le gis la ti va da As- 
sem bleia de Mi nas Ge rais e as po lí ci as Ci vil e Mi li tar vai
ga ran tir a es col ta da par la men tar.  Pre si den te da Co mis- 
são de Di rei tos Hu ma nos da As sem bleia, An dréia tem
si do al vo de ata ques após ter di to que o co le gi a do vai
apu rar as cir cuns tân ci as da ação po li ci al de fla gra da em
Var gi nha, no Sul de Mi nas. A ope ra ção re sul tou na mor- 
te de 26 pes so as.

Nas re des so ci ais, pes so as pas sa ram a ame a çar a de- 
pu ta da de for ma acin to sa – e até cri mi no sa -, com xin ga- 
men tos de bai xo ca lão. Ela che gou a ser com pa ra da à
Ma ri el le Fran co, tam bém do PSOL. Ve re a do ra do Rio de
Ja nei ro, ela foi exe cu ta da em 2018. “Vo cê vai ver o que
lhe es pe ra. Va mos te ma tar. Seu fim se rá igual ao de Ma- 
ri el le. Pra tu fi car de exem plo”, afir mou um dos ci da- 
dãos. “Es tou me pre pa ran do pa ra ga ran tir a mi nha se- 
gu ran ça fí si ca e a se gu ran ça de mi nha fa mí lia. To da
ame a ça tem, sim, um fun do de ver da de”, dis se An dréia,
ho je. Ela le vou to das as men sa gens à De le ga cia de Cri- 
mes Ci ber né ti cos da Po lí cia Ci vil. Trin ta e cin co per fis
en vi a ram con teú dos con si de ra dos ame a ça do res.

Na As sem bleia Le gis la ti va des de 2019, An dréia foi vi- 
ce-pre si den te do co mi tê de Di rei tos Hu ma nos até as su- 
mir, nes te ano, a li de ran ça do gru po. Pa ra ela, os ata ques
com põem ten ta ti va de im pe dir as ati vi da des da co mis- 
são. “Meu cor po con ti nua à dis po si ção pa ra a lu ta e pa ra
a de fe sa in con di ci o nal da vi da. Co mo a gen te tem de- 
fen di do, aqui, a vi da de vá ri os po li ci ais. Tam bém re ce- 
be mos de nún ci as so bre a vi o la ção de di rei tos des ses tra- 
ba lha do res”, ex pli cou.

Elei ta com 17.689 vo tos, An dréia, de lon ga tra je tó ria
na ad vo ca cia po pu lar, lem brou do pa pel exer ci do pe los
de pu ta dos que cum prem fun ções na Co mis são de Di- 
rei tos Hu ma nos.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Câmara de São Luís aprovou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar o sistema de transporte coletivo de São Luís, após greve dos rodoviários

CÂMARA DE SÃO LUÍS

CPI do Transporte Público
mira licitação  de 2016

A
“cai xa-pre ta” que en vol ve o
Sis te ma In te gra do de Trans- 
por te da ca pi tal ma ra nhen se
e as em pre sas res pon sá veis

pe la ope ra ção do ser vi ço co me ça rá a
ser des co ber ta. Foi pro to co la da na úl- 
ti ma quar ta-fei ra (3), a aber tu ra da
CPI do Trans por te Pú bli co de São
Luís, ini ci a ti va do ve re a dor Mar qui- 
nhos (DEM). O par la men tar con se- 
guiu o apoio de mais 12 ve re a do res, e
ago ra vão in ves ti gar a li ci ta ção ocor ri- 
da em 2016, na ges tão do ex-pre fei to
Ed val do Ho lan da Jú ni or (PSD) com a
par ti ci pa ção do po der pú bli co, em- 
pre sá ri os e sin di ca tos.

Os ve re a do res que apoi am a CPI do
Trans por te Pú bli co de São Luís são:
Co le ti vo Nós (PT), Mar qui nhos
(DEM), Pau lo Vic tor (PC doB), Al dir Jú- 
ni or (PL), Andrey Mon tei ro (Re pu bli- 
ca nos), Antô nio Gar cez (PTC), As tro
de Ogum (PC doB), Cha gui nhas (Po- 
de mos), Con ci ta Pin to (PC doB), Do- 
min gos Paz (Po de mos), Ed son Ga gui- 
nho (DEM), Fá ti ma Araú jo (PC doB) e
Ze ca Me dei ros (Pa tri o ta). O pe di do de
ins ta la ção da CPI acon te ceu após os
12 di as de gre ve que pa ra li sou 100%
da fro ta pre ju di can do a lo co mo ção da
po pu la ção nos qua tro mu ni cí pi os
que in te gram a gran de ilha. De acor do
com o ve re a dor Mar qui nhos Sil va, a
in ten ção é es cla re cer a res pon sa bi li- 
da de da pre fei tu ra de São Luís e do
Sin di ca to das Em pre sas de Trans por te
(SET), quan to aos pre ços das pas sa- 
gens, qua li da de na pres ta ção de ser vi- 
ços e dos ôni bus que cir cu lam nas li- 
nhas dis tri buí das em São Luís.

O par la men tar de mo cra ta que fez
uso da tri bu na, co men tou os pre juí- 

zos que os 12 di as de exis tên cia do
mo vi men to pa re dis ta cau sa ram na
Ci da de e a si tu a ção atu al dos ôni bus
que pres tam ser vi ço no sis te ma de
trans por te de São Luís.  “É uma si tu a- 
ção mui to com pli ca da e de li ca da. En- 
tão, es ta mos en tran do com um pe di- 
do de ins ta la ção de uma CPI. Es sa CPI
não é pa ra per se guir nin guém. Pe lo
con trá rio. Fa re mos um pro ces so de
in ves ti ga ção e va mos sa ber quem são
os res pon sá veis pe lo sis te ma de trans- 
por te pú bli co da nos sa ci da de es tar
do jei to que es tá: fa li do e que bra do. A
CPI ser vi rá pa ra sen tar mos jun tos
com os ór gãos com pe ten tes e to das
au to ri da des pa ra in ves ti gar mos e sa- 
ber mos qual é a re al si tu a ção e, de fa- 
to, o que es tá acon te cen do com to do
es se sis te ma; e tam bém por quais mo- 
ti vos as em pre sas não têm me lho ra do
es se ser vi ço pa ra a po pu la ção de São
Luís”, ex pli cou Mar qui nhos.

Mar qui nhos jus ti fi cou ain da, que o
ser vi ço de trans por te pú bli co da ilha é
caó ti co e que a mai or pre ju di ca do são
os usuá ri os que so frem to dos os di as
com co le ti vos lo ta dos, sen do que al- 
guns es tão sem con di ções de ro dar  “A
po pu la ção es tá can sa da e ao mes mo
tem po in dig na do com es ta si tu a ção
em nos sa ci da de. O po vo so fren do
com a fal ta de trans por te. São cen te- 
nas de mi lha res de pes so as pre ju di ca- 
das nas mais di ver sas re giões da nos sa
ci da de.  O ve re a dor afir ma que di ver- 
sos pon tos do con tra to não fo ram
cum pri dos. En tre eles: 100 % dos ôni- 
bus aces sí veis pa ra ca dei ran tes, com
ele va do res; Mí ni mo de 20% da fro ta
de ôni bus con ven ci o nal com ar con- 
di ci o na do; Du ran te vi gên cia dos con- 

tra tos qual quer subs ti tui ção de veí cu- 
los obri ga to ri a men te de ve rá ser por
ôni bus com ar con di ci o na do; Mí ni mo
de 20 ôni bus ar ti cu la dos com ar con- 
di ci o na do; Con ta to on-li ne en tre o
CCO com os mo to ris tas dos ôni bus
atra vés de pai nel com fun ções di ver-
sas pa ra re gu lar a ope ra ção, in clu si ve
bo tão de pâ ni co; en tre ou tros acor dos
que fo ram es ta be le ci dos e que nun ca
fo ram cum pri dos.

O co-ve re a dor Jho na tan So a res, do
Co le ti vo Nós (PT), usou a tri bu na da
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, na úl- 
ti ma quar ta-fei ra (3), pa ra fa lar so bre
os des fe chos da gre ve dos ro do viá ri os
e cri ti car o que se ria a fal ta de trans pa- 
rên cia da ad mi nis tra ção mu ni ci pal
no sis te ma de trans por te ur ba no da
ca pi tal ma ra nhen se. 

Se gun do o par la men tar, há mui to
tem po exis te uma re cla ma ção so bre a
fal ta de trans pa rên cia nos gas tos dos
re cur sos ob ti dos pe la ta ri fa do trans- 
por te co le ti vo, que é ge ren ci a do pe la
Pre fei tu ra, por meio da Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Trân si to e Trans por te
(SMTT), em par ce ria com o Sin di ca to
das Em pre sas de Trans por te de Pas sa- 
gei ros de São Luís (SET). “A Pre fei tu ra
de São Luís não res pei ta es ta Ca sa em
sua fun ção. Qual o pa pel da Câ ma ra?
Qual o pa pel do ve re a dor e da Co mis- 
são de Mo bi li da de? Nos sa fun ção é
acom pa nhar, mo ni to rar, fis ca li zar,
pro mo ver a par ti ci pa ção po pu lar, a
trans pa rên cia da ati vi da de da ges tão
pú bli ca e fa zer es sa in ter lo cu ção com
a po pu la ção lu do vi cen se. Pre ci sa mos
sa ber quan to es se sis te ma vem cus- 
tan do aos co fres pú bli cos?”, ques ti o- 
nou o co-ve re a dor.

Raio-X sobre o sistema de transporte de São Luís

A TARIFA ATUAL É DE R$ 3,70, VALENDO PARA AS 154 LINHAS QUE CIRCULAM NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DA ILHA DE SÃO LUÍS.

O Sis te ma In te gra do de Trans por te
(po pu lar men te co nhe ci do co mo SIT)
é o trans por te pú bli co por ôni bus do
mu ni cí pio de São Luís, ca pi tal do es- 
ta do do Ma ra nhão. Foi cri a do pe la
pre fei tu ra mu ni ci pal em 1996, a par tir
da inau gu ra ção do pri mei ro ter mi nal
de ôni bus da ci da de. É ad mi nis tra do
pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to
e Trans por te (SMTT), com a con ces- 
são ou tor ga da a qua tro con sór ci- 
os/em pre sas pri va dos di vi di dos tam- 
bém em qua tro lo tes, on de são res- 
pon sá veis pe la ma nu ten ção e ope ra- 
ção de to do o sis te ma. Por ser o úni co
meio de trans por te de mas sa da ca pi- 
tal, es ti ma-se que cer ca de 700 mil
pes so as o uti li zem di a ri a men te.

Em 2015, na ges tão do pre fei to Edi- 
val do Ho lan da Jú ni or, a Câ ma ra Mu- 
ni ci pal apro vou o pro je to de Lei Com- 
ple men tar nº 141, que es ta be le ceu
no vas nor mas pa ra a ope ra ção do Sis- 
te ma In te gra do de Trans por te, bem
co mo a adi ção de no vas es pe ci fi ca- 
ções, co mo 100% da fro ta adap ta da
pa ra por ta do res de de fi ci ên cia fí si ca e
com ar con di ci o na do, e ida de mé dia
da fro ta, que ago ra pas sa rá a ser de 10
anos (12 pa ra ôni bus ar ti cu la dos).[5]
Em 28 de mar ço de 2016, a pre fei tu ra
lan çou o edi tal da con cor rên cia nº
004/2016, que li ci ta va as li nhas ur ba- 
nas do SIT,[6][7] ao mes mo tem po que
as se miur ba nas pas sa ram a fi car sob a
res pon sa bi li da de do Go ver no do Es- 
ta do do Ma ra nhão, por meio da Agên- 

cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba na e
Ser vi ços Pú bli cos (MOB). A li ci ta ção
foi en cer ra da em 17 de ju lho, com a
con vo ca ção dos 4 con sór ci os/em pre- 
sas ven ce do res pa ra a as si na tu ra dos
con tra tos de con ces são. Com is so, o
nú me ro de em pre sas que ope ra vam
no SIT caiu de 27 pa ra 11.[8]

Em 5 de mar ço de 2021, na ges tão
do pre fei to Edu ar do Brai de, foi cri a do
o Ra pi dão São Luís, ser vi ço de li nhas
ex pres sas en tre os ter mi nais de in te- 
gra ção, e com pa ra das al ter na das ao
lon go do tra je to. O mo de lo ha via si do
pla ne ja do ain da em 2002 du ran te os
es bo ços do sis te ma tron co-ali men ta- 
dor que sur giu com a cons tru ção dos
no vos ter mi nais, mas nun ca che gou a
ser im plan ta do, e é si mi lar ao Ex pres- 
so Me tro po li ta no, im plan ta do pe la
MOB nas li nhas se miur ba nas.

 O SIT pos sui atu al men te 178 li nhas
de ôni bus, on de ope ram 912 veí cu los.
[11] A ta ri fa atu al é de R$ 3,70, va len do
pa ra as 154 li nhas que cir cu lam nos
ter mi nais de in te gra ção. As 24 li nhas
não in te gra das, que ope ram na re gião
cen tral da ci da de e na área Ita qui-Ba- 
can ga, pos su em ta ri fa de R$ 3,20.

As li nhas de ôni bus atu al men te
são di vi di das des ta for ma:

Tron cais – Li nhas que uti li zam o
pre fi xo “T”, li gam os prin ci pais bair- 
ros e o Cen tro atra vés das vi as mais
im por tan tes da ci da de, e são in te gra- 

das em um ou mais ter mi nais de in te- 
gra ção.

Ali men ta do ras – Li nhas que uti li- 
zam o pre fi xo “A”, li gam os bair ros
ape nas a ter mi nais pró xi mos. Al gu- 
mas tem co mo pon to fi nal o pró prio
ter mi nal, ao in vés do bair ro.

Cir cu la res – Li nhas que uti li zam o
pre fi xo “C”, que pos su em um tra je to
de ida di fe ren te da vol ta, ten do ge ral-
men te co mo pon to ini ci al e fi nal um
ter mi nal de in te gra ção. Um exem plo
de li nha cir cu lar é a 080, po rém, seu
pon to fi nal é fo ra de um ter mi nal.

Ou tras clas si fi ca ções exis ti am an-
te ri or men te e fo ram des con ti nu a- 
das:

Re ma nes cen tes – Li nhas que uti li- 
zam o pre fi xo “R”, que não são in te-
gra das e em sua mai o ria eram exis ten- 
tes an tes da cri a ção do SIT. Exis tem
atu al men te 30 li nhas de ôni bus nes ta
con di ção (des con si de ran do as in te- 
gra das), e até 2016, ape nas a li nha 901
uti li za va es se pre fi xo.

Exe cu ti vas – Li nhas que uti li zam o
pre fi xo “E”, lo go após sua nu me ra ção.
Pos suíam ca rá ter ex pres so, e por tan- 
to, não eram in te gra das. Foi abo li do
em 2016, e as três li nhas que exis ti am
na épo ca tor na ram-se con ven ci o nais.
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Se que las da co vid

Re cuo es tra té gi co (1)

Re cuo es tra té gi co (2)

“De mo ni zou-se o po der pa ra apo de rar-se
de le. A re cei ta es ta va pron ta”

In di re ta (1)

In di re ta (2)

De ban da com Ci ro
Con ti nua re per cu tin do os 15 vo tos que o PDT deu na Câ ma ra

pa ra apro var a PEC dos Pre ca tó ri os, ho je já cha ma da pe la opo si- 
ção de “PEC da Re e lei ção” do pre si den te Jair Bol so na ro. De pois do
pró prio PDT ha ver se ‘ar re pen di do’ dos vo tos go ver nis tas, on tem
foi a vez de pu ta dos de qua tro par ti dos en tra rem com ação no STF
(Su pre mo Tri bu nal Fe de ral) na ten ta ti va de anu lar a vo ta ção da
PEC. Con gres sis tas Ales san dro Mo lon, Fer nan da Mel chi on na, Joi- 
ce Has sel mann, Kim Ka ta gui ri, Mar ce lo Frei xo e Van der lei Ma cris.
Ex ce to o PSOL, to dos são de par ti dos que co lo ca ram vo tos a fa vor
da PEC.

Co mo Ci ro Go mes não foi in for ma do da po si ção do par ti do,
“sus pen deu” sua pré-can di da tu ra pre si den ci al. Ra pi da men te, o
pró prio pre si den te do PDT, Car los Lu pi se en car re gou de im pe trar
man da do de se gu ran ça no STF, com pe di do de li mi nar de ur gên- 
cia pa ra sus pen der o trâ mi te da PEC dos Pre ca tó ri os, anu lan do a
vo ta ção que deu vi tó ria ao go ver no Bol so na ro com ape nas qua tro
vo tos de van ta gem. O mo ti vo da ação foi a in clu são de 20 de pu ta- 
dos – que es tão em vi a gem ofi ci al, par ti ci pan do da COP26 em
Glas gow (Es có cia). Co mo se tra ta de emen da cons ti tu ci o nal, a vo- 
ta ção te ria que ser fei ta de for ma pre sen ci al e não re mo ta, co mo
per mi tiu Arthur Li ra, con tra ri an do o re gi men to da Ca sa.

A vo ta ção do PDT dei xou man can do a pré-can di da tu ra de Ci ro
Go mes, com to do o seu dis cur so rai vo so, quan do fa lar de Jair Bol- 
so na ro ou do pe tis ta Lu la da Sil va. Com a PEC, o go ver no vai ter di- 
nhei ro pa ra ti rar o pro gra ma Au xí lio Bra sil, do pa pel, gra ças aos
R$ 90 bi lhões que dei xa rá de pa gar em 2022, em pre ca tó ri os. Pe go
de sur pre sa, Ci ro sus pen deu a pré-can di da tu ra pre si den ci al “até
que a ban ca da pe de tis ta re ve ja” os 15 vo tos de ci si vos na apro va- 
ção da PEC. O lí der do PDT, Wolney Quei roz (PE) dei xou o car go,
em meio ao im bró glio. Dis se que nem Ci ro nem o PDT o ori en ta- 
ram quan to a vo ta ção, em bo ra a im pren sa já ti ves se an te ci pa do
os vo tos do par ti do.

O epi só dio trou xe à luz do dia, a fal ta de li de ran ça de Ci ro Go- 
mes en tre a cú pu la que man da no par ti do: Car los Lu pi, sua ba se
re gi o nal no Ce a rá e o lí der no Se na do, We ver ton Ro cha. Pa ra um
po lí ti co que pre ten de ser pre si den te do Bra sil, o ca so dei xa la cu- 
nas que pre ci sam ser pre en chi das. E que seu es ti lo de ten tar fa zer
po lí ti ca no gri to, po de le var seu pro je to de can di da tu ra a des ca mi- 
nhos im pre vi sí veis. O Bra sil no pós-Bol so na ro – se ja quan do for –
se rá bem di fe ren te do que o em que Ci ro Go mes já dis pu tou por
três ve zes o Pla nal to. No gri to, o so bra len se não vai con se guir en- 
qua drar se to res fer men ta dos com bol so na ris mo, co mo os quar- 
téis, as mí di as e ou tras ins ti tui ções.

A de pu ta da Tahi za Or te gal foi sub me ti da on tem a uma ci rur gia
de emer gên cia, no Hos pi tal São Do min gos pa ra tra tar do res que
vem so fren do no fê mur. Ela so freu gra ve men te da co vid-19 em
2020 e até ho je en fren ta se que las da do en ça.

De pois de di zer na Itá lia que a Pe tro bras é um pro ble ma e que
es ta va no “ra dar” do go ver no pa ra pri va ti zar em ra zão do pre ço
dos com bus tí veis nas nu vens, o pre si den te Jair Bol so na ro re cu ou.
Mas a em pre sa sem pre en tra no ra dar das cri ses.

 

Cou be ao mi nis tro Pau lo Gue des di zer que não há es tu dos pa ra
pri va ti zar a es ta tal, que no 3º tri mes tre de 2021, lu cro as tronô mi- 
co de R$ 31,142 bi lhões. Es sa di nhei ra ma to da sai dos ne gó ci os
com com bus tí veis, cu jo pon to fi nal é o bol so do con su mi dor na
bom ba.

 

Do mi nis tro do STF, Gil mar Men des, em in di re ta aos man da- 
chu vas da La va Ja to, Sér gio Mo ro e Del tan Dal lag nol, so bre as su as
anun ci a das can di da tu ras em 2022.

 
A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão apro vou pro je to

de lei, de au to ria do de pu ta do Ci ro Ne to (PP), que obri- 
ga a fi xa ção do Có di go QR em to das as pla cas de obras

pú bli cas es ta du ais. Ob je ti vo é au men tar a trans pa rên- 
cia so bre o que o go ver no faz.

 
O pro je to de Ci ro es ta be le ce ain da que as in for ma ções

dis po ni bi li za das nos si tes de vem ser aces sí veis aos de- 
fi ci en tes au di ti vos e vi su ais ou com li mi ta ção fí si ca,

se guin do as Di re tri zes de Aces si bi li da de pa ra Con teú- 
do Web.

 
O PDT se es tran gu lan do na cri se so bre a vo ta ção da PEC

dos Pre ca tó ri os e o se na dor We ver ton Ro cha pas san do
à dis tân cia. Ne nhu ma pa la vra a res pei to, mes mo sen- 

do ele uma das fi gu ras até mais for te na le gen da do que
Ci ro Go mes.

Flá vio Di no não dei xou ba ra to as pré-can di da tu ras po lí ti cas de
Sér gio Mo ro e seu ali a do na La va Ja to, pro cu ra dor Del tan Dal lag- 
nol. “Os arau tos do su pos to com ba te à cor rup ção in ter fe ri ram ile- 
gal men te na elei ção de 2018 pa ra ge rar o pe río do mais cor rup to
da his tó ria po lí ti ca do Bra sil”.

Di no, que foi juiz fe de ral, acres cen tou: “Pe lo me nos uma cor- 
rup ção eles di mi nuí ram: a de po lí ti cos dis far ça dos com a to ga nos
om bros”. E fu tu cou: “Tem dois a me nos”. Dal lag nol tam bém dei- 
xou a to ga de pro cu ra dor fe de ral pa ra ser can di da to em 2022.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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SAMMYLA MA CI EL (*) ELTHON ARA -
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(*) Mes tra em Co mu ni ca ção (**)– Dou tor
em So ci o lo gia

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL,
ALL e Fun da dor da AMCJSP. Fi li a do ao
Cen tro In ter na ci o nal Cel so Fur ta do-CI -
CEF,  à As so ci a ção In ter na ci o nal de Es -
cri to res-IWA e ao ELOS Li te rá ri os

Mulheres no poder, sem poder

As du as úl ti mas elei ções, ge rais de 2018 e
mu ni ci pais de 2020, nos de ram a im pres são
que mais mu lhe res par ti ci pa ram do pro ces- 
so elei to ral na con di ção de can di da tas. Ain- 
da no cam po das im pres sões, co mo al gu mas
de las tem pe so na po lí ti ca na ci o nal, a po pu- 
la ção em ge ral po de ter fi ca do com a ideia de
que mais mu lhe res es tão, de fa to, par ti ci- 
pan do de for ma ati va do jo go po lí ti co. 

