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“Eu via pessoas do meu 
lado morrer. Eu achava que

 ia morrer também” 

Mesmo diante do drama de milhares de famílias, de médicos, enfermeiros no 
desespero para salvar vidas, além de outros profissionais da saúde entregues à 
essa dura missão histórica, ainda tem inúmeras pessoas querendo transformar 
essa guerra do combate ao convid19 no Maranhão em politicagem
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Três  tristes perdas 

Covid-19: para um 
cenário fiscal de S. Luís

 

OPINIÃO
P A N D E M I A

Prefeito de Imperatriz 
anuncia abertura de comércio

Flávio Dino 
anuncia novo 
decreto para 

quarta-feira (20)

Relatos de guerra

No Maranhão, mais de 2 mil pessoas infectadas com a covid-19 foram recuperadas. 
Conheça histórias de quem passou por momentos de incerteza e desespero. PAGINA 11

"Veto ao projeto 
de ampliação 

do auxílio  
emergência é 

inaceitável", diz 
Weverton  

  PÁGINA  7

CRISE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Projeto de Braide quer 
pensão para familias 
vítimas da covid-19

PÁGINA 7

O deputado federal Eduardo Braide apre-
sentou o Projeto que concede pensão espe-
cial aos dependentes de pessoas vulneráveis 
que faleceram em consequência do coro-
navírus (Covid-19), durante a pandemia. 
“Este PL vem auxiliar uma considerável 
parcela de brasileiros que não tem condi-
ções de contribuir para a previdência, vive 
de trabalho informal ou mesmo enfrenta 
o desemprego; e que, ainda assim, precisa 
de alguma forma obter sustento para suas 
famílias." disse o deputado.

O desafio do isolamento social na terceira idade
Alguns encaram como uma situação inusitada e passageira. Outros veem o isolamento social como um castigo e 

lutam contra ele de todas as formas. Se para muitos adultos, em idade produtiva, ficar em casa pode ser um sacrifí-
cio, imagine como se sente quem já chegou à terceira idade! Cada pessoa idosa, claro, comporta-se de uma forma, 
porém, em comum, há um comportamento frequente em muitos lares Brasil afora: a teimosia. PÁGINA 2

ANDRÉ LUSTOSA 
Economista e Professor UFMA  

LOURIVAL SEREJO  
Presidente do TJMA

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 
Bacharel em Economia e Direito

"Inútil dormir, a 
dor  não passa " 

 Existe esperança
 no final deste túnel 
de incertezas 
 
EDILSON BALDEZ DAS NEVES
Presidente da Fiema

PÁGINA 3

PÁGINA 3

“Saída de Teich passa 
insegurança”, diz 
Ministro do STF

LIVRE E  ISOLADO
Seis meses após sair da prisão 
Lula perde protagonismo 

PÁGINA 6

"Fiz o meu melhor, achei 
que podia ajudar o Brasil"

Nelson Teich   

Senhores 
da "razão"

PÁGINA 3
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DAL VA RÊ GO

Xô, tris te za!

Pre sen ça de cor po e al ma

1) Tro car vi si tas por li ga ções

2) Man ter uma ali men ta ção sau dá vel

3) Fa zer ati vi da des fí si cas

4) Aten tar pa ra os cui da dos de hi gi e ne pes so al

5) Man ter o am bi en te ven ti la do

Quarentena

Isolamento social
na terceira idade

A
l guns en ca ram co mo uma si tu a ção inu si ta da e
pas sa gei ra. Ou tros ve em o iso la men to so ci al co- 
mo um cas ti go e lu tam con tra ele de to das as
for mas. Se pa ra mui tos adul tos, em ida de pro- 

du ti va, fi car em ca sa po de ser um sa cri fí cio, ima gi ne co- 
mo se sen te quem já che gou à ter cei ra ida de! Ca da pes- 
soa ido sa, cla ro, com por ta-se de uma for ma, po rém, em
co mum, há um com por ta men to fre quen te em mui tos
la res Bra sil afo ra: a tei mo sia.

“Eles tei mam, pa re cem cri an ças, não en ten dem que a
gen te só quer o bem de les. Acham que se ‘go ver nam’ e
não acei tam or dem de nin guém”, re la ta a pu bli ci tá ria
Va nes sa de Mo ra es (31), fi lha de um ido so bas tan te ati- 
vo, de 70 anos de ida de. Va nes sa con ta que, pa ra bur lar o
iso la men to e con se guir dar umas es ca pa das de ca sa, o
pai tem fei to com pras de pe que nas quan ti da des no su- 
per mer ca do. “Aí quan do aca ba o lei te, o açú car ou o ca- 
fé, ele diz que pre ci sa sair pra com prar. Co mo nós não
mo ra mos mais com ele, é di fí cil con tro lar”, re ve la a fi lha
an gus ti a da com o com por ta men to do pai.

Ôni bus “Ca ta-Veio” faz su ces so na re gião me tro po li ta na de
Be lo Ho ri zon te (MG)

Si tu a ções as sim são tão co muns que vá ri os ví de os de
ido sos fla gra dos en quan to ten ta vam fu gir de ca sa vi ra- 
ram me me na in ter net. Em Mi nas Ge rais, um ca sal da ci- 
da de de Ves pa si a no, re gião me tro po li ta na de Be lo Ho ri- 
zon te, te ve uma ideia bem hu mo ra da pa ra brin car com
es sa po pu la ção mais “ex pe ri en te” e, ao mes mo tem po,
dar o re ca do: ma ri do e mu lher re for ma ram um ôni bus
an ti go e o ape li da ram de “Ca ta Veio”. O ôni bus cir cu la
pe las ru as e a men sa gem na cai xa de som anun cia: “Se o
‘veio’ es ti ver na rua, o ‘Ca ta-Veio pe ga”.

Fa to é que man ter es ses vovôs e vo vós em ca sa não é
sim ples nem fá cil, mas se faz ne ces sá rio di an te da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus, afi nal os ido sos es tão no

gru po de ris co pa ra a co vid-19 e, por is so, os cui da dos
de vem ser re do bra dos.

“Sin to mui ta fal ta de ir ao cul to, na quar ta-fei ra e no
fim de se ma na, e sei que ho je não pos so mais. A sau da de
tam bém é gran de dos meus fi lhos e ne tos! De ver a ca sa
cheia, do po vo reu ni do, con ver san do e  dan do ca ri nho,
re ve la seu Jo sé Mar tins de Sou za, de 96 anos, co nhe ci do
mais co mo “Ca zu za”, que até gos ta ria de tei mar, mas sa- 
be que não po de e se gue di rei ti nho as re co men da ções
da fa mí lia de fi car em ca sa. Pa ra ame ni zar a sau da de, o
vovô Ca zu za re ce be li ga ções fre quen tes dos pa ren tes.

Pa ra o vovô, Ca zu za, nes te tem po de iso la men to so ci- 
al o que ele sen te mais fal ta é de ver a ca sa cheia com os
fi lhos e ne tos

Em ca so de re sis tên cia ou tei mo sia dos ido sos, a me- 
lhor ma nei ra é di a lo gar, su ge re a psi có lo ga Ce li a ne Cha- 
gas. “O ido so tam bém tem di fi cul da de de ade rir ao iso la- 
men to so ci al, pois is so traz in se gu ran ça, me do, in cer te- 
zas e até so li dão. En tão, é con ver sar de for ma sim ples
so bre a im por tân cia de pre ser var a saú de e que, nes se
mo men to, são sig ni fi ca ti vos os es for ços co le ti vos e in di- 
vi du ais pa ra con ter o avan ço da do en ça, que to do mun- 
do pre ci sa fa zer sua par te, in clu si ve os ido sos”, ori en ta a
es pe ci a lis ta.

Man ter os ido sos em ca sa é um de sa fio que de ve ser
su pe ra do pe lo pra zer da com pa nhia. “Não adi an ta es tar
à vis ta de les. É pre ci so es tar com eles. Ido sos ado ram
con tar his tó ri as, em es pe ci al as que vi ven ci a ram. Con- 
ver sem!”, en fa ti za a psi có lo ga Ce li a ne, que su ge re al gu- 
mas ou tras ati vi da des. “Ler um li vro, as sis tir a fil mes, es- 
ta be le cer uma ro ti na. Man ter uma co mu ni ca ção com
pa ren tes, por meio de men sa gens, li ga ção, con ver sar
usan do as tec no lo gi as. Há mui tos ido sos ati vos nas re- 
des so ci ais, va le ex plo rar. A ideia é apre sen tar uma sé rie
de op ções que eles po dem fa zer em ca sa pa ra su pe rar os
efei tos que o iso la men to so ci al po de pro vo car”, res sal ta.

Com a aju da da psi có lo ga, se pa ra mos 5 di cas de co- 
mo con vi ver de for ma sau dá vel com os ido sos du ran te o
iso la men to so ci al. Ve ja!

O ido so de ve evi tar aglo me ra ções de pes so as, mas
não po de fi car com ple ta men te so zi nho. Por is so, além
de ter al guém sau dá vel per to de le, é ne ces sá rio que o
res tan te da fa mí lia se man te nha pre sen te. Es sa é a ho ra
de li gar e con ver sar pe lo ce lu lar, Skype ou por cha ma das
de ví deo no What sApp que pos si bi li tam ao ido so ma tar
a sau da de ao ver seus fi lhos e ne tos.

A ali men ta ção sau dá vel aju da a man ter o cor po for te
e sau dá vel. Fo to: Re pro du ção

Além de man ter o iso la men to, é im por tan te for ta le cer

a imu ni da de do ido so. Pa ra is so, uma ali men ta ção sau- 
dá vel com mui tas fru tas, ver du ras, le gu mes e pro teí nas
co mo car nes, ovos, lei tes e de ri va dos, além de ter ho rá ri- 
os de fi ni dos e re gu la res. É ne ces sá rio man ter os avós
sem pre hi dra ta dos com a in ges tão mí ni ma de dois li tros
de água por dia.

A ali men ta ção sau dá vel aju da a man ter o cor po for te e sau- 
dá vel

Com pou co es pa ço pa ra re a li zar uma ca mi nha da ou
ou tro exer cí cio em ca sa, a fa mí lia pre ci sa rá usar a cri a ti- 
vi da de pa ra ga ran tir que o ido so per ma ne ça ati vo no pe- 
río do de iso la men to. Pa ra is so, va le pro mo ver brin ca dei- 
ras ou in cen ti var os avós a se mo vi men tar pe la re si dên- 
cia. Eles po dem ir do quar to até a sa la, da sa la até a ja ne- 
la ou dar uma vol ta no quin tal. O im por tan te é evi tar que
fi quem se den tá ri os. Que tal li gar o som e dan çar com a
fa mí lia to da?

Tam bém é im por tan te la var as mãos cor re ta men te e
com frequên cia, lim par com ál co ol em gel to dos os
uten sí li os pes so ais do ido so e ga ran tir que ape nas ele te- 
nha aces so a es ses ob je tos. Além dis so, é bom man ter
ho rá ri os re gu la res de ba nho, de pre fe rên cia, du as ve zes
ao dia. Lem bran do que to das as pes so as pró xi mas tam- 
bém de vem man ter os cui da dos de hi gi e ne e evi tar aper- 
tos de mão, abra ços ou bei jos.

Abrir as ja ne las e cor ti nas de ve fa zer par te da ro ti na
de to dos na re si dên cia, mes mo em di as fri os. Por is so,
as sim que o ido so acor dar, pe ça que ele aju de nes sa ta- 
re fa pa ra man ter o am bi en te are ja do e li vre do ví rus.
Além de ven ti lar a ca sa, os avós já co me ça rão o dia se
mo vi men tan do.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nos bastidores, Nelson Teich teria dito que não quer manchar a própria trajetória como
médico para mudar um protocolo

Pres são e im pas se
Iso la men to so ci al

MATHEUS WER NECK

A ação

Tra ta men to

Re to ma da do Co mér cio

• Cal ça dão
• Shop ping
• Au to-es co las

TEICH

Ministro da Saúde pede
demissão após pressão

O
mi nis tro da Saú de, Nel son
Tei ch, pe diu de mis são do
car go, após ser con vo ca do
ao Pa lá cio do Pla nal to pe lo

pre si den te Jair Bol so na ro. O mé di co e
o pre si den te ti ve ram di ver gên ci as so- 
bre po lí ti cas pú bli cas em meio à pan- 
de mia de co ro na ví rus.

A fal ta de en ten di men to so bre o
pro to co lo do uso da hi dro xi clo ro qui- 
na no tra ta men to da co vid-19 se ria
uma das prin ci pais mo ti va ções pa ra o
pe di do de de mis são. Nos bas ti do res,
Tei ch te ria di to que não quer man char
a pró pria tra je tó ria co mo mé di co pa ra
mu dar um pro to co lo.

O de ba te so bre o uso da clo ro qui na
no tra ta men to da co vid-19 já ha via si- 
do pon to de de ba te en tre o mi nis tro e
o pre si den te nes ta se ma na. Uma co le- 
ti va de im pren sa foi con vo ca da pa ra a
tar de des ta sex ta-fei ra pa ra ex pli car os
mo ti vos da saí da do mi nis tro.

Tei ch dei xa o Mi nis té rio da Saú de
um dia an tes de com ple tar um mês no
car go. As su me em seu lu gar, in te ri na- 
men te, o ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo,
que, quan do Tei ch as su miu, se tor nou
o nú me ro 2 Mi nis té rio da Saú de por
es co lha de Bol so na ro.

Após o en con tro com Tei ch nes ta
sex ta-fei ra, Bol so na ro se reu niu com a
on co lo gis ta Ni se Yamagushi, de fen so- 
ra do uso da clo ro qui na e que já ha via
si do co ta da pa ra as su mir o mi nis té rio.

Es ta é a se gun da tro ca de mi nis tro
da Saú de em meio à pan de mia de co- 
ro na ví rus. Tei ch ha via subs ti tuí do
Luiz Hen ri que Man det ta, que tam- 

bém é mé di co e di ver gia da von ta de
do pre si den te das ações no com ba te à
pan de mia do no vo co ro na ví rus. Man- 
det ta se ma ni fes tou pe lo Twit ter pou- 
co após o pe di do de de mis são se tor- 
nar pú bli co. “Ore mos. For ça SUS. Ci- 
ên cia. Pa ci ên cia. Fé!”, es cre veu no
Twit ter.

O im pas se co me çou quan do Tei ch
de fen deu, na úl ti ma quin ta-fei ra
(12/5), nas re des so ci ais que o me di- 
ca men to não tem efi ci ên cia com pro- 
va da e cau sa pro fun dos da nos co la te- 
rais. “Um aler ta im por tan te: a clo ro- 
qui na é um me di ca men to com efei tos
co la te rais. En tão, qual quer pres cri ção
de ve ser fei ta com ba se em ava li a ção
mé di ca. O pa ci en te de ve en ten der os
ris cos e as si nar o “Ter mo de Con sen ti- 
men to” an tes de ini ci ar o uso da clo- 
ro qui na”, dis se.

Um aler ta im por tan te: a clo ro qui na
é um me di ca men to com efei tos co la- 
te rais. En tão, qual quer pres cri ção de- 
ve ser fei ta com ba se em ava li a ção
mé di ca. O pa ci en te de ve en ten der os
ris cos e as si nar o “Ter mo de Con sen ti- 
men to” an tes de ini ci ar o uso da clo- 
ro qui na.

O pre si den te, no en tan to, in sis te no
uso da me di ca ção des de o sur gi men to
dos pri mei ros sin to mas e pro me te
des de o iní cio da se ma na uma mu- 
dan ça no pro to co lo do uso do me di- 
ca men to con tra a co vid-19. Mais ce- 
do, na saí da do Pa lá cio da Al vo ra da,
ele vol tou a pres si o nar o mi nis tro pa ra

o uso do me di ca men to.
“O meu en ten di men to, ou vin do

mé di cos, é que ela de ve ser uti li za da
des de o iní cio por par te da que les que
in te gram gru po de ris co”, dis se. “Se eu
for aco me ti do, to mo a clo ro qui na e
pon to fi nal. Eu que de ci do mi nha vi- 
da”, ga ran tin do que não fal ta rá mé di- 
co pa ra re cei tar.

A clo ro qui na não foi o úni co pon to
em que se viu a fal ta de har mo nia en- 
tre o mi nis tro e o pre si den te. A de fe sa
do iso la men to so ci al tam bém foi um
dos con fli tos en tre os dois. Na úl ti ma
se gun da-fei ra (11), Tei ch foi sur pre en-
di do so bre com a de ci são do pre si- 
den te Jair Bol so na ro, em in cluir aca- 
de mi as de gi nás ti ca, sa lões de be le za
e bar be a ri as no rol de ati vi da des es- 
sen ci ais.