Mas se rá que is so se con fir ma? No mes co- 
mo Joi ce Has sel mann, Ta ba ta Ama ral e Eli zi- 
a ne Ga ma (pa ra ci tar uma po lí ti ca lo cal com
pro je ção na ci o nal) es tão sem pre na mí dia, o
que não era al go co mum tem pos atrás. Po- 
rém, se al gu mas mu lhe res têm des ta que
nes sa es fe ra so ci al, não po de mos con si de rar
is so co mo uma re gra. A in vi si bi li da de das
mu lhe res na po lí ti ca, in fe liz men te, ain da é a
re gra.

Em ar ti go que es ta mos es cre ven do (em
bre ve se rá pu bli ca do), pes qui sa mos so bre as
can di da tu ras fe mi ni nas na re gião Nor des te
em 2020. Pa ra que pu dés se mos con tex tu a li- 
zar al guns pon tos, fi ze mos um res ga te his tó- 
ri co du ran te to das as elei ções mu ni ci pais
nas ca pi tais nor des ti nas no sé cu lo XXI. Eis
al guns da dos: de mais de 700 can di da tos no
pe río do e es pa ço ci ta dos, ape nas 22% eram
mu lhe res, sen do mais de 50% can di da tas a
vi ce. A gran de mai o ria das can di da tas na
con di ção de ca be ça de cha pa es ta vam fi li a- 
das à épo ca das elei ções a par ti dos de es- 
quer da, co mo PT, PSOL, PC doB e PS TU, sen- 
do a mai o ria lan ça das por se rem lí de res em
su as ati vi da des pro fis si o nais. Uma úni ca
vez, em Na tal, no ano de 2004, du as mu lhe- 
res dis pu ta ram o se gun do tur no das elei ções

na con di ção de ca be ça de cha pa. Por fa lar na
ca pi tal po ti guar, o Rio Gran de do Nor te é o
úni co es ta do bra si lei ro a ter ti do três mu lhe- 
res go ver na do ras em sua his tó ria: Wil ma de
Fa ria (2003-2010), Ro sal ba Ci ar li ni (2001-
2014) e Fá ti ma Be zer ra (2019-). Ou se ja, nos
úl ti mos vin te anos, ape nas um ho mem, Ro- 
bin son Fa ria (2015-2018), foi elei to go ver na- 
dor da que le es ta do. Ape nas uma mu lher foi
elei ta go ver na do ra de um es ta do bra si lei ro
por três ve zes. Es sa vo cês sa bem quem é. Ro- 
se a na Sarney, en tre 1995 e 2002 e de pois de
2011 a 2014. 2006 foi o ano da úni ca elei ção
em quem três mu lhe res fo ram elei tas no
mes mo plei to: Ana Jú lia, no Pa rá; Yeda Cru- 
sius, no Rio Gran de do Sul; e a já ci ta da Wil- 
ma de Fa ria, no Rio Gran de do Nor te. Per ce- 
be ram a re cor rên cia do uso “úni co”, “ape- 
nas” e “uma vez”? É um sin to ma do quão
mas cu li no e ma chis ta é o uni ver so da po lí ti- 
ca na Amé ri ca La ti na.

Vol tan do às elei ções de 2020, o au men to
do nú me ro de mu lhe res na po lí ti ca de ve-se
mui to à lei elei to ral que exi ge que no mí ni- 
mo 30% e no má xi mo 70% das can di da tu ras
se ja des ti na da a ca da um dos se xos. Po rém,
aqui te mos um gran de pro ble ma: di ver sas
can di da tu ras fe mi ni nas são “la ran jas”. Elas
são lan ça das co mo can di da tas (mui tas ve zes
sem sa ber) e os re cur sos do fun do elei to ral
não são in ves ti dos em su as can di da tu ras. Al- 
guém chu ta pa ra on de vão es ses re cur sos?
Spoi ler: na gran de mai o ria pa ra cam pa nhas
mas cu li nas.

Nos sa ca pi tal, São Luís, foi uma das úni- 
cas em que du as mu lhe res es ta vam pre sen- 
tes no se gun do tur no. Po rém, am bas na con- 
di ção de vi ce. Vo cê sa be o no me de las? Aliás,
vo cê sa bia que quem ocu pa o car go de vi ce
aqui é uma mu lher? Vo cê sa be o no me de la?
Ima gi no que mui tas pes so as que es tão len do

es se tex to não sa bi am dis so e is so, ape sar de
ser um pro ble ma, não é in co mum. Pro fes so-
ra Es mê nia é nos sa vi ce-pre fei ta. Ela apa re- 
ceu em pou cos pro gra mas do Ho rá rio Gra-
tui to de Pro pa gan da Elei to ral (8 de 31 – cer ca
de 25%). A cha pa te ve um pro gra ma com fo-
co ne la, mas su as ou tras apa ri ções fi ca ram
res tri tas, ba si ca men te, à sua com pe tên cia
pro fis si o nal, em as so ci a ção a sua car rei ra
do cen te. Já a vi ce do can di da to Du ar te Jú ni- 
or, Fa bi a na Vi lar, foi o sím bo lo de nos sa pes-
qui sa, ou se ja, foi to tal men te ex cluí da do
pro ces so elei to ral.

 Ela não apa re ceu em ne nhum dos 27
pro gra mas en con tra dos. Ca so exem plar de
tal in vi si bi li da de foi o fa to da mãe do can di-
da to fa zer cam pa nha pa ra o fi lho por al guns
di as (ele con traiu co vid-19) en quan to sua vi- 
ce con ti nu a va au sen te da pro pa gan da elei-
to ral da cha pa. Mes mo que ela te nha apa re- 
ci do nos pro gra mas que não con se gui mos
achar, era pou co se com pa ra do ao ca be ça da
cha pa, que per so ni fi cou pa ra si to do o fo co
mi diá ti co.

Po de ría mos nos alon gar no tex to e dar
mais e mais exem plos, mas acre di ta mos que
deu pa ra en ten der o quan to as mu lhe res são
co lo ca das à mar gem nos pro ces sos po lí ti- 
cos. Sa be mos, cla ro, que al gu mas de las tem
par ti ci pa ção ati va em mo men tos im por tan- 
tes, po rém, per gun ta mos: quan tas des sas
mu lhe res fo ram elei tas e/ou ba ta lham em
seus man da tos por se rem mu lhe res? En- 
quan to al guns paí ses ado tam co tas pa ra ca-
dei ras em seus par la men tos pa ra mu lhe res,
no Bra sil ado ta mos ape nas pa ra can di da tu- 
ras. Le van do em con ta nos sa con fi gu ra ção
so ci al, en quan to não ti ver mos mu dan ças no
nos so sis te ma elei to ral que pos sam in cluir
ca da vez mais as mu lhe res nos pro ces sos de- 
ci só ri os, elas es tão no po der, po rém, sem po-
der de fa to.

Quem ganha com a guerra fiscal

A Lei 4320/64, co nhe ci da co mo do ‘Or ça- 
men to-Pro gra ma’, foi o mar co ini ci al na ten- 
ta ti va da or ga ni za ção e dis ci pli na men to dos
or ça men tos e das fi nan ças pú bli cas, pa ra
res guar dar os pro ce di men tos ade qua dos
des de a for mu la ção das prin ci pais pe ças –
atu al men te Pla no Plu ri a nu al – PPA, Lei de
Di re tri zes Or ça men tá ri as – LDO e Lei Or ça- 
men tá ria Anu al – LOA -, sua exe cu ção e ges- 
tão, até as pos si bi li da des de apro xi ma ção
des tes ins tru men tos com as fi nan ças dis po- 
ní veis.

Mais tar de, a par tir do ano 2000, a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF acres cen tou,
en tre ou tros, dis po si ti vos li ga dos às com pe- 
tên ci as dos ges to res e seus li mi tes de com- 
pe tên cia; em bo ra ain da não te nha si do re- 
gu la men ta da, sua vi gên cia re pre sen tou
avan ços no de sem pe nho dos agen tes dos
en tes fe de ra dos, prin ci pal men te ten tan do
ini bir a des con ti nui da de ad mi nis tra ti va.

A pro pó si to, va len do-me da vi vên cia so- 
bre o as sun to, a se guir fa ço al gu mas con si- 
de ra ções a par do pro fun do in te res se nos di- 
as atu ais an te um im pe ri o so ajus te fis cal.
Go ver no Fe de ral, Es ta dos e Mu ni cí pi os, es- 
tes com pou cas e hon ro sas ex ce ções, pa de- 
cem de con si de rá veis dé fi cits or ça men tá ri os
re fle ti dos na pre vi são e apu ra ção dos seus

Re sul ta dos Pri má ri os.
Uma das prin ci pais di fi cul da des co me ça

com a não coin ci dên cia de man da tos, no ca- 
so de Go ver na do res e Pre fei tos, que ain da
de pen dem mui to das trans fe rên ci as fe de- 
rais (os go ver na do res dos Es ta dos são elei tos
jun tos com o Pre si den te da Re pú bli ca) do
Fun do de Par ti ci pa ção, FPM e FPE, além dos
re cur sos vin cu la dos do FUN DEB e do SUS, e
de re cei tas ex tra or di ná ri as, fun ção, por tan- 
to, de va riá veis que não co man dam.

O go ver no fe de ral, con for me já men ci o- 
nei em ar ti go an te ri or, além dos pla nos SAL- 
TE, do go ver no Du tra, e de ME TAS, do go ver- 
no Ku bits chek, não tem ti do um pla ne ja- 
men to a lon go pra zo, mes mo por que os des- 
ca la bros dos úl ti mos dez anos não per mi ti- 
ram. Por ou tro la do, Es ta dos e Mu ni cí pi os
per de ram a sua pró pria ca pa ci da de ar re ca- 
da do ra e fi ca ram re féns das trans fe rên ci as
fe de rais, e afun da ram nas su as par cas fi nan- 
ças, sem es pa ço pa ra au men tos se não às
ten ta ti vas de mai or ação fis cal so bre uma
ba se con tri bu ti va atu a li za da.

Os ins tru men tos de pla ne ja men to dos
Es ta dos e Mu ni cí pi os – PPA, LDO e LOA – são
ela bo ra dos em tem pos di fe ren tes, sob con- 
jun tu ras e cir cuns tân ci as di fe ren tes, o que
di fi cul ta na tu ral men te que es te jam per fei- 
tos e ‘con ver sem’ en tre si; além do mais, no
âm bi to de ca da en te fe de ra do, li mi ta ções in- 
ter nas agra vam o pro ble ma de sin to nia en- 
tre a ava li a ção do PPA – que de ve ria for ne cer
in for ma ções à ela bo ra ção da LDO -,  ela bo- 
ra ção da pró pria LDO e a con se quen te alo- 
ca ção de re cur sos, na LOA, tu do fei to, de no- 

vo, em tem pos di fe ren tes.
O que cor re é o ris co de acon te cer que a

exe cu ção or ça men tá ria   aca be di fe rin do de
tu do que foi pen sa do an te ri or men te, fa to
agra va do pe las ine ren tes di fi cul da des e li mi- 
ta ções de ges tão des cen tra li za da, em tem po
re al, mes mo via sis te mas; a não apro xi ma- 
ção ne ces sá ria en tre or ça men to e fi nan ças,
faz com que as des pe sas em pe nha das e li- 
qui da das se jam con si de ra das re a li za das,
sem con si de ra ções so bre a sua li qui dez
trans for ma da, sem pre, em Res tos a Pa gar e
Pre ca tó ri os, es tes, sem pre, pos ter ga dos.

É por is so que, além da Re for ma da Pre vi-
dên cia, pre ci sa mos tam bém de um ajus te
fis cal ri go ro so em que as des pe sas pos sam
di mi nuir mais do que pro por ci o nal men te ao
au men to das re cei tas; o go ver no fe de ral tem
um dé fi cit pre vis to pa ra 2022, que pre ten de
re du zir ain da es te ano! E co mo es tão Es ta dos
e Mu ni cí pi os, nes te par ti cu lar?

O “au men to da des pe sa com pes so al ab-
sor ve gran de par te da me lho ra da ar re ca da-
ção dos go ver nos”, e que “nem re cei ta mai or
faz Es ta dos a ele var in ves ti men tos”; es ti ve-
ram em que da, no Ama pá, Goiás, Ma ra nhão,
Mi nas Ge rais, Ma to Gros so, Per nam bu co,
Pa ra ná, Rio Gran de do Nor te, Ro rai ma, San-
ta Ca ta ri na, São Pau lo, e To can tins.

A ou tra re for ma de que pre ci sa mos, en- 
tão: a Re for ma Po lí ti ca, que uni fi que man da-
tos e ha ja elei ções ge rais pa ra to dos os car- 
gos, pa ra um man da to de seis anos, proi bi da
a re e lei ção; es sa Re for ma re sul ta ria na for ti- 
fi ca ção dos Par ti dos e no sur gi men to de no- 
vas li de ran ças.

WE VER TON RO CHA
Se na dor do Ma ra nhão

AU XI LIO BRA SIL/BOL SA FA MÍ LIA

Quem tem fo me,
tem pres sa e não
po de es pe rar pe las
di va ga ções da
equi pe econô mi ca

 
Es sa se ma na, vi ra li zou na in ter net um ví deo de um

ho mem gri tan do, en tre pré di os, que tem fo me e pe din- 
do pão. O ví deo é tris te e dra má ti co por es tam par a fa ce
mais du ra da cri se econô mi ca em que o país se en con- 
tra.

 
Mas quem vi a ja pe las ci da des do in te ri or do Ma ra- 

nhão, co mo eu, sa be o que é a dor da in cer te za das fa mí- 
li as so bre o que se rá o ali men to de ama nhã. É du ro, é
ina cei tá vel e re quer pro vi dên ci as ur gen tes.

 
E é ina cre di tá vel que o go ver no fe de ral ain da es te ja

dis cu tin do de on de vi rá o di nhei ro pa ra co brir a pro pos- 
ta de pa gar R$ 400,00 no Au xí lio Bra sil (no vo no me do
Bol sa Fa mí lia).

 
Já se sa be des de o iní cio do ano que o mo men to de re- 

a jus tar o Bol sa Fa mí lia che ga ria e que a po bre za au men- 
tou no país, exi gin do uma am pli a ção da co ber tu ra dos
be ne fi ci a dos. Por tan to, os ca mi nhos pa ra vi a bi li zar os
no vos va lo res já de ve ri am es tar tra ça dos, sem de pen der
do ca lo te de pre ca tó ri os.

 
Mas a po lí ti ca econô mi ca do atu al go ver no fe de ral é

de ig no rar os pro ble mas e en tre gar a pos si bi li da de de
so lu ção ao mer ca do. O tal do Es ta do mí ni mo. Não ca be
ao mer ca do, no en tan to, cui dar dos que mais pre ci sam.
Es sa fun ção ca be ao Es ta do, que exis te pa ra re gu lar as
re la ções, pro te gen do os mais fra gi li za dos e não ape nas
ga ran tin do o lu cro dos in ves ti do res.

 
O mi nis tro Pau lo Gue des de ve ria vi a jar pe lo país,

olhar de per to a re a li da de, sem o pre con cei to de quem
acha que a po bre za é uma es co lha de quem tem pre gui- 
ça de tra ba lhar. Quem sa be as sim, com o re pre sen tan te
do mer ca do en con tran do o mun do re al, as so lu ções vi- 
es sem de for ma mais rá pi das e efe ti vas.

 
Quem tem fo me, tem pres sa e não po de ter su as ne- 

ces si da des atre la das à bu ro cra cia e aos in te res ses fi nan- 
cei ros de quem não sa be o que é pas sar ne ces si da de.

 
De fen do o Au xí lio Bra sil/Bol sa Fa mí lia no va lor de R$

600,00, por que o mo men to é de cri se pro fun da e exi ge
so lu ções con tun den tes e ime di a tas.

 
De fen do tam bém que se que bre es sa apa tia que rei na

so bre a ine xis ten te po lí ti ca econô mi ca do go ver no, que
na da tem fei to pa ra de ter a al ta de sen fre a da dos com- 
bus tí veis e a vol ta da in fla ção, cor ro en do o po der de
com pra e fa zen do su mir itens im por tan tes da me sa dos
bra si lei ros.

 
Es tu do pro pos tas com mi nha equi pe, por que não

con si go as sis tir iner te à pau pe ri za ção cres cen te em to- 
do país, em es pe ci al no Ma ra nhão. Nes sas an dan ças que
te nho fei to e nos en con tros re gi o nais pro mo vi dos pe lo
PDT te nho ou vi do mui tas su ges tões e al gu mas de las de- 
vem se trans for mar em bre ve em pro pos tas de po lí ti cas
pú bli cas.

 
Mas en quan to não ma te ri a li zo pro pos tas de so lu- 

ções, co mo se na dor vou con ti nu ar co bran do do go ver- 
no Bol so na ro que se ja ga ran ti do o pa ga men to do Au xí- 
lio Bra sil, co mo acon te ceu du ran te dé ca das com o Bol sa
Fa mí lia, e uma mu dan ça na eco no mia, que pre ci sa se
vol tar mais pa ra os bra si lei ros e me nos pa ra o lu cro do
mer ca do.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de São
Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do vi -
cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

A vida é efêmera, o amor, jamais

Após mais de três anos es cre ven do
de for ma inin ter rup ta, to das as se ma- 
nas, sim ples men te fi quei sem pa la- 
vras. En tre so lu ços e lá gri mas, ape nas
pros tra va os jo e lhos no chão e ele va va
o pen sa men to ao Di vi no. Sem for ças
pa ra re sis tir, o lu to apa nhou-me de
sur pre sa e to mou con ta de mim.

 
Es te que ago ra vos fa la, ain da per- 

di do nos la bi rin tos de uma men te que
ain da não as si mi lou o cho que, se ar- 
ris ca em al guns ra bis cos. Não po de ria
fa lar de ou tra coi sa, não ha ve ria te ma
com tan to sen ti do a ser tra ta do nes ta
ho ra. Afi nal, não há tem po pa ra o
amor.

 
Re cen te men te, nou tro es cri to, fa lei

do con vi te es pe ci al que ha via re ce bi- 
do pa ra uma gran de fes ta. Di an te do
ocor ri do, tal es cri to vi nha em mi nha
men te, co mo se a li te ra tu ra se con fun- 
dis se com a vi da re al. Vi-me den tro de
meus pró pri os ra bis cos en quan to em
ti a pen sar, mi nha vi da.

 
Lem brei-me que na que la oca sião,

ves ti-me da me lhor ma nei ra, usei o
me lhor per fu me e apro vei tei in ten sa- 
men te a opor tu ni da de. Apre sen tas tes
a mim, do ce e mei ga, que ao pri mei ro
olhar, lo go per ce bi que se ri as tu a mu- 
lher que fa ria meu co ra ção pul sar
mais for te a ca da dia.

 
Vi e ram fi lhos, ne tos… a fa mí lia

cres ceu. Vi ves te tam bém a tua noi te, a
tua fes ta. Ela vi veu a sua fes ta, cu jos
efê me ros acon te ci men tos es va em-se
co mo a né voa da noi te ao al vo re cer.
De for ma tão in ten sa, mas ao mes mo
tem po tão su til. Dei xou sua mar ca,
sem pre ci sar mar car nin guém, sem
fe rir, nem ofen der.

Tu par tis te, ó, Ma ria. De pois de 37
anos ao meu la do, tão re pen ti na men- 
te co mo en trou em mi nha vi da, tua al- 
ma es cor reu pe las mi nhas mãos na- 
que la fria ma dru ga da. Sem re cla mar,

sem blas fe mar, sem per der o bri lho
nos seus olhos. Ape nas ador me ceu e
nos dei xou. Dis cre ta, do ce, mei ga e
sin ge la, da mes ma for ma co mo vi veu.

 
Ó, Ma ria, a for ma di le ta co mo aco- 

lhia até mes mo os des co nhe ci dos, vi- 
rou sua mar ca de vi da. Olhar, aten ção,
do a ção. Des pir-se de si, de vai da des,
pre con cei tos, bens, em fa vor do ou tro
foi uma mis são que per se guis te até o
sus pi ro der ra dei ro. Não à toa, es co- 
lhes te ser pro fes so ra.

 
Não con si go fa lar de ti, mi nha rai- 

nha, se não for pro se an do os mo men- 
tos que vi ve mos. Dos olha res ena mo- 
ra dos na sa la de au la, da vi da di fí cil
em um quar to pe que no da ca sa da
mi nha mãe. Ali, fren te à rua en la ma- 
ça da, ar qui te ta mos nos so pro je to de
fa mí lia.

 
Eu ser vi dor pú bli co e tu es tu dan te.

O sa lá rio era mí ni mo, o so fri men to
era gran de, mas os nos sos so nhos não
ti nham di men sões. Com re ti dão de
ca rá ter, hu mil da de e se ri e da de, foi e,
sem pre se rá, exem plo de mãe, de es- 
po sa e de mu lher.

 
Ó, Ma ria, vi ve mos com pai xão ca da

mo men to da que la noi te, das nos sas
vi das. Fa ze mos va ler a pe na ca da mi- 
nu to, mas, pa ra ti, o dia ama nhe ceu
mais rá pi do e seu bri lho, ago ra, dis pu- 
ta es pa ço jun to aos mais lin dos rai os
de sol.

 
Nes ta fes ta que é a vi da, não que ria

ja mais ser con vi da do pa ra ou tra.
Acei ta ria tan tos quan tos fos sem os
con vi tes pa ra es tar con ti go, meu
amor. Se pre ci sas se con quis tar-te a
ca da dia, o fa ria sem pes ta ne jar. E se
re ce bes se eu a opor tu ni da de de me
ca sar 100 ve zes, po de ri as tu pre pa rar
100 mo de los de ves ti dos di fe ren tes.

Saís te re pen ti na men te, com a mes- 
ma ve lo ci da de com a qual che gas te.
Mas tu as li ções fi ca rão guar da das em
mim. De quan do me pu nha em seu
co lo, co mo cri an ça, afa ga va-me seus
bra ços e me acon se lha va co mo uma
ami ga, uma mãe.

 
Foi e se rá a mu lher da mi nha vi da.

Es pe ro, ao fi nal da fes ta, po der pe gar
em tu as mãos, olhar em teus olhos e te
le var pa ra pas se ar. Vou que rer ma tar
to da a sau da de des sas ho ras que não
pas sam.

 
Mas, pa ra mim, ain da é ma dru ga-

da. Ain da te nho de ver a cum prir jun to
aos nos sos. Que ro po der abra çar fi- 
lhos e ne tos com a mes ma ter nu ra e
dei xar em ca da um de les um pou co da
tua mar ca. Se gui rei fir me nes ta mis-
são, que sem pre foi nos sa.

 
Não sei quan do che ga rão meus pri- 

mei ros rai os de sol, mas te nho cer te za
de que, em bre ve, eles de li ne a rão a tua
si lhu e ta. Dei xan do trans cen der o
mais pu ro de tua al ma e (re)con tem- 
pla rei tua for mo su ra.

 
Ma ria, Ma ria. An tes de di zer até

bre ve, não pen ses tu que es tou in fe liz,
a fi nal , foi Deus quem te cha mou e ele
cha ma sem pre os me lho res pri mei ro.
Con fes so um tan to tris te, pe lo chão
que se es vaiu sob meus pés. Mas se
ago ra te nho o que la men tar, é por que
ou tro ra tu me des tes mo ti vos pa ra rir.

 
Su bli me men te, a cha ma da vi da se

apa gou em ti, mas o amor não ces sa- 
rá. Fi ca rá guar da do em ca da mo men- 
to que fi zes te do mun do à sua vol ta
um lu gar me lhor. Sem egoís mo, con- 
se guis te tra zer alen to a mui tos co ra-
ções afli tos e ago ra, mi nha ama da, é
che ga do o mo men to do teu des can- 
sar.

A mim , aos nos sos fi lhos e ne tos
res ta o for ta le ci men to dos nos sos co-
ra ções pa ra trans for mar a dor e o so- 
fri men to em sau da des.

 UM BEI JO DE QUEM

SEM PRE TE AMOU E

VAI TE AMAR

ETER NA MEN TE.

De lembranças e saudades

Já se vão al guns anos, vin te ou adi- 
an te, em uma tar de qual quer, bem à
von ta de, qua se sem ter o que fa zer em
ma té ria de tra ba lho, re sol vi apro vei- 
tar o tem po dis po ní vel par con ver sar
com o Pro fes sor Má rio Mei re les. Nes- 
sa opor tu ni da de, ele já com a ida de
aci ma dos oi ten ta, re ve lou-me sua
pou ca dis po si ção pa ra man ter o rit mo
de lei tu ra e de pro du ção a que se ha bi- 
tu a ra. Mas, mes mo as sim, con ti nu a va
ati vo.

Ho je, quem ul tra pas sa a ca sa dos
oi ten ta, já é es te ex-alu no do mes tre
Mei re les, que, a exem plo do que ou vi- 
ra, co me ça a se pre pa rar pa ra a des pe- 
di da li te rá ria. Ca em-me bem os li vros
de boa lei tu ra, e até mes mo me com- 
ple to com as crô ni cas que es cre vo,
pos to mais de vem ser vir pa ra mim do
que pa ra ou trem. Afi nal, co mo agra- 
dar a to da gen te?

Ao lon go des sas três dé ca das que
mi li to na im pren sa, re ve zei-me en tre
ar ti cu lis ta e con tis ta, sem dei xar de
trans mi tir o meu viés me mo ri a lís ti co.
Em fa ce des sa mi nha re a li da de, nem
sei se con se gui agra dar al gum gru po
de lei to res, mas já me con fes so re a li- 
za do se con se gui aten der aos meus
an sei os men tais.

O cer to é que es tou ini ci an do es ta
nos sa con ver sa se ma nal, e as sim pre- 
ten do man tê-la, sem o me nor pro to- 
co lo, dis tan te de pes qui sas que en ri- 
que cem os tex tos, tal vez até um pou- 
co es mo re ci do de cor po, co mo me ex- 
pli cou o ve lho Mes tre. Mas que ro, a
par tir de ago ra, dar ên fa se à mi nha
ten dên cia me mo ri a lís ti ca, ao re pas- 
sar pe los olhos e pe lo pen sa men to,
atra vés do que se gue es cri to, al guns
mo men tos do meu ca mi nhar, po rém
dis tan te de qual quer or dem bi o grá fi- 
ca, mes mo a cro no ló gi ca.

No meu “So bra do Ama re lo”, já de

du as edi ções ven ci das, de qual quer
dos seus com par ti men tos, com des ta- 
que da “va ran di nha”, re gis trei fa tos,
pes so as, lo gra dou ros de Vi a na, mi nha
ter ra. 

Des ci e su bi mui tas ve zes a es ca da
do so bra do, que li ga va a par te co mer- 
ci al à de re si dên cia. E nes se meu vai e
vem co mum não me can sa va de ver e
até que rer con ver sar com “o ve lho
sur do e cu ju ba da fá bri ca San ta Ma ria,
Eu rí pi des de Go dois Pi nhei ro”. Um
an ti go ser vi dor, a quem era da do al- 
gum ser vi ço le ve, pa ra que ma tas se o
tem po e se sen tis se útil. Lem bro que
já aqui em São Luís, de le meu pai re- 
ce bia car tas, com um re la to cui da do- 
so so bre qual quer as sun to do seu en- 
ten di men to.

Fiz mui tas tra ves si as nes te meu vi- 
ver. Gran des e pe que nas, não as te nho
em quan ti da de exa ta. A úl ti ma ain da
es tá por ser fei ta e es pe ro que de mo re
um lon go tem po pa ra re a li zá-la. Acho
que mui tas fo ram se re nas, cal mas,
tran qui las. Al gu mas, no en tan to, se
de ram de mo do tu mul tu a do, com pli- 
ca do, di fí cil, mas o im por tan te é que a
to das ven ci. Al can cei o ou tro la do, o
la do que de se ja va, ou o la do a que fui
des ti na do, um no vo pa ta mar.

Atra ves sei la gos, en fren tei a fú ria
de ri os e ma res, pa ra che gar a São
Luís, pe lo de se jo de meu pai e sob as
bên çãos de mi nha mãe. No cur so des- 
sa tra ves sia ela es te ve pre sen te, do co- 
me ço ao fim, cal ma, pa ci en te e pro te- 
to ra per ma nen te. En si nou-me li ções
pa ra en fren tar o me do que eu sen tia,
an te as on das vi o len tas do mar, que
ame a ça vam en go lir a em bar ca ção e
os pas sa gei ros.

Che guei a São Luís já era noi te. À
meia dis tân cia do lo cal on de a lan cha
fun de a ra, pa ra que seus pas sa gei ros
pu des sem de sem bar car, vi a ci da de
ilu mi na da, ou me lhor, pe la pri mei ra

vez vi uma ci da de ilu mi na da. Es pan- 
tei-me com a cin ti la ção e fi quei sem
sa ber se era a em bar ca ção que cor ria
no sen tin do das lu zes ou se eram as
lu zes um exér ci to de ar mas cin ti lan tes
avan çan do con tra a em bar ca ção.

Apai xo nei-me pe la vi são que ti ve ra,
pe la ci da de que me aguar da va, eu nos
meus cin co anos e pou co mais, já en-
vol vi do por sen ti men tos que não per-
ce bia, por al go que não sa bia iden ti fi-
car. Es sa ima gem fi cou em mim, guar- 
da da na me mó ria, e acom pa nha-me
até ho je, sem dar si nais de que um dia
se apar ta rá do meu es pí ri to.

As ru as, sob a es cu ri dão que bra da
pe los fi os de luz que saíam dos pos tes,
cau sa vam-me sur pre sa. Ob ser vei co- 
mo tu do era tão di fe ren te da mi nha
ci da de zi nha in te ri o ra na. Dou con ta,
ago ra, que a com pa ra ção era in con se- 
quen te, pois não pos suía eu ca pa ci da- 
de pa ra for mar um ra ci o cí nio que
con cluís se pe lo re sul ta do qua li ta ti vo.
Mi nha mãe, de mo do do ce e ar de fe li- 
ci da de, me ha via di to que ví nha mos
pa ra São Luís, ela e se te fi lhos, sob a
de ci são de meu pai, pa ra fi xar mos re-
si dên cia.

O car ro de pra ça des li zou so bre o
pi so das ru as cal ça das com pa ra le le- 
pí pe do, de tal mo do que pos suía eu a
sen sa ção de que a pai sa gem pas sa va
pe los meus olhos em car rei ra de im- 
pres si o nar. Era a mi nha pri mei ra vi a- 
gem de au to mó vel, per cor ren do tam- 
bém la dei ras e vi e las es tra nhas. Pra- 
ças bem cui da das pro por ci o na vam
um am bi en te de tran qui li da de e be le- 
za aos que tran si ta vam por su as ime- 
di a ções.

 E, nes te mo men to, en le va do pe lo
pas sa do que me aco lheu, já não me
dis tin go das mi nhas lem bran ças. Vêm
elas em pro fu são à mi nha vi são me- 
mo ri al. Con ti nuo em São Luís, da mi- 
nha ja ne la ven do e vi ven do a São Luís
dos meus cin co anos de ida de.

ALEX BRI TO
Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor As so ci a do da UF MA.
(as.bri to@uf ma.br)

So bre o Cus to de
Vi da e a In fla ção

Des de 1999, tal vez, es sas ex pres sões, que dão tí tu lo a
es te ar ti go, pas sa ram a ser usa das co mo sinô ni mos. E,
por ou tro la do, vo cá bu los, co mo “ca res tia”, dei xa ram de
ser co muns pa ra ex pres sar as con di ções de pri va ção
que, vez por ou tra, so mos sub me ti dos pe las os ci la ções
do ci clo econô mi co. O fa to é que o re cru des ci men to das
con di ções de vi da, ou, pa ra usar uma ex pres são an ti ga,
qual quer aper to no “nó da ca res tia”, pron ta men te cha- 
ma mos de in fla ção, fenô me no ofi ci al men te me di do pe- 
lo IP CA (Ín di ce de Pre ços ao Con su mi dor Am plo); si gla
que ga nhou enor me des ta que, prin ci pal men te pe los
au men tos de pre ços pro vo ca dos pe lo pe tró leo e pe lo
câm bio nes ses tem pos de pan de mia.

Acon te ce, po rém, que es sas ex pres sões não são se- 
me lhan tes. E não se tra ta de me ra ques tão se mân ti ca.
Fos se is so, não te ría mos, de fa to, ne nhum pro ble ma, já
que, in du bi ta vel men te, to dos en ten dem o sig ni fi ca do
de quan do al guém afir ma que a in fla ção es tá al ta. Mas a
ques tão, de fa to, são as gra ves con sequên ci as po lí ti cas,
es sas, não tão ób vi as, des se pre cá rio con sen so es ta be le- 
ci do. Pa ra en ten der mos bem, va mos se guir a se guin te li- 
nha de ra ci o cí nio. A eco no mia con ven ci o nal de fi ne in- 
fla ção co mo um fenô me no es tri ta men te mo ne tá rio a
par tir de um pro ces so per sis ten te e ge ne ra li za do de al ta
dos pre ços. Da de fi ni ção é im por tan te ob ser var mos três
as pec tos: o pri mei ro é que se a in fla ção é um fenô me no
mo ne tá rio, en tão, por de fi ni ção, não ha ve ria que se fa lar
de “in fla ção do li mão”, “in fla ção do pe tró leo”, “do lei te”,
“da ener gia elé tri ca”, “dos ali men tos” e tan tas ou tras ex- 
pres sões usa das pe los ca nais de co mu ni ca ção. E a ra zão
é sim ples: to dos são fenô me nos re ais (da es fe ra da pro- 
du ção), por tan to, não mo ne tá ri os. Bom, en tão não exis- 
te va ri a ção de pre ços pro vo ca da por al te ra ções de cus- 
tos, ou por que bras de sa fras, (fenô me nos re ais), etc.?
Sim, exis te! Fenô me nos re ais pro vo cam al te ra ções nos
pre ços re la ti vos. Mas is so, não é in fla ção! Ou se ja, in fla- 
ção não é qual quer au men to de pre ços, pe lo me nos não
na eco no mia pa drão. E aí che ga mos aos ou tros dois as- 
pec tos: o au men to de pre ços, além de pro vo ca do por
per tur ba ções mo ne tá ria, pre ci sa ser “per sis ten te” e “ge- 
ne ra li za do”.

As sim, “cho ques” de pre ços co mo os pro vo ca dos por
câm bio, co mo di ti es, ali men tos etc. (os que es ta mos vi- 
ven ci an do atu al men te) não po dem ser con si de ra dos
co mo in fla ção, por não apre sen ta rem per sis tên cia no
tem po, ou se ja são ocor rên ci as con jun tu rais, por is so
cha ma dos de “cho ques”. Um exem plo, pa ra ser mais
cla ro: não é co e ren te que acre di te mos que em to dos os
anos ou me ses, re gu lar men te, ha ve rá que bras de sa fras.
Se as sim o fos se, po de ría mos cha mar de in fla ção os au- 
men tos de pre ços daí de cor ren tes. Mas em bo ra elas
ocor ram, não são con tu ma zes.

Não à toa, o BA CEN (Ban co Cen tral) ao de fi nir o “co re
in fla ti on” (nú cleo da in fla ção), ex pur ga do IP CA, os gru- 
pos de pre ços de bens e ser vi ços vin cu la dos aos ali men- 
tos e à ener gia, por se rem os mais sus ce tí veis a cho ques
ou os ci la ções con jun tu rais. A pro pó si to, em ge ral os ín- 
di ces de pre ços ao con su mi dor, que ser vem pa ra me dir
a in fla ção, de boa par te dos paí ses, co mo o dos Es ta dos
Uni dos, não con tem plam es ses úl ti mos gru pos de pre- 
ços, exa ta men te pe las mes mas ra zões.

O úl ti mo as pec to que ca rac te ri za uma in fla ção é sa- 
ber se, além de per sis ten te, o pro ces so de al ta dos pre ços
é ge ne ra li za do. Pa ra is so o BA CEN tam bém cal cu la a di- 
fu são dos pre ços, que é jus ta men te o per cen tu al de bens
e ser vi ços que ti ve ram al ta no pe río do. Pa ra o Bra sil, a
par tir de 2018, a di fu são só co me ça a au men tar a par tir
do se gun do se mes tre de 2020, sain do de 50% e che gan- 
do a 70% já no fi nal des se mes mo ano. No ca so de São
Luís, pa ra o mes mo pe río do, a di fu são dos pre ços não
ul tra pas sou os 55%, che gan do in clu si ve ao pa ta mar de
40% (uma al ta de pre ço ge ne ra li za da se ria aci ma de
50%, bem aci ma), apre sen tan do, nos úl ti mos dois anos
a mes ma ten dên cia na ci o nal, em bo ra num pa ta mar
mui to mais bai xo.

Evi den te men te, não há que se fa lar de in fla ção no
Bra sil, por mais es tra nho que is so pa re ça. O que es ta- 
mos atra ves san do é um cho que se ve ro so bre as con di- 
ções de vi da, que vem ame a çan do im pla ca vel men te a
nos sa re pro du ção e exis tên cia, en quan to su jei tos de di- 
rei to. E daí sur ge a im pli ca ção po lí ti ca a que fi ze mos re- 
fe rên cia aci ma. In fla ção e Ca res tia se com ba tem com
po lí ti cas econô mi cas dis tin tas. In fla ção, pe lo atu al mo- 
de lo de po lí ti ca econô mi ca, se com ba te com ju ros, mas
a ca res tia não!! Es ta de ve ser en fren ta da com a mu dan ça
da po lí ti ca de pre ços da PE TRO BRAS, já que cer ca de
60% do IP CA é de cor ren te dos im pac tos dos com bus tí- 
veis. Ca res tia tam bém se com ba te com es to ques re gu la- 
do res, que, aliás, es tão no me nor ní vel his tó ri co, des de o
go ver no Te mer.

Cha mar a ca res tia, de cor ren te dos cho ques de pre ços,
de in fla ção con tri bui pa ra le gi ti mar a po lí ti ca de ele va- 
ção da ta xa de ju ros. No en tan to, o au men to dos ju ros
não com ba te a ca res tia, pe lo con trá rio, di la ce ra as nos- 
sas con di ções de vi da. E por que a in sis tên cia com o
ajus te via ta xa de ju ros? Tal vez por que a ta xa de ju ros ga- 
ran te aos que tem po si ções com pra das na bol sa de va lo- 
res (ren da va riá vel), ou se ja, os que es tão ven do su as
apli ca ções der re te rem, uma mi gra ção pa cí fi ca e “le gí ti- 
ma” pa ra o por to se gu ro da “boa e ve lha ren da fi xa” (o
mer ca do de tí tu los pú bli cos). Sim, é is so mes mo: o con- 
sen so for ma do pe lo go ver no de que is so que es tá à sol ta
é uma in fla ção ga ran te a pro te ção ne ces sá ria à ri que za
fi nan cei ra dos mais aqui nho a dos. As sim, à me di da que
a va riá vel pri vi le gi a da do ajus te econô mi co, con ti nua
sen do a ta xa de ju ros, a ri que za fi nan cei ra de al guns é
pro te gi da à cus ta do em po bre ci men to de ou tros.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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A ponte Central-Bequimão, uma das grandes obras do Governo na região e que está
em fase final de construção, foi citada pelo governador

Governador garante
pavimentação

R
e for çan do a ges tão par cei ra
do Go ver no do Es ta do com
to dos os mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses, Flá vio Di no es te ve

em Ce dral, nes ta sex ta-fei ra (5), con- 
tem plan do a ci da de com um pa co te
de obras. Na am pla lis ta de ben fei to ri- 
as es tá pa vi men ta ção em blo que tes,
en tre ga de de le ga cia e vi a tu ra, dis tri- 
bui ção de car tões Va le-Gás e ali men- 
tos do Co mi da na Me sa, além de equi- 
pa men tos pa ra im pul so da ati vi da de
pes quei ra. A pon te Cen tral-Be qui- 
mão, uma das gran des obras do Go- 
ver no na re gião e que es tá em fa se fi- 
nal de cons tru ção, foi ci ta da pe lo go- 
ver na dor.

Flá vio Di no pon tu ou que a ci da de e
re gião vêm sen do pre pa ra das pa ra a
en tre ga da pon te Cen tral-Be qui mão,
em fa se fi nal, exe cu ta da pe lo Go ver no
do Es ta do. “A pon te Cen tral-Be qui- 
mão vai mu dar a re a li da de des sa re- 
gião, tra zen do mais tu ris mo, apoi an- 
do a pro du ção e ga ran tin do o aces so
das pes so as. Por is so, in ves ti mos em
to das as ci da des da qui, que se rão di- 

re ta men te be ne fi ci a das por es sa obra.
Ga ran ti mos um pa co te de be ne fí ci os,
com ações em vá ri as áre as, aten den- 
do a es se pro pó si to de união e par ce- 
ria do Go ver no do Es ta do com a pre- 
fei tu ra”, re for çou.

“Es ta mos fa zen do a obra mais es- 
tru tu ran te da bai xa da oci den tal, que é
a pon te Cen tral-Be qui mão. Es sa obra
vai fa zer com que a re gião de sen vol va
sua pes ca, im pul si o ne o tu ris mo e
apro xi me os no ve mu ni cí pi os da ca pi- 
tal, re du zin do a dis tân cia em até 100
quilô me tros. Uma obra es tru tu ran te
que de ve ser inau gu ra da até ja nei ro.
Pa ra le la men te, com uma sé rie de
ações de Go ver no, es ta mos pre pa ran- 
do os mu ni cí pi os pa ra re ce ber a pon- 
te, pre pa ran do as ci da des pa ra um fu- 
tu ro de de sen vol vi men to”, fri sou o vi- 
ce-go ver na dor Car los Bran dão.

O pre fei to Fer nan do Cu ba agra de- 
ceu o pa co te de me lho ri as e fri sou que
a pon te é um so nho an ti go da po pu la- 
ção. “Um mo men to de mui ta fe li ci da- 
de pa ra mim e pa ra o po vo de Ce dral.
Não po de ría mos dei xar de apoi ar o
nos so go ver na dor nes se gran de fei to,
que é uma re den ção da nos sa Bai xa da
e dos no ve mu ni cí pi os que com põem
a re gião, com a cons tru ção da pon te.
Um so nho de to dos nós que es tá sen- 
do re a li za do. E com os be ne fí ci os que
nos sa ci da de re ce be, fi ca mos ain da
mais sa tis fei tos e agra de ci dos ao go- 
ver na dor Flá vio Di no”, en fa ti zou.

No pa co te de obras, as vi as do mu- 
ni cí pio se rão re no va das com a pa vi- 
men ta ção em blo que tes, do a dos pe lo
Go ver no, com as si na tu ra de ter mo
com a pre fei tu ra. Flá vio Di no anun ci- 
ou a cons tru ção de De le ga cia de Po lí- 

cia Ci vil e as si nou ou tra or dem de ser- 
vi ço pa ra im plan ta ção de sis te ma de
abas te ci men to de água na ci da de.

Em ações di re tas pa ra a po pu la ção,
o go ver na dor com ple men tou a agen- 
da com en tre ga de mais de 400 ces tas
bá si cas do pro gra ma Co mi da na Me- 
sa; de kits es por ti vos, to ta li zan do 384
itens; car tões do Va le-Gás pa ra 151 fa- 
mí li as; 30 mo to res pa ra ca noa de pes- 
ca ar te sa nal; e re for çou ain da mais a
se gu ran ça da re gião com uma no va
vi a tu ra.

O pes ca dor Gil mar Mar tins fi cou
sa tis fei to com o equi pa men to pa ra a
em bar ca ção que pos sui. “A pes ca ago-
ra vai fi car mais fá cil e me lhor. Com o
mo tor, aju da de mais. An tes, a gen te ti- 
nha mui to tra ba lho pa ra le var a em- 
bar ca ção, ago ra, vai fi car mais fá cil”,
dis se.

A do na de ca sa Fran ci ne te Mon tei-
ro ga nhou um car tão do Va le Gás. “Se
tem uma coi sa que es tá ca ra, é o gás.
Fi quei mui to fe liz com o car tão, que
vai di mi nuir mi nha des pe sa e aju dar
na mi nha ca sa”.

Governo entrega pavimentação de ruas e kits escolares
O Go ver no do Es ta do, por meio do 

vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, re a- 
li zou, nes ta quin ta-fei ra (4), a en tre ga 
de no vas pa vi men ta ções nos bair ros 
Fu ma cê, San ta Bár ba ra e Ci da de 
Olím pi ca. Tam bém en tre gou kits es- 
co la res pa ra cri an ças do João de Deus.

Ao to do, fo ram 27 ru as pa vi men ta- 
das por meio do pro gra ma Rua Dig na, 
da Se cre ta ria de Es ta do do Tra ba lho e 
Eco no mia So li dá ria (Se tres), com um 
in ves ti men to de mais de R$ 1 mi lhão. 
A no va pa vi men ta ção be ne fi cia 821 
fa mí li as, além de fa ci li tar o aces so a 
as so ci a ções e ins ti tu tos lo cais.

No João de Deus, o vi ce-go ver na- 
dor vi si tou as no vas ins ta la ções do 
Ins ti tu to So li da ri e da de e Ação (ISA), 
da ve re a do ra Fá ti ma Araú jo, que há 25 
anos re a li za inú me ras ações e pro je- 
tos so ci ais pa ra a co mu ni da de. No lo- 
cal, Bran dão re a li zou a en tre ga de 250 
kits es co la res pa ra cri an ças do bair ro, 
ao la do dos ve re a do res Pau lo Vic tor e 
Fá ti ma Araú jo.

Sem an tes re ce ber qual quer par ce- 
ria de go ver nos mu ni ci pais e es ta du- 
ais, a au to ra do ISA co me mo rou o 
apoio do go ver no do Es ta do e agra de-

AO TODO, FORAM 27 RUAS PAVIMENTADAS POR MEIO DO PROGRAMA RUA DIGNA

ceu a vi si ta do vi ce-go ver na dor. “Agra- 
de ço mui to a vi si ta do nos so vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão, a par ce ria, 
que veio co nhe cer a re a li da de da nos- 
sa co mu ni da de ca ren te e ou vir a se ri- 
e da de do com pro me ti men to de le pa- 
ra aju dar não só a co mu ni da de do 
João de Deus, mas de 12 co mu ni da des 
ca ren tes da nos sa re gião”, pon tu ou a 
ve re a do ra.