Tei ch não sa bia da de ci são do pre- 
si den te e foi in for ma do pe los jor na lis-
tas que o pre si den te Bol so na ro ha via
pu bli ca do a mu dan ça em uma edi ção
ex tra do Diá rio Ofi ci al da União
(DOU). Des de o epi só dio, o mi nis tro
da Saú de não par ti ci pou de ne nhu ma
co le ti va de im pren sa diá ria re a li za da
pe lo Mi nis té rio da Saú de pa ra ex por
as ações do en fren ta men to ao no vo
co ro na ví rus.

O mi nis tro es ta va des con for tá vel
com to da es sa si tu a ção, se gun do apu- 
rou o Blog da De ni se. O mi nis tro de sa- 
ba fou com ami gos que es ta va di fí cil
“con ci li ar os de se jos do pre si den te
com a re a li da de”.

SEM BLOQUEIO

Prefeito anuncia retomada do comércio em Imperatriz

PREFEITO ASSIS RAMOS FEZ UMA PUBLICAÇÃO AFIRMANDO A FLEXIBILIZAÇÃO GRADUAL DA ABERTURA DO COMÉRCIO EM IMPERATRIZ

De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do
Ma ra nhão pro to co lou Ação Ci vil Pú- 
bli ca (ACP) jun to à Va ra da Fa zen da
Pú bli ca da Co mar ca de Im pe ra triz,
so li ci tan do o blo queio to tal da ci da de,
co mo já ocor reu na re gião me tro po li- 
ta na de São Luís. Em con tra par ti da o
Pre fei to da ci da de, As sis Ra mos,
anun ci ou que a par tir do dia 18 o co- 
mér cio de ve vol tar a fun ci o nar.

O lock down é o blo queio to tal de
cir cu la ção de pes so as nas ci da des. É
uma ação mais res tri ti va que o iso la- 
men to so ci al, fun ci o nan do ape nas
ser vi ços con si de ra dos es sen ci ais e a
po pu la ção po de sair ape nas pa ra
com prar ali men tos, re mé di os ou bus- 
car au xí lio mé di co.

A Ação foi as si na da pe los de fen so- 
res pú bli cos ti tu la ri za dos em Im pe ra- 
triz An dré Luís Ja co min,  An dré Con- 
giu An dra de, Arthur Mag nus Dan tas
de Araú jo, Arthur Mou ra Cos ta, Ca mi- 
la da Fon se ca Bon fim, Cláu dio Ro ber- 
to Fle xa Pe rei ra, Fa bio Sou za de Car- 
va lho, Isa be la De chi che Li bâ neo de
Sou za Sor vos, João Pau lo de Oli vei ra
Agui ar, Mo e ma Cam pos de Oli vei ra
Zo cra to, Ní vea Ro ber ta An dra de Vi e- 
gas e Ro dri go Ca si mi ro Reis.

Na ACP, o Nú cleo Re gi o nal da DPE
em Im pe ra triz res sal ta os nú me ros
alar man tes e em es ca la as cen den te

dos ca sos de con ta mi na ção. Até 13 de
maio o mu ni cí pio já con ta bi li za va 35
óbi tos, com 549 ca sos con fir ma dos,
mes mo sem uma po lí ti ca efe ti va de
tes ta gem da po pu la ção. Ou tra pre o- 
cu pan te es ta tís ti ca é que en tre os di as
11 e 13 de maio, em 48 ho ras, 13 pes- 
so as mor re ram em de cor rên cia da
Co vid-19, con for me da dos di vul ga dos
pe lo Mu ni cí pio.

Os de fen so res afir mam que as es ta- 
tí ti cas re sul tam em sa tu ra ção da re de
pú bli ca de saú de. Con for me da dos
ofi ci ais do por tal da trans pa rên cia do
Mu ni cí pio, acer ca da ocu pa ção dos
hos pi tais lo cais, há um ín di ce to tal de
96% dos lei tos de UTI Adul to em uti li- 
za ção. Acre di ta-se que, em bo ra pos- 
sua al to cus to econô mi co, a me di da é
fun da men tal e efi caz pa ra re du ção da
cur va de ca sos e da rá tem po pa ra re- 
or ga ni za ção do sis te ma em si tu a ção
de ace le ra ção des con tro la da de ca sos
e óbi tos.

Pa ra tan to, na ACP se re quer que o
Po der Ju di ciá rio de ter mi ne a sus pen- 
são de to das as ati vi da des não es sen- 
ci ais à ma nu ten ção da vi da e da saú- 
de, com ex ce ção de ati vi da des es sen- 
ci ais. Re quer tam bém que exi ja o fe- 
cha men to da en tra da e saí da de veí- 
cu los de Im pe ra triz, por 10 di as, sal vo
ca mi nhões, am bu lân ci as, veí cu los
trans por tan do pe so, den tre ou tras.

Ain da plei teia a fis ca li za ção do es- 
tri to cum pri men to dos De cre tos Es ta- 
du ais re fe ren tes ao men ci o na do

“lock down”, por equi pes de vi gi lân cia
em saú de, guar da mu ni ci pal, agen tes
mu ni ci pais de trân si to e ou tros agen- 
tes de fis ca li za ção mu ni ci pais, co- 
bran do ve e men te men te o uso obri ga-
tó rio de más ca ra em lo cais aber tos ao
pú bli co.

A ACP, além de me di das que com- 
ba tam  pro pa ga ção do ví rus na ci da- 
de, co bra de Es ta do e Mu ni ci pio ações
de es tru tu ra ção dos ser vi ços de aten-
ção à saú de da po pu la ção pa ra aten- 
der à de man da dein fec ta dos com a
Co vid-19 em seu pe río do de pi co, com
con se quen te pro te ção do Sis te ma
Úni co de Saú de, bem co mo o su pri- 
men to de equi pa men tos, co mo lei tos,
EPI’s, res pi ra do res e tes tes la bo ra to ri-
ais, con tra ta ção de mais mé di cos, en- 
fer mei ros, de mais pro fis si o nais de
saú de, den tre ou tras.

Pou cas ho ras após o anún cio do
pe di do da De fen so ria por Lock down
na ci da de, o Pre fei to As sis Ra mos fez
uma pu bli ca ção em sua re de so ci al
afir man do a fle xi bi li za ção gra du al da
aber tu ra do co mér cio em Im pe ra triz,
co me çan do na se gun da- fei ra (18).

Os cen tros ini ci ais são:

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

Cen tros de tes ta gem em São Luís

MINISTRO DO STF

“Saída de Teich
passa insegurança”

MARCO AURÉLIO MANIFESTOU PREOCUPAÇÃO COM SAÚDE

NELSON JR./SCO/STF

O mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo, do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF), ma ni fes tou pre o cu pa ção com o pe di- 
do de de mis são do mi nis tro da Saú de, Nel son Tei ch, que
dei xou o go ver no nes ta sex ta-fei ra (15) após di ver gên ci- 
as com o pre si den te Jair Bol so na ro so bre o uso do me di- 
ca men to clo ro qui na por pa ci en tes com Co vid-19. Pa ra o
ma gis tra do, a saí da do se gun do ti tu lar da pas ta da Saú de
em me nos de um mês “pas sa in se gu ran ça” e não traz
tran qui li da de pa ra a so ci e da de bra si lei ra em meio à es- 
ca la da da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

“É al go que pre o cu pa, por que, de cer ta for ma, pas sa
uma in se gu ran ça. E o mo men to é de en ten di men to, o
mo men to é de união de for ças pa ra se com ba ter a pan- 
de mia. Ago ra, cla ro que o mi nis tro é um au xi li ar do pre- 
si den te da Re pú bli ca e é de mis sí vel a qual quer mo men- 
to”, dis se Mar co Au ré lio ao Cor reio.

“Ago ra, não é bom. Não é bom em ter mos de tran qui- 
li da de pa ra a so ci e da de bra si lei ra. Não é bom. Re ve la
de sen ten di men to, e de sen ten di men to em épo ca de cri- 
se é pés si mo”, afir mou o ma gis tra do, que re ve lou co- 
nhe cer pes so al men te o ago ra ex-mi nis tro, seu vi zi nho
no Rio de Ja nei ro.

“Eu par ti cu lar men te co nhe ço o mi nis tro que aca ba
de sair por que é meu vi zi nho lá no Rio de Ja nei ro; nós te- 
mos apar ta men to no mes mo pré dio. Eu sem pre o ti ve
co mo um pro fis si o nal mui to apli ca do, mui to res pei ta do
na área de le”, dis se o Mar co Au ré lio.

ISOLAMENTO

Dino anuncia novo
decreto para dia 20

FLÁVIO DINO ANUNCIOU QUE LOCKDOWN TERMINA DOMINGO

O go ver na dor do Ma ra nhão Flá vio Di no, nes ta sex ta-
fei ra (15) uti li zou o Twit ter pa ra anun ci ar que edi ta rá um
no vo de cre to na quar ta-fei ra (20), co mo mais uma me- 
di da pa ra con ter o avan ço do no vo co ro na ví rus no es ta- 
do.

Na pu bli ca ção, o go ver na dor fa lou so bre o fim do
lock down que vai acon te cer nes te do min go (17), es cla- 
re cen do que ao fim do Lock down, na se gun da-fei ra (18)
o de cre to an te ri or vol ta, mais am plo as ati vi da des es- 
sen ci ais.

Den tre as me di das que es ta vam sen do re a li za das no
de cre to an te ri or ao lock down es tão o fe cha men to do co- 
mér cio não es sen ci al, pa ra li sa ção das au las, con tro le no
aces sos de pes so as em su per mer ca do e far má ci as, en tre
ou tras me di das que fo ram to ma das pa ra di mi nuir a dis- 
se mi na ção do Co vid-19 no Ma ra nhão.

De acor do com o úl ti mo bo le tim di vul ga do pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), o Ma ra nhão já re gis- 
trou 10.739 ca sos con fir ma dos do no vo co ro na ví rus,
sen do 496 óbi tos. A SES tam bém di vul gou que 2.591 pa- 
ci en tes es tão cu ra dos do Co vid-19.

A pes soa que apre sen tar sin to mas de Co vid-19, de ve
pro cu rar o Cen tro de Tes ta gem da Po li clí ni ca Di a man te
e as Uni da des de Pron to Aten di men to (UPAs), lo ca li za- 
das no Vi nhais, Ita qui-Ba can ga, Ci da de Ope rá ria e
Araçagy. Pa ra os pro fis si o nais da área da saú de e se gu- 
ran ça pú bli ca os aten di men tos ocor rem no Vi va da Bei- 
ra-Mar

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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LOU RI VAL SE RE JO
Pre si den te do TJ MA

MAR CEL LUS RI BEI RO AL VES
É Ba cha rel em Eco no mia e Di rei to. Es -
pe ci a lis ta em Di rei to Tri bu tá rio. Au di tor
Fis cal da Re cei ta Fe de ral do Bra sil e
atu al men te Se cre tá rio de Es ta do da Fa -
zen da do Ma ra nhão. E-mail: mar cel lus -
ri bei ro al ves@gmail.com

TRÊS TRISTES PERDAS

A li te ra tu ra per deu, nos úl ti mos di as, três
fi gu ras de no tá vel pro je ção na ga le ria dos
gran des au to res: Ru bem Fon se ca, Luís Al fre- 
do Gar cia-Ro za e o es cri tor chi le no Luís Se- 
púl ve da. Co nhe ci Ru bem Fon se ca pe la fa ma
que con quis tou co mo con tis ta e ro tei ris ta e
pe lo res pei to que al can çou com os ro man- 
ces Fe liz ano no vo; Agos to; e Vas tas emo ções
e pen sa men tos im per fei tos. Con sa grou-se,
ain da, com O sel va gem da ópe ra, His tó ria de
amor, Man dra ke: a Bí blia e a ben ga la, Pe que- 
nas cri a tu ras e tan tos ou tros. De pois que li A
gran de ar te, mi nha ad mi ra ção por ele cres- 
ceu mais. Ao to do, es cre veu trin ta li vros.

Ru bem Fon se ca era mi nei ro de Juiz de
Fo ra. Su as obras tra zem mui to de sua ex pe ri- 
ên cia co mo co mis sá rio de po lí cia, quan do
era jo vem, e co mo ad vo ga do. Daí a sua es pe- 
ci a li za ção em ro man ces po li ci ais, nos quais
re tra ta va a vi o lên cia e a bru ta li da de da vi da
su bur ba na. Em 2003, ele ga nhou o fes te ja do
prê mio Ca mões, con fe ri do a es cri to res de
lín gua por tu gue sa.

Luis Al fre do Gar cia-Ro za, além de es cri- 
tor, era psi qui a tra e pro fes sor. Es tre ou na li- 

te ra tu ra aos 60 anos e con se guiu, até seus 84
anos de vi da, pu bli car uma vas ta obra de fic- 
ção e não-fic ção, res sal tan do-se do ze ro- 
man ces po li ci ais que se afir ma ram co mo
ver da dei ras obras li te rá ri as pe la pre ci são do
seu es ti lo. Um nú me ro con si de rá vel de es- 
cri to res res ga ta ram o ro man ce po li ci al do
sub mun do da li te ra tu ra, pe la ar te com que
cui da ram em ela bo rar nar ra ti vas de al to ní- 
vel, a exem plo, ho je, do cu ba no Le o nar do
Pa du ra. Ru bem Fon se ca e Gar cia-Ro za ine- 
ga vel men te afir ma ram-se co mo es cri to res
dig nos do nos so res pei to.

O ter cei ro des sa tri lo gia é Luís Se púl ve da,
nas ci do em Oval le (Chi le) em 1949. Além de
es cri tor, era ro tei ris ta e jor na lis ta. Sur pre en- 
di-me ao ler a co lu na do PH, que pres tou
uma lon ga ho me na gem a es se es cri tor la ti- 
no-ame ri ca no. Li guei pa ra o Per gen ti no e ele
me de ta lhou sua ad mi ra ção ao es cri tor e a
ami za de que man ti nha com ele.

Luís Se púl ve da mor reu ví ti ma da Co vid-
19, na Es pa nha, on de re si dia ul ti ma men te.
De pois que se exi lou, à épo ca da di ta du ra Pi- 
no chet, ele pas sou por di ver sos paí ses, in- 
clu si ve pe lo Bra sil. Re si diu na Ale ma nha,
Fran ça e, por úl ti mo, Es pa nha. Den tre su as
obras, já li La som bra de lo que fui mos e Um

ve lho que lia ro man ces de amor.
A con sa gra ção de Se púl ve da deu-se pe lo

ro man ce Um ve lho que lia ro man ces de
amor, aca ta do in ter na ci o nal men te co mo
uma gran de obra, em de fe sa da eco lo gia e
dos po vos da Amazô nia pe ru a na. O li vro foi
de di ca do a Chi co Men des.  An to nio Jo sé Bo- 
lí var Proaño mo ra va no po vo a do Idí lio, em
uma ca ba na de ma dei ra. Seu gran de pra zer
era ler ro man ces de amor, do a dos a ele pe lo
den tis ta do lu gar. Lia com di fi cul da de, com
aju da de uma lu pa, pa la vra por pa la vra, de- 
pois re pe tia a fra se in tei ra pa ra en ten der a
lin gua gem. Re pe tia vá ri as ve zes, “a di va gar
so bre os mis té ri os do amor e a ima gi nar os
lu ga res on de acon te ci am as his tó ri as”. Com
es se tí tu lo es pe ci al que atrai os lei to res, o au- 
tor, no con tex to da nar ra ção faz as de nún ci- 
as so bre a si tu a ção da que la gen te iso la da, no
meio da flo res ta, e os pe ri gos da ex plo ra ção
ale a tó ria. Con ten do me nos de cem pá gi nas,
es se li vro con se guiu afir mar-se co mo um
dos re pre sen tan tes da li te ra tu ra la ti no-ame- 
ri ca na. Por es ses co men tá ri os, te nho cer te za
que o lei tor con cor da rá co mi go em la men tar
es sas tris tes mor tes, tal vez des per ce bi das
pe lo tem po que es ta mos atra ves san do, no
qual a mor te se tor nou tão ro ti nei ra

“INÚTIL DORMIR, A DOR NÃO PASSA”

Pas sa da meia-noi te. Não con si go
dor mir. A fra se de Wins ton Chur chill –
“Nun ca Des per di ce uma Boa Cri se” –
um dos mai o res gê ni os da hu ma ni da- 
de, ecoa, co mo di ria meu ir mão e po e- 
ta Jo a o zi nho Ri bei ro, “no oco dos
meus ou vi dos” nes tes tem pos de CO- 
VID, que ape nas tor nou mais agu da a
cri se econô mi ca pre e xis ten te.

En fren ta re mos uma cri se só com- 
pa rá vel à gran de de pres são de 1929,
com al tas ta xas de de sem pre go, que- 
das acen tu a das do Pro du to In ter no
Bru to, re du ção do va lor das ações das
em pre sas, re tra ção da pro du ção in- 
dus tri al. As sim, di ver sa men te do ano
de 2009, te mos um cho que de de man- 
da e uma di fi cul da de de ofer ta, par- 
cei ros in se pa rá veis de um co lap so fi- 
nan cei ro. O im pac to da CO VID so bre
a eco no mia e a ca pa ci da de de mi ti gá-
lo di fe re em ca da país e de pen de, den- 
tre ou tros fa to res: a) do es ta do em que
se en con tra vam as con tas pú bli cas
an tes da pan de mia; b) do ní vel de co- 
or de na ção das me di das en tre os di- 
ver sos en tes po lí ti cos que com põem
as na ções; c) da den si da de po pu la ci o- 
nal; e d) do ta ma nho da de si gual da de
so ci al. Men tal men te sei que o lei tor já
transpôs es tas con di ções pa ra a si tu a- 
ção na ci o nal e per ce beu a gra vi da de
do mo men to. De to do mo do, va mos
ava li ar ca da um dos as pec tos aci ma
em re la ção ao Bra sil e en fa ti zar os
efei tos de vas ta do res pa ra os en tes fe- 
de ra dos.

Se ob ser var mos os paí ses da Amé- 
ri ca La ti na, ve re mos que Pe ru, Chi le e
Ar gen ti na dão bons exem plos so bre
co mo en fren tar o mo men to ou pre pa- 
rar o fu tu ro, ao pas so que no Bra sil en- 
tra mos em co lap so, com as con tas pú- 
bli cas em pi or es ta do do que o ocor ri- 

do em 2009, por exem plo.
Evi den te que es te mí ni mo es pa ço

fis cal (dé fi cit pú bli co) ba li za, di fi cul- 
ta, mas não im pos si bi li ta a ado ção de
po lí ti cas econô mi cas an ti cí cli cas, de- 
sen vol vi men tis tas, que pos sam ge rar
efei tos po si ti vos so bre a ren da agre ga- 
da.  Por tan to, só há uma úni ca for ma
de sal var o mer ca do: emi tir mo e da,
re du zir ju ros ain da mais, di mi nuir o
câm bio, fa ci li tar o en di vi da men to pú- 
bli co ou pri va do, e au men tar o gas to
pú bli co, exe cu tan do com efi ci ên cia
os re cur sos.

Ou tro pon to re le van te pa ra ava li ar- 
mos o im pac to da cri se é a aná li se do
ní vel de co or de na ção das ações en tre
os di ver sos en tes que com põem a fe- 
de ra ção. Es ta dos cen tra li za dos ten- 
dem a ter me lhor ca pa ci da de de res- 
pos ta.

No en tan to, os fa tos atu ais têm de- 
mons tra do que quan do o país é des- 
cen tra li za do, mas há co or de na ção e
co o pe ra ção en tre os en tes, ob tém-se
um re sul ta do mais efi ci en te no com- 
ba te aos efei tos sa ni tá ri os e econô mi- 
cos da CO VID. Is to é fá cil de ser com- 
pro va do, bas tan do ana li sar a si tu a ção
da Ale ma nha e da Aus trá lia e com pa- 
rar com os Es ta dos Uni dos e com nos- 
so país. O que di zer so bre co o pe ra ção
e co or de na ção no Bra sil, no mo men to
em que o Che fe do Exe cu ti vo Fe de ral
pa re ce ter Go ver na do res e Pre fei tos
co mo ini mi gos, ame a çan do-os com a
su pe res tru tu ra ins ti tu ci o nal, boi co- 
tan do re pas ses de re cur sos in dis pen- 
sá veis ao so cor ro da po pu la ção ca ren- 
te dos Es ta dos e Mu ni cí pi os e in cen ti- 
van do, com su as ações des vai ra das, a
con ta mi na ção das pes so as? Tris te…

A si tu a ção só não é pi or pois os Go- 
ver na do res do Nor des te, sa bi a men te,
per ce ben do a ab so lu ta au sên cia de
uma po lí ti ca sa ni tá ria (na ver da de, há
qua se um in cen ti vo à con ta mi na ção),
cons ti tuí ram con sór cio que con so li- 
da, de for ma con jun ta, me di das de
iso la men to e com ba te ao ví rus e aos
seus efei tos.

Em re la ção à den si da de po pu la ci o- 

nal e de si gual da de so ci al, não é pre ci- 
so des pen der mui tos ar gu men tos pa- 
ra com pre en der mos a gra vi da de. Em
ci da des com mai or den si da de po pu-
la ci o nal e de si gual da de so ci al, têm-se
o fa tor de re pro du ção do ví rus mais
acen tu a do, por ra zões evi den tes: pes- 
so as mais pró xi mas umas das ou tras e
sem ca pa ci da de de per ce ber os efei-
tos po si ti vos do iso la men to so ci al fa- 
ci li tam a dis se mi na ção da pan de mia.
Os da dos na ci o nais são ir re torquí veis.

Os en tes sub na ci o nais, nes te con- 
tex to, so frem o “efei to te sou ra”, com
am pli a ção da des pe sa pú bli ca e re du- 
ção dos re pas ses cons ti tu ci o nais.

Mes mo nes ta di fí cil qua dra de nos- 
sas vi das, ape sar dos es tor vos ób vi os
aqui tra ta dos e de to da a an gús tia por
sa ber que so mos qua se im po ten tes
pa ra ala van car o cres ci men to econô- 
mi co, acer ta da men te o Go ver na dor
Flá vio Di no vem ado tan do me di das
de en fren ta men to da cri se: a) pri o ri- 
zan do o gas to pa ra a emer gên cia sa ni-
tá ria; b) fle xi bi li zan do re gras fis cais
(es ta do de ca la mi da de pú bli ca); c)
bus can do agi li zar ca dei as de abas te-
ci men to e lo gís ti ca lo cais; d) adi an do
ou isen tan do o pa ga men to de im pos-
tos; e) re tar dan do o pra zo de en tre ga
de de cla ra ções fis cais; g) bus can do
as se gu rar mai or li qui dez às em pre sas;
h) as se gu ran do mai or pro te ção a la res
vul ne rá veis; i) exe cu tan do com mai or
efi ci ên cia os re cur sos pú bli cos.

Que es ta ex pe ri ên cia to da se re ve le,
por tan to, co mo uma opor tu ni da de
pa ra aper fei ço ar o Pac to Fe de ra ti vo,
for ta le cen do as ba ses tri bu tá ri as dos
en tes sub na ci o nais, tor nan do mais
cla ras as atri bui ções cons ti tu ci o nais
com as des pe sas pú bli cas en tre os di- 
ver sos ní veis de go ver no, re for mu lan- 
do a ex clu si vi da de dos ins tru men tos
de po lí ti ca ma cro e conô mi ca em
mãos do go ver no fe de ral e rein tro du- 
zin do mar cos de res pon sa bi li da de fis-
cal mais ade qua dos ao mun do pós
pan de mia. Já é tar de nes te mo men to,
mas “é inú til, a dor não pas sa” (Chi co
Bu ar que).

AN DRÉ LUS TO SA
Eco no mis ta e Pro fes sor Uni ver si tá rio/UF MA
(andrelustosa2@gmail.com

Co vid-19: pa ra um
ce ná rio fis cal de S. Luís

No atu al con tex to, com a im pla cá vel pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus, tor na-se re le van te ana li sar, sob a pers pec ti va tem po ral,
co mo fi ca ri am as con tas pú bli cas do mu ni cí pio de São Luís, ca so
as me di das de iso la men to par ci al e o “lock down” du ras sem oi to
se ma nas. Ca be des ta car, que a jus ti fi ca ti va pa ra as oi tos se ma nas
na da tem a ver com nu me ro lo gia ou mís ti ca, mas, sim ples men te,
se dá em ra zão do al to grau de in cer te za que do mi na a pre vi são
dos ana lis tas do go ver no ou do mer ca do so bre a re to ma da da ati- 
vi da de econô mi ca. Di an te dis so, é ne ces sá rio fa zer um cor te tem- 
po ral no pe río do de iso la men to so ci al pa ra um ce ná rio de oi to se- 
ma nas, ou se ja, en tre me a dos de mar ço a maio.

Nes sa pers pec ti va tem po ral, o que há de cer te za são os efei tos
da no sos que a Co vid-19 es tá tra zen do pa ra a saú de fí si ca e emo ci- 
o nal das pes so as, bem co mo, pa ra a sus ten ta bi li da de do sis te ma
econô mi co (flu xo de bens, ser vi ços e de di nhei ro) do país. Quan to
a es ta úl ti ma, a con vic ção es tá na que da abrup ta do Pro du to In- 
ter no Bru to (PIB), da con fi an ça em pre sa ri al e de con su mi do res,
da ar re ca da ção das re cei tas pú bli cas da União e dos en tes sub na- 
ci o nais, co mo é o ca so de São Luís, en tre ou tros da nos que im pac- 
tam o sis te ma econô mi co.

Em nú me ros, po de mos ci tar a pre vi são do úl ti mo Bo le tim Fo- 
cus (Ban co Cen tral) pa ra um PIB ne ga ti vo de -4,11% pa ra es te ano,
sig ni fi can do uma re du ção da ati vi da de econô mi ca, com um ní vel
ele va do de oci o si da de dos fa to res de pro du ção, on de che ga ao
mer ca do de tra ba lho atin gin do uma ta xa de de sem pre go mé dia
de 16,5% da for ça de tra ba lho. Pa ra São Luís, es pe ci fi ca men te, a
par tir de da dos ex traí dos do mer ca do de tra ba lho, da pes qui sa
men sal do co mér cio e ser vi ço, di vul ga dos nes sa se ma na pe lo IB- 
GE, es pe ra-se que da da eco no mia lu do vi cen se. É im por tan te des- 
ta car, que o com por ta men to do PIB é re sul tan te tam bém da con- 
fi an ça dos em pre sá ri os e con su mi do res, que aju dam a pre ver o
com por ta men to no cur to pra zo, com re per cus são so bre a ren da, o
em pre go e tam bém so bre os re sul ta dos fis cais. Nes te úl ti mo ca so,
tem-se as re cei tas, o dé fi cit pri má rio e da dí vi da pú bli ca.

Da dos dos si tes Te sou ro Trans pa ren te do Go ver no Fe de ral e da
Pre fei tu ra de São Luís re fe ren te ao Re la tó rio Re su mi do de Exe cu- 
ção Or ça men tá ria (RREO) do pri mei ro bi mes tre de 2020, que aju- 
dam a com pre en der a si tu a ção fis cal da nos sa ci da de, mos tram
que os efei tos da Co vid-19 ain da não es tão apa ren tes pa ra o bi- 
mes tre ana li sa do. En tre tan to, a par tir do se gun do bi mes tre o ce- 
ná rio de de ba cle na ar re ca da ção e no cres ci men to do en di vi da- 
men to co me ça rá a dar si nais mais fir mes, in fe liz men te.

Im por tan tes in di ca do res fis cais, tais co mo: re cei ta cor ren te lí- 
qui da, re sul ta do pri má rio e no mi nal e en di vi da men to, se rão afe- 
ta dos. No jar gão econô mi co: “to dos mu da rão su as tra je tó ri as”. A
re cei ta cor ren te lí qui da, por exem plo, que tem pre vi são de seu de- 
sem pe nho no exer cí cio pa ra um pe río do de do ze me ses e ser ve de
ba se de cál cu lo pa ra li mi tes de des pe sas pú bli cas, te rá uma que da
es ti ma da em 17,58% ou de me nos R$ 525,9 mi lhões, is so se com- 
pa ra da ao mes mo pe río do em 2019. Ou se ja, o que vi nha sen do
uma tra je tó ria de al ta des de 2017, pas sa a ser, ao fi nal de 2020,
uma pers pec ti va de que da.

Nes sa mes ma ten dên cia, o re sul ta do pri má rio se rá de fi ci tá rio
(re cei tas me no res do que as des pe sas, an tes da con ta bi li za ção dos
gas tos com ju ros), mes mo ha ven do com pen sa ção da ar re ca da ção
por par te do Go ver no Fe de ral, e o re sul ta do no mi nal (aqui são
con si de ra das as des pe sas com ju ros) tam bém se rá ne ga ti vo. O re- 
fle xo in ci di rá di re ta men te so bre o es to que da dí vi da, pe lo fi nan ci- 
a men to dos gas tos com re cur sos de ter cei ros, es ti man do-se um
au men to do en di vi da men to em apro xi ma da men te de 5,33% até o
fi nal do ano.

Por tan to, o que se vis lum bra pa ra as con tas fis cais de São Luís,
nes te ce ná rio da Co vid-19, em re cor te tem po ral de oi to se ma nas,
é o au men to do grau de de pen dên cia

das re cei tas de trans fe rên cia (FPM e Co ta de ICMS), a am pli a- 
ção da ne ces si da de de fi nan ci a men to do se tor pú bli co, pa tro cí nio
das con tas pú bli cas por ter cei ros, en di vi da men to aci ma de 25%
da re cei ta cor ren te lí qui da (per cen tu al pró xi mo aos re gis tra dos
em anos an te ri o res a 2019) e um enor me de sa fio ao fu tu ro ges tor
mu ni ci pal. Is so uma vez que te rá, sob sua ad mi nis tra ção, uma
bai xís si ma fle xi bi li da de fis cal e uma de pen dên cia ca da vez mais
al ta dos ou tros en tes fe de ra dos.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

O MP QUE QUEREMOS

Ca da vez mais a ser vi ço do ci da dão,
da de mo cra cia e da su pre ma cia da
Cons ti tui ção: es te é o Mi nis té rio Pú- 
bli co que que re mos. A ins ti tui ção re- 
nas ceu com a Cons ti tui ção de 1988
com no va mis são, em um mo de lo úni- 
co no mun do, re fle xo das lu tas de mo- 
crá ti cas que nos fi ze ram ven cer a di ta- 
du ra, a opres são das li ber da des e o o
des pre zo aos va lo res hu ma nos. O Mi- 
nis té rio Pú bli co flo res ce, por tan to, no
am bi en te de mo crá ti co, mas é prin ci- 
pal men te quan do se põe à pro va a de- 
mo cra cia que sua im por tân cia e es- 
sen ci a li da de se avo lu mam. No mo- 
men to de cri se pan dê mi ca que vi ve- 
mos, o pa pel do Mi nis té rio Pú bli co se
ele va quan to mais se es gar çam os la- 
ços de fra ter ni da de so ci al, quan do a
frus tra ção me di das de iso la men to so- 
ci al le gi ti ma-o à in du ção de po lí ti cas
pú bli cas que ga ran tam os di rei tos
ina li e ná veis da vi da e da saú de, co mo
nas di ver sas ini ci a ti vas ins ti tu ci o nais
pe la efi cá cia das de ter mi na ções da
au to ri da de sa ni tá ria es ta du al e mu ni- 
ci pais, a exem plo da re cen te ação do
lock down nos qua tro mu ni cí pi os da
Ilha de Upa on-Açu, de ri va do de atu a- 
ção con jun ta das res pec ti vas Pro mo- 
to ri as de Jus ti ça da Saú de.

Es sa mes ma cri se, com su as gra ves
con sequên ci as e res pei ta das, de for- 
ma em pá ti ca, to das as do res de la de- 
cor ren tes, re ve lou pa ra to do o pla ne ta
que um no vo mun do, uma no va nor- 
ma li da de, co mo a ela se re fe riu o pro- 
fes sor Le an dro Kar nal em re cen te en- 
tre vis ta a um ca nal fe cha do de TV, es- 
tão se er guen do e que, mais uma vez,
o Mi nis té rio Pú bli co te rá que se rein- 
ven tar. E te rá que fa zê-lo rá pi do. Tal
qual Ja red Di a mond des cre veu em
seu li vro Ar mas, Ger mes e Aço: Os
Des ti nos das So ci e da des Hu ma nas,
há even tos de es ca la uni ver sal que
ace le ram ex po nen ci al men te as gra- 
des trans for ma ções so ci ais e o fa zem
de mo do ir re ver sí vel.

A ne ces si da de de se eli mi nar as dis- 
tân ci as fí si cas im pos tas pe la de ter mi- 
na ções sa ni tá ri as em fa ce da pan de- 
mia impôs ao Mi nis té rio Pú bli co uma
des bu ro cra ti za ção e uma re vi são de
seus for ma lis mos co mo nun ca an tes.