De acor do com Bran dão, o Go ver- 
no do Es ta do tem bus ca do aten der às 
prin ci pais de man das das co mu ni da- 
des de São Luís, a exem plo dos in ves- 

ti men tos que tem fei to em in fra es tru-
tu ra, por meio de pro gra mas co mo o 
Rua Dig na – uma par ce ria en tre a Se- 
ap e Se duc.

 “O Rua Dig na é um dos im por tan- 
tes pro gra mas que o nos so go ver no 
tem de sen vol vi do pa ra aten der às de- 
man das da po pu la ção na área de in- 
fra es tru tu ra. Mas além dos nos sos 
pró pri os pro gra mas, tam bém apoi a- 
mos e va lo ri za mos as ini ci a ti vas de 
en ti da des que le vam a me lho ria de vi-
da pa ra os bair ros mais pe ri fé ri cos de 
São Luís”, des ta cou.

Por to do Ita qui é des ta que
no mai or hub de ino va ção
da Amé ri ca La ti na

Na tar de des ta quin ta-fei ra (4), no Cu bo Itaú, em São
Pau lo, o Por to do Ita qui mar cou pre sen ça no Ro adshow
In te gra ção e De sen vol vi men to do Cor re dor Cen tro-
Nor te, que te ve co mo te ma Ino va ção no Se tor Por tuá rio.
Pro mo vi do pe la Agên cia de De sen vol vi men to Sus ten tá- 
vel do Cor re dor Cen tro-Nor te (ADE CON), o even to con- 
tou com a par ti ci pa ção do pre si den te do Por to do Ita qui,
Ted La go; do di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os (AN TAQ), Adal ber to To kars ki; do se cre tá rio
na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, Mar cel lo Cos ta; do
di re tor de Ges tão e Mo der ni za ção Por tuá ria na Mi nis té- 
rio da In fra es tru tu ra Ot to Luiz Bur li er; e do pre si den te
da ADE CON, Ro land Klein Jr.

Em sua fa la so bre o Cor re dor Cen tro-Nor te, To kark si
des ta cou o pi o nei ris mo do Por to do Ita qui no cam po da
ino va ção. “Só o fa to de ter um por to mo der no, com mui- 
ta tec no lo gia, e uma fer ro via tam bém mo der na e tec no- 
ló gi ca, já o tor na bas tan te efi ci en te”.

O even to, com trans mis são ao vi vo pe lo YouTube, foi
aber to com uma apre sen ta ção do he ad de Ino va ção do
Por to do Ita qui, Raul La mar ca, so bre o te ma Cul tu ra de
Ino va ção e as Trans for ma ções de Mer ca do. Em se gui da
foi re a li za do o pai nel O Pa pel da Ino va ção na Lo gís ti ca e
a sua im por tân cia pa ra o Cor re dor Cen tro-Nor te do Bra- 
sil, com me di a ção do ge ren te de Re la ções In ter na ci o- 
nais da VLI, Fer nan do Kuns ch.

Ted La go apre sen tou as so lu ções de sen vol vi das na
pri mei ra eta pa do Por to do Ita qui Labs, o Pro gra ma de
Ino va ção do por to pú bli co ma ra nhen se, fo ca do na bus- 
ca por me lho ri as em to do o ecos sis te ma do por to, o que
en vol veu mais de 60 en tes, en tre em pre sas, or ga ni za- 
ções so ci ais e ins ti tui ções de pes qui sa, en si no. “O tra ba- 
lho co me ça des de 2015, quan do re ce be mos a mis são de
re a li zar uma ges tão téc ni ca e ino va mos ao im plan tar
um mo de lo de ges tão que cui da de in di ca do res ope ra ci- 
o nais e fi nan cei ros sem per der de vis ta as re la ções com
os ato res, in cluin do ope ra do res, ar ren da tá ri os, sin di ca- 
tos de tra ba lha do res”, dis se. “Ino va mos em pro ces sos e
avan ça mos na mo der ni za ção da in fra es tru tu ra e ope ra- 
ções. Es ta mos pre pa ran do o por to do fu tu ro”, com ple- 
tou.

Após o pai nel foi re a li za da uma ro da da de pi ches com
pro pos tas ino va do ras pa ra de sa fi os do se tor. Star tups
con vi da das apre sen ta ram so lu ções pa ra atra ca ção mais
di nâ mi cas e se gu ras por meio de re bo ca do res in te li gen- 
tes, in te gra ção de mo dais lo gís ti cos, ar que a ção por dro- 
nes, den tre ou tras.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021
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A ponte Central-Bequimão, uma das grandes obras do Governo na região e que está
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Governador garante
pavimentação

R
e for çan do a ges tão par cei ra
do Go ver no do Es ta do com
to dos os mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses, Flá vio Di no es te ve

em Ce dral, nes ta sex ta-fei ra (5), con- 
tem plan do a ci da de com um pa co te
de obras. Na am pla lis ta de ben fei to ri- 
as es tá pa vi men ta ção em blo que tes,
en tre ga de de le ga cia e vi a tu ra, dis tri- 
bui ção de car tões Va le-Gás e ali men- 
tos do Co mi da na Me sa, além de equi- 
pa men tos pa ra im pul so da ati vi da de
pes quei ra. A pon te Cen tral-Be qui- 
mão, uma das gran des obras do Go- 
ver no na re gião e que es tá em fa se fi- 
nal de cons tru ção, foi ci ta da pe lo go- 
ver na dor.

Flá vio Di no pon tu ou que a ci da de e
re gião vêm sen do pre pa ra das pa ra a
en tre ga da pon te Cen tral-Be qui mão,
em fa se fi nal, exe cu ta da pe lo Go ver no
do Es ta do. “A pon te Cen tral-Be qui- 
mão vai mu dar a re a li da de des sa re- 
gião, tra zen do mais tu ris mo, apoi an- 
do a pro du ção e ga ran tin do o aces so
das pes so as. Por is so, in ves ti mos em
to das as ci da des da qui, que se rão di- 

re ta men te be ne fi ci a das por es sa obra.
Ga ran ti mos um pa co te de be ne fí ci os,
com ações em vá ri as áre as, aten den- 
do a es se pro pó si to de união e par ce- 
ria do Go ver no do Es ta do com a pre- 
fei tu ra”, re for çou.

“Es ta mos fa zen do a obra mais es- 
tru tu ran te da bai xa da oci den tal, que é
a pon te Cen tral-Be qui mão. Es sa obra
vai fa zer com que a re gião de sen vol va
sua pes ca, im pul si o ne o tu ris mo e
apro xi me os no ve mu ni cí pi os da ca pi- 
tal, re du zin do a dis tân cia em até 100
quilô me tros. Uma obra es tru tu ran te
que de ve ser inau gu ra da até ja nei ro.
Pa ra le la men te, com uma sé rie de
ações de Go ver no, es ta mos pre pa ran- 
do os mu ni cí pi os pa ra re ce ber a pon- 
te, pre pa ran do as ci da des pa ra um fu- 
tu ro de de sen vol vi men to”, fri sou o vi- 
ce-go ver na dor Car los Bran dão.

O pre fei to Fer nan do Cu ba agra de- 
ceu o pa co te de me lho ri as e fri sou que
a pon te é um so nho an ti go da po pu la- 
ção. “Um mo men to de mui ta fe li ci da- 
de pa ra mim e pa ra o po vo de Ce dral.
Não po de ría mos dei xar de apoi ar o
nos so go ver na dor nes se gran de fei to,
que é uma re den ção da nos sa Bai xa da
e dos no ve mu ni cí pi os que com põem
a re gião, com a cons tru ção da pon te.
Um so nho de to dos nós que es tá sen- 
do re a li za do. E com os be ne fí ci os que
nos sa ci da de re ce be, fi ca mos ain da
mais sa tis fei tos e agra de ci dos ao go- 
ver na dor Flá vio Di no”, en fa ti zou.

No pa co te de obras, as vi as do mu- 
ni cí pio se rão re no va das com a pa vi- 
men ta ção em blo que tes, do a dos pe lo
Go ver no, com as si na tu ra de ter mo
com a pre fei tu ra. Flá vio Di no anun ci- 
ou a cons tru ção de De le ga cia de Po lí- 

cia Ci vil e as si nou ou tra or dem de ser- 
vi ço pa ra im plan ta ção de sis te ma de
abas te ci men to de água na ci da de.

Em ações di re tas pa ra a po pu la ção,
o go ver na dor com ple men tou a agen- 
da com en tre ga de mais de 400 ces tas
bá si cas do pro gra ma Co mi da na Me- 
sa; de kits es por ti vos, to ta li zan do 384
itens; car tões do Va le-Gás pa ra 151 fa- 
mí li as; 30 mo to res pa ra ca noa de pes- 
ca ar te sa nal; e re for çou ain da mais a
se gu ran ça da re gião com uma no va
vi a tu ra.

O pes ca dor Gil mar Mar tins fi cou
sa tis fei to com o equi pa men to pa ra a
em bar ca ção que pos sui. “A pes ca ago-
ra vai fi car mais fá cil e me lhor. Com o
mo tor, aju da de mais. An tes, a gen te ti- 
nha mui to tra ba lho pa ra le var a em- 
bar ca ção, ago ra, vai fi car mais fá cil”,
dis se.

A do na de ca sa Fran ci ne te Mon tei-
ro ga nhou um car tão do Va le Gás. “Se
tem uma coi sa que es tá ca ra, é o gás.
Fi quei mui to fe liz com o car tão, que
vai di mi nuir mi nha des pe sa e aju dar
na mi nha ca sa”.

Governo entrega pavimentação de ruas e kits escolares
O Go ver no do Es ta do, por meio do 

vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, re a- 
li zou, nes ta quin ta-fei ra (4), a en tre ga 
de no vas pa vi men ta ções nos bair ros 
Fu ma cê, San ta Bár ba ra e Ci da de 
Olím pi ca. Tam bém en tre gou kits es- 
co la res pa ra cri an ças do João de Deus.

Ao to do, fo ram 27 ru as pa vi men ta- 
das por meio do pro gra ma Rua Dig na, 
da Se cre ta ria de Es ta do do Tra ba lho e 
Eco no mia So li dá ria (Se tres), com um 
in ves ti men to de mais de R$ 1 mi lhão. 
A no va pa vi men ta ção be ne fi cia 821 
fa mí li as, além de fa ci li tar o aces so a 
as so ci a ções e ins ti tu tos lo cais.

No João de Deus, o vi ce-go ver na- 
dor vi si tou as no vas ins ta la ções do 
Ins ti tu to So li da ri e da de e Ação (ISA), 
da ve re a do ra Fá ti ma Araú jo, que há 25 
anos re a li za inú me ras ações e pro je- 
tos so ci ais pa ra a co mu ni da de. No lo- 
cal, Bran dão re a li zou a en tre ga de 250 
kits es co la res pa ra cri an ças do bair ro, 
ao la do dos ve re a do res Pau lo Vic tor e 
Fá ti ma Araú jo.

Sem an tes re ce ber qual quer par ce- 
ria de go ver nos mu ni ci pais e es ta du- 
ais, a au to ra do ISA co me mo rou o 
apoio do go ver no do Es ta do e agra de-
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ceu a vi si ta do vi ce-go ver na dor. “Agra- 
de ço mui to a vi si ta do nos so vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão, a par ce ria, 
que veio co nhe cer a re a li da de da nos- 
sa co mu ni da de ca ren te e ou vir a se ri- 
e da de do com pro me ti men to de le pa- 
ra aju dar não só a co mu ni da de do 
João de Deus, mas de 12 co mu ni da des 
ca ren tes da nos sa re gião”, pon tu ou a 
ve re a do ra.

De acor do com Bran dão, o Go ver- 
no do Es ta do tem bus ca do aten der às 
prin ci pais de man das das co mu ni da- 
des de São Luís, a exem plo dos in ves- 

ti men tos que tem fei to em in fra es tru-
tu ra, por meio de pro gra mas co mo o 
Rua Dig na – uma par ce ria en tre a Se- 
ap e Se duc.

 “O Rua Dig na é um dos im por tan- 
tes pro gra mas que o nos so go ver no 
tem de sen vol vi do pa ra aten der às de- 
man das da po pu la ção na área de in- 
fra es tru tu ra. Mas além dos nos sos 
pró pri os pro gra mas, tam bém apoi a- 
mos e va lo ri za mos as ini ci a ti vas de 
en ti da des que le vam a me lho ria de vi-
da pa ra os bair ros mais pe ri fé ri cos de 
São Luís”, des ta cou.

Por to do Ita qui é des ta que
no mai or hub de ino va ção
da Amé ri ca La ti na

Na tar de des ta quin ta-fei ra (4), no Cu bo Itaú, em São
Pau lo, o Por to do Ita qui mar cou pre sen ça no Ro adshow
In te gra ção e De sen vol vi men to do Cor re dor Cen tro-
Nor te, que te ve co mo te ma Ino va ção no Se tor Por tuá rio.
Pro mo vi do pe la Agên cia de De sen vol vi men to Sus ten tá- 
vel do Cor re dor Cen tro-Nor te (ADE CON), o even to con- 
tou com a par ti ci pa ção do pre si den te do Por to do Ita qui,
Ted La go; do di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os (AN TAQ), Adal ber to To kars ki; do se cre tá rio
na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, Mar cel lo Cos ta; do
di re tor de Ges tão e Mo der ni za ção Por tuá ria na Mi nis té- 
rio da In fra es tru tu ra Ot to Luiz Bur li er; e do pre si den te
da ADE CON, Ro land Klein Jr.

Em sua fa la so bre o Cor re dor Cen tro-Nor te, To kark si
des ta cou o pi o nei ris mo do Por to do Ita qui no cam po da
ino va ção. “Só o fa to de ter um por to mo der no, com mui- 
ta tec no lo gia, e uma fer ro via tam bém mo der na e tec no- 
ló gi ca, já o tor na bas tan te efi ci en te”.

O even to, com trans mis são ao vi vo pe lo YouTube, foi
aber to com uma apre sen ta ção do he ad de Ino va ção do
Por to do Ita qui, Raul La mar ca, so bre o te ma Cul tu ra de
Ino va ção e as Trans for ma ções de Mer ca do. Em se gui da
foi re a li za do o pai nel O Pa pel da Ino va ção na Lo gís ti ca e
a sua im por tân cia pa ra o Cor re dor Cen tro-Nor te do Bra- 
sil, com me di a ção do ge ren te de Re la ções In ter na ci o- 
nais da VLI, Fer nan do Kuns ch.

Ted La go apre sen tou as so lu ções de sen vol vi das na
pri mei ra eta pa do Por to do Ita qui Labs, o Pro gra ma de
Ino va ção do por to pú bli co ma ra nhen se, fo ca do na bus- 
ca por me lho ri as em to do o ecos sis te ma do por to, o que
en vol veu mais de 60 en tes, en tre em pre sas, or ga ni za- 
ções so ci ais e ins ti tui ções de pes qui sa, en si no. “O tra ba- 
lho co me ça des de 2015, quan do re ce be mos a mis são de
re a li zar uma ges tão téc ni ca e ino va mos ao im plan tar
um mo de lo de ges tão que cui da de in di ca do res ope ra ci- 
o nais e fi nan cei ros sem per der de vis ta as re la ções com
os ato res, in cluin do ope ra do res, ar ren da tá ri os, sin di ca- 
tos de tra ba lha do res”, dis se. “Ino va mos em pro ces sos e
avan ça mos na mo der ni za ção da in fra es tru tu ra e ope ra- 
ções. Es ta mos pre pa ran do o por to do fu tu ro”, com ple- 
tou.

Após o pai nel foi re a li za da uma ro da da de pi ches com
pro pos tas ino va do ras pa ra de sa fi os do se tor. Star tups
con vi da das apre sen ta ram so lu ções pa ra atra ca ção mais
di nâ mi cas e se gu ras por meio de re bo ca do res in te li gen- 
tes, in te gra ção de mo dais lo gís ti cos, ar que a ção por dro- 
nes, den tre ou tras.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021

oimparcial.com.brGERALThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com6

A ponte Central-Bequimão, uma das grandes obras do Governo na região e que está
em fase final de construção, foi citada pelo governador

Governador garante
pavimentação

R
e for çan do a ges tão par cei ra
do Go ver no do Es ta do com
to dos os mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses, Flá vio Di no es te ve

em Ce dral, nes ta sex ta-fei ra (5), con- 
tem plan do a ci da de com um pa co te
de obras. Na am pla lis ta de ben fei to ri- 
as es tá pa vi men ta ção em blo que tes,
en tre ga de de le ga cia e vi a tu ra, dis tri- 
bui ção de car tões Va le-Gás e ali men- 
tos do Co mi da na Me sa, além de equi- 
pa men tos pa ra im pul so da ati vi da de
pes quei ra. A pon te Cen tral-Be qui- 
mão, uma das gran des obras do Go- 
ver no na re gião e que es tá em fa se fi- 
nal de cons tru ção, foi ci ta da pe lo go- 
ver na dor.

Flá vio Di no pon tu ou que a ci da de e
re gião vêm sen do pre pa ra das pa ra a
en tre ga da pon te Cen tral-Be qui mão,
em fa se fi nal, exe cu ta da pe lo Go ver no
do Es ta do. “A pon te Cen tral-Be qui- 
mão vai mu dar a re a li da de des sa re- 
gião, tra zen do mais tu ris mo, apoi an- 
do a pro du ção e ga ran tin do o aces so
das pes so as. Por is so, in ves ti mos em
to das as ci da des da qui, que se rão di- 

re ta men te be ne fi ci a das por es sa obra.
Ga ran ti mos um pa co te de be ne fí ci os,
com ações em vá ri as áre as, aten den- 
do a es se pro pó si to de união e par ce- 
ria do Go ver no do Es ta do com a pre- 
fei tu ra”, re for çou.

“Es ta mos fa zen do a obra mais es- 
tru tu ran te da bai xa da oci den tal, que é
a pon te Cen tral-Be qui mão. Es sa obra
vai fa zer com que a re gião de sen vol va
sua pes ca, im pul si o ne o tu ris mo e
apro xi me os no ve mu ni cí pi os da ca pi- 
tal, re du zin do a dis tân cia em até 100
quilô me tros. Uma obra es tru tu ran te
que de ve ser inau gu ra da até ja nei ro.
Pa ra le la men te, com uma sé rie de
ações de Go ver no, es ta mos pre pa ran- 
do os mu ni cí pi os pa ra re ce ber a pon- 
te, pre pa ran do as ci da des pa ra um fu- 
tu ro de de sen vol vi men to”, fri sou o vi- 
ce-go ver na dor Car los Bran dão.

O pre fei to Fer nan do Cu ba agra de- 
ceu o pa co te de me lho ri as e fri sou que
a pon te é um so nho an ti go da po pu la- 
ção. “Um mo men to de mui ta fe li ci da- 
de pa ra mim e pa ra o po vo de Ce dral.
Não po de ría mos dei xar de apoi ar o
nos so go ver na dor nes se gran de fei to,
que é uma re den ção da nos sa Bai xa da
e dos no ve mu ni cí pi os que com põem
a re gião, com a cons tru ção da pon te.
Um so nho de to dos nós que es tá sen- 
do re a li za do. E com os be ne fí ci os que
nos sa ci da de re ce be, fi ca mos ain da
mais sa tis fei tos e agra de ci dos ao go- 
ver na dor Flá vio Di no”, en fa ti zou.

No pa co te de obras, as vi as do mu- 
ni cí pio se rão re no va das com a pa vi- 
men ta ção em blo que tes, do a dos pe lo
Go ver no, com as si na tu ra de ter mo
com a pre fei tu ra. Flá vio Di no anun ci- 
ou a cons tru ção de De le ga cia de Po lí- 

cia Ci vil e as si nou ou tra or dem de ser- 
vi ço pa ra im plan ta ção de sis te ma de
abas te ci men to de água na ci da de.

Em ações di re tas pa ra a po pu la ção,
o go ver na dor com ple men tou a agen- 
da com en tre ga de mais de 400 ces tas
bá si cas do pro gra ma Co mi da na Me- 
sa; de kits es por ti vos, to ta li zan do 384
itens; car tões do Va le-Gás pa ra 151 fa- 
mí li as; 30 mo to res pa ra ca noa de pes- 
ca ar te sa nal; e re for çou ain da mais a
se gu ran ça da re gião com uma no va
vi a tu ra.

O pes ca dor Gil mar Mar tins fi cou
sa tis fei to com o equi pa men to pa ra a
em bar ca ção que pos sui. “A pes ca ago-
ra vai fi car mais fá cil e me lhor. Com o
mo tor, aju da de mais. An tes, a gen te ti- 
nha mui to tra ba lho pa ra le var a em- 
bar ca ção, ago ra, vai fi car mais fá cil”,
dis se.

A do na de ca sa Fran ci ne te Mon tei-
ro ga nhou um car tão do Va le Gás. “Se
tem uma coi sa que es tá ca ra, é o gás.
Fi quei mui to fe liz com o car tão, que
vai di mi nuir mi nha des pe sa e aju dar
na mi nha ca sa”.

Governo entrega pavimentação de ruas e kits escolares
O Go ver no do Es ta do, por meio do 

vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, re a- 
li zou, nes ta quin ta-fei ra (4), a en tre ga 
de no vas pa vi men ta ções nos bair ros 
Fu ma cê, San ta Bár ba ra e Ci da de 
Olím pi ca. Tam bém en tre gou kits es- 
co la res pa ra cri an ças do João de Deus.

Ao to do, fo ram 27 ru as pa vi men ta- 
das por meio do pro gra ma Rua Dig na, 
da Se cre ta ria de Es ta do do Tra ba lho e 
Eco no mia So li dá ria (Se tres), com um 
in ves ti men to de mais de R$ 1 mi lhão. 
A no va pa vi men ta ção be ne fi cia 821 
fa mí li as, além de fa ci li tar o aces so a 
as so ci a ções e ins ti tu tos lo cais.

No João de Deus, o vi ce-go ver na- 
dor vi si tou as no vas ins ta la ções do 
Ins ti tu to So li da ri e da de e Ação (ISA), 
da ve re a do ra Fá ti ma Araú jo, que há 25 
anos re a li za inú me ras ações e pro je- 
tos so ci ais pa ra a co mu ni da de. No lo- 
cal, Bran dão re a li zou a en tre ga de 250 
kits es co la res pa ra cri an ças do bair ro, 
ao la do dos ve re a do res Pau lo Vic tor e 
Fá ti ma Araú jo.

Sem an tes re ce ber qual quer par ce- 
ria de go ver nos mu ni ci pais e es ta du- 
ais, a au to ra do ISA co me mo rou o 
apoio do go ver no do Es ta do e agra de-

AO TODO, FORAM 27 RUAS PAVIMENTADAS POR MEIO DO PROGRAMA RUA DIGNA

ceu a vi si ta do vi ce-go ver na dor. “Agra- 
de ço mui to a vi si ta do nos so vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão, a par ce ria, 
que veio co nhe cer a re a li da de da nos- 
sa co mu ni da de ca ren te e ou vir a se ri- 
e da de do com pro me ti men to de le pa- 
ra aju dar não só a co mu ni da de do 
João de Deus, mas de 12 co mu ni da des 
ca ren tes da nos sa re gião”, pon tu ou a 
ve re a do ra.