As con sequên ci as são ime di a tas: te le- 
tra ba lho, uso am plo de vi de o con fe- 
rên ci as, vir tu a li za ção de pro ces sos,
aten di men to re mo to, mas si va va li da- 
ção das re des so ci ais co mo for mas de
aces so a nos sos ser vi ços. Es se MP
100% vir tu al é ain da mais aces sí vel,
trans pa ren te e pas sí vel de in te ra ção e
con tro le pe la so ci e da de. E is so é bom!
O ca mi nho é jus ta men te en con trar
so lu ções tec no ló gi cas que pos sam,
ca da vez mais, tra zer se gu ran ça e ade- 
qua ção pa ra os mem bros e ser vi do res
do Mi nis té rio Pú bli co e re so lu ti vi da de
e aces si bi li da de pe lo ci da dão. O aten- 
di men to nas Pro mo to ri as de Jus ti ça
4.0 de ve ser cé le re, con cen tra do e com
re sul ta dos rá pi dos, por apli ca ti vos,
to tens ele trô ni cos e ou tros mei os tec- 
no ló gi cos ali a dos à in te li gên cia ar ti fi- 
ci al, pa ra que não se de mo re e que
efe ti va men te te nha re sul ta dos ime di- 
a tos. A Se cre ta ria de Pro mo to ria de ve
aten der à cres cen te de man da pe la
tra mi ta ção di re ta de inqué ri tos, os
acor dos de não per se cu ção pe nal e de
não per se cu ção cí vel e de vem ser in- 
tei ra men te re fle ti das, em seu acer vo
ju di ci al e ex tra ju di ci al, no PJ MO BI LE,
pa ra ain da mai or agi li da de, pro du ti vi- 
da de e con tro le pe los Pro mo to res. 

O La bo ra tó rio de Ino va ção vai per- 
mi tir a pa dro ni za ção dos flu xo gra- 
mas, co mo fez o MPSC, pre mi a do pe- 
lo CNMP, pou pan do tem po e oti mi- 
zan do re sul ta dos, além de or ga ni zar
os softwa res des ti na dos à ati vi da de fi- 
na lís ti ca, pa ra que ca da vez mais os
ór gãos de exe cu ção pos sam de sen vol- 
ver for mas ino va do ras e dis rup ti vas
de aten der as de man das da ci da da- 
nia. O com ba te ao cri me se rá apri mo- 
ra do com a es tru tu ra ção dos GA E COs
e Nú cle os Re gi o nais de As ses so ria
Téc ni ca, além da re en ge nha ria do GA- 
E PRO AD, co mo ór gão de in ves ti ga ção
da cor rup ção e da im pro bi da de ad mi- 
nis tra ti va, e apoio ao Pro mo tor Na tu- 
ral, além de acom pa nha men to pre- 
ven ti vo das frau des em li ci ta ção. A
im plan ta ção de Pro mo to ri as Re gi o- 
nais, ao ofe re cer à so ci e da de mai or
ex ce lên cia na atu a ção mi nis te ri al ver- 
ti ca li za da e ge o gra fi ca men te re gi o na- 
li za da, tam bém des com pri mi rá as
Pro mo to ri as de Jus ti ça com me nos
car gos e me lhor ar ti cu la rá nos sas ati- 
vi da des em fa vor do ci da dão. O Nú- 
cleo Per ma nen te à Au to com po si ção

te rá su as equi pes de apoio às com ple- 
xas me di a ções so bre in te res ses di fu- 
sos e co le ti vos e ain da apoi a rá, por
ini ci a ti va das Pro mo to ri as que so li ci- 
ta rem, na im plan ta ção de cen tros de
apoio a ví ti mas de vi o lên cia do més ti-
ca e vi o lên cia se xu al con tra cri an ças e
ado les cen tes, por meio de prá ti cas
res tau ra ti vas. A par ti ci pa ção dos
mem bros no pro ces so de ci só rio dos
atos de ges tão do Pro cu ra dor-Ge ral de
Jus ti ça, pe lo Fó rum Per ma nen te do
MP, le gi ti ma rá ain da mais es tra té gi as
ins ti tu ci o nais, pa ra me lho res re sul ta- 
dos pa ra a so ci e da de.

Es tas são nos sas pro pos tas pa ra o
#Mp que Que re mos, dis cu ti das e va li- 
da das no de ba te co le ti vo. Acei tei o de- 
sa fio de, co mo can di da to a Pro cu ra- 
dor-Ge ral de Jus ti ça, tra ba lhar es se
pro je to com a ins ti tui ção e com a so- 
ci e da de, de for ma trans pa ren te, com- 
pre en sí vel e de mo crá ti ca, pois sei, na
con di ção de Pro mo tor de Jus ti ça, que
a ati vi da de fi na lís ti ca de nos sa ins ti-
tui ção é a ra zão de nos sa exis tên cia e
de nos sa mis são cons ti tu ci o nal. Es se
ca mi nho, em cons tan te aper fei ço a- 
men to, se mol da pe lo tra ba lho de di- 
ca do e com pe ten te das mu lhe res e
ho mens que com põem o Mi nis té rio
Pú bli co e que sa bem de sua res pon sa-
bi li da de co mo agen tes po lí ti cos que
de vem pro mo ver a Jus ti ça, com ba ter
as vi o la ções aos di rei tos e in du zir as
po lí ti cas pú bli cas em prol da so ci e da-
de. Te nho cer te za de que cons trui re- 
mos, com o con cur so da so ci e da de,
um MP for te, in de pen den te e com pe-
ten te na cons tru ção dos con sen sos
pos sí veis, pe lo diá lo go re pu bli ca no,
pa ra que Sua Ex ce lên cia, o ci da dão,
pos sa ver re a li za do o in ten to cons ti tu-
ci o nal que nos mol dou e que pre ci sa
ser pre ser va do, mes mo quan do for tes
os ven tos do re tro ces so. A de mo cra cia
nos fez for tes pa ra es ta mos ao la do do
ci da dão; per se ve ra re mos nes sa for ça
pe la de mo cra cia.

Na fes ta de mo crá ti ca de ama nhã,
fa re mos da for ma ção da lis ta trí pli ce
pa ra a es co lha do pró xi mo PGJ o in di- 
ca ti vo de que o MP que que re mos é o
MP da Cons ti tui ção, pois não há ca- 
mi nho fo ra da Cons ti tui ção e ao Mi- 
nis té rio Pú bli co ca be lu tar des te mi- 
da men te pa ra que não ha ja des vi os da
tri lha de mo crá ti ca. Es tou con vic to de
que as sim o fa re mos.

Apontamentos sobre a Praia Grande LXVIII

O Se nhor Ar man do Gas par
Pen sei que so bras sem qua tro ou cin co,

mas res ta ram ape nas três ca pí tu los des tes
Apon ta men tos. Vou pro cu rar con vi ver com
eles, na es trei te za do es pa ço dis po ní vel, em
fa ce da qui lo que, pa ra fi na li zar, ain da de se jo
trans mi tir. Do que es tá ain da em efer ves cên- 
cia na mi nha me mó ria. E mais te ria a con tar
se me dis pu ses se a bus car re cor da ções de
to da a Praia Gran de do meu tem po. Mas, te- 
me ro so em me alon gar, de evo ca ções, des de
o co me ço es co lhi ape nas du as ru as, a Por tu- 
gal e a Cân di do Men des. Dei xei to das as ou- 
tras de la do, uma ques tão de bom sen so.

Des se mo do,de se jo de di car ao meu pai,
Ar man do Oli vei ra Gas par, as mi nhas ho me- 
na gens e os meus agra de ci men tos, pois sem
os en si na men tos de le, mor men te os ad qui- 
ri dos ao seu la do, ja mais po de ria es cre ver es- 
tes Apon ta men tos.Na Praia Gran de eu se ria
ou tro, não es ti ves se ele sem pre ao meu la do,
ori en tan do-mee dan do o seu exem plo de
pai mo de lar e ho mem tra ba lha dor, cor re to e
res pei ta do por to das as pes so as do am bi en te
em que vi via. Co mo ou tro ra, ho je, mais que
nun ca, se nhor Ar man do, um pra zer e uma
hon ra ser seu fi lho!

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Seu fi lho,
nas ci do da bar ri ga de sua mu lher, mi nha
ines que cí vel mãe, Zi zi, vim ao mun do de
olhos fe cha dos, dez me ses no ven tre ma ter- 
no. Ex pe ri men tei de fi ni ti va men te a luz di vi- 
na gra ças à ex pe ri ên cia de mi nha tia Ro si ca.
E o ho mem do cai xão zi nho foi lo go dis pen- 
sa do, pois um me ni no de qua se cin co qui los
se jun tou aos seus dois ir mãos pe que ni nos
na que le enor me so bra do, na que le So bra do
Ama re lo, em Vi a na, no acon che go fa mi li ar.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Ti nha eu
qua tro tal vez cin co anos de ida de. Do al to do
so bra do, pa ra a lo ja no tér reo, al guns lan ces
de es ca da. Dis se-me ele: “Seu Car los, vá bus- 

car, lá em bai xo, uma gar ra fa de que ro se ne“.
So zi nho, des ci de grau por de grau. Al guém
me en tre gou a

en co men da e eu re tor nei pe lo mes mo ca- 
mi nho, ago ra su bin do os de graus. Po rém,
em de ter mi na do mo men to, de vo ter per di- 
do o equi lí brio e ro lei es ca da abai xo. A gar ra- 
fa que brou e fez um enor me cor te na par te
in fe ri or da mi nha co xa es quer da. Até ho je
guar do es sa mar ca, que ain da me as sus ta.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Do seu
con tar, tan tas coi sas apren di. Mas a his tó ria
que que ro di zer aqui é a de le, que va le a pe na
sa ber, e não a mi nha. De Sil guei ros, Bo di o sa,
Vi seu, Por tu gal, veio pa ra o Bra sil, pri mei ra
pa ra gem Be lém do Pa rá, do ze anos de ida de.
Di as à es pe ra de um na vio que o trou xes se
pa ra cá, ci da de de São Luís. Seu des ti no fi nal
pas sa va por um bar co a ve la, a en fren tar as
águas do Gol fão Ma ra nhen se, pa ra bus car
fun de a men to nas prai as da Cu ru ru pu, a an- 
co ra gem de fi ni ti va.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Em Sil- 
guei ros, sua lon gín qua al deia, nin guém sa- 
bia que a Pri mei ra Gran de Guer ra ha via ter- 
mi na do. A mi nha avó Del fi na, mãe do meu
pai, com me do de per der o fi lho no con fli to
bé li co, mes mo com do ze anos de ida de,
man dou-o pa ra o Bra sil, pre ci sa men te pa ra
Cu ru ru pu, on de re si dia o se nhor João Gas- 
par Pin can ço, tio do me ni no Ar man do. Mas
o me ni no sem pre foi mui to ati la do, aten to
de mais, me mó ria pri vi le gi a da.Trans mi tin- 
do-me li ções de vi da, con tou-me ele, cer ta
vez, a res pei to de sua vin da pa ra o Bra sil que,
em ca sa de al guém, fi ca ra em Lis boa à es pe- 
ra do na vio em que fa ria sua vi a gem pa ra ter- 
ras de San ta Cruz. E que, nes ses di as em que
se en con tra va na ca pi tal lu sa, de re pen te é
as sas si na do um dos gran des lí de res po lí ti- 
cos do país: Sidô nio Pa es.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Ele che- 
gou ao Bra sil. Ain da me ni no,es pan ta do com
o as sas si na to de Sidô nio. Ele já adul to e eu

ain da me ni no,co mo ele fo ra ou tro ra,lo go
me pas sou es sa in for ma ção. Em Cu ru ru pu,
vi veu com seu tio, co mer ci an te,po lí ti co, es-
pé cie de mé di co do lu gar, do no de ne gó ci os
e sa be dor do que re cei ta va. Apren deu a ler e
a es cre ver. A ad mi rar as pes so as, in de pen- 
den te men te de cor ou con di ção so ci al. Co-
nhe ceu, ra pa zi nhos co mo ele, ami gos que
se ri am gran des ho mens, lon ge de su por, de
um Ma ra nhão vin dou ro. Na mi nha ima gi na-
ção, amou uma pri ma, coi sas bem ju ve nis.
Ama ro, ne gro e al coó la tra, ami go de in fân- 
cia, jo go de bo la, car rei ra pe las cam pi nas,
ame a ça va re ve lar, mas lo go, em per mu ta pe- 
lo si lên cio,se con ten ta va com uns tro ca dos
pa ra re no var uns tra gos da boa ca cha ça ven- 
di da no pri mei ro bo te co que en con tras se.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Um epi- 
só dio mar can te, eu nos meus cin co anos de
ida de. Em Vi a na, brin ca dei ra de ro da, mi nha
ir mã mais ve lha, Ma ria da Paz, so fre um
tom bo e cor ta uma das ore lhas, que san gra
abun dan te men te. De pres sa o com pa dre
Ozi mo, ape lou mi nha mãe, lem bran do lo go
o Dr. Ozi mo Car va lho. O bom far ma cêu ti co,
que mo ra va pró xi mo, sem ne gar o aten di- 
men to, mas com a cal ma que Deus lhe deu,
exa mi nou a pa ci en te, cui dou de es tan car o
san gue e dis se ao meu pai: cha me o Chi co
Tra vas sos.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Em 1949
es ta be le ceu-se aqui em São Luís. Eu, um
me ni no de dez anos, a se gu rar-me em su as
mãos. E ele a con tar-me mais uma pas sa gem
de sua vi da: “Seu Car los, quan do dei xei Cu- 
ru ru pu, já ra pa zi nho,vim pa ra São Luís.
Que ria me lho rar mi nha si tu a ção, cui da va do
meu fu tu ro. E con se gui um em pre go, o meu
pri mei ro em pre go aqui na ca pi tal, na fir ma
Fran cis co Frei tas & Cia. Lt da., nes te mes mo
pré dio aon de ago ra vou me es ta be le cer pe la
pri mei ra vez”. E eu ago ra com ple to: so zi nho,
fir ma in di vi du al, de no mi na ção: A. O. Gas- 
par.

EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do do Ma ra -
nhão-Fi e ma e vi ce-Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI.

Exis te es pe ran ça

Na da se rá co mo an tes, afir mam os no vos pen sa do res do com- 
por ta men to hu ma no e cor po ra ti vo. Qua se to dos os pes qui sa do- 
res, eco no mis tas, so ció lo gos, an tro pó lo gos, fi ló so fos e ex per ti ses
do te ma es tão en ga ja dos nes ta lu ta por um no vo ca mi nho que
pos sa si na li zar cla ri da de no fi nal des te tú nel de in cer te zas.

 Até ago ra, mui to tem si do fei to pa ra sal var vi das e dar so bre- 
car ga de so bre vi vên cia às em pre sas que es tão em es ta do ter mi- 
nal, mas que em pre gam su as úl ti mas for ças pa ra não so ço bra rem.
A lu ta in ten sa pa ra es ca par da que bra dei ra im põe ro bus tas prá ti- 
cas de go ver nan ça e apri mo ra men to da ges tão pa ra con quis tar
um lu gar ao sol no no vo ce ná rio que se anun cia.

A qua ren te na for ça da que a mai o ria dos es ta dos bra si lei ros es- 
tá im pon do, in cor po rou pro fun das mo di fi ca ções nos há bi tos de
con su mo e de com por ta men to, e nos le va a re fle xão se o mer ca do
res sus ci ta rá com no vos pa drões, en tro ni zan do a era da di gi ta li za- 
ção das em pre sas e fo can do pro du tos e mar cas pa ra um am bi en te
de ne gó ci os mais pre o cu pa do com a pro te ção da saú de, de mai or
am pli tu de so ci o am bi en tal e, qui çá, ajus ta do pa ra uma era em- 
pre sa ri al que não se sa be qual se rá.

 
Do jei to que o ví rus se es pa lha é im pos sí vel pre ver quan do es ta

ter rí vel pan de mia se rá do ma da. Mas, as es ti ma ti vas mais oti mis- 
tas in di cam lon go pe río do de abs ti nên cia pro du ti va e de re co lhi- 
men to do con su mi dor a sua ilha de pro te ção – o iso la men to so ci al
– con di ção que per mi te ga ran tir a ma nu ten ção da vi da. Es tá di fí cil
pro je tar o ama nhã das nos sas vi das e das em pre sas que, por aca- 
so, so bra rem des sa tem pes ta de sa ni tá ria.