De acor do com Bran dão, o Go ver- 
no do Es ta do tem bus ca do aten der às 
prin ci pais de man das das co mu ni da- 
des de São Luís, a exem plo dos in ves- 

ti men tos que tem fei to em in fra es tru-
tu ra, por meio de pro gra mas co mo o 
Rua Dig na – uma par ce ria en tre a Se- 
ap e Se duc.

 “O Rua Dig na é um dos im por tan- 
tes pro gra mas que o nos so go ver no 
tem de sen vol vi do pa ra aten der às de- 
man das da po pu la ção na área de in- 
fra es tru tu ra. Mas além dos nos sos 
pró pri os pro gra mas, tam bém apoi a- 
mos e va lo ri za mos as ini ci a ti vas de 
en ti da des que le vam a me lho ria de vi-
da pa ra os bair ros mais pe ri fé ri cos de 
São Luís”, des ta cou.

Por to do Ita qui é des ta que
no mai or hub de ino va ção
da Amé ri ca La ti na

Na tar de des ta quin ta-fei ra (4), no Cu bo Itaú, em São
Pau lo, o Por to do Ita qui mar cou pre sen ça no Ro adshow
In te gra ção e De sen vol vi men to do Cor re dor Cen tro-
Nor te, que te ve co mo te ma Ino va ção no Se tor Por tuá rio.
Pro mo vi do pe la Agên cia de De sen vol vi men to Sus ten tá- 
vel do Cor re dor Cen tro-Nor te (ADE CON), o even to con- 
tou com a par ti ci pa ção do pre si den te do Por to do Ita qui,
Ted La go; do di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os (AN TAQ), Adal ber to To kars ki; do se cre tá rio
na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, Mar cel lo Cos ta; do
di re tor de Ges tão e Mo der ni za ção Por tuá ria na Mi nis té- 
rio da In fra es tru tu ra Ot to Luiz Bur li er; e do pre si den te
da ADE CON, Ro land Klein Jr.

Em sua fa la so bre o Cor re dor Cen tro-Nor te, To kark si
des ta cou o pi o nei ris mo do Por to do Ita qui no cam po da
ino va ção. “Só o fa to de ter um por to mo der no, com mui- 
ta tec no lo gia, e uma fer ro via tam bém mo der na e tec no- 
ló gi ca, já o tor na bas tan te efi ci en te”.

O even to, com trans mis são ao vi vo pe lo YouTube, foi
aber to com uma apre sen ta ção do he ad de Ino va ção do
Por to do Ita qui, Raul La mar ca, so bre o te ma Cul tu ra de
Ino va ção e as Trans for ma ções de Mer ca do. Em se gui da
foi re a li za do o pai nel O Pa pel da Ino va ção na Lo gís ti ca e
a sua im por tân cia pa ra o Cor re dor Cen tro-Nor te do Bra- 
sil, com me di a ção do ge ren te de Re la ções In ter na ci o- 
nais da VLI, Fer nan do Kuns ch.

Ted La go apre sen tou as so lu ções de sen vol vi das na
pri mei ra eta pa do Por to do Ita qui Labs, o Pro gra ma de
Ino va ção do por to pú bli co ma ra nhen se, fo ca do na bus- 
ca por me lho ri as em to do o ecos sis te ma do por to, o que
en vol veu mais de 60 en tes, en tre em pre sas, or ga ni za- 
ções so ci ais e ins ti tui ções de pes qui sa, en si no. “O tra ba- 
lho co me ça des de 2015, quan do re ce be mos a mis são de
re a li zar uma ges tão téc ni ca e ino va mos ao im plan tar
um mo de lo de ges tão que cui da de in di ca do res ope ra ci- 
o nais e fi nan cei ros sem per der de vis ta as re la ções com
os ato res, in cluin do ope ra do res, ar ren da tá ri os, sin di ca- 
tos de tra ba lha do res”, dis se. “Ino va mos em pro ces sos e
avan ça mos na mo der ni za ção da in fra es tru tu ra e ope ra- 
ções. Es ta mos pre pa ran do o por to do fu tu ro”, com ple- 
tou.

Após o pai nel foi re a li za da uma ro da da de pi ches com
pro pos tas ino va do ras pa ra de sa fi os do se tor. Star tups
con vi da das apre sen ta ram so lu ções pa ra atra ca ção mais
di nâ mi cas e se gu ras por meio de re bo ca do res in te li gen- 
tes, in te gra ção de mo dais lo gís ti cos, ar que a ção por dro- 
nes, den tre ou tras.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 

de 04/10/2021 a 01/11/2021, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. do Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

01/11/2021

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que recebeu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 04/11/2021, a Outorga de Direito de Uso de 
Água nº 0805010/2021, de poço tubular, cujas coordenadas geográficas são: Lat. 03º44’57.36” S e Long. 

45º15’20.16” W, com vazão autorizada de 6 m³/h, com tempo de bombeio de 6 h/dia, com validade de 03 

anos, situado no Povoado Vila Liberdade, s/n, zona rural, município de Bela Vista do Maranhão, Estado 

do Maranhão, para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados 

constantes no processo n° 179752/2021.

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO
Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 09 de 
novembro de 2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, 

na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do:

1. Prorrogação do Mandato de Membro do Conselho Fiscal, conforme disposto no ofício 
nº061/2020 Sindicato dos Urbanitários do Maranhão STIU-MA;
2. O que mais ocorrer.

São Luís, 21 de outubro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 09 de 
novembro de 2021, às 15h, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, 

na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre o Processo 1198/2021: Proposta de Alteração da Norma para Estabelecer os 
Procedimentos de Execução Orçamentária;
2. Deliberar sobre o Processo 1460/2021: Proposta de Alteração da Norma para Estabelecer os 
Procedimentos de Elaboração Orçamentária;
3. Relatório de Sustentabilidade – 2020;
4. Eleição de Membros Representante do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme disposto no 
art. 57 do Estatuto Social da CAEMA;
5. Eleição de Membros Representante do Comitê de Elegibilidade, conforme disposto no art. 63 do 
Estatuto Social da CAEMA;
6. Apresentação da Ata 14ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
7. O que mais ocorrer.

São Luís, 21 de outubro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

AVISO DE VENDA EDITAL DE LEILÃO PUBLICO Nº 008/2021/GILIE/BH A CAIXA 
ECONÓMICA FEDERAL

 
A CAIXA, por meio de sua contratada, VIP LEILÕES – GESTÃO E LOGÍSTICA SA, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta respeitado o preço mínimo de venda, os bens moveis 
discriminados no Edital, no estado de uso, conservação e local em que se encontram. O Edital de 
Leilão Público, estará à disposição dos Interessados, no período de 06/11 até 22/11/2021 no 
escritório do VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO, na AV ENG. EMILIANO 
MACIEIRA N 5 BR 135 KM 7 BAIRRO MARACANA SÃO LUIS MA CEP 65095-602, no horário de 
09h às 17h e no endereço eletrônico https://www.vipleiloes.com.br. Todos os bens estarão 
disponíveis para visitação no dia 18/11/2021 e 19/11/2021, no período de 09h às 17h, no endereço 
descrito em cada lote disponível. O Leilão realizar-se-á no dia 22/11/2021, a partir das 19h00, pela 
plataforma eletrônica (online) https://www.vipleiloes.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO MANUTENÇÃO DE POÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 121/2021. A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará um PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2021, cujo obje-
to é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS 
COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, sob a forma 
ELETRÔNICA, no Município de Cândido Mendes/MA, do tipo “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JUL-
GAMENTO “POR ITEM” que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto 10.024/19 e Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações 
e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. Data: dia 20 de novembro de 2021 às 10:00min 
horário de Brasília, na plataforma de compras do Governo Federal www.compranet.com.br. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 
08h00min às 12h00min, a Rua Professor Caxias, s/n – Centro,  Cândido Mendes - MA, 65280-000, onde 
poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido de forma física 
(em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento 
de arrecadação municipal), ou no Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.
br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 
expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes – MA 03 
de novembro de 2021. José Pereira Dias. Secretário Municipal de Obras do Município de Candido Mendes. 

AVISO DE LICITAÇÃO GÊNERO OXIGÊNIO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
124/2021. A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará um PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2021, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL MUNICIPAL sob a forma ELETRÔNICA, 
no Município de Cândido Mendes/MA, do tipo “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR 
ITEM” que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 10.024/19 
e Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital e seus anexos. Data: dia 22 de novembro de 2021 às 11 :00min horário de 
Brasília, na plataforma de compras do Governo Federal www.compranet.com.br. O Edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 
12h00min, a Rua Professor Caxias, s/n – Centro,  Cândido Mendes - MA, 65280-000, onde poderá ser consul-
tado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido de forma física (em papel) mediante 
ao recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação muni-
cipal), ou no Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por 
e-mail, no endereço eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes – MA 04 de novembro de 
2021. Caline Carvalhal de Menezes. Secretária Municipal de Saúde do Município de Candido Mendes. 

AVISO DE LICITAÇÃO MATERIAL PERMANENTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
125/2021. A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará um PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2021, cujo objeto é 
o REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, 
sob a forma ELETRÔNICA, no Município de Cândido Mendes/MA, do tipo “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO “POR ITEM” que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto 10.024/19 e Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas 
alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. Data: dia 22 de novembro de 2021 
às 14:00min horário de Brasília, na plataforma de compras do Governo Federal www.compranet.com.br. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 
6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Rua Professor Caxias, s/n – Centro,  Cândido Mendes - MA, 65280-000, 
onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido de forma físi-
ca (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento 
de arrecadação municipal), ou no Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.
br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 
expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes – MA 04 
de novembro de 2021. Antônio Ramos. Secretário Municipal de Administração e Finanças do Município de 
Candido Mendes. 

AVISO DE LICITAÇÃO GÊNERO ALMENTÍCIOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
123/2021. A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará um PREGÃO ELETRÔNICO nº 034/2021, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FURURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS 
VINCULADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, sob a forma ELETRÔNICA, no Município de Cândido Mendes/MA, 
do tipo “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR ITEM” que reger-se-á pelas disposições 
da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 10.024/19 e Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 
2013, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus 
anexos. Data: dia 20 de novembro de 2021 às 08 :00min horário de Brasília, na plataforma de compras do 
Governo Federal www.compranet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Rua Professor Caxias, 
s/n – Centro,  Cândido Mendes - MA, 65280-000, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em 
mídia removível (pendriver), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância 
de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), ou no Portal de Compras do 
Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados 
na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: can-
didomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes – MA 03 de novembro de 2021. Antônio Ramos. Secretário 
Municipal de Administração e Finanças do Município de Candido Mendes. 

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021. Processo Administrativo 02.2710.0001/2021 - A Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de  Governador Luiz Rocha – MA, torna público que realizará licitação na seguinte forma: OBJETO; contratação 
de empresa especializada para a execução de serviços de conclusão das obras de construção do mercado público. MODALIDADE: 
Tomada de Preços. TIPO: Menor preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 24 de novembro 
de 2021, às 09:00h. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA, na Praça João Gonçalves, 
s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha – MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021. Processo Administrativo 02.2710.0002/2021 - A Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de  Governador Luiz Rocha – MA, torna público que realizará licitação na seguinte forma: OBJETO; contratação 
de empresa especializada para a execução de serviços de conclusão das obras de construção do matadouro. MODALIDADE: Tomada 
de Preços. TIPO: Menor preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 24 de novembro de 2021, 
às 14:00h. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA, na Praça João Gonçalves, s/nº, 
Centro, Governador Luiz Rocha – MA
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, situada à Praça João 
Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Município 
no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo 
endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 04  de novembro de 2021.
EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 
eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Lei Complementar nº. 123/2006, Ato Regulamentar nº 01/2020 deste Órgão Ministerial e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
certame, objetivando a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e 
mão de obra a serem prestados nas Sedes da Procuradoria Geral de Justiça, das Promotorias de Justiça da Capital, do Centro 
Cultural e Administrativo, dos CAOP´S, do Memorial do Ministério Público, da Escola Superior do Ministério Público, da 
2º Promotoria de Justiça da Infância e Juventude (Centro Integrado), das Promotorias Especializadas em Crimes Contra 
Crianças e  Adolescentes – PJECCA, das Promotorias de São José de Ribamar, das Promotorias de Paço do Lumiar e das 
Promotorias de Justiça da Raposa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. A aber-
tura da sessão pública está marcada para o dia 22 de novembro de 2021, às 10h (dez horas), horário de Brasília-DF. Obtenção do 
Edital e recebimento das Propostas no endereço eletrônico www.gov.br/compras. (UASG: 925129). O edital e seus anexos poderão 
ser consultados no prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís, 
Maranhão. Informações: site: www.mpma.mp.br e nos telefones: (98) 3219-1645 e 3219-1766, das 8h às 13h.

São Luís, 05 de novembro de 2021.
JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo torna 
público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: contratação de empresa de en-
genharia especializada na execução de obras de pavimentação asfáltica do povoado Lucindo no município de 
Poção de Pedras (MA). DATA: 26 de novembro de 2021 – HORA: 14:20h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. www.pocaodepedras.ma.gov.br  Informações complementa-
res no endereço acima ou por  Telefone (99) 98534-1094 email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras 
(MA), 03 de novembro de 2021. Alisson Campelo da Silva. Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Urbanismo. Portaria nº 017/2021 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico torna público 
que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: contratação de empresa de engenharia 
especializada na execução de obras de construção da rede de esgotamento sanitário no povoado Alegria no 
município de Poção de Pedras (MA). DATA: 29 de novembro de 2021 – HORA: 08:20h. TIPO DE LICITA-
ÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. REGÊNCIA LEGAL: Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 
às 12:00 horas, onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. www.pocaodepedras.ma.gov.br  Informa-
ções complementares no endereço acima ou por  Telefone (99) 98534-1094 email: pmppmacpl@outlook.com. 
Poção de Pedras (MA), 03 de novembro de 2021. Iolete Soares de Arruda. Secretária Municipal de Saúde e 
Saneamento Básico. Portaria nº 032/2021 GPM
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Secretarias, entidades, políticos e advogados se manifestaram contra palavras
consideradas ofensivas escritas pelo senador maranhense Roberto Rocha (PSDB-MA)

PAU LO PON TES

Apoio nas re des so ci ais

PEQUENA GRANDE INFLUENTE

Bota Pó recebe apoio após
comentário homofóbico

O
in flu en ci a dor di gi ta,l Alex
Bri to, mais co nhe ci do co- 
mo “Bo ta Pó” ou, co mo é ca- 
ri nho sa men te cha ma- 

do, “Bo ti nha”, foi al vo de uma pu bli- 
ca ção no Ins ta gram do se na dor Ro- 
ber to Ro cha (PSDB-MA) no úl ti mo dia
26 de ou tu bro, após par ti ci par de um
ví deo do lan ça men to da no va pla ta- 
for ma de edu ca ção do Ma ra- 
nhão, “Gon çal ves Di as”.

Ro ber to Ro cha pu bli cou o ví deo
em que Bo ta Pó par ti ci pa, acom pa- 
nha do de uma le gen da (leia abai xo),
on de re pu dia a es co lha do go ver no do
Ma ra nhão em con vi dar o in flu en ci a- 
dor ho mos se xu al, de 16 anos, pa ra es- 
tre lar a cam pa nha. Após re ce ber di- 
ver sas crí ti cas nos co men tá ri os da pu- 
bli ca ção e em ou tras re des so ci ais,
o se na dor apa gou a pos ta gem.

“O go ver no do Ma ra nhão, ao lan çar
a pla ta for ma Gon çal ves Di as de Edu- 
ca ção, em vez de co lo car co mo ga ro to
pro pa gan da um ma ra nhen se que te- 
nha se des ta ca do em al gu ma área,

pre fe riu co lo car um jo vem ho mos se- 
xu al as su mi do fa zen do o pa pel de me- 
ni na. Ago ra, ana li san do fri a men te,
pa ra que is so? Qual a ne ces si da de dis- 
so? É apo lo gia à ho mos se xu a li da de ou
não? La men tá vel es sa si tu a ção na
qual pas sa mos. Na da con tra a op ção
se xu al de al guém. Ago ra que rer obri- 
gar acei ta ção des sa op ção de al guns
co mo re gra e apo lo gia à prá ti ca ho- 
mos se xu al is so não dá pa ra acei tar”,
es cre veu Ro ber to Ro cha na le gen da
do ví deo.

Ape sar da pu bli ca ção ter si do de le- 
ta da, as pa la vras do se na dor fo ram
bas tan te com par ti lha das, in clu si ve
em ou tras re des so ci ais, co mo o Twit- 
ter, on de Ro ber to Ro cha re ce beu inú- 
me ras crí ti cas, sen do acu sa do de ho- 
mo fo bia. Mais tar de, ain da no dia 26,
o po lí ti co ma ra nhen se fez uma no va
pu bli ca ção, afir man do que a crí ti ca
fei ta por ele não era con tra Alex Bri- 
to e, sim, em re la ção à cam pa nha
do go ver no do Ma ra nhão.

“Ho je, 26/10, fiz um post cri ti can do
a pro pa gan da do Go ver no do Ma ra- 
nhão de lan ça men to de uma no va
pla ta for ma edu ca ci o nal pa ra cri an- 
ças. Li co men tá ri os de que eu es ta ria
ofen den do a di gi tal in flu en cer con tra- 
ta da pa ra fa zer a pro pa gan da. Ex cluí o
post pa ra dei xar cla ro que não foi es sa
mi nha in ten ção. Ques ti o nei a pro pa- 
gan da ofi ci al, pois pen so que ca be a
ca da fa mí lia es co lher o mo men to e a
for ma de abor dar o te ma se xu a li da de
com su as cri an ças”, pu bli cou Ro ber to
Ro cha.

Bo ta Pó, que atu al men te acu mu la
qua se meio mi lhão de se gui do res
no Ins ta gram, se pro nun ci ou so bre a
de cla ra ção de Ro ber to Ro cha, atra vés
de uma no ta pu bli ca da no Story de
sua con ta na re de so ci al. Bo ti nha ex- 

pres sou que: “Foi de sa gra dá vel to mar
co nhe ci men to da pu bli ca ção no Ins- 
ta gram de um se na dor da Re pú bli- 
ca ex pon do a mi nha ima gem de for-
ma ve xa tó ria”.

“La men tá vel que um se na dor, de
for ma ras tei ra, uti li ze mi nha fi gu ra,
com ata ques pes so ais, pa ra fa zer crí ti-
cas a ad ver sá ri os po lí ti cos. O tem po
de le se ria me lhor gas to e fa zen do jus
ao al to sa lá rio que o po vo pa ga se ele
es ti ves se de di ca do a bus car so lu ções
pa ra os nú me ros alar man tes de bra si-
lei ros so fren do com a fo me, de sem- 
pre go, ga so li na e no en tan to, pa re ce
mais com pro me ti do com bus car po- 
lê mi cas pa ra seu pro je to po lí ti co”, di- 
vul gou o in flu en ci a dor em no ta.

O se cre tá rio de edu ca ção do Ma ra- 
nhão, Fe li pe Ca ma rão (PT), se po si ci- 
o nou so bre a pu bli ca ção de Ro ber to
Ro cha. No Twit ter, o pe tis ta de cla rou
apoio à Bo ta Pó e afir mou que o in flu- 
en ci a dor foi es co lhi do “pa ra es tre lar a
cam pa nha por es se cri té rio e pe la sua
vi da di nâ mi ca, que ca sa com a pro-
pos ta da pla ta for ma. O mo te da cam-
pa nha é “ vo cê po de es tu dar em qual- 
quer lu gar”. Por que não o es co lhe ría-
mos? Sua ori en ta ção se xu al em na da
fe re a nos sa cam pa nha e o ob je ti vo
de la”.

“Não apro vo a pos tu ra do se na dor
Ro ber to Ro cha. Con vi do, in clu si ve, o
se na dor a nos aju dar, dan do vi si bi li- 
da de em su as re des pa ra o que re al- 
men te im por ta, co mo por exem plo,
di vul gar a pla ta for ma Gon çal ves Di as,
que tem cen te nas de con teú dos edu-
ca ti vos, pro du zi dos por pro fes so res e
pro fis si o nais da re de pú bli ca do Ma- 
ra nhão. So mos um go ver no de to dos e
da di ver si da de. Re pu di a mos to da for- 
ma de in to le rân cia e dis cri mi na ção”,
es cre veu Ca ma rão no Twit ter.

“Lamentável e cruel o posicionamento do senador”
A Se cre ta ria de Es ta do dos Di rei tos

Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (Se- 
dih pop) do Ma ra nhão tam bém emi tiu
uma no ta no Twit ter so bre a pu bli ca- 
ção do tu ca no. “La men tá vel e cru el o
po si ci o na men to do se na dor Ro ber to
Ro cha que des ti la ódio, ho mo fo bia e
trans fó bia con tra uma ado les cen te
ma ra nhen se. Ao in vés de se pre o cu- 
par com os pro ble mas re ais do país
co mo a fo me, a mi sé ria e o de sem pre- 
go, por exem plo, ata ca a cam pa nha da
Edu ca ção MA , que va lo ri za uma das
nos sas per so na gens ma ra nhen ses
ado les cen tes que é des ta que no país
com a sua ar te”, se po si ci o na ram em
no ta.

A Se dih pop aci o nou a De fen so ria
Pú bli ca, Pro cu ra do ria Ge ral do Es ta- 
do e o Mi nis té rio Pú bli co pa ra que
ado tem as me di das ne ces sá ri as so bre
o cri me de trans fó bia co me ti do pe lo
se na dor Ro ber to Ro cha con tra a ado- 
les cen te e in flu en ci a do ra di gi tal, Alex
Bri to, co nhe ci da co mo Bo ta Pó.

Mo vi men to so ci ais LGB TI+ do Ma- 
ra nhão, em con jun to com en ti da des,
as so ci a ções, sin di ca tos, con se lhos e
ONGs pu bli ca ram jun tos uma no ta de
re pú dio ao po si ci o na men to do se na- 
dor. “Va le pon tu ar que a pro mo ção
fei ta pe lo go ver no es ta du al fo ca na
edu ca ção e em pla ta for mas vir tu ais, o
que acer ta tan to na es co lha de uma
pes soa com bas tan te in fluên cia e se- 
gui do res nas re des so ci ais quan to em
de no tar que os es pa ços edu ca ci o nais
de vam ser es pa ços plu rais e com res- 
pei to a di ver si da de”, se po si ci o na ram
atra vés da no ta.

Os ad vo ga dos ma ra nhen ses Thi a go
Vi a na, Lu cas Mo ra es San tos e Igor Fa- 
ri as aci o na ram o Mi nis té rio Pú bli- 
co do Ma ra nhão (MP-MA) pa ra pro- 
ces sar Ro ber to Ro cha pe las pa la vras
con si de ra das LGBT fó bi cas con tra Bo- 
ta Pó.

Thi a go Vi a na, que é mes tre em Di- 
rei to, ex pli ca que em bo ra par la men- 

ta res se jam imu nes, ci vil e pe nal men- 
te, por su as opi niões, pa la vras e vo tos,
es sa prer ro ga ti va não é ab so lu ta. Um
dis cur so de ódio de con teú do ra cis ta
con tra in dí ge nas ou LGB TI fó bi co fei- 
to por um par la men tar não es tá pro- 
te gi do da res pon sa bi li za ção cri mi nal
e cí vel. “No ca so, a re pre sen ta ção con- 
tra o se na dor é um lem bre te que to das
e to dos nós, so bre tu do as au to ri da des
pú bli cas, pre ci sam fa zer crí ti cas sem
res va lar em dis cur so de ódio e res pei- 
tar a ori en ta ção se xu al e iden ti da de
de gê ne ro das pes so as”, afir ma Thi a- 
go.

Já Lu cas Mo ra es, ad vo ga do e mes- 
tre em Di rei tos Hu ma nos, es cla re ce
que co mo to do pro ble ma so ci al de
mag ni tu de es tru tu ral, ou se ja, que faz
par te da es tru tu ra tra di ci o nal da nos- 
sa so ci e da de, a LGB TI fo bia não pre ci- 
sa ser ati va men te pro mo vi da pra con- 
ti nu ar exis tin do e vi ti man do pes so as
co ti di a na men te. “Co mo ela [LGB TI fo- 
bia] es tá ar rai ga da nas nos sas tra di- 
ções e com põe o mun do co mo nos sos
an te pas sa dos nos apre sen ta ram, é fá- 
cil que ela pas se des per ce bi da por
aque les que não são o al vo pri mei ro
da vi o lên cia que ela en se ja”, afir ma
Lu cas.

“Por is so é tão cru ci al de nun ci ar,
pro cu rar res pon sa bi li zar cul pa dos e
de mar car po si ções an tiLGB TI FÓ BI- 
CAS, tan to pa ra a co mu ni da de LGB- 
TI+ quan to pa ra os ali a dos: por que is- 
so sin gu la ri za e cha ma aten ção pa ra

com por ta men tos vi o len tos e abu si- 
vos que, por se rem tão an ti gos quan to
o mun do po de ri am pas sar des per ce- 
bi dos aos olhos de mui ta gen te”, fi na- 
li za.

Já Igor Fa ri as, pre si den te da Co mis- 
são da Di ver si da de Se xu al e de Gê ne- 
ro da OAB-MA (Or dem dos Ad vo ga- 
dos do Bra sil no Ma ra nhão) afir ma
que a ini ci a ti va de de nún cia é o pri- 
mei ro pas so pa ra se com ba ter a re a li- 
da de LGBT fó bi ca e pa ra se pu nir o
agres sor, in de pen den te de quem se ja.
O res pei to à po pu la ção LGBTQIA+ é
um de ver de to das as pes so as, so bre-
tu do de nos sos re pre sen tan tes po lí ti- 
cos. “O com ba te à LGBT fo bia é, cer ta-
men te, um pro ces so am plo e de to- 
dos, que não de ve ser en ca ra do co mo
uma ten ta ti va de so bre po si ção so ci al.
O que bus ca mos é a li ber da de de po- 
der mos exis tir e de ser mos quem so- 
mos, bem co mo a cons tru ção de es pa-
ços so ci ais mais con dig nos, di ver sos e
in clu si vos”, ex pli ca Igor.

Ou tros po lí ti cos e ce le bri da des
tam bém se ma ni fes ta ram em re pú dio
à pu bli ca ção de Ro ber to Ro cha so- 
bre Bo ta Pó. A ad vo ga da e in flu en ci a-
do ra di gi tal, Thaynara OG, pu bli cou
um Story em sua con ta no Ins ta gram,
de sa ba fan do so bre a ati tu de do se na- 
dor. “Es ses co men tá ri os ho mo fó bi cos
dis far ça dos de opi nião ma chu cam
mui to. Ain da mais quan do vem de al- 
guém que ‘tá’ ali ‘pra’ re pre sen tar seu
po vo”, ex pres sou Thay.

O de pu ta do fe de ral Du ar te Jr tam- 
bém se so li da ri zou com Bo ta Pó, afir-
man do que ela é uma cri an ça co mo
qual quer ou tra e cha mou a aten ção
do tu ca no.

“A se xu a li za ção da cam pa nha vem
de adul tos ig no ran tes e pre con cei tu o-
sos, que ado tam a ve lha po lí ti ca da se- 
gre ga ção. Meu to tal re pú dio ao se na- 
dor ho mo fó bi co!”, ex pres sou Du ar te.

Car rei ra da Can to ra

Em São Luís

LUTO NA MÚSICA

Marília Mendonça morre
em queda de avião

A CANTORA TINHA APENAS 26 ANOS E CARREIRA DE SUCESSO

A can to ra ser ta ne ja Ma rí lia Men don ça mor reu na sex- 
ta-fei ra (05) em um aci den te aé reo. O avião de pe que no
por te caiu per to de uma ca cho ei ra na ser ra de Ca ra tin- 
ga, in te ri or de Mi nas Ge rais.

O bi mo tor Be e ch Air craft, da PEC Tá xi Aé reo,
de Goiás pos suía ca pa ci da de pa ra seis pas sa gei ros. Por
meio de no ta, bom bei ros in for ma ram que o cha ma- 
do de so cor ro che gou por vol ta das 15h30. Uma equi pe
do Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu)
aten deu à ocor rên cia.

Além da can to ra, mais qua tro pes so as mor re ram no
aci den te.

Ma rí lia Di as Men don ça nas ceu em Cris ti a nó po lis
(GO) em 22 de ju lho de 1995. O pri mei ro EP, que le va seu
no me, foi lan ça do em 2014, e já ti nha mú si cas co mo “Alô
Por tei ro” e “Sen ti men to Lou co”. Ma rí lia Men don ça vi- 
rou íco ne do fe mi ne jo em 2016, com hits co mo “In fi el” e
“Eu sei de cor”. An tes, ela já era com po si to ra de su ces sos
do ser ta ne jo.

A che ga da da can to ra ao mer ca do acon te ceu no mes- 
mo mo men to de ou tras du plas, co mo Mai a ra e Ma rai sa
e Si mo ne e Si ma ria.

No ano se guin te, Ma rí lia lan çou o DVD “Re a li da de”,
ao vi vo gra va do em Ma naus, com ou tros su ces sos co mo
“Aman te não tem lar”, “Eu Sei de Cor” e “De Quem é a
Cul pa”.

Em 2018, a can to ra re a li zou um show sur pre sa em
São Luís com o pro je to “Te ve jo em to dos os Can tos”, em
que es co lhia ci da des bra si lei ras pa ra fa zer um poc ket-
show sur pre sa e gra var cli pes nes tas apre sen ta ções,
além de di vul gar o hit Ciu mei ra. Com en tra da gra tui ta, o
show atraiu uma mul ti dão no Cen tro His tó ri co.

SARAU RICOCHORO COMVIDA

Jhoie Araújo retorna aos
palcos neste sábado

O CANTOR DIVIDE O PALCO COM A CANTORA  LENA GARCIA.

“Es tou mui to fe liz pe lo con vi te. O Ri co Cho ro Com Vi- 
da, além de ter se tor na do um even to ne ces sá rio pa ra o
ca len dá rio de São Luís, é um im por tan te mar co co mo
di fu sor de cul tu ra e ar tis tas ma ra nhen ses. O pro je to es tá
me per mi tin do can tar um re per tó rio que gos to mui to e
qua se não te nho opor tu ni da de de apre sen tar, por con ta
das pro po si ções dos lo cais e even tos que me dis po nho a
can tar pra ga nhar a vi da”. O de poi men to é do can tor
Jhoie Araú jo, um dos con vi da dos do sa rau Ri co Cho ro
Com Vi da que acon te ce nes te sá ba do (6), às 17h30, no
jar dim do Mu seu His tó ri co e Ar tís ti co do Ma ra nhão
(MHAM, Rua do Sol, 302, Cen tro). 

Ele di vi de o pal co com a can to ra e com po si to ra Le na
Gar cia e os dois te rão co mo an fi trião o Re gi o nal Ca ço ei- 
ra, for ma do por Wen dell Cos me (ca va qui nho e ban do- 
lim), Ti a go Fer nan des (vi o lão se te cor das), Wan der son
Sil va (per cus são) e Vi tor Mon tei ro (flau ta). O dj da noi te
é Vic tor Hu go. O even to tem en tra da fran ca, de ven do ser
ob ser va das as nor mas de se gu ran ça sa ni tá ria vi gen tes.
O uso de más ca ra é obri ga tó rio.

Jhoie adi an ta, mas sem en tre gar, o que es tá pre pa ran- 
do em ter mos de re per tó rio, pa ra a apre sen ta ção: “reu ni
ca ções que gos to de can tar e me le vam pra lu ga res e ce- 
nas di ver sas, um pa no ra ma que vai de Ce sar Tei xei ra,
pas sa por Car to la e de sem bo ca em “Kumbaya”, que é
uma mú si ca do meu ami go Sfa nio que ti ve uma gran de
fe li ci da de em gra var com a mi nha ban da Ba ré de Cas- 
co”.

As três edi ções do sa rau Ri co Cho ro Com Vi da em 2021
fo ram ga ran ti das por meio da emen da par la men tar
39210011 OGU 2021, des ti na da pe lo de pu ta do fe de ral
Bi ra do Pin da ré à Pre fei tu ra Mu ni ci pal de São Luís, atra- 
vés da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Cul tu ra (Se cult).

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Brasil de Pelotas tem o ataque menos positivo da Série B, onde ocupa a lanterna, está
rebaixado e vem a São Luís apenas cumprir tabela neste domingo, no Estádio Castelão

SÉRIE B

Sampaio recebe o
pior de todos
NERES PINTO

E
s ta ci o na do nos 40 pon tos 
nes ta Sé rie B do Cam pe o na to 
Bra si lei ro,  o Sam paio Cor rêa 
te rá nes te do min go mais uma 

opor tu ni da de pa ra fu gir do  ris co de 
en trar na zo na de re bai xa men to nes ta 
Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. O 
Tri co lor vai en fren tar o Bra sil de Pe lo- 
tas-RS, úl ti mo co lo ca do nes ta com pe- 
ti ção, em jo go mar ca do pa ra o Cas te- 
lão, às 18h15.

O ad ver sá rio da equi pe ma ra nhen- 
se, que não tem mais chan ces ma te- 
má ti cas de es ca par da de go la, é tam- 
bém o pi or en tre os 20 dis pu tan tes. 
Seu ata que é o mais ine fi ci en te e ba- 
lan çou as re des ape nas 21 ve zes. En- 
quan to is so, a de fe sa so freu 42 gols, 
es tan do en tre as mais va za das. Em 33 
jo gos, o Bra sil-RS fez ape nas 23 pon- 
tos e ob te ve 4 vi tó ri as, 11 em pa tes e 18 
der ro tas. O apro vei ta men to ge ral é de 
23%.

O Sam paio Cor rêa, que che gou a 
fa zer uma das me lho res cam pa nhas 
do pri mei ro tur no, on de ter mi nou em 
quin to lu gar, com 30 pon tos, tem ho je 
o pi or apro vei ta men to do se gun do 
tur no. As du as úni cas vi tó ri as no re- 
tur no fo ram di an te do CSA (2 a 0) em 
agos to, e Vas co no dia 9 de ou tu bro, no 
Cas te lão, por 1 a 0, gol de Alan Go dói 
no se gun do tem po. Já o Bra sil de Pe lo- 
tas, na úl ti ma opor tu ni da de que jo- 
gou em ca sa, ba teu o Náu ti co-PE por 
3 a 2, e fo ra de seus do mí ni os ob te ve 
um hon ro so em pa te com o Vas co por 
1 a 1, em São Ja nuá rio, no dia 3 de se- 
tem bro.

Ar bi tra gem

SAMPAIO CORRÊA VEM DE MAIS  UMA DERROTA NA SÉRIE B, NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA

Uma vi tó ria so bre o Bra sil dei xa o 
Sam paio ali vi a do e po den do es ca par 
até com mais um em pa te con tra o Vi la 
No va-GO, mar ca do pa ra o Cas te- 
lão.  Pa ra es ta par ti da de ama nhã, o 
téc ni co João Bri gat ti já po de rá con tar 
com o vo lan te Fer rei ra, que cum priu 
sus pen são pe lo ter cei ro car tão ama- 
re lo. Há tam bém es pe ran ças no re tor- 
no de Wat son (la te ral-di rei to), Eloir e 
Nád son (meio-cam pis tas),  que não 
es ti ve ram em cam po na der ro ta por 1 
a 0 pa ra o CRB,  de vi do a le sões. No 
ata que, é qua se cer ta a vol ta de Pi- 
men ti nha, tam bém au sen te no jo go 
an te ri or, com can sa ço mus cu lar.

So men te on tem à tar de a de le ga ção 
re tor nou de Ma ceió pa ra São Luís e 
ho je te rá um trei na men to no CT Jo sé 
Car los Ma ci ei ra, quan do a co mis são 

téc ni ca fi ca rá sa ben do quais os atle tas 
que po de rão ser re la ci o na dos.

Na úl ti ma vez que es te ve em São 
Luís, no dia 27 de no vem bro de 2020, 
o Bra sil ven ceu por 1 a 0, mas nes te 
ano de 2021, no 1º tur no, o Tri co lor foi 
a Pe lo tas e ga nhou por 2 a1, no dia 31 
de ju lho.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol (CBF) es ca lou pa ra api tar a par ti- 
da Sam paio x Bra sil-RS, Ti a go Nas ci- 
men to dos San tos (PE), ten do co mo 
as sis ten tes Ri car do Be zer ra Chi an ca e 
Bru no Cé sar Cha ves Vi ei ra, tam bém 
per nam bu ca nos. Otá vio Jo sé de Araú- 
jo Ne to (MA) se rá o quar to ár bi tro e no 
VAR es ta rá Gil ber to Cas tro Jú ni or 
(PE).

ARREPENDIMENTO?

Crefisa não vai mais emprestar dinheiro ao Verdão

ROBERTO LAMACCHIA, DONO DA CREFISA, DIZ QUE SE ARREPENDE DE TER EMPRESTADO DINHEIRO PARA COMPRA DE JOGADORES

O pro pri e tá rio da Cre fi sa, Jo sé Ro- 
ber to La mac chia, se or gu lha da re la- 
ção com o Pal mei ras, mas diz que se
ar re pen de de ter em pres ta do di nhei ro
pa ra com pra de jo ga do res.

Va le en ten der. A em pre sa de cré di- 
to pes so al re no vou o con tra to de pa- 
tro cí nio com o clu be de co ra ção de
seu pro pri e tá rio por três anos. Pa re ce
ha ver con fli to de in te res ses no fa to de
a pre si den te da fi nan cei ra, Lei la Pe rei- 
ra, de ve ser tam bém pre si den te do
clu be a par tir de de zem bro. Es te blog
jul ga que há.

La mac chia sus ten ta que não há e
pro me te que Lei la Pe rei ra, pre si den te
da em pre sa que fun dou, fa rá a ges tão
mais trans pa ren te da his tó ria do clu- 
be. Mas diz que se ar re pen de de uma
re la ção: o em prés ti mo.

En tre 2016 e 2017, a Cre fi sa fez
apor tes fi nan cei ros pa ra con tra tar jo- 
ga do res ou am pli ar con tra tos de atle- 
tas co mo Bor ja, Ví tor Hu go, Guer ra e
Du du. 

Ao to do, fo ram R$ 170 mi lhões. Em
2017, a Re cei ta Fe de ral in ves ti gou a
re la ção e mul tou a Cre fi sa em R$ 30
mi lhões, apro xi ma da men te.

O pre si den te do clu be, Mau rí cio
Ga li ot te, le vou o ca so ao Con se lho
De li be ra ti vo e pe diu a trans for ma ção
das ope ra ções, ca ta lo ga das co mo
pro pri e da des de mar ke ting, vi ras sem
em prés ti mos a se rem pa gos pe lo clu- 
be e que cons tas sem na con ta bi li da de
do Pal mei ras.

As sim es tá. La mac chia diz que o
em prés ti mo es tá atu al men te em R$
130 mi lhões, apro xi ma da men te. Den- 

tro do clu be, fa la-se em nú me ros pró- 
xi mos a R$ 160 mi lhões (de pois da pu- 
bli ca ção, o Pal mei ras in for mou ofi ci- 
al men te que o va lor atu a li za do é de R$
132 mi lhões). “A Cre fi sa já in je tou no
Pal mei ras mais de R$ 1 bi lhão en tre
pa tro cí nio e prê mi os. O que in ves ti-
mos em um ano dá pa ra pa gar a dí vi-
da. A Cre fi sa não vai mais em pres tar
di nhei ro. Eu me ar re pen do”, dis se Jo- 
sé Ro ber to La mac chia, em con ver sa
te lefô ni ca com es te co lu nis ta.
É, de fa to, o mai or con tra to de pa tro- 
cí nio da Amé ri ca do Sul.

Is to não com pro me te em na da o
con tra to de pa tro cí nio, re cém-re no-
va do por três anos, pe río do equi va-
len te ao do pri mei ro man da to de Lei la
Pe rei ra, se con fir ma da a elei ção no
pró xi mo dia 20 de no vem bro.

Bri ga

Pon tu a ções

Cál cu lo

Re bai xa dos

Qua tro cam peões

Re gis tro

Elei ções

Co pa FMF

Ven cer
A tor ci da do Sam paio Cor rêa nun ca pas sou por um

mo men to de tan ta an si e da de nes te Cam pe o na to Bra si- 
lei ro co mo ago ra. Or gu lho sos pe la cam pa nha do 1º tur- 
no, ao pon to de so nhar com o aces so à di vi são de eli te,
ho je os bo li vi a nos so frem com o in su ces so nes ta fa se
mais im por tan te da com pe ti ção, e ago ra re zam pa ra que
pe lo me nos uma vi tó ria acon te ça, a fim do ti me sair do
su fo co e do ris co imi nen te de en trar na zo na de re bai xa- 
men to. De tan to co le ci o nar fra cas sos, o tor ce dor apos ta
nu ma vi tó ria so bre o úl ti mo co lo ca do da com pe ti ção, o
Bra sil de Pe lo tas, equi pe de pi or cam pa nha, que vem a
São Luís “ape nas pas se ar”, pois já não tem mais ne nhu- 
ma pre ten são. É pre ci so, no en tan to, que a an si e da de
não pas se das ar qui ban ca das pa ra o gra ma do de jo go. O
Sam paio, mes mo não ten do uma gran de equi pe, po de
sim, ti rar pro vei to des ta si tu a ção, mas ne ces si ta de cal- 
ma, gar ra e prin ci pal men te or ga ni za ção tá ti ca pa ra
atin gir seu ob je ti vo.

Se o Tri co lor en trar em cam po ape nas com a von ta de
de ven cer, po de tor nar a si tu a ção bem mais di fí cil do
que se ima gi na. O ti me gaú cho, re al men te não tem mais
na da a per der, mas é aí que mo ra o pe ri go.

O re pre sen tan te ma ra nhen se não po de, de for ma al- 
gu ma, re pe tir os er ros que vêm co me ten do ao lon go
des ta dis pu ta na ci o nal. No jo go di an te do CRB, os equí- 
vo cos au men ta ram, ape sar da mu dan ça no co man do
téc ni co.

É ver da de que o ti me pre ci sa ata car pa ra fa zer o re sul- 
ta do, mas é bom es tar pre pa ra do pa ra os pe ri go sos con- 
tra gol pes que cer ta men te es tão pre pa ra dos pe lo ad ver- 
sá rio. O Sam paio é fa vo ri to, po rém, se en trar em cam po
achan do que já ga nhou o jo go e que te rá pre sa fá cil pe la
fren te, po de se ar re pen der. Não é is so que de se ja mos,
até por que chan ce mai or o Tri co lor não te rá mais até o
tér mi no des ta Se gun do na.

Fal tan do cin co jo gos pa ra ca da par ti ci pan te, ape nas
seis clu bes bri gam pe lo aces so à Sé rie A 2022, na cam pa- 
nha que re a li zam nes ta Sé rie B: Co ri ti ba-PR, Bo ta fo go-
RJ e Avaí-SC têm mai o res chan ces, além do Goiás que fe- 
cha o G4, e o CRB, que ter mi nou a ro da da em quin to. O
Gua ra ni me lho rou sua po si ção na ta be la de clas si fi ca- 
ção e pas sou a ser mais um con cor ren te ao aces so. Es ta é
a pre vi são do ma te má ti co Ma no el Mar tins.

Nos úl ti mos dois anos (2020 e 2019), ti ve mos o pri- 
mei ro co lo ca do da sé rie B com mais de 70 pon tos, e o 4º
co lo ca do com 61. Em 2019, o Bra gan ti no foi o pri mei ro
com 75; Sport 58; Co ri ti ba 66; e Atlé ti co de Goiás 62 pon- 
tos. Ano pas sa do, Cha pe co en se e Amé ri ca Mi nei ro mar- 
ca ram 73 pon tos. Ju ven tu de-RS e Cui a bá fe cha ram com
61 o aces so à Sé rie B de 2021.

Pro va vel men te, os qua tro clu bes que te rão aces so à
Sé rie A de 2022 não che ga rão à mar ca de mais de 70 pon- 
tos, co mo acon te ceu nos dois anos. Po de re mos ter os
clas si fi ca dos com uma di fe ren ça mí ni ma en tre os qua- 
tro, bem di fe ren te do ano pas sa do, quan do o pri mei ro e
se gun do co lo ca dos fi ze ram 73, ter cei ro e quar to 71, is to
é, 12 pon tos a me nos, acres cen ta Mar tins.

Na par te de bai xo, o Bra sil de Pe lo tas já es tá en tre os
re bai xa dos pa ra a Sé rie C de 2022. Vi tó ria-BA e Con fi an- 
ça-SE tam bém es tão em pe ri go. Os nú me ros in di cam
que te re mos um re bai xa do com du as de ze nas de pon tos
con se gui dos (Bra sil de Pe lo tas), dois na ca sa das três de- 
ze nas (Vi tó ria e Con fi an ça) ou três na ca sa das três de ze- 
nas (Vi tó ria, Con fi an ça e Brus que ou Pon te Pre ta). Ca so
Brus que e Pon te con si gam ul tra pas sar as qua tro de ze- 
nas de pon tos, o 17º co lo ca do, is to é, o pri mei ro re bai xa- 
do, te rá a mar ca dos 42 pon tos.

En tre os con cor ren tes ao tí tu lo de cam peão da sé rie B
da pre sen te tem po ra da, te mos qua tro clu bes que já le- 
van ta ram o tí tu lo: Co ri ti ba, em 2007 e 2010; Vas co em
2009; Goiás 2012, e Bo ta fo go 2015. Por tu gue sa-SP e Join- 
vil le-PR já fo ram cam peões da B, po rém, nun ca mais
par ti ci pa ram da com pe ti ção.

As elei ções pa ra es co lha da no va di re to ria do Mo to es- 
tão con fir ma das par o pró xi mo dia 10. Até on tem, ape- 
nas a cha pa li de ra da pe lo de pu ta do Yglésio es ta va ins- 
cri ta. O vi ce é Edu ar do Ma ci el. O pra zo ter mi na nes te sá- 
ba do, 6.

No Sam paio Cor rêa, ocor re a elei ção dos con se lhos
de li be ra ti vo e fis cal. De pois dis so se rá fi xa da a da ta da
es co lha do pre si den te do Con se lho Di re tor, quan do Sér- 
gio Fro ta se rá no va men te acla ma do. Ne nhu ma no vi da- 
de. Po de ser o úl ti mo man da to de Fro ta, que pre ten de
sair quan do su bir a equi pe pa ra a Sé rie A do Bra si lei ro.
Quan do?