Até o mo men to não há um por to se gu ro. O te mor de um co lap- 
so na eco no mia re du zin do o nos so PIB e a pro je ção de uma cri se
de lon ga du ra ção e bem lon ge de um fi nal mais con des cen den te,
aba lam a con fi an ça do mer ca do, fa zem a mo e da ame ri ca na dis- 
pa rar, cri an do um bol são an gus ti o so de vul ne ra bi li da des pa ra a
re to ma da da pro du ção e do em pre go.

De que for ma va mos atra ves sar es se mo men to de ce ná rio ne- 
bu lo so, com mi lha res de pes so as mor tas ou in fec ta das e a pos si bi- 
li da de da exis tên cia da mai or que bra dei ra de ne gó ci os e di zi ma- 
ção de pos tos de tra ba lho. Tal vez se ja es sa a gran de in da ga ção de
to da a so ci e da de.

 
No las tro des sa cri se, o con tá gio na eco no mia é imen so. Na hu- 

ma ni da de, é ter rí vel. Ape nas o Bra sil, até o mo men to, abar ca mais
de 200 mil con ta mi na dos e qua se 14 mil mor tes. É um aba lo mui to
gran de pa ra a eco no mia de uma na ção que até o ano pas sa do res- 
pi ra va oti mis mo e lu ta va pa ra me lho rar a vi da dos bra si lei ros com
a re to ma da do em pre go e ren da.

En tre tan to, nem tu do es tá per di do. Cri ses co me çam e aca bam.
Não são per pé tu as. Mes mo com o ven to não es tan do a fa vor é pre- 
ci so jo gar mui ta água pa ra fa zer o ei xo do moi nho ro dar. A in dús- 
tria vai ter que aper fei ço ar seus pro ces sos de pro du ção e lo gís ti ca.
O ca mi nho do fu tu ro é no vo e in clui além da tec no lo gia e ino va- 
ção, a co la bo ra ção e a so li da ri e da de, co mo acon te ceu em nos so
es ta do quan do vá ri as fá bri cas do a ram ál co ol gel, água mi ne ral,
equi pa men tos de pro te ção à saú de, ali men tos e ou tros itens im- 
por tan tes. O go ver no fe de ral re a ni ma a eco no mia com a in je ção
de qua se R$ 1trilhão no mer ca do.

 
O Sis te ma Fi e ma, en ga ja do nes ta cru za da, do ou 7.500 ces tas

bá si cas pa ra os ha bi tan tes dos mu ni cí pi os ma ra nhen ses atin gi- 
dos pe las en chen tes. O SE SI dis po ni bi li zou es pa ços fi xos e uni da- 
des Mó veis pa ra os sis te mas de saú de lo cais. Dis tri buiu mais de 10
mil más ca ras, va ci nas, tes tes de co ro na ví rus e kits de hi gi e ne pa ra
ido sos. O SE NAI fa bri ca equi pa men tos de EPI e re cu pe ra res pi ra- 
do res hos pi ta la res. A Fi e ma acom pa nha os plei tos dos sin di ca tos
as so ci a dos, con du zin do de man das da ca te go ria in dus tri al com o
go ver no do es ta do e a pre fei tu ra da Ca pi tal.

 
Co mo re pre sen tan te da in dús tria ma ra nhen se, apre sen tou ao

go ver no su ges tões e pro pos tas pa ra ame ni zar os efei tos des sa cri- 
se vi ró ti ca. Man te mos ca nal di re to com em pre sá ri os, tra ba lha do- 
res e a so ci e da de com di vul ga ção de far to ma te ri al de re le vân cia
pa ra quem pro duz e tra ba lha. E, ape sar do cor te de 50% das re cei- 
tas do SE SI e SE NAI, os em pre gos fo ram man ti dos.

 
O fio da es pe ran ça re luz com um gran de anun ci a do. É pre ci so,

nes te pe río do, am pli ar a dis cus são dos gran des pro ble mas lo cais
e na ci o nais. Co mo tam bém é in dis pen sá vel cri ar am bi en te pa ra
mai or en tro sa men to com os go ver nan tes pa ra se es ta be le cer mai- 
or con fi an ça en tre as par tes. Nes se no vo am bi en te não so bra es- 
pa ço pa ra po si ções pes so ais. Ou vir e ser es cu ta do é prin cí pio ele- 
men tar do pro ces so de mo crá ti co. Nos sas pau tas e de man das pre- 
ci sam ter mai or eco, por que a ló gi ca de ter mi na que não há es ta do
em si tu a ção con for tá vel com em pre sas fa li das.

O go ver no ace na com Pro to co lo de Re to ma da das ati vi da des
no ter ri tó rio ma ra nhen se. São nor mas re gu la do ras que de vem ser
tra ta das co mo re co men da ção e não co mo con ven ção ou de ter mi- 
na ção com las tro le gal. As em pre sas não po dem con ti nu ar sen do
pe na li za das. Es tão no seu li mi te pa ra es ca par da que bra dei ra.

 

É pre ci so que, nes ta e em ou tras

oca siões, go ver no e ini ci a ti va

pri va da se unam, dan do as mãos

em prol des se bem co mum, o

de sen vol vi men to do Ma ra nhão.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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Par ti do

Imó veis alu ga dos

Con ví vio so ci al

Ar re pen di men to do con su mi dor

FORA DA PRISÃO

Lula fica isolado e não
tem protagonismo

Q
uan do o ex-pre si den te da
Re pú bli ca Luiz Iná cio Lu la
da Sil va dei xou a car ce ra- 
gem da Po lí cia Fe de ral, em

Cu ri ti ba, em 8 de no vem bro do ano
pas sa do, li de ran ças par ti dá ri as ava li- 
a vam que, fo ra da pri são, ele po de ria
aju dar a or ga ni zar a opo si ção con tra o
pre si den te Jair Bol so na ro.

Seis me ses de pois, po rém, o pe tis ta
não en con trou o pro ta go nis mo po lí ti- 
co que ti nha no pas sa do, man tém
pou ca in ter lo cu ção com ou tros se to- 
res da opo si ção e pra ti ca men te não
tem diá lo go com seg men tos da so ci e- 
da de fo ra da es quer da.

Acos tu ma do a to mar al gu mas das
prin ci pais de ci sões do par ti do, Lu la
foi con fron ta do re cen te men te em
uma es co lha do PT em Per nam bu co e
não atu ou pa ra re sol ver im pas se em
tor no da can di da tu ra pa ra a pre fei tu- 
ra de São Pau lo.

“A li ber ta ção de Lu la não des per tou
qual quer no va ener gia no par ti do”,
ava lia o ci en tis ta po lí ti co Car los Me lo,
do Ins per. “Lu la pre so ten si o na va
mui to mais com a po lí ti ca do Bra sil do
que ago ra”, dis se.

De no vem bro pa ra cá, Lu la não se
reu niu nem com an ti gos ali a dos, co- 
mo os pre si den tes do PDT, Car los Lu- 
pi, e do PSB, Car los Si quei ra. O ex-pre- 
si den te Jo sé Sarney (MDB) e ou tros
an ti gos par cei ros po lí ti cos já re cla ma- 
ram a in ter lo cu to res do que cha mam
de iso la men to de Lu la.

Pre si den tes de cen trais sin di cais
que não são li ga das ao PT tam bém
cri ti cam a pos tu ra. “Ele es tá bas tan te

re clu so, con ti do, acho até que por ori- 
en ta ção dos ad vo ga dos. Não es tá
aque le Lu la de an ti ga men te”, dis se
Lu pi, que foi mi nis tro do Tra ba lho.

Pa ra Si quei ra, os si nais de que Lu la
te ria uma atu a ção me nos am pla fo- 
ram da dos lo go no pri mei ro dis cur so
após dei xar a pri são, quan do de fen- 
deu que o PT lan ce can di da tos pró pri- 
os em to das as gran des ci da des. “Po- 
dia ter si do um dis cur so de uni da de
da es quer da mas foi um ex clu si vis ta,
pen san do no PT”, dis se ele.

Ex ce ções nas agen das de Lu la são
en con tros com Gui lher me Bou los
(PSOL), lí de res de mo vi men tos so ci- 
ais e aca dê mi cos pa ra de ba ter ques- 
tões co mo eco no mia e saú de.

A pre si den te na ci o nal do PT, de pu- 
ta da Glei si Hoff mann, afir mou que
co me çou a ar ti cu lar en con tros de Lu- 
la com os pre si den tes das ou tras si glas
an tes da pan de mia e de ve re to mar as
con ver sas. Pa ra ela, a ati tu de de Lu la
não mos tra iso la men to, mas, sim, um
no vo po si ci o na men to po lí ti co.

O ex-pre si den te pas sou um ano e
meio pre so, após ser con de na do em
se gun da ins tân cia a 12 anos e um mês
de pri são por cor rup ção e la va gem de
di nhei ro no ca so do tri plex do Gua ru- 
já. O pro ces so já che gou ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça (STJ), que re du ziu
a pe na a 8 anos e 10 me ses.

Na quar ta-fei ra pas sa da, o Tri bu nal
Re gi o nal Fe de ral da 4ª. Re gião (TRF-
4), man te ve a con de na ção do pe tis ta a
17 anos de pri são por cor rup ção e la- 
va gem de di nhei ro na in ves ti ga ção do
sí tio de Ati baia.

Nos úl ti mos seis me ses, o ex-pre si-
den te se de di cou a re sol ver ques tões
fa mi li a res e ao re la ci o na men to com a
so ció lo ga Ro sân ge la da Sil va, a Jan ja,
com quem es tá mo ran do.

Tam bém têm to ma do tem po de Lu- 
la as dis pu tas in ter nas do PT. No iní cio
do ano, ele par ti ci pou de uma reu nião
pa ra ar bi trar a dis pu ta en tre quem de-
fen de o apoio a João Cam pos (PSB-
PE) e à de pu ta da Ma rí lia Ar ra es (PT-
PE) na can di da tu ra à pre fei tu ra do Re-
ci fe. Se gun do re la tos, Lu la ten tou im-
por o no me de Ma rí lia mas foi con- 
fron ta do pe lo se na dor Hum ber to
Cos ta (PT-PE), que de fen de ali an ça
com o PSB. Tam bém não tem se es for- 
ça do pa ra evi tar a in di ca ção de Jil mar
Tat to co mo can di da to do PT a pre fei to
de São Pau lo.

Pa ra li de ran ças pe tis tas, são si nais
de que Lu la ho je de pen de mais do PT
do que o par ti do de pen de de le, ao
con trá rio do que ocor reu nos úl ti mos
40 anos.

Lu la tem in ten si fi ca do as trans mis- 
sões ao vi vo pe la in ter net e en tre vis tas
a rá di os e jor nais re gi o nais e veí cu los
do ex te ri or.

Com re la ção às pró xi mas elei ções,
au xi li a res di zem Lu la não des car ta
no vas ali an ças pa ra fo ra da es quer da,
mas não es tá dis pos to e não vê con di- 
ções pa ra re pe tir a am pla con ci li a ção
com em pre sá ri os e par ti dos po lí ti cos
que o aju dou a se ele ger em 2002. Os
ter mos se ri am ou tros. Um dos mo ti- 
vos é a ade são de gran de par te da eli te
ao bol so na ris mo.

VOTAÇÃO

Câmara aprova projeto de regime jurídico especial

A MATÉRIA APROVADA TAMBÉM ESTABELECE QUE ATÉ 30 DE OUTUBRO FICAM SUSPENSOS OS PRAZOS DE AQUISIÇÃO

O ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta- 
dos apro vou o pro je to de lei do Se na- 
do que cria re gras tran si tó ri as pa ra as
re la ções ju rí di cas pri va das du ran te a
pan de mia do no vo co ro na ví rus, co mo
con tra tos, di rei to de fa mí lia, re la ções
de con su mo e en tre condô mi nos. Co- 
mo o tex to foi al te ra do na Câ ma ra, a
ma té ria re tor na ao Se na do Fe de ral.

O pro je to foi apre sen ta do pe lo se- 
na dor An to nio Anas ta sia (PSD-MG)
após su ges tões do Po der Ju di ciá rio e
de ju ris tas. Se gun do o par la men tar, o
ob je ti vo da me di da é cri ar dis po si ti- 
vos que, em cer tos ca sos, sus pen dam
tem po ra ri a men te al gu mas exi gên ci as
le gais. Ques tões tri bu tá ri as, ad mi nis- 
tra ti vas, de na tu re za fa li men tar ou de
re cu pe ra ção em pre sa ri al não fo ram
in cluí das e de ve rão ser tra ta das por
pro je tos es pe cí fi cos. O tex to vai al te- 
rar dis po si ti vos do Có di go de De fe sa
do Con su mi dor, re gras de de fe sa da
con cor rên cia e a Lei Ge ral de Pro te ção
de Da dos (LGPD).

O re la tor do tex to apro va do na Câ- 
ma ra, de pu ta do En ri co Mi sa si (PV-
SP), re ti rou do tex to a re du ção de 15%
das co mis sões co bra das por apli ca ti- 
vos de trans por te de seus mo to ris tas,
trans fe rin do a quan tia pa ra eles. A

me di da te ria im pac to em em pre sas
co mo Uber e 99.

“[O pro je to] fi xa re gras cla ras a res- 
pei to dos im pac tos da pan de mia nas
re la ções de di rei to pri va do em se to res
que a le gis la ção or di na ri a men te apli- 
cá vel se ria in su fi ci en te pa ra, com is so,
tra zer mai or se gu ran ça ju rí di ca, além
de evi tar o as so ber ba men to dos Tri- 
bu nais bra si lei ros com de man das
ten den tes a ajus tar o di rei to à re a li da- 
de dos fa tos”, ar gu men tou Mi sa si.

O tex to sus pen de, por até 30 de ou- 
tu bro des te ano, a con ces são de li mi- 
na res pro to co la das até 20 de mar ço
pa ra des pe jo de in qui li nos por atra so
de alu guel, fim do pra zo de de so cu pa- 
ção pac tu a do, de mis são do lo ca tá rio
em con tra to vin cu la do ao em pre go ou
per ma nên cia de su blo ca tá rio no imó- 
vel. A sus pen são abran ge os imó veis
ur ba nos (co mer ci ais e re si den ci ais) e
atin ge to das as ações ajui za das a par- 
tir de 20 de mar ço, da ta em que foi re- 
co nhe ci do ofi ci al men te o es ta do de
ca la mi da de no país. A ma té ria apro- 
va da tam bém es ta be le ce que até 30 de
ou tu bro fi cam sus pen sos os pra zos de
aqui si ção de pro pri e da de mo bi liá ria

ou imo bi liá ria por meio de usu ca pião.

O tex to es ta be le ce ain da po de res
ex cep ci o nais aos sín di cos pa ra res-
trin gir a uti li za ção de áre as co muns e,
em cer tas cir cuns tân ci as, par ti cu la- 
res, com o ob je ti vo de evi tar con ta mi- 
na ções, res pei ta do o di rei to de pro pri-
e da de. A me di da não se apli ca em ca-
sos de aten di men to mé di co, obras de
na tu re za es tru tu ral ou re a li za ção de
ben fei to ri as ne ces sá ri as. As as sem- 
blei as de con do mí nio e su as vo ta ções
po de rão ser re a li za das por mei os vir-
tu ais. Ca so não se ja pos sí vel as sem-
bleia on li ne, os man da tos dos sín di- 
cos ven ci dos a par tir do dia 20 de mar- 
ço, da ta do de cre to de ca la mi da de, fi- 
cam pror ro ga dos até o dia 30 de ou tu- 
bro de 2020.

O tex to tam bém mo di fi ca o di rei to
de ar re pen di men to do con su mi dor.
Atu al men te, é ga ran ti do pe la lei o pra- 
zo de até se te di as pa ra a de vo lu ção de
pro du tos pe re cí veis. Pe lo pro je to, ali- 
men tos e me di ca men tos en tre gues
em do mi cí lio (delivery) não es ta rão
sub me ti dos à re gra.

PANDEMIA

Maia pede que Bolsonaro
adie provas do Enem

RODRIGO MAIA PEDE ADIAMENTO DE PROVAS A BOLSONARO

 ISAC NÓBREGA/PR

O pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go
Maia (DEM-RJ), in for mou nes ta quin ta-fei ra (14) que
pe diu ao pre si den te Jair Bol so na ro o adi a men to da apli- 
ca ção de pro vas do Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio
(Enem) des te ano, em vir tu de da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus, cau sa dor da co vid-19.

“Um plei to im por tan te que eu fiz ao pre si den te, e ele
fi cou de ava li ar, dis se que é mui to im por tan te e que ha- 
via uma de man da mui to gran de da Câ ma ra, é o adi a- 
men to do Enem. Ele fi cou mui to sen sí vel, fi cou de ava li- 
ar e dar uma res pos ta”, dis se Maia. O par la men tar es te ve
no Pa lá cio do Pla nal to pa ra co nhe cer o Cen tro de Co or- 
de na ção das Ope ra ções do Co mi tê de Cri se da Co vid-19
(Ccop) a con vi te dos mi nis tros Luiz Edu ar do Ra mos, da
Se cre ta ria de Go ver no, e Bra ga Net to, da Ca sa Ci vil.