O ca len dá rio do fu te bol ma ra nhen se vai pros se guir
nes te fi nal de tem po ra da com a Co pa FMF, úl ti ma com- 
pe ti ção ofi ci al da en ti da de. Os jo gos co me çam dia 26 e
se es ten dem até a pri mei ra quin ze na de de zem bro. 

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro
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PAU LO PON TES
Fo tos: Mar cos Cal das

63 ca se bres no lo cal

DPE-MA no ca so

Incêndio na Ponte

Os sobreviventes
da vida e do fogo

D
es trui ção, per das, des ca so, vi das e his tó ri as.
Es tas pa la vras tra du zem a re a li da de dos mo- 
ra do res dos ca se bres ins ta la dos em bai xo da
Pon te Jo sé Sarney, mais co nhe ci da co mo

“Pon te do São Fran cis co”, em São Luís. Es tas pes so as,
além de vi ve rem de for ma in sa lu bre, so bre vi ve ram à um
in cên dio du ran te a ma dru ga da da úl ti ma sex ta-fei ra (5),
on de saí ram ile sas, sem ne nhum fe ri men to fí si co, mas
com mui tos ma chu ca dos emo ci o nais.

O que res tou pa ra a mai o ria dos ci da dãos que ha bi ta- 
vam nas 12 mo ra di as in cen di a das, fo ram ape nas des tro- 
ços de seus la res, que fo ram to tal men te to ma dos pe lo
fo go. Edi la ne Sou sa, de 22 anos, uma das mo ra do ras
atin gi das pe lo in cên dio, con ta, com mui ta tris te za, que
o aci den te acon te ceu no co me ço da ma nhã, por vol ta
das 5h, ho rá rio em que os mo ra do res do lo cal sa em pa ra
bus car água di a ri a men te.

A jo vem, de 22 anos, ago ra, car re ga um olhar bai xo,
sem es pe ran ça, e não sa be pa ra on de vai com sua ami ga,
que mo ra jun to com ela. Ape sar do Cen tro de Re fe rên cia
de As sis tên cia So ci al (CRAS) ter ofe re ci do um abri go
tem po rá rio pa ra os mo ra do res, Edi la ne e sua ami ga pre- 
fe rem não ir. “Ain da não sei pa ra on de nós va mos, pre ci- 
sa mos de um lo cal pa ra dor mir de ho je pa ra ama nhã, e
de pois, não fa ço ideia pa ra on de ire mos”, re la va a jo- 
vem.

Ain da não sei pa ra on de nós va mos,

pre ci sa mos de um lo cal pa ra dor mir

de ho je pa ra ama nhã, e de pois, não

fa ço ideia pa ra on de ire mos

Edi la ne e sua ami ga es tão de sem pre gas. Quan do

ques ti o na das so bre co mo se sus ten tam fi nan cei ra men- 
te, as jo vens res pon dem: “do que apa re cer, o que ti ver
que fa zer gen te faz”. Ou tros mo ra do res do lo cal vi vem
na mes ma si tu a ção, não tem um em pre go fi xo, ga nham
di nhei ro co mo po dem, apro vei tan do as opor tu ni da des
que sur gem. Um de les é Mar ce lo, que não re ve lou o so- 
bre no me. Ele tra ba lha co mo pin tor e tem 35 anos.

O ca se bre on de mo ra não foi atin gi do pe lo in cên dio,
mas o me do e a in se gu ran ça es tão pre sen tes. Se gun do o
mo ra dor do in sa lu bre lo cal, o in cên dio po de ter si do
cau sa do por um cur to cir cui to, na úni ca re de elé tri ca,
ins ta la da atra vés de “ga to” (fa mo sa ins ta la ção elé tri ca
que não pas sa por me di ção e afe ri ção da con ces si o ná ria
res pon sá vel por dis tri buir ener gia elé tri ca ao es ta do ou
mu ni cí pio).

Co mo par te dos ou tros mo ra do res que não ti ve ram
seus ca se bres atin gi dos, não foi ofe re ci do pa ra Mar ce lo
o abri go tem po rá rio. A re cla ma ção das pes so as que vão
con ti nu ar no lo cal, é que não se rá pos sí vel uti li zar a
ener gia elé tri ca por me do de um no vo cur to cir cui to, e
te rão que fi car sem uti li zar os pou cos ele tro do més ti cos
que pos su em, co mo por exem plo, um sim ples ven ti la- 
dor pa ra não pas sar ca lor en quan to dor mem. “E nós que
va mos fi car aqui? Não te mos pa ra on de ir, se acon te ce

de no vo, nós va mos ser pre ju di ca dos. Pre ci sa mos de um
pa re cer se va mos pa ra ou tro lu gar ou só os ou tros se rão
be ne fi ci a dos”, ques ti o nou Mar ce lo.

E nós que va mos fi car aqui? Não

te mos pa ra on de ir, se acon te ce de

no vo, nós va mos ser pre ju di ca dos.

Pre ci sa mos de um pa re cer se va mos

pa ra ou tro lu gar ou só os ou tros

se rão be ne fi ci a dos

A pe que na vi la, co mo os mo ra do res de no mi nam o lo- 
cal on de mo ram, con tém 27 ca se bres, com de ze nas de
pes so as mo ran do no lo cal. No in cên dio, 12 fo ram con- 
su mi dos pe las cha mas, e es tas pes so as se rão as sis ti das
pe lo alu guel so ci al em São Luís.

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão
(DPE/MA) es tá atu an do no ca so das pes so as que ti ve- 
ram os ca se bres quei ma dos e se pro nun ci ou atra vés de
no ta. Con fi ra na ín te gra.

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão
(DPE/MA) es tá acom pa nhan do, na ma nhã des ta sex ta-
fei ra (5), as fa mí li as que vi vem em ca se bres de bai xo da
Pon te Jo sé Sarney, mais co nhe ci da co mo Pon te do São
Fran cis co. 

As fa mí li as fo ram sur pre en di das nas pri mei ras ho ras
da ma nhã por um in cên dio. Ape sar da mag ni tu de das
cha mas que con su mi ram com ple ta men te os ca se bres fei- 
tos de PVC e ma dei ra, não hou ve fe ri dos.

As equi pes do Nú cleo de Mo ra dia e De fe sa Fun diá ria e
do Nú cleo de Di rei tos Hu ma nos da DPE/MA se des lo ca- 
ram até o lo cal pa ra ou vir as fa mí li as e ar ti cu lar a ado- 
ção de pro vi dên ci as por par te dos ór gãos com pe ten tes es- 
ta du ais e mu ni ci pais. 

Por meio do Nú cleo de Mo ra dia, a De fen so ria já acom- 
pa nha cer ca de 60 fa mí li as que vi vem no lo cal e vem re- 
que ren do ao Mu ni cí pio a in clu são des sas pes so as em
pro gra mas de alu guel so ci al e uma so lu ção de fi ni ti va,
co mo o en ca mi nha men to das pes so as a um pro gra ma
ha bi ta ci o nal. 

No úl ti mo dia 26, o de fen sor pú bli co Mar cus Pa trí cio
So a res Mon tei ro par ti ci pou de uma reu nião com re pre- 
sen tan tes da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Ur ba nis mo e Ha bi- 
ta ção (Se murh) pa ra dis cu tir a si tu a ção das fa mí li as que
vi vem nos ca se bres. Na opor tu ni da de, o Mu ni cí pio se
com pro me teu a ten tar in cluir a área em um pro gra ma de
re vi ta li za ção e bus car so lu ções ha bi ta ci o nais.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro
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O empresário Pedro Teles, irmão do prefeito de Barra do Corda, Rigo Teles, foi preso por
ser mandante do assassinato de líder comunitário "Miguelzinho", em 1998

Do cu men tos ne ces sá ri os

• Cer ti dão de nas ci men to
• Cer ti dão de ca sa men to
• CPF
• Car tei ra de Iden ti da de (RG)
• Car tei ra de Tra ba lho
• Tí tu lo de Elei tor
• Com pro van te de en de re ço (con ta
de água ou luz)

BARRA DO CORDA

Irmão de prefeito é
preso por homicídio

O jul ga men to em 2013

U
m man da do de pri são con- 
de na tó ria foi cum pri do pe- 
la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão 
con tra um ho mem acu sa do 

de ser o man dan te da mor te do lí der 
co mu ni tá rio Mi guel Pe rei ra Araú jo, 
co nhe ci do co mo “Mi guel zi nho”, na 
ci da de de Bar ra do Cor da. O cri me 
acon te ceu em 1998. Pe dro Te les é fi lho 
do ex-pre fei to Nen zim e ir mão do au- 
tu al pre fei to da ci da de.

Se gun do o De par ta men to de Com- 
ba te ao Cri me Or ga ni za do (DC- 
CO/SEIC), o con de na do já ha via si do 
pre so pe lo mes mo de par ta men to no 
ano de 2019 pe lo mes mo cri me, mas 
te ve o man da do de pri são re vo ga do 
em ra zão de não ter si do ex pe di do pe- 
lo juí zo com pe ten te.

Des sa vez, um man da do de pri são 
de fi ni ti va foi ex pe di do pe la 1ª Va ra de 
Bar ra do Cor da e após os pro ce di men- 
tos de pra xe, o pre so foi en ca mi nha do 
pa ra a Cen tral de Inqué ri tos e Cus tó- 
dia de São Luís on de de ve fo car à dis- 
po si ção do Po der Ju di ciá rio.

O man da do de pri são con de na tó- 
rio foi cum pri do con tra o em pre sá rio 
Pe dro Al ber to Te les de Sou sa, na tar de 
da úl ti ma quin ta-fei ra (4), em Bar ra 
do Cor da, mu ni cí pio dis tan te 447 km 
de São Luís. Ain da se gun do a Po lí cia 
Ci vil, des sa vez, um man da do de pri- 
são de fi ni ti va foi ex pe di do pe la 1ª Va- 
ra de Bar ra do Cor da e, após os pro ce- 
di men tos de pra xe, o pre so foi en ca- 
mi nha do pa ra a Cen tral de Inqué ri tos 
e Cus tó dia de São Luís on de de ve fo- 
car à dis po si ção do Po der Ju di ciá rio.

O Tri bu nal do Jú ri con de nou, no

PEDRO TELES FOI PRESO EM OPERAÇÃO DE POLICIAIS DO DCCO/SEIC DA POLÍCIA CIVIL

dia 5 de mar ço de 2013, o em pre sá rio 
Pe dro Al ber to Te les de Sou sa a 21 anos 
de re clu são, pe la mor te do lí der co- 
mu ni tá rio Mi guel Pe rei ra Araú jo, o 
Mi guel zi nho, as sas si na do em 1998, 
na ci da de de Bar ra do Cor da, in te ri or 
do Ma ra nhão. Na mes ma ses são fo- 
ram con de na dos a 17 anos e seis me- 
ses de re clu são os la vra do res Moi sés 
Ale xan dre Pe rei ra e Rai mun do Pe rei ra 
de Oli vei ra, exe cu to res do cri me.

O jul ga men to, que ocor re ria na Co- 
mar ca de Bar ra do Cor da, em abril do 
ano pas sa do, foi trans fe ri do pa ra a ca- 
pi tal após pe di do de de sa fo ra men to 
fei to ao Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão pe la de fe sa dos acu sa dos Moi sés 
Ale xan dre e Rai mun do Pe rei ra.

Du ran te o in ter ro ga tó rio no jú ri 
po pu lar, Moi sés Ale xan dre e Rai mun- 

do Pe rei ra dis se ram ter con fes sa do o 
cri me por que es ta vam ar re pen di dos. 
Eles tam bém con ta ram que fo ram 
con tra ta dos por uma pes soa, a man- 
do do em pre sá rio Pe dro Te les, pa ra 
as sas si nar o lí der co mu ni tá rio, por R$ 
3 mil, cu jo pa ga men to foi di vi di do en- 
tre os dois la vra do res.

O em pre sá rio ne gou a par ti ci pa ção 
no cri me.

Se gun do a de nún cia do Mi nis té rio 
Pú bli co, na noi te de 24 de abril de 
1998, em Bar ra do Cor da, Moi sés Ale- 
xan dre e Rai mun do Pe rei ra fo ram até 
a por ta da ca sa on de a ví ti ma es ta va 
hos pe da da e a ma ta ram com ti ros de 
re vól ver, sem Mi guel Pe rei ra Araú jo 
fa zer qual quer pro vo ca ção con tra os 
acu sa dos que tam bém mo ram na- 
que le mu ni cí pio.

30 DE NOVEMBRO

Prazo para atualização do CadÚnico é prorrogado

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal da Cri an ça e
As sis tên cia So ci al (Sem cas), pror ro- 
gou até o dia 30 de no vem bro, o pra zo
pa ra atu a li za ção de da dos do Ca das- 
tro Úni co (Ca dÚ ni co). 

Quem ain da não re a li zou as al te ra- 
ções de ve pro cu rar um dos 20 Cen tros
de Re fe rên cia de As sis tên cia So ci al
(Cras), de acor do com o bair ro on de
re si de, de se gun da a sex ta-fei ra, das 8
às 17h.

De acor do com a se cre tá ria da
Sem cas, Ro sân ge la Ber tol do, o pra zo
foi pror ro ga do pa ra as se gu rar que to- 
dos os be ne fi ciá ri os pos sam ir a um
dos Cras fa zer a atu a li za ção dos da- 
dos. “A Pre fei tu ra es tá es ten den do o
pra zo pa ra que as pes so as não dei xem
de fa zer a atu a li za ção das in for ma- 

Ú

ções do Ca das tro Úni co. Es ta mos com
to dos os Cras fun ci o nan do e aqui fa ço
um ape lo pa ra que não es pe rem a úl ti- 
ma se ma na de no vem bro pa ra bus car
o Cras mais pró xi mo de sua re si dên- 
cia”, dis se a se cre tá ria da Sem cas, Ro- 
sân ge la Ber tol do.

Quem não fi zer a atu a li za ção do ca- 
das tro, en tre ou tras per das, po de dei- 
xar de re ce ber o Au xí lio Bra sil, além de
ou tros be ne fí ci os so ci ais. A atu a li za- 
ção ca das tral de ve acon te cer de for- 
ma con tí nua pa ra ga ran tir a qua li da- 
de dos da dos, bem co mo, que as in for- 
ma ções re gis tra das na ba se do Ca das- 
tro Úni co es te jam sem pre de acor do
com a re a li da de das fa mí li as.

É im por tan te res sal tar que a atu a li- 
za ção de ve ser fei ta sem pre que hou- 
ver al te ra ção nas in for ma ções es pe cí- 

fi cas da fa mí lia, co mo com po si ção fa-
mi li ar, en de re ço, ren da, do cu men ta-
ção do res pon sá vel fa mi li ar e sé rie es-
co lar, em ca so de mu dan ça de es co la
das cri an ças e ado les cen tes. De ve ser
fei ta ain da, no pra zo má xi mo de dois
anos, con ta dos da da ta da úl ti ma en- 
tre vis ta.

Pa ra a atu a li za ção é ne ces sá rio le- 
var os se guin tes do cu men tos:

CON TRO LE FI NAN CEI RO

Sai ba co mo
pre pa rar o seu bol so
du ran te o fim do ano

As des pe sas de fim de ano cos tu mam tra zer gran des
gas tos pa ra as fa mí li as. Is so por que as fé ri as es co la res,
jun to com as fes tas de fim de ano, tra zem gas tos com
pre sen tes dos ami gos ocul tos da fa mí lia, do tra ba lho,
dos cír cu los de ami za de, bem co mo vi a gens e fes tas.

To das es sas si tu a ções fa zem com que as des pe sas de
fim de ano se jam, nor mal men te, bas tan te al tas. Além
dis so, no iní cio do ano se guin te vêm os gas tos com ma- 
trí cu las, ma te ri al es co lar, uni for mes, IP TU e IP VA.

Por is so, sem pla ne ja men to, as dí vi das po dem co me- 
çar ou vol tar a apa re cer. E nin guém quer co me çar o ano
acu mu lan do pen dên ci as, cer to? En tão, es sa é a ho ra de
re ver ou ini ci ar o seu pla ne ja men to fi nan cei ro, já que é
ele quem vai aju dar a ga ran tir que vo cê pos sa re la xar e
cur tir um pou co mais es se mo men to!

Pra aju dar, ve ja al gu mas di cas pa ra que vo cê pos sa se
pre pa rar e con tro lar me lhor as des pe sas de fim de ano:

1. Qui te as dí vi das

Ok, tal vez qui tar se ja uma pa la vra mui to for te pa ra
quem es tá em uma si tu a ção mui to ruim. De qual quer
for ma, li dar com as dí vi das é uma pri o ri da de a ser en ca- 
ra da mais ce do ou mais tar de (e es sa é uma boa ho ra pa- 
ra is so).

Em vez de fa zer mui tas com pras de pre sen tes ou pla- 
ne jar uma gran de fes ta de Na tal, ex pe ri men te fa zer as
con tas e se pla ne jar pa ra usar o 13º sa lá rio pa ra pa gar dí- 
vi das que vo cê as su miu nos úl ti mos tem pos. Sim, eu sei
que é uma ta re fa do lo ri da e que po de le var mais tem po
do que vo cê gos ta ria, mas ela é ne ces sá ria.

Pen dên ci as fi nan cei ras nos im pe dem de des ti nar
nos so di nhei ro pa ra ou tros ob je ti vos, além de não aju- 
da rem a dor mir bem à noi te.

2. Man te nha as fes ti vi da des den tro do or ça men to
Sem dí vi das ou com uma gra ni nha so bran do? Oba! Vai
dar pa ra apro vei tar um pou co mais as fes tas sem se pre- 
o cu par tan to com as des pe sas de fim de ano.

Mes mo as sim, va le a pe na es ta be le cer um te to má xi- 
mo pa ra gas tar com as fes ti vi da des de Na tal e Ré veil lon,
sem pre se pre o cu pan do pa ra não ul tra pas sar es se va lor.
Lem bre-se: o iní cio do no vo ano tam bém traz seus gas- 
tos es pe cí fi cos e vo cê pre ci sa es tar pre pa ra do pa ra eles.

Uma boa ideia é fi xar quan to do di nhei ro res tan te vo- 
cê vai po der gas tar com pre sen tes e lis tar as prin ci pais
pes so as que vo cê quer e pre ci sa pre sen te ar. As sim, vo cê
sa be rá exa ta men te quan to po de rá gas tar com ca da pre- 
sen te.

Se pu der, dei xe o car tão de cré di to em ca sa! Com pre
só o que o seu di nhei ro per mi tir, des sa for ma, vo cê evi ta
car re gar par ce las já pa ra o no vo ano!

3. Adie a vi a gem de fé ri as

 Vi a jar é mui to bom, cer to? Mas tam bém po de ser bas- 
tan te ca ro nos me ses de fé ri as! Aos que pu de rem, meu
con se lho é adi ar a di ver são pa ra de pois do ve rão, quan- 
do aca ba a al ta tem po ra da.

Se vo cê vai vi a jar pa ra pas sar os fe ri a dos de fim de ano
com a fa mí lia, ex plo re pos si bi li da des de eco no mi zar,
des de o meio de trans por te mais ba ra to até a aco mo da- 
ção na ca sa de pa ren tes (só não dei xe de aju dar a lim par
a ba gun ça e la var a lou ça, tá bem?).

Ago ra, ca so não con si ga fu gir da al ta tem po ra da, ten- 
te pla ne jar a vi a gem pa ra as fé ri as de ju lho. Por mais que
tam bém se ja al ta tem po ra da, se vo cê co me çar a se pla- 
ne jar com an te ce dên cia, pro va vel men te con se gui rá óti- 
mos des con tos!

4. Cui da do com os gas tos por im pul so
Es ta épo ca tam bém traz um even to mui to in te res san te:
a Black Friday. Pa ra mui tos, es se dia tam bém es tá in cluí- 
do nas des pe sas de fim de ano.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro
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O mês de novembro reforça os cuidados com a saúde dos homens, em especial sobre a
prevenção do câncer de próstata e de pênis, tipos mais comuns entre os homens

Pre ven ção e tra ta men to

CÂNCER DE PRÓSTATA

Doença atinge mais
de 500 maranhenses
PATRÍCIA CUNHA

A
es ti ma ti va do Mi nis té rio da 
Saú de é de o cân cer de prós- 
ta ta che gue a 62,95 no vos ca- 
sos a ca da 100 mil ho mens 

nos pró xi mos três anos. No Ma ra- 
nhão, os nú me ros de in ter na ções por 
cân cer de prós ta ta e pê nis no ano de 
2021 são, res pec ti va men te, 555 e 73. O 
cân cer de prós ta ta é a ne o pla sia só li- 
da mais co mum e a se gun da mai or 
cau sa de óbi to on co ló gi co no se xo 
mas cu li no.

Se gun do a Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de, em 2020 fo ram re gis tra dos 16 
ca sos de cân cer de pê nis com tra ta- 
men to re a li za do pe lo Sis te ma Úni co 
de Saú de (SUS) no Ma ra nhão. Em 
2019, fo ram 41 re gis tros. Já com re la- 
ção aos ca sos de cân cer de prós ta ta, 
fo ram 221 re gis tros. Em to do o ano de 
2019 fo ram 851 ca sos re gis tra dos.

Em bo ra com es se agra van te, um 
dos en tra ves pa ra o di ag nós ti co pre-

O CÂNCER DE PRÓSTATA É A NEOPLASIA SÓLIDA MAIS COMUM NO HOMEM

co ce ain da é o pre con cei to com o exa- 
me. No mês de no vem bro, co nhe ci do 
mun di al men te co mo o mês da cons- 
ci en ti za ção à pre ven ção do cân cer de 
prós ta ta, o No vem bro Azul cha ma a 
aten ção do pú bli co mas cu li no pa ra a 
pre ven ção e tra ta men to des sa do en- 
ça.

On tem, o Go ver no do Es ta do ini ci- 
ou a Cam pa nha No vem bro Azul na 
Po li clí ni ca Di a man te, ofe re cen do o 
exa me An tí ge no Pros tá ti co Es pe cí fi co 

(PSA) pa ra di ag nós ti co do cân cer de 
prós ta ta pa ra um pú bli co-al vo cor res-
pon den te a ho mens de 45 anos com 
ca sos con fir ma dos de cân cer de prós- 
ta ta na fa mí lia e de 50 anos ou mais 
que pre ci sem fa zer o exa me pre ven ti-
vo de ro ti na. As ações da Cam pa nha 
acon te cem si mul ta ne a men te em to-
das as uni da des da re de es ta du al de 
saú de, com am pli a ção ao aces so a 
exa mes e às con sul tas es pe ci a li za das 
em pre ven ção ao cân cer.

Exame ainda causa preconceito entre os homens

Se vo cê per gun tar em um cír cu lo
de pes so as do se xo mas cu li no com
ida des a par tir de 45 se eles já fi ze ram
exa me de prós ta ta ou quan do pre ten- 
dem fa zê-lo, tal vez as res pos tas se jam
Não e Nun ca. Fi ze mos es sa per gun ta
a um to tal de 10 ho mens. Ape nas 1 ha- 
via fei to e 2 de les res pon de ram que
pen sa vam fa zê-lo a cur to pra zo, em- 
bo ra to dos te nham re co nhe ci do a im- 
por tân cia.

Ri car do Me lo de Je sus, de 47 anos,
dis se que fez por que já te ve ca so na fa- 
mí lia. “E não pre ten do que es sa his tó- 
ria se re pi ta. Os ho mens têm que pa- 
rar com pre con cei to por que a vi da
sau dá vel va le mais”, dis se. Cláu dio Jo- 
sé San tos, de 49 anos, dis se que um
dia vai fa zer, e que a es po sa sem pre
con ver sa com ele a res pei to. “Um dia
eu vou fa zer. Sei que vou”, li mi tou-se
a res pon der.

O cân cer de prós ta ta é o ti po mais
co mum en tre os ho mens, e é a cau sa
de mor te de 28,6% da po pu la ção mas- 
cu li na que de sen vol ve ne o pla si as ma- 
lig nas. No Bra sil, um ho mem mor re a
ca da 38 mi nu tos de vi do ao cân cer de
prós ta ta, se gun do os da dos mais re- 
cen tes do Ins ti tu to Na ci o nal do Cân- 
cer (In ca).

Os ho mens têm que

pa rar com pre con cei to

por que a vi da sau dá vel

va le mais

A prós ta ta é uma glân du la do sis te- 
ma re pro du tor mas cu li no, que pe sa
cer ca de 20 gra mas, e se as se me lha a
uma cas ta nha. Ela lo ca li za-se abai xo
da be xi ga e sua prin ci pal fun ção, jun- 
ta men te com as ve sí cu las se mi nais, é
pro du zir o es per ma.

Na fa se ini ci al, o cân cer de prós ta ta
não apre sen ta sin to mas e quan do al- 
guns si nais co me çam a apa re cer, cer- 
ca de 95% dos tu mo res já es tão em fa- 
se avan ça da, di fi cul tan do a cu ra. Na
fa se avan ça da, os sin to mas são:  dor
ós sea, do res ao uri nar, von ta de de uri- 
nar com frequên cia; pre sen ça de san- 
gue na uri na e/ou no sê men.

Se gun do a So ci e da de Bra si lei ra de
Uro lo gia, a úni ca for ma de ga ran tir a

cu ra do cân cer de prós ta ta é o di ag- 
nós ti co pre co ce. Mes mo na au sên cia
de sin to mas, ho mens a par tir dos 45
anos com fa to res de ris co, ou 50 anos
sem es tes fa to res, de vem ir ao uro lo- 
gis ta pa ra con ver sar so bre o exa me de
to que re tal, que per mi te ao mé di co
ava li ar al te ra ções da glân du la, co mo
en du re ci men to e pre sen ça de nó du- 
los sus pei tos, e so bre o exa me de san- 
gue PSA (an tí ge no pros tá ti co es pe cí fi-
co). Cer ca de 20% dos pa ci en tes com
cân cer de prós ta ta são di ag nos ti ca dos
so men te pe la al te ra ção no to que re tal.
Ou tros exa mes po de rão ser so li ci ta- 
dos se hou ver sus pei ta de cân cer de
prós ta ta, co mo as bióp si as, que re ti- 
ram frag men tos da prós ta ta pa ra aná- 
li se, gui a das pe lo ul tras som trans re- 
tal.

A in di ca ção da me lhor for ma de
tra ta men to vai de pen der de vá ri os as- 
pec tos, co mo es ta do de saú de atu al,
es ta di a men to da do en ça e ex pec ta ti- 
va de vi da. 

Em ca sos de tu mo res de bai xa
agres si vi da de há a op ção da vi gi lân cia
ati va, na qual pe ri o di ca men te se faz
um mo ni to ra men to da evo lu ção da
do en ça in ter vin do se hou ver pro gres- 
são da mes ma.

Ar ti go – Se gun da Chan ce

• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

SOS VI DA e par cei ros
cla ma rão pe la paz no
trân si to em da ta
ins ti tuí da pe la ONU

A SOS VI DA e vá ri os par cei ros ce le bra ção pe lo dé ci- 
mo pri mei ro ano con se cu ti vo (des de 2011) o  Dia Mun- 
di al em Me mó ria das Ví ti mas de Aci den tes De Trân si to
(em in glês, WDR-World Day Re mem bran ce), que ocor- 
re rá dia 21.11.21(do min go) das 7h30 às 10h30, na Av. Li- 
to râ nea, em São Luís.
Es te dia foi ins ti tuí do pe la ONU (Or ga ni za ção das Na- 
ções Uni das) em 1995 em ra zão da vi o lên cia no trân si to
ser uma pan de mia no mun do in tei ro, que ma ta mais do
que as guer ras. O even to te rá uma vas ta pro gra ma ção
com has te a men to da ban dei ra bra si lei ra e exe cu ção do
hi no na ci o nal; ora ções ini ci ais, sol tu ra de ba lões, si mu- 
la ção dos mor tos no trân si to com exi bi ção de cru zes,
bên ção de veí cu los e, de pois, uma car re a ta, mo to ci a ta e
pas se a ta na ex ten são da praia de São Mar cos até a pra ça
de ali men ta ção no Ca lhau.
Ban dei ra bran ca na ja ne la ou por ta
A or ga ni za ção do even to pe de à to da a po pu la ção ma ra- 
nhen se que dia 21/11/21 co lo que na ja ne la ou por ta da
sua ca sa ou apar ta men to uma ban dei ra bran ca (ban dei- 
ra pro pri a men te di ta, len ço, len çol ou um pa no bran co)
co mo sím bo lo e cla mor pe la paz no trân si to.

O mun do as sis tiu dia 28 de ou tu bro pas sa do, pe la In- 
ter net, o lan ça men to do Pla no Glo bal da 2ª Dé ca da
Mun di al de Trân si to, da ONU/OMS. Foi um pe que no
des fi le de dis cur sos e pro mes sas de lí de res mun di ais da
se gu ran ça no trân si to rei te ran do os com pro mis sos com
as me tas fi xa das pe los or ga nis mos mun di ais va len do
pa ra to dos os paí ses pa ra o pe río do 2021-2030.

Even tos co mo es te se re pe tem oca si o nal men te com o
ob je ti vo de ten tar en gros sar a fi lei ra dos paí ses que já
de ve ri am es tar per fi la dos en tre aque les que pre ci sam
re a li zar gran des es for ços pa ra bai xar a si nis tra li da de no
trân si to. São, na mai o ria, paí ses de bai xa ren da, pou ca
ou ne nhu ma cul tu ra de se gu ran ça. Além dis so, com li- 
de ran ças sem qual quer grau de com pro me ti men to com
a que da da vi o lên cia no trân si to.

Na pri mei ra dé ca da mun di al, de 2011 a 2020, em
mui tos ca sos, os ín di ces de fa ta li da des no trân si to nes- 
tes paí ses em vez de di mi nuí rem, au men ta ram.
Já no an dar de ci ma da lis ta, dos paí ses de sen vol vi dos,
em ge ral os nú me ros me lho ra ram mas em boa par te não
fo ram os es pe ra dos.

No an dar do meio, on de se en con tra o Bra sil, hou ve
pro gres sos mas gran de par te de les ser vi ram ape nas pa ra
di zer “fi ze mos a nos sa par te” mas não o su fi ci en te pa ra
dei xar a so ci e da de or gu lho sa nem com o sen ti men to de
se gu ran ça, pe lo re sul ta do.

Es ta se gun da dé ca da traz con si go a for te e opor tu na
men sa gem de uma se gun da chan ce pa ra quem não
apro vei tou bem a pri mei ra.

Quais as chan ces de o Bra sil che gar a 2030 com 50%
de re du ção de ví ti mas fa tais com pa ran do com o fi nal
de 2020?
Creio, sin ce ra men te que são ra zoá veis se pas sar mos a
ter um go ver no fe de ral mais in te res sa do e apoi an do
ade qua da men te os es ta dos e prin ci pal men te os mu ni- 
cí pi os por que, afi nal, é lá que o trân si to acon te ce.

Re pi to o que já dis se vá ri as ve zes nes te es pa ço: te mos
(qua se) tu do nes te país pa ra de sen vol ver um bom pro- 
gra ma de se gu ran ça no trân si to. Por exem plo, te mos
enor me ne ces si da de de um pro gra ma des ses, te mos
gen te qua li fi ca da pa ra tra ba lhar na área, te mos re cur- 
sos. Fal ta mon tar um bom pla no de ação e co lo car as
mãos às obras! Ah, sim, pre ci sa mos, ou me lhor, de pen- 
de mos da tão so nha da von ta de po lí ti ca bra si lei ra!

Obs: es te foi ape nas um tre cho do ar ti go es cri to pe lo
es pe ci a lis ta João Pe dro Cor rêa do por tal do trân si to.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Art. 62. A ve lo ci da de mí ni ma não po de rá ser in fe ri or à

me ta de da ve lo ci da de má xi ma es ta be le ci da, res pei ta- 
das as con di ções ope ra ci o nais de trân si to e da via.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às Leis do Trân si to.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Milton Cunha,  Valdez Maranhão e  Marcos Maracanã,  musa do evento Malu Agatão e  atrizes da Escolinha da TV

Os 30 anos da Feijoada do Maranhão
em Belo Horizonte (MG)

Co mo já era pre vis to, a edi ção co me mo ra ti va da 30ª edi ção da Fei jo a da do Ma ra nhão, dia 30 pas sa do, no
Mi nei rão, em Be lo Ho ri zon te, foi um re tum ban te su ces so. Com a pre sen ça de jor na lis tas ma ra nhen ses e

mui tas ce le bri da des, en tre elas o co men ta ris ta de car na val da Re de Glo bo, Mil ton Cu nha, o even to foi re ple- 
to de emo ções, ale gri as e agra dá veis re en con tros. Um des ta que à par te foi a mon ta gem de um tú nel do tem- 
po que re lem brou as fei jo a das e o tra ba lho fo to grá fi co de Val dez Ma ra nhão, an fi trião do even to, no es tá dio
En tre as atra ções mu si cais, fi ze ram a ale gria dos con vi da dos a ban da de Sam ba Fai xa No bre-B e Alan e Alex,
en tre ou tros. O car dá pio foi ou tro show à par te. Além da de li ci o sa fei jo a da, igua ri as e gu lo sei mas mi nei ras

fo ram ser vi das pa ra de lei te dos pre sen tes, sem fa lar na cer ve ja ge la dís si ma e cai pi fru tas de ca cha ça mi nei ra.
O en con tro reu niu con vi da dos de to do país, que se en can ta ram com a hos pi ta li da de mi nei ra, o bom pa po, e

o am bi en te pro pí cio à ale gria e ao di ver ti men to.

Léa Zacheu, Guto Bogéa,  Capela e Vanessa  Serra, NM, Ilze Rangel,  James, Renata Cunha e  Claudio José

A dupla Alan e Alex com Fabiano CasecaMarcos Maracana, Valdez Maranhao. Ivone, Vilmaria e
Nilber

Deputado Mauro Tramonte  com a jornalista Léa Zacheu
Wagner Vargas e Valdez Maranhão

O casal Ione e Renato  Cobucci , Keith Almeida e Arthur
FrançaColunista NM, Sergio Moreira e Guto Bogéa

Diretores da CDL Marcelo Rezende, Abner Noronha, o Vice Pres. José Lopes, o Sup.
Estadual do Banco do Nordeste Danivan Borges Lacerda, o Pres. da CDL Fábio
Ribeiro e os Diretores José Terceiro e Daniel Albuquerque.

Equipe do Jurídico da CDL São Luís: Anne Silva, Dr Caldas Góes e sua esposa
Wanessa.

 Os empresários Júlio Noronha e Maurício Feijó

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro

A cultura 
ocupa o beco

 
A agenda cultural de São Luís será 
incrementada pela edição pós pan-
demia do projeto Beco Cultural. Mis-
celânea cultural temperada com ex-
pressões artísticas para todos os gostos, 
o Beco Cultural faz rentrée na praça 
Nauro Machado, no coração da Praia 
Grande, quando dezembro chegar.  
O resgate do projeto, produzido por 
Opera Night no início deste século, é 
da ONG  Pé no Chão, uma frente cul-
tural e do empreendedorismo social.  
O projeto realizado pela Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura tem patrocí-
nio do Grupo Mateus.
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O presidente da OAB/MA, Thiago Diaz com candidatos à diretoria da Ordem pela Chapa 4 – “Preservar as conquistas e
avançar +”: Kaio Saraiva (presidente), Tatiana Costa (Vice-presidente), Gustavo Mamede (Secretário Geral), Vandir Bezerra
Fialho (Secretário Geral Adjunto) e Mariana Gomes Berredo (Tesoureira)

Kaio Saraiva é aclamado para a
presidência da OAB/MA

Uma noi te his tó ri ca pa ra a ad vo ca cia ma ra nhen se. Sob gri tos e aplau sos, Kaio Sa rai va, can di da to à pre si- 
dên cia da OAB/MA”, foi acla ma do pe los mais de 1.500 pro fis si o nais de to do o es ta do no lan ça men to ofi ci al
da Cha pa 4 “Pre ser var as con quis tas e avan çar +, na noi te do úl ti mo dia 26, no Rio Poty Ho tel, em São Luís.

Ad vo ga dos e ad vo ga das, dos mais jo vens aos mais ex pe ri en tes, que rem pre ser var as con quis tas da clas se al- 
can ça das nos úl ti mos cin co anos com a ges tão do atu al pre si den te, Thi a go Di az, e que rem a cer te za de um

fu tu ro com mais avan ços, ago ra, com Kaio Sa rai va na pre si dên cia da Ca sa. Mem bro da atu al ges tão, Kaio Sa- 
rai va tem o apoio de Thi a go Di az, de 16 pre si den tes de Sub se ções (dos 17), além da mai o ria dos Con se lhei ros
Es ta du ais e de pre si den tes das mais de 90 Co mis sões. Na oca sião, fo ram apre sen ta dos ofi ci al men te to dos os
mem bros que com põem Cha pa nº 4 “Pre ser var as con quis tas e avan çar +” com os can di da tos pa ra a di re to- 
ria da Or dem, con se lhei ros es ta du ais e fe de rais e di re to ria da Cai xa de As sis tên cia dos Ad vo ga dos do Ma ra- 

nhão (CA A MA).

Conselheiros da Chapa 4 “Preservar as conquistas e avançar
+”:  Alba Lins, Gustavo Mamede e Marinel Dutra de Matos
com a advogada Josineile Pedroza, da região tocantina.   

Renomados professores também apoiam Kaio Saraiva,
candidato à presidência da OAB/MA, entre eles, Antônio
Gaspar, Marcelo Carvalho, Maria da Glória Aquino e Sidney
Filho Nunes Rocha.

Kaio Saraiva e a esposa,  Lilianne Saraiva, Conselheira
Estadual da OAB/MA, com os membros da Chapa 4 para a
diretoria da CAAMA, Ivaldo Praddo (presidente) e as
advogadas Alynna Almeida (vice-presidente) e Mariana
Serra (secretária-geral)  

A advogada e membro da Chapa 4 “Preservar as conquistas
e avançar +”, Cacilda Fernandes, candidata ao Conselho
Federal ao lado de Thiago Diaz, recebeu o carinho dos
amigos pelo seu aniversário na noite de lançamento. 

Candidatos ao Conselho Federal pela chapa 4 “Preservar as
conquistas e avançar +” as advogadas Ana Karolina
Carvalho, Cacilda Fernandes, Thiago Diaz e o jovem
advogado Sérgio Melo (Conselho Estadual);

A força da advocacia feminina na OAB/MA. A vice-
presidente da chapa 4, Tatiana Costa entre as advogadas
Renata Campelo, Katiana Alves e Milla Martins

Sandra de Miranda é turismóloga, formada pela Universidade Federal do
Maranhão, proprietária da Sacada Turismo e Produções 

Sandra de Miranda é a
nova presidente da ABAV

no Maranhão
A em pre sá ria San dra de Mi ran da Ro dri gues, pro pri e tá ria da agên cia

Sa ca da Tu ris mo, foi elei ta na ma nhã des ta sex ta-fei ra (5) pre si den te es ta- 
du al da As so ci a ção Bra si lei ra de Agên ci as de Vi a gens (ABAV), pa ra o bi ê- 
nio 2021 a 2023. Ela vai subs ti tuir o em pre sá rio Jan sen San tos, da Bou le- 
vard Tu ris mo, que ocu pou o car go por dois man da tos e con ti nu a rá na di- 

re to ria da en ti da de co mo vi ce-pre si den te.
San dra de Mi ran da é tu ris mó lo ga, for ma da pe la Uni ver si da de Fe de ral do
Ma ra nhão, pro pri e tá ria da Sa ca da Tu ris mo e Pro du ções des de 2005. Atu- 

ou co mo su pe rin ten den te de Re la ções Ins ti tu ci o nais e Con tro le da SE- 
TUR-MA de 2011 a 2014. Par ti ci pou da di re to ria da ABE TA Na ci o nal no

pe río do de 2015 a 2017. Tem am pla ex pe ri ên cia co mo agen te de vi a gens
emis si vo e re cep ti vo, po den do con tri buir pa ra o for ta le ci men to da ABAV-

MA.
A ABAV é uma en ti da de ci vil sem fins lu cra ti vos, cri a da em de zem bro de
1953. Tem por fi na li da de pre cí pua con gre gar e re pre sen tar os in te res ses
de su as as so ci a das, re pre sen tan do os in te res ses dos Agen tes de Vi a gens,

de fen den do os le gí ti mos in te res ses da In dús tria do Tu ris mo co mo um to- 
do, co la bo ran do com os po de res pú bli cos no es tu do e so lu ção dos pro- 

ble mas do se tor, e fo men tan do o de sen vol vi men to do Tu ris mo Na ci o nal
em to das as su as ma ni fes ta ções.

A kitesurfista maranhense Socorro Reis, do Time Fribal, está confirmada na disputa
da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Kite, que será realizado até
domingo (7), na Ocean Kite Point (OKP), na praia do Olho d'Água, em São Luís. A
etapa da competição nacional faz parte da programação do Circuito Maranhense,
que também contará com a oitava edição do Campeonato Maranhense de Kitesurf.
Socorro Reis, que conta com os patrocínios do Governo do Estado e da Fribal, por
meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, chega ao Brasileiro de Fórmula Kite
com a confiança elevada por grandes resultados em competições internacionais
nesta temporada. Depois de se sagrar, em agosto, vice-campeã pan-americana de
kitesurf em Cabarete, na República Dominicana, a maranhense conquistou o
terceiro lugar na categoria Master Feminina do Campeonato Mundial, realizado no
mês de outubro, em Torre Grande, na Itália. Principal nome do kitesurf feminino do
Brasil e uma das melhores atletas do mundo na atualidade, Socorro Reis é
tetracampeã brasileira e campeã sul-americana de Hydrofoil. A kitesurfista do
Time Fribal está sendo destaque de várias competições nacionais e internacionais
em meio ao ciclo olímpico de Paris 2024, uma vez que o kitesurf será disputado nas
próximas Olimpíadas.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro

Deputado Wendell Lages prestigia 
abertura da IV edição da Festa 
Literária em Itapecuru-Mirim

O deputado estadual Wendell Lages (PMN) participou na última 
quinta-feira (4), da abertura da IV edição da Festa Literária de Ita-
pecuru-Mirim (FLIM). O evento que segue até sábado, dia 6 de no-
vembro, reúne música, cultura, artes e literatura.

Para o parlamentar, o evento mostra uma importante valorização 
da cidade. “A cada edição, que eu faço questão de acompanhar sem-
pre, observo uma importante motivação para o desenvolvimento lo-
cal. Mostrar nossos expositores distribuídos em diversas categorias 
que ajudam no empreendedorismo, no comércio e principalmente, 
na educação”, afirma o deputado Wendell Lages.

Como incentivo para literatura, o deputado destaca também um 
importante Projeto de Lei para a região. “Eu sei que a leitura é de 
suma importância nos dias de hoje na formação do cidadão e foi 
por isso que criei o PLO 650 / 2019, que institui no calendário oficial 
do Maranhão, o “Dia da Literatura Infantil Maranhense”. Inclusive, 
aproveito para indicar uma leitura especial, não apenas a crianças e 
adolescentes, mas também aos jovens e adultos, a literatura fabulosa 
do maranhense Josué Montello”, completa o deputado.
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FEIJOADA DO MARANHÃO EM BH: 
ALEGRIA, REQUINTE E INTEGRAÇÃO

A tarde do último sábado (30 outubro) ficou marcada na his-
tória cultural e gastronômica de Belo Horizonte - MG, com a rea-
lização da 30ª edição da Feijoada do Maranhão, o mais suculento, 
animado e prestigiado evento de 2021 de Minas Gerais.

O encontro, que reuniu amigos e profissionais de imprensa de 
Minas, Rio, Ceará e Maranhão aconteceu no Dimensão Hall que 
fica localizado nas dependências do Estádio Mineirão em BH.

A festança contou com as participações da Banda de Samba 
Faixa Nobre-B, Alan e Alex Sertanejo, Bateria da Escola de Samba 
de Venda Nova, e presenças VIPs, entre elas, o carnavalesco Milton 
Cunha, sambistas e personagens da Escolinha na TV.

A feijoada que começou em 1991, foi idealizada pelo mara-
nhense, Valdez Maranhão, que comanda o mais badalado e pres-
tigiado Bar da capital mineira, o “Buteco do Maranhão” no Bairro 
Lourdes. O evento, que é sucesso consagrado em Belo Horizonte, 
já teve 05 edições em São Luis - MA e 01 (uma) edição em Portugal.

O evento conta com apoio de grandes marcas, entre elas, a 
Multimarcas Consórcios, uma das maiores administradoras do 
segmento no Brasil.

O sucesso da Feijoada foi conquistado, graças a simpatia e a 
visão de Valdez Maranhão, em unir amigos, colaboradores, em-
presas e os profissionais mais destacados do país, como forma 
de integração, confraternização e difusão dos atrativos de Minas 
Gerais. Muito mais êxito e intercâmbio.

O ANFITRIÃO VALDEZ MARANHÃO, 
COM O CARNAVALESCO, MILTON CUNHA.

O JORNALISTA E DEPUTADO, MAURO TRAMONTE COM O EMPRESÁRIO 
FABIANO CAZECA, QUE COMANDA A MULTIMARCAS CONSÓRCIOS E SE 
DESTACA NO CENÁRIO NACIONAL.

VALDEZ MARANHÃO, COM PERSONAGENS DA ESCOLINHA NA TV – 
BAND MINAS GERAIS, QUE FORAM PRESTIGIAR O EVENTO.

 VÁRIOS AMIGOS E COLEGAS DE IMPRENSA DO MARANHÃO, RIO E CEA-
RÁ, CUMPRIRAM UMA PROGRAMAÇÃO FESTIVA DE INTERCÂMBIO CUL-

TURAL E FINALIZARAM AS JORNADAS DE INTEGRAÇÃO, NA FEIJOADA 
DO MARANHÃO 2021.

MARCANDO PRESENÇA EM MAIS UMA EDIÇÃO DA FEIJOADA DO MARA-
NHÃO, OS APRESENTADORES DE TV, MARCOS DAVI E MADALENA NO-

BRE, FIZERAM TAMBÉM, UM CITY-TOUR PELA CAPITAL MINEIRA.