Os es tu dan tes têm até 22 de maio pa ra se ins cre ver no
exa me, cu jas pro vas, nes te ano, po de rão ser fei tas tam- 
bém on li ne. O Enem im pres so se rá apli ca do nos di as 1º
e 8 de no vem bro e a ver são di gi tal, em 22 e 29 de no vem- 
bro. No en tan to, alu nos de to do país têm re la ta do, nas
re des so ci ais, di fi cul da des de aces so à in ter net e pro ble- 
mas pa ra es tu dar o con teú do do exa me.

Com a con fir ma ção da da ta de apli ca ção do exa me
pe lo go ver no, de pu ta dos e se na do res têm apre sen ta do
pro pos tas pa ra que as pro vas se jam adi a das. Na Câ ma- 
ra, lí de res par ti dá ri os têm pres si o na do o pre si den te da
Ca sa pa ra cons truir al ter na ti vas que as se gu rem que alu- 
nos não se jam pre ju di ca dos em vir tu de da pan de mia.
En tre as pro pos tas, de au to ria do de pu ta do Ale xan dre
Fro ta (PSDB/SP), pro põe o adi a men to da apli ca ção da
pro va por 60 di as.

MANUTENÇÃO

Voos entre EUA e Brasil
não vão ser restritos

TODD CHAPMAN É EMBAIXADOR DOS EUA NO BRASIL

O em bai xa dor dos Es ta dos Uni dos no Bra sil, Todd
Chap man de cla rou em en tre vis ta co le ti va on-li ne, que
nes te mo men to não é co gi ta da a res tri ção de vo os en tre
os dois paí ses. Ele acres cen tou, con tu do, que es sa é uma
ava li a ção que de ve ser fei ta per ma nen te men te por Bra- 
sil e Es ta dos Uni dos, con si de ran do o be ne fí cio de ma- 
nu ten ção dos vo os, que no mês pas sa do su bi ram de no- 
ve se ma nais pa ra 13.

“Es ta mos co lo can do mais vo os, não me nos, por que
exis te cer ta de man da. As co mu ni da des são gran des de
ame ri ca nos aqui e de bra si lei ros lá”, dis se Chap man,
acres cen tan do que tam bém paí ses asiá ti cos têm in te- 
res se na ma nu ten ção des sas es ca las, pois por meio de- 
las mui tos se guem pa ra o Ori en te.

Chap man ne gou que em en con tro em 28 de abril en- 
tre o pre si den te dos Es ta dos Uni dos, Do nald Trump, e o
go ver na dor da Fló ri da, Ron De San tis, na Ca sa Bran ca, o
pre si den te nor te-ame ri ca no te nha su ge ri do as res tri- 
ções, que de cor re ri am  do avan ço do no vo co ro na ví rus e
da evo lu ção dos nú me ros da pan de mia no Bra sil e na
Amé ri ca La ti na. “O pre si den te es ta va com o go ver na dor
da Fló ri da, e eles co men ta ram co mo es ta vam pas san do
as coi sas na Fló ri da. Sur giu o te ma de Bra sil, que es tá
sen do mais di fí cil no Bra sil. O pre si den te Trump dis se ao
go ver na dor: ‘En tão, o se nhor quer que fe cha mos os vo os
do Bra sil?’. E o go ver na dor dis se que não. E foi re por ta- 
do: pre si den te Trump quer fe char os vo os. Não é o que
es tá sen do con si de ra do. O que es tá sen do con si de ra do é
que a ca da dia, Bra sil e Es ta dos Uni dos têm de to mar de- 
ci são se es ses vo os são be né fi cos ou não”, dis se.

En tre fe ve rei ro e mar ço, se gun do a Agên cia Na ci o nal
de Avi a ção Ci vil (Anac), hou ve  que da de 36% no nú me- 
ro de vo os do Bra sil com des ti no aos ae ro por tos da Fló ri- 
da, che gan do no pe río do a no ve vo os se ma nais en tre os
dois paí ses. Nes te mo men to, são 13 vo os, se gun do afir- 
mou Todd Chap man.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Essas pessoas, se  vierem a falecer por covid-19, deixarão suas famílias totalmente
desamparadas. É preciso tentar minimizar as dificuldades das famílias”, explicou Braide.

AJUDA AS FAMÍLIAS

Braide quer pensão à
vítimas da covid-19

O
de pu ta do fe de ral Edu ar do 
Brai de apre sen tou, nes ta 
quar ta-fei ra (13), o Pro je to 
de Lei 2598/2020, que con- 

ce de pen são es pe ci al aos de pen den- 
tes de pes so as vul ne rá veis que fa le ce- 
ram em con sequên cia do co ro na ví rus 
(Co vid-19), du ran te a pan de mia.

“Es te PL vem au xi li ar uma con si de- 
rá vel par ce la de bra si lei ros que não 
tem con di ções de con tri buir pa ra a 
pre vi dên cia, vi ve de tra ba lho in for mal 
ou mes mo en fren ta o de sem pre go; e 
que, ain da as sim, pre ci sa de al gu ma 
for ma ob ter sus ten to pa ra su as fa mí li- 
as. Es sas pes so as se, por in fe li ci da de, 
vi e rem a fa le cer em con sequên cia do 
co ro na ví rus (Co vid-19), dei xa rão su as 
fa mí li as to tal men te de sam pa ra das. 
Por is so, é pre ci so ten tar mi ni mi zar as 
di fi cul da des na vi da des sas fa mí li as”, 
ex pli cou Brai de.

Se gun do o PL 2598/2020, te rão di- 
rei to à pen são es pe ci al: ci da dão bra si- 
lei ro mai or de 16 (de zes seis) anos de 
ida de; não te nha em pre go for mal ati- 
vo; não se ja ti tu lar de be ne fí cio pre vi- 
den ciá rio ou be ne fi ciá rio do se gu ro-
de sem pre go ou de pro gra ma de trans- 
fe rên cia de ren da fe de ral, res sal va do, 
o Bol sa Fa mí lia; e que cu ja ren da fa- 
mi li ar men sal per ca pi ta se ja de até 
1/4 (um quar to) do sa lá rio mí ni mo.

“Es tão sen do de li be ra das e apro va- 
das di ver sas pro po si ções que tra tam 
da pro te ção da nos sa so ci e da de. Pro- 
pos tas que pro te gem os tra ba lha do- 
res co mo o Au xí lio Emer gen ci al. A 
nos sa pro pos ta vem jus ta men te aten- 
der aos de pen den tes das fa mí li as vul- 
ne rá veis ví ti mas do co ro na ví rus”, jus- 
ti fi cou o de pu ta do.

 PLDE BRAIDE GARANTE PENSÃO À FAMÍLIAS VULNERÁVEIS VÍTIMAS DO CORONAVÍRUS

Ain da de acor do com o PL 
2598/2020, pa ra ter di rei to ao be ne fí- 
cio da pen são es pe ci al, que se rá no 
va lor de 1 sa lá rio mí ni mo, se rão con- 
si de ra dos de pen den tes: côn ju ge ou 
com pa nhei ro (a); fi lhos me no res de 
21 (vin te e um) anos de ida de ou, de 
qual quer ida de, se pes soa com de fi ci- 
ên cia fí si ca ou in te lec tu al; pais; ir- 
mãos me no res de 21 (vin te e um) anos 
de ida de ou, de qual quer ida de, se 
pes soa com de fi ci ên cia fí si ca ou in te- 
lec tu al. As des pe sas pa ra a con ces são 
do be ne fí cio vi rão da pro gra ma ção 

or ça men tá ria In de ni za ções e Pen sões 
Es pe ci ais de res pon sa bi li da de da 
União.

“O co ro na ví rus não nos traz só nú- 
me ros. To dos os di as ve mos ros tos, 
his tó ri as e fa mí li as que so frem com a 
par ti da de seus en tes que ri dos. E além 
des sa dor, as fa mí li as mais vul ne rá- 
veis vi vem a in cer te za de co mo a vi da 
se rá a par tir da li. Es sa pro pos ta vem 
tra zer um olhar es pe ci al pa ra es sas 
pes so as, que pre ci sam ter o mí ni mo 
de dig ni da de pa ra con ti nu ar a vi da”, 
fi na li zou Brai de.

COMBATE AO CORONAVÍRUS

“Veto à ampliação do auxílio é inaceitável”, diz Weverton

A LEI ENTRA EM VIGOR COM A SANÇÃO, E OS VETOS TERÃO DE SER ANALISADOS PELO CONGRESSO.

O se na dor We ver ton (PDT-MA) cri- 
ti cou a de ci são do pre si den te Jair Bol- 
so na ro de ve tar a am pli a ção do be ne- 
fí cio pa ra pro fis si o nais co mo mo to- 
ris ta de apli ca ti vos, ven de do res de
por ta a por ta, pi po quei ros, pes ca do- 
res ar te sa nais e am bu lan tes de praia.
Com a de ci são, es ses tra ba lha do res
não te rão di rei to a re ce ber o au xí lio
emer gen ci al de R$ 600 apro va do pe lo
Con gres so Na ci o nal.
“É um ab sur do a fal ta de sen si bi li da de
des se go ver no. São pes so as que es tão
sem ter co mo tra ba lhar e se ali men tar
nes sa cri se. São vi das! É ina cei tá vel!

Va mos tra ba lhar no Con gres so pa ra
der ru bar es ses ve tos e fa zer jus ti ça
com es sas fa mí li as”, afir mou o par la- 
men tar.
O PL 873/2020, do se na dor Ran dol fe
Ro dri gues (Re de-AP), al te ra a Lei
13.892, pro mul ga da no iní cio de abril,
que ins ti tuiu pa ga men to pa ra tra ba- 
lha do res in for mais e de sem pre ga dos
du ran te o pe río do da pan de mia. o
pro je to foi apro va do pe lo Se na do no
dia 22 de abril.
“É pre ci so que o es ta do bra si lei ro te- 
nha um olhar pa ra quem mais pre ci- 
sa. Es sas ca te go ri as que o Con gres so

in cluiu pa ra re ce ber o au xí lio são
mui to im por tan tes. São pes so as que
es tão pas san do ne ces si da de e que
pre ci sam des se re cur so”, res sal tou.
O go ver no tam bém ve tou a pos si bi li- 
da de de ho mens sol tei ros che fes de
fa mí lia de re ce be rem em do bro o be-
ne fí cio emer gen ci al. Pe las re gras vi- 
gen tes, ape nas mães che fes de fa mí lia
têm a prer ro ga ti va pa ra os R$ 1.200 do
au xí lio emer gen ci al. A lei en tra em vi-
gor com a san ção, e os ve tos te rão de
ser ana li sa dos pe lo Con gres so. Os
par la men ta res po dem man ter ou der- 
ru bar a de ci são de Bol so na ro.
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Fa ke do mal (1)

Fa ke do mal (2)

Ve to das ma ni cu res

“En fren ta re mos o in ver no mais es cu ro”

Lock down

Vi das sal vas

Não atra pa lhem
Mes mo di an te do dra ma de mi lha res de fa mí li as, de mé di cos,

en fer mei ros no de ses pe ro pa ra sal var vi das, além de ou tros pro- 
fis si o nais da saú de en tre gues a es sa du ra mis são his tó ri ca, ain da
tem inú me ras pes so as que ren do trans for mar es sa guer ra do com- 
ba te ao co vid-19 no Ma ra nhão em po li ti ca gem. As re des so ci ais
vi ra ram es pa ço pa ra quem pre ten de, sem qual quer ba se de co- 
nhe ci men to da re a li da de, ten tar boi co tar o iso la men to so ci al e
ata car as au to ri da des, pre ju di can do o tra ba lho de quem es tá na li- 
nha de fren te.

As fa ke news de viéis po lí ti co, pro du zi das por de so cu pa dos re- 
fle tem no tra ba lho dos pro fis si o nais do ja le co bran co que es tão
fa zen do o que es sas pes so as de so cu pa das nem ima gi nam. Elas
es tão bem lon ge dos hos pi tais, iso la dos com me do do co ro na ví- 
rus, mas sem pre ati vos pa ra dar opi nião er ra da, sol tar men ti ras
nas re des so ci ais e “trans pi rar” su as frus tra ções po lí ti cas. O Ma ra- 
nhão ado tou o pri mei ro lock down no Bra sil e ho je a mes ma pro vi- 
dên cia já es tá em vá ri as ca pi tais, ci da de do in te ri or e po de ser
ado ta da em São Pau lo, epi cen tro da pan de mia no Bra sil.

Tais pes so as in sen sí veis de ve ri am no iso la men to fa zer al go po- 
si ti vo pa ra aju dar quem pre ci sa de aju da e quem es tá na li nha de
fren te do com ba te. É co var dia e fal ta de res pei to com quem es tá
sal van do vi das, pro cu rar se es con der nas re des so ci ais pa ra pre ju- 
di car quem tra ba lha du ro. Quem cor re ris co de mor rer, fi car afas- 
ta do da fa mí lia por se ma nas se gui das, co mo pre ven ção pa ra não
in fec tar ou tros. Por tan to, quem não pu der aju dar, pro cu re não
atra pa lhar os que he roi ca men te atu am na li nha de fren te do com- 
ba te. Fi quem em ca sa. O con tá gio pe las fa ke news é tão pe ri go so
quan to o convid19.

O co ro na ví rus es tá mu dan do o mun do. E tam bém vai mu dar
ca da pes soa in di vi du al men te. Por tan to, ca da um que pro cu re se
co nec tar à es sas mu dan ças. Po li ti ca lha em meio a es sa cri se de ta- 
ma nho po der de vas ta dor é in sa ni da de. É pos sí vel que ocor ram
er ros na ges tão do com ba te à cri se, mas cla ro que exis tem mais
acer tos. Afi nal, o Bra sil e o mun do es tão di an te de uma ex pe ri ên- 
cia úni ca, ja mais re gis tra da pe la his tó ria con tem po râ nea. O que
não se ad mi te, po rém, ex plo ra ção po lí ti ca da cri se e o uso da fa ke
news pa ra “in fec tar” o tra ba lho de quem es tá na li nha de fren te do
com ba te, co mo au to ri da des e os pro fis si o nais da saú de.

Des de se ma na pas sa da um ví deo na in ter net mos tra uma pa ci- 
en te ido sa, vi va, dei ta da em um sa co, e que te ria si do “res ga ta da
por pa ren tes, que in va di ram ne cro té rio”. A men sa gem é fa ke
news, mas vi ra li zou. Ago ra, a po lí cia in ves ti ga os au to res de pos ta- 
gem fal sa.

O ví deo men ti ro so é an gus ti an te: a ido sa res pi ra com di fi cul- 
da des. Ela usa más ca ra e não tem ne nhum ti po de apa re lho de
ven ti la ção me câ ni ca pa ra au xi liá-la. Com mi lha res de com par ti- 
lha men tos, o ví deo diz a pa ci en te te ria si do en ca mi nha da ao ne- 
cro té rio.

O se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT, clas si fi cou de “in dig- 
nan te”, o ve to do pre si den te Jair Bol so na ro ao au xí lio emer gen ci al
de R$ 600 pa ra ca te go ri as pro fis si o nais, co mo ma ni cu re, pes ca- 
dor, bar bei ro, es ti cis ta, etc. Bol so na ro dis se que ve tou por que li- 
be rou es sas ati vi da des. Po rém, os go ver na do res não o se gui ram.

De Rick Bright, es pe ci a lis ta em va ci nas, pe ran te o Con gres so de
Ad mi nis tra ção ame ri ca no, ao se di zer al vo de re pre sá li as de Do- 
nald Trump. “Ele ig no rou os pri mei ros si nais da pan de mia”, acu- 
sou o ci en tis ta.

 
Pa ra a se na do ra Eli zi a ne Ga ma, “é di fí cil en ten der” a in- 

sis tên cia de Bol so na ro em li be rar a clo ro qui na, con- 
fron tan do a ci ên cia. “Se fos se ro man ce po li ci al, a au to- 

ra per gun ta ria: a quem in te res sa o cri me?” E com ple- 
tou: “Não creio que o me di ca men to se ja ca so de se gu ran ça na ci o- 
nal”.

 
Com 29 di as no go ver no, o mi nis tro da saú de, Mar ce lo

Tei ch, re fra tá rio à clo ro qui na, dei xou on tem, a pas ta. A
ro ta de co li são com o pre si den te Bol so na ro foi a mes- 

ma que der ru bou Hen ri que Man det ta no dia 16 de
abril.

 
 

Dois te mas tur bi nam os de sen ten di men tos en tre o pre- 
si den te e o mi nis tro da Saú de: iso la men to so ci al com o
fe cha men to do co mér cio, que Bol so na ro quer aca bar,

ale gan do que a eco no mia “é vi da”; e o uso da clo ro qui- 
na em lar ga es ca la na cu ra do co vid-19.

Ba se a da no pa ta mar de 575 ca sos da co vid-19, até quin ta-fei ra
em Im pe ra triz, a De fen so ria Pú bli ca do Es ta do pro to co lou na Jus- 
ti ça, uma Ação Ci vil Pú bli ca, pe din do que o mu ni cí pio ado te,
“lock down”. Fal ta a jus ti ça de ci dir, mas o pre fei to As sis Ra mos é
con tra.

O pro je to Vi das Sal vas no Bra sil pe lo Iso la men to So ci al atu a li za
os da dos com o nú me ro de vi das sal vas por re gião do país. No Ma- 
ra nhão, com o lock down, se rão 1.608 vi das sal vas, no pe río do de
14 a 27 de maio, se gun do es tu do de pro fes so res da Uni camp.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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Leia a toda hora e em todo lugar

Campanha de vacinação contra gripe
 terá nova etapa a partir de segunda

 

A
terceira fase da Cam-
panha Nacional de 
Vacinação contra 
a gripe encerrará, 

neste domingo (17), a pri-
meira de suas duas etapas 
tem como público-alvo, pes-
soas com deficiência; crian-
ças de 6 meses a menores de 
6 anos; gestantes e mães no 
pós-parto até 45 dias.

No caso das mães que se 
encontram no período pós-
parto, o ministério informa 
ser necessária a apresenta-
ção de um documento que 
comprove o puerpério (cer-
tidão de nascimento, cartão 
da gestante, documento do 

hospital onde ocorreu o par-
to, entre outros).

A segunda etapa da ter-
ceira fase vai de 18 de maio 
até 5 de junho. Nela serão 
incluídos professores de es-
colas públicas e privadas e 
adultos de 55 a 59 anos de 
idade. A exemplo das de-
mais fases, a meta do go-
verno é vacinar pelo me-
nos 90% de cada um desses 
grupos. Na terceira fase, a 
meta é imunizar 36,1 mi-
lhões de pessoas do grupo 
prioritário.

De acordo com o balan-
ço mais atualizado do Mi-
nistério da Saúde, 60,5% 

do grupo prioritário havia 
sido vacinado contra a in-
fluenza nas duas primeiras 
fases da campanha, o que 
corresponde a um total de 
39,6 milhões de doses da va-
cina aplicadas.

Para evitar sobreposição 
com relação ao número de 
pessoas vacinadas, o per-
centual divulgado pelo mi-
nistério não inclui os grupos 
de pessoas com comorbi-
dades, membros das forças 
de segurança e salvamento, 
caminhoneiros, motoristas 
e cobradores de transpor-
tes coletivos, trabalhadores 
portuários e o público rela-
cionado com o sistema pri-

sional, uma vez que, nesses 
quantitativos, o que se tem 
são estimativas populacio-
nais. “O quantitativo desse 
público é uma estimativa e 
pode haver sobreposição a 
partir de pessoas que inte-
gram diferentes grupos prio-
ritários, por exemplo, ser ca-
minhoneiro (público-alvo da 
segunda fase) e idoso (pú-
blico-alvo da  primeira fase). 
Assim, é possível informar 
apenas o número de doses, 
de fato, aplicadas da vacina 
contra a gripe nestes grupos 
que foi 7,5 milhões”, expli-
cou o Ministério da Saúde 
em e-mail enviado à Agên-
cia Brasil.

Fases anteriores

Em levantamento divul-
gado no início da semana, 
o ministério informou ter 
distribuído 63,2 milhões de 
doses da vacina. Até então, 
na segunda fase da campa-
nha iniciada em 16 de abril e 
encerrada no dia 8 de maio, 
apenas 36% (ou 5,6 milhões 
de pessoas) do público-alvo 
foram vacinados. O núme-
ro era 10 milhões inferior ao 
total de pessoas do grupo 
pretendido.

A segunda fase da cam-
panha teve como público-
alvo povos indígenas, ca-
minhoneiros, motoristas e 

cobradores de transportes 
coletivos, trabalhadores por-
tuários, membros das forças 
de segurança e salvamento; 
pessoas com doenças crôni-
cas e outras condições clí-
nicas especiais; adolescen-
tes e jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeducati-
vas; população privada de 
liberdade e funcionários do 
sistema prisional. Na pri-
meira etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação, di-
rigida a idosos com 60 anos 
ou mais e a trabalhadores 
da saúde, mais de 18,9 mi-
lhões de idosos foram vaci-
nados, o que corresponde a 
90,66% deste público.
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 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Dicas para empreender qualquer tipo de negócio

E
mpreender em cidades brasilei-
ras não é uma das tarefas mais 
simples. Nossa burocracia e al-
tas taxas de impostos acabam 

desanimando ou mesmo atrapalhando 
aqueles que desejam ter esse estilo de 
vida. No entanto, esse cenário parece 
estar evoluindo, com mais pessoas bus-
cando dicas para empreender e abrindo 
seus negócios. Em um cenário de crise, 
estimular […]

Empreender em cidades brasileiras não 

é uma das tarefas mais simples. Nossa bu-
rocracia e altas taxas de impostos acabam 
desanimando ou mesmo atrapalhando aque-
les que desejam ter esse estilo de vida. No 
entanto, esse cenário parece estar evoluin-
do, com mais pessoas buscando dicas para 
empreender e abrindo seus negócios.

Em um cenário de crise, estimular o em-
preendedorismo é uma boa saída, visto 
que isso pode impulsionar o crescimento 
dos empregos. Porém, para sair do papel e 
ter sucesso é preciso planejamento, boas 

estratégias e disposição.
Neste conteúdo vamos mostrar as 7 me-

lhores dicas para empreender. Confira!

Quais são os benefícios de 
empreender?

Muitas pessoas têm o sonho de ter o 
próprio negócio, de não ter ou ser o pró-
prio chefe. De fato, empreender tem alguns 
ótimos benefícios, como fazer aquilo que 
gosta, traçar seu próprio caminho e ter li-
berdade nas decisões.

No entanto, de novo temos que falar 
que não é uma tarefa simples e você não 
vai conseguir chegar onde quer sozinho.

Ser empreendedor é um estilo de vida. 
É correr riscos, estar sempre em constan-
te evolução, estar atento ao mercado, ser 
flexível.

O líder empreendedor precisa saber 
montar uma boa equipe e dar sempre o 
exemplo para que os colaboradores pos-
sam exercer os trabalhos e buscar os ob-
jetivos em comum.

Quais são os 
principais tipos de 
empreendedorismo?

Agora que vimos sobre os benefícios de ser 
um empreendedor, devemos ressaltar que exis-
te mais de um tipo de empreendedorismo. Ve-
jamos quais são eles e as características que 
os diferenciam:

Corporativo
O empreendedorismo corporativo aconte-

ce quando um empreendedor individual se 
une a outros e a uma determinada organiza-
ção para entregar uma solução, podendo ser 
uma inovação dentro dessa própria empresa.

Imagine, por exemplo, que você e outro em-
preendedor individual identificaram uma ma-
neira de otimizar um processo atual de uma 
empresa. Então, vocês se unem com essa em-
presa para prestar o serviço. Isso é caracteriza-
do como um empreendedorismo corporativo.

Para as empresas esse modelo é muito inte-
ressante e elas utilizam incentivando os pró-
prios colaboradores a proporem novas ideias 
e sugestões.

Social
O empreendedorismo social é aquele que 

não visa diretamente lucro, mas sim uma me-
lhor qualidade de vida para as pessoas que es-
tão envolvidas.

Os projetos são focados no desenvolvimento 
humano e social, visando sanear deficiências 
e realmente cuidar das pessoas, do ambiente, 
promover a cultura e igualdade.

Individual
O empreendedor individual é aquele que 

abre um negócio sozinho. Ele pode ser enqua-
drado de duas maneiras: MEI (Microempreen-
dedor Individual) ou EIRELI (Empresa Indivi-
dual de Responsabilidade Limitada).

Em ambos os casos o empreendedor tem 
os mesmos direitos e deveres de uma outra 
empresa de maior porte.

Quais são as melhores dicas para empreender?
Agora que já analisamos os benefícios de se tornar um empreendedor e os tipos, vamos ao 
que interessa! A seguir estão as 7 principais dicas para empreender. Acompanhe!

1. Saia do lugar!
A primeira e talvez mais importante dica é sair do lugar! 

Isso significa que o empreendedor não deve ficar parado es-
perando as oportunidades chegarem até ele.

É preciso aproveitar as chances, se preparar, estar dispos-
to e correr atrás!

2. Persista!
A segunda dica para empreender é: persista! Nunca desis-

ta no primeiro problema encontrado. Sempre acredite que 
aquele plano pode dar certo e que para ter sucesso o caminho 
nem sempre (quase nunca!) é reto.

A vida de um empreendedor é cheia de desafios e deci-
sões. Muitas vezes o erro acontece, é normal! No entanto, a 
grande diferença de um empreendedor de sucesso e aquele 
que só tem vontade de ser dono do próprio negócio pode es-
tar na persistência.

3. Crie, depois otimize
A nossa terceira dica é sobre criar, depois otimizar. Acre-

dite, muitas pessoas tentam fazer o contrário e acabam não 
tirando as ideias do papel.

Sempre que você tiver uma ideia, coloque ela em prática. 
Preocupe-se em criar um MVP (Mínimo Produto Viável), que 
nada mais é do que uma versão mais simples possível de um 
produto para ser lançado no mercado.

Quando você lançar um MVP vai poder analisar se aque-
la solução realmente é interessante e tem tração e desejo do 
público.

4. Chame a responsabilidade para si
Ser dono do próprio negócio tem seus benefícios, mas tam-

bém responsabilidades. Você deve ter na cabeça que o maior 
interessado no sucesso do negócio deve ser você mesmo, en-
tão corra atrás e assuma a responsabilidade!

Sua equipe deve ter em você um líder, uma referência.

5. Esteja sempre atento ao mercado
Uma das boas dicas para empreender é estar atento 

ao mercado. Sempre analise seu público, os concorren-
tes, as mudanças de comportamento e as oportunidades.

Um empreendedor não fica parado (volte na primeira 
dica). Muitas oportunidades podem e vão surgir no meio 
do caminho e se você estiver atento, pode aproveitá-las.

Sobre a concorrência, analise os pontos fortes e fra-
cos. Não copie, mas também não tenha vergonha de 
usar as boas ideias no seu negócio, fazendo as adapta-
ções necessárias.

6. Tenha referências
Um bom empreendedor sempre tem referências! Bus-

que admirações, estude outros empreendedores de su-
cesso, empresas que você admira.

Conheça cases de sucesso e analise o que você pode 
tirar de proveito das situações.

Um bom empreendedor não vive em busca de rein-
ventar a roda, mas sim de captar boas ideias, adaptar ao 
seu negócio e colher os frutos.

7. Aprenda marketing e vendas
Por fim, mas com certeza não menos importante, estu-

de muito sobre marketing e vendas! Qualquer empreendedor 
deve saber vender o seu produto ou serviço.

As estratégias de marketing servirão para atrair potenciais 
clientes, fornecedores ou até mesmo investidores.

Saber vender seus produtos, destacando os diferenciais, 
mostrando os motivos que as pessoas têm para aquela compra, 
pode fazer toda a diferença e trazer os resultados desejados.

Portanto, vimos neste artigo 7 ótimas dicas para empre-
ender. Mostramos também que ter o próprio negócio é um 
desafio que vale a pena, com diversos benefícios e também 
responsabilidades.

Agora, cabe a você aplicar cada uma das dicas para em-
preender e ver como elas podem realmente fazer a diferença 
no seu caminho! Para aumentar o seu conhecimento, confi-
ra agora a nossa lista dos melhores cursos sobre marketing 
e vendas que você pode fazer junto com a nossa equipe da 
Rock Content!

MAS, O QUE FAZER PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA
DO CLIENTE EM TEMPOS DE CRISE?

C
omo se diferenciar do 
concorrente na crise? 
Não é o preço ou o pro-
duto que fará necessa-

riamente a diferença, mas, a expe-
riência que o consumidor recebe 
na interação com a marca. Com 
o confinamento e isolamento so-

cial, as pessoas estão mais vul-
neráveis emocionalmente. De 
acordo com uma pesquisa con-
duzida pelo psiquiatra e psicó-
logo norte-americano Michael 
Freeman, é 50% mais provável 
que as pessoas desenvolvam al-
gum quadro clinico de depres-
são, transtorno ou pensamen-
tos negativos.

Se analisarmos o conceito 
central do marketing, a função 
de uma marca é levar qualida-
de de vida ao consumidor e este 
momento, é fundamental para 
aviva memórias afetivas positi-
vas, aliviar o stress e exercitar a 
empatia social.

As marcas têm nas mãos uma 
possibilidade incrível de melho-
rar o sentimento dos clientes e os 
negócios do mundo por meio da 
experiência do cliente em uma 
situação tão delicada.

CAPACITE A SUA LINHA DE FRENTE

Este é um momento que mais do que nuca a maneira como você aborda o cliente fará 
total diferente, seja uma abordagem ativa ou receptiva. É fundamental o uso correto de ex-
pressões carregadas de fraseologia e terminologias empáticas. Revisar processos, scripts e 
capacitar o time tem grande impacto na experiência do consumidor.

FLEXIBILIZE OS PROCESSOS SEM GERAR RISCOS PARA O NEGÓCIO

Analise como você pode flexibilizar o seu processo, pensando, por exemplo em novos 
formatos de atendimento, pagamento, rotas de atendimento.

INVISTA EM DIÁLOGO

Esteja ainda mais perto do seu cliente e mais disponível para ouvi-lo, neste momento, isso 
terá um valor emocional enorme, gerando aprendizado positivo sobre a sua marca.

SURPREENDA SEMPRE

Faça pequenas supressas para o seu cliente. Pode ser desde um brinde, passando por um 
bilhete ou ainda um voucher. Com o cliente mais vulnerável emocionalmente, mostra-se ami-
gável ajuda nos processos de melhoria do humor e criação de rapport (conexão emocional)
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Documento orienta
gestantes na pandemia

A
s so ci a ção de Gi ne co lo gis tas e 
Obs te tras de Mi nas Ge rais 
(So gi mig) ela bo rou do cu- 
men tos des ti na dos à ori en ta- 

ção de mu lhe res e mé di cos so bre os 
cui da dos a se rem to ma dos na gra vi- 
dez, du ran te o pe río do da pan de mia.

As re co men da ções, de aces so gra- 
tui to, têm es pe ci fi ci da des em seus re- 
gis tros, a de pen der de seu pú bli co-al- 
vo. Sen do as sim, grá vi das e pro fis si o- 
nais de saú de têm aces so a do cu men- 
tos dis tin tos.

O di re tor da So gi mig, Fran cis co Lí- 
rio Ra mos Fi lho, des ta ca que o ob je ti- 
vo da as so ci a ção é au xi li ar grá vi das, 
puér pe ras, ou se ja, mu lhe res em res- 
guar do, e pro fis si o nais da li nha de 
fren te no acom pa nha men to ges ta ci o- 
nal, ten do em vis ta as ori en ta ções de 
iso la men to so ci al.

O al to ris co de con ta mi na ção des se 
gru po ali a do à fal ta de co nhe ci men to 
ci en tí fi co so bre a to ta li da de do ví rus e 
sua ação são ques tões, tam bém, per ti- 
nen tes quan to à ne ces si da de de ori- 
en ta ções es pe cí fi cas.

Por is so, os re gis tros são ba se a dos 
em re co men da ções do Mi nis té rio da 
Saú de, das Se cre ta ri as Es ta du al e Mu- 
ni ci pal de Saú de e em pu bli ca ções ci- 
en tí fi cas fei tas em re la ção à CO VID-
19.

Além das no tas téc ni cas e es tu dos 
di vul ga dos re cen te men te, os do cu- 
men tos fo ram ela bo ra dos por gi ne co- 
lo gis tas obs te tras da di re to ria da So gi- 
mig, em par ce ria com a Se cre ta ria Es- 
ta du al de Saú de.

“En tre as prin ci pais re co men da-

ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGISTAS DE MG DISPONIBILIZA GRATUITAMENTE DOCUMENTO

ções es tão as me di das ne ces sá ri as pa- 
ra pre ve nir a pro pa ga ção do no vo co- 
ro na ví rus, co mo eti que tas de tos se, 
dis tan ci a men to so ci al, agen da men to 
de con sul tas em ho rá ri os mais es pa- 
ça dos, uti li za ção de más ca ra ci rúr gi ca 
pa ra aten di men to, e que a ges tan te te- 
nha to das as ori en ta ções de co mo se 
con trai a do en ça pa ra, as sim, se pre- 
ve nir do con tá gio”, ex pli ca.

Ra mos pon tua, ain da, que, ca so ha- 
ja o apa re ci men to de sin to mas re la ci- 
o na dos a CO VID-19, é ne ces sá rio que 
a mu lher co mu ni que ime di a ta men te 
ao mé di co so bre seu qua dro, a fim de 

que uma ava li a ção se ja fei ta. “Pos te ri- 
or men te se faz fun da men tal a no ti fi- 
ca ção do ca so e, ao ates tar con di ções 
clí ni cas es tá veis, a mu lher de ve fi car 
em iso la men to do mi ci li ar por pe lo 
me nos 14 di as, a cha ma da qua ren te-
na, bem co mo to das as pes so as com 
as quais ela te ve con ta to nes se pe río- 
do.”

Em ca sos mais gra ves, o di re tor da 
So gi mig aler ta que a ori en ta ção é que 
a ges tan te se ja en ca mi nha da pa ra 
uma ma ter ni da de de re fe rên cia pa ra 
que uma ava li a ção so bre a ne ces si da-
de de in ter na ção se ja fei ta.

Acompanhamento pré-natal segue importante

QUANTO AO PARTO, NÃO HÁ NENHUMA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA DA MULHER PARA O FETO

Ra mos afir ma ser de su ma im por- 
tân cia que o acom pa nha men to pré-
na tal se ja man ti do e que to das as ges- 
tan tes cum pram o iso la men to so ci al.
Além dis so, o di re tor da So gi mig pon- 
tua que ges tan tes que são pro fis si o- 
nais da saú de de vem ser afas ta das do
am bi en te de tra ba lho por tem po in- 
de ter mi na do. “Aque las que não atu- 
am na área da saú de, mas têm con ta to
com pú bli co em ge ral, de vem tra ba- 
lhar de ca sa ou se rem des vi a das pa ra
ou tra fun ção.”

Pa ra ele, é ne ces sá rio agir com cau- 
te la a fim de evi tar o con tá gio da do- 
en ça por ges tan tes, pois, nes te con- 
tex to, o cui da do é di re ci o na do a du as
vi das. “Se a ges tan te não fi ca bem,
pos si vel men te o be bê po de ter a saú- 
de pre ju di ca da. E, é im por tan te re for- 
çar: de ve-se man ter as con sul tas de
pré-na tal. Do con trá rio, pro te ge mos a
mu lher, mas au men ta mos o ris co pa- 
ra ou tros pro ble mas que po dem afe- 
tar a gra vi dez e a saú de des sa mu lher e
de seu fi lho.”

Quan to ao par to, Ra mos res sal ta
que não há ne nhu ma evi dên cia ci en- 
tí fi ca de trans mis são da do en ça da
mu lher pa ra o fe to, se ja por meio da
pla cen ta ou da ama men ta ção, após o
nas ci men to. No en tan to, al guns cui- 
da dos de vem ser to ma dos.

“Em ca sos em que a mãe es te ja
con ta mi na da com a do en ça, é im por- 
tan te sa ber que não é per mi ti do o
con ta to pe le a pe le e a ama men ta ção
ocor re de pois que a mãe to ma ba nho,
mes mo que es te se ja de lei to. Além
dis so, é ne ces sá rio o uso de más ca ra e
que a hi gi e ni za ção das mãos se ja fei- 
ta. No alo ja men to, o dis tan ci a men to
de dois me tros en tre a ca ma da mãe e
o ber ço do be bê de ve ser man ti do.”

As vi si tas hos pi ta la res são proi bi- 
das com o in tui to de evi tar trân si to de
pes so as que pos sam es tar con ta mi na- 
das. “A ges tan te per ma ne ce com o di- 
rei to de um acom pa nhan te, con for me
ga ran ti do por lei, mas es te não po de
ser sin to má ti co ou par te do gru po de
ris co.”

Os do cu men tos po dem ser aces sa- 
dos, de for ma gra tui ta, no si te da So gi- 
mig e em su as re des so ci ais. O ins tru- 
men to téc ni co, des ti na do a pro fis si o- 
nais de saú de, tam bém são en ca mi- 
nha dos aos gi ne co lo gis tas obs te tras
do es ta do, vin cu la dos à as so ci a ção,
por e-mail e What sApp.

“Va le des ta car que qual quer pro fis-
si o nal da saú de po de ter aces so às re- 
co men da ções, não só gi ne co lo gis tas e
obs te tras, vis to que, mui tas ve zes, ou- 
tros mé di cos acom pa nham es sas mu- 
lhe res du ran te o pré-na tal e/ou as sis- 
tem es sas ges tan tes ao che ga rem às
ma ter ni da des”, des ta ca Ra mos.

De acor do com o di re tor da So gi- 
mig, o do cu men to é atu a li za do sem- 
pre que ne ces sá rio, acom pa nhan do
os des do bra men tos do ce ná rio atu al.
Des sa for ma, a pri mei ra ver são, pu bli- 
ca da em mar ço, se gui rá dis po ní vel, à
me di da que as atu a li za ções fo rem
sen do fei tas, nos ca nais di gi tais da As-
so ci a ção de Gi ne co lo gis tas e Obs te-
tras de Mi nas Ge rais.

TESTE

Uso do oxímetro
tem aumentado

O OXÍMETRO AFERE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO ORGANISMO

De acor do com da dos do Go o gle Trends, des de o fim
de abril, a pro cu ra pe lo ter mo “oxí me tro”, no bus ca dor,
au men tou. Al guns for ne ce do res do pro du to tam bém
ob ser va ram cres ci men to nas ven das, em tor no de 100%.
Is so por que o apa re lho ve ri fi ca o ní vel de oxi gê nio no
san gue do usuá rio, e, um dos prin ci pais sin to mas da
CO VID-19, a fal ta de ar, oca si o na me nor oxi ge na ção.

No en tan to, a So ci e da de Bra si lei ra de Pneu mo lo gia e
Ti si o lo gia afir mou, em no ta, que não re co men da o uso
ir res tri to do oxí me tro do mi ci li ar pa ra o mo ni to ra men to
da sa tu ra ção de oxi gê nio du ran te a pan de mia.

“Co mo não há es tu dos ci en tí fi cos so bre a re fe ri da
mo ni to ri za ção em pa ci en tes com sus pei ta ou di ag nós ti- 
co con fir ma do de CO VID-19, su ge ri mos que a de ci são
so bre usar ou não a mo ni to ra ção por oxi me tria, em ca- 
sa, fi que a car go do mé di co que as sis te o do en te. Não
exis te in di ca ção do uso de oxí me tro do mi ci li ar em in di- 
ví du os sem do en ças pul mo na res crô ni cas, ou co mo mé- 
to do de di ag nós ti co pre co ce do no vo co ro na ví rus”, diz o
co mu ni ca do.

O clí ni co ge ral e car di o lo gis ta Di o go Umann ex pli ca
co mo es se apa re lho fun ci o na em ter mos mé di cos. “O
oxí me tro iden ti fi ca o oxi gê nio pe ri fé ri co das cé lu las,
prin ci pal men te nos de dos. En tão, as sim é pos sí vel ava li- 
ar o grau de oxi ge na ção do san gue e a fun ção pul mo nar
que es tá sen do de sem pe nha da.”

Umann res sal ta que al guns as pec tos po dem in ter fe rir
na afe ri ção. “Há mui tas al te ra ções em re la ção a es se di- 
ag nós ti co, pois se ti ver al gu ma coi sa que al te re a afe ri- 
ção des se oxí me tro, co mo uma pe le mui to fria, ele não é
fi de dig no. Por is so, é mui to im por tan te que di ag nós ti co
re al da sa tu ra ção do oxi gê nio se ja fei to por um es pe ci a- 
lis ta.”

Casos de estresse e
ansiedade disparam

ISOLAMENTO SOCIAL TEM AUMENTANDO PROBLEMAS

Se gun do pes qui sa da Uni ver si da de do Es ta do do Rio
de Ja nei ro (UERJ), os pro ble mas de saú de men tal es tão
au men tan do em es ca la pre o cu pan te du ran te a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus e o iso la men to so ci al. O es tu do
foi fei to atra vés de um ques ti o ná rio on-li ne du ran te os
di as 20 de mar ço e 20 de abril, que con tou com a res pos- 
ta de 1.460 pes so as de 23 es ta dos.

O le van ta men to apon ta que os ca sos de de pres são
qua se do bra ram e os de an si e da de e es tres se ti ve ram
um au men to de 80%. Além dis so, a pes qui sa re ve lou que
as mu lhe res são as mais pro pen sas do que os ho mens a
so frer com an si e da de e es tres se du ran te o pe río do de
epi de mia.

Ou tros fa to res de ris cos apon ta dos pa ra o es tres se e a
an si e da de são: ali men ta ção des re gra da, do en ças pre e- 
xis ten tes, au sên cia de acom pa nha men to psi co ló gi co,
se den ta ris mo e ne ces si da de de sair de ca sa pa ra tra ba- 
lhar.

Pa ra a de pres são, as cau sas apon ta das fo ram: ida de
mais avan ça da, au sên cia de cri an ças em ca sa, bai xo ní- 
vel de es co la ri da de e a pre sen ça de ido sos no am bi en te
do més ti co. Os re sul ta dos apre sen tam um agra va men to
pre o cu pan te des de o iní cio da qua ren te na.

O per cen tu al de pes so as que re la ta ram sin to mas de
es tres se agu do na pri mei ra se ma na da pes qui sa (en tre
20 a 25 de mar ço) era de 6,9%, en quan to úl ti ma se ma na
(en tre 15 a 20 de abril) o nú me ro su biu pa ra 9,7%.

O cres ci men to tam bém acon te ceu nos ca sos de de- 
pres são, que foi de 4,2% pa ra 8%, e os ca sos de cri se agu- 
da de an si e da de, que apre sen ta ram um sal to de 8,7%
pa ra 14,9%. Se gun do a OMS (Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de), os per cen tu ais mé di os es pe ra dos des ses pro ble- 
mas na po pu la ção são de 8,5% pa ra es tres se, 7,9% pa ra
an si e da de e 3,9% pa ra de pres são.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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No Maranhão mais de 2 mil pessoas infectadas com a covid-19 foram recuperadas.
Conheça histórias de quem passou por momentos de incerteza e desespero

PA TRÍ CIA CU NHA

21 di as no Hos pi tal

Ema gre ci men to de 15kg 

Sai ba mais

Me di das pre ven ti vas

RECUPERADOS

“Eu achava que ia
morrer também”

“E
u via pes so as que es ta- 
vam do meu la do mor- 
rer. Eu acha va que ia
mor rer tam bém. Fo ram

mo men tos mui to ruins que não de se- 
jo a nin guém”. O de poi men to é do
autô no mo Már cio Bar bo sa Be zer ra,
de 47 anos, que es tá cu ra do da Co vid-
19. Nes ta re por ta gem con ver sa mos
ain da com ou tro Már cio, o Már cio
Pas sos Pe rei ra, mú si co, de 42 anos.
Am bos in te gram a lis ta das mais de
2.500 pes so as no Ma ra nhão que se re- 
cu pe ra ram da Co vid-19, se gun do o
Cen tro de In for ma ções Es tra té gi cas e
Vi gi lân cia em Saú de (CI EVS), da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).
His tó ri as fe li zes di an te de tan tas no tí- 
ci as ruins.

Fo ram mo men tos mui to

ruins que não de se jo a

nin guém

O Bra sil já re gis trou mais de
189.000 ca sos de co ro na ví rus e con fir- 
mou a re cu pe ra ção de cer ca de 78.424
(41,5% do to tal) pa ci en tes. O re sul ta- 
do que o pa ci en te es tá li vre do ví rus
vem após os 14 di as de qua ren te na,
quan do não apre sen tam mais sin to- 
mas e pas sam a não trans mi tir mais a
do en ça.

Atu al men te, não há me di ca ção es- 
pe cí fi ca pa ra o tra ta men to do Co vid-
19. Os pa ci en tes que es tão com a do- 
en ça re ce bem tra ta men to que ali via

os sin to mas e em sua gran de mai o ria
es tão em iso la men to, em ca sa. A hos- 
pi ta li za ção, de acor do com da Or ga ni- 
za ção Mun di al de Saú de (OMS), é ne- 
ces sá ria ape nas nos ca sos em que a
pes soa apre sen ta os sin to mas mais
gra ves da do en ça, ne ces si tan do de
cui da dos mé di cos. Foi o ca so dos
Már ci os en tre vis ta dos nes ta ma té ria.

Már cio Bar bo sa, autô no mo, nun ca
ima gi nou que pu des se es tar com a
do en ça. Sen tia do res no cor po, gri pe,
mas pen sa va ser al go nor mal.

Quan do co me çou a sen tir di fi cul- 
da de de res pi rar e fi car can sa do ape- 
nas ao atra ves sar de um la do da ca sa
pa ra ou tro, veio o me do e a cons ta ta- 
ção. Era Co vid-19. Sem do en ças crô- 
ni cas, ele foi to ma do pe lo me do quan- 
do após pas sar pe la tri a gem pre ci sou
ser in ter na do. Fo ram 21 di as no Hos- 
pi tal Car los Ma ci ei ra. 21 di as sem ver
a fa mí lia, 21 di as sen do me di ca do, 21
di as vi ven do com o me do. “No quar to
que eu es ta va qua tro pa ci en tes mor- 
re ram. Ti ve mui to me do. Me do de
nun ca mais ver mi nha fa mí lia, de
nun ca mais vol tar pa ra ca sa. Mas es- 
tou aqui, gra ças a Deus vol tei pra ca- 
sa”, dis se.

De pois de ter pe go a Co vid-19,
Már cio per deu 15kg. Ele diz que es ta- 
va obe so, e co mo não ti nha ol fa to,
nem pa la dar, não sen tia von ta de de se
ali men tar. “Lá no hos pi tal a gen te tem
uma ali men ta ção equi li bra da e trou xe
is so pa ra a mi nha ca sa. Va mos co mer
me lhor ago ra. Vou apro vei tar e pas sar
a ter uma boa ali men ta ção”, con tou.

Em sua ca sa, a es po sa e fi lhos agra- 
de cem pe la re cu pe ra ção e se cer cam

mais ain da de cui da dos, por que Már- 
cio ain da es tá se re cu pe ran do. Ele te- 
ve al ta há pou co mais de 7 di as, e ain- 
da es tá sob o efei to do me do. “Às ve zes
ain da me sin to fra co, mas é efei to dos
mui tos di as in ter na dos. É mui to ruim.
Se cui dem, cui dem dos ou tros. Es sa
do en ça é mui to ruim, mas gra ças a
Deus eu es tou bem”, co me mo rou.

Ti ve mui to me do. Me do

de nun ca mais ver

mi nha fa mí lia, de

nun ca mais vol tar pa ra

ca sa

“ F i q u e i  e m  e s t a d o  d e  p â n i c o ”

Már cio, o mú si co, acha va que es ta- 
va ape nas com cri se de si nu si te. Co- 
me çou a sen tir o des con for to na gar- 
gan ta, e achou nor mal por que tem si- 
nu si te. Pas sou a to mar re mé dio, mas
não es ta va adi an tan do. “Só que aí eu
co me cei a ter fe bre, pro cu rei uma
Uni da de Mis ta, e mes mo não ten do
fei to exa me al gum, o mé di co dis se
que eu es ta va com den gue. Vol tei pa ra
ca sa e fui me tra tar com di pi ro na, mas
não me lho ra va. No dia se guin te os
sin to mas con ti nu a ram, não sen tia pa- 
la dar, nem ol fa to. Dei xei mi nha es po- 
sa no ser vi ço e co me cei a sen tir a di fi- 
cul da de de res pi rar, foi aí que fui na
UPA (Uni da de de Pron to Aten di men- 
to) ”, con tou o mú si co.

Lá, ao ser aten di do fi ze ram exa mes
e des co briu que es ta va com pneu mo- 
nia. Fi cou lo go in ter na do na UPA Ita- 
qui-Ba can ga por dois di as com ca te- 
ter pa ra au xi li ar na res pi ra ção, de lá,
foi trans fe ri do pa ra o HCI (Be qui- 
mão), on de fi cou mais 5 di as in ter na- 
do. “Ti ve al ta, vim pa ra ca sa, 23 di as
de pois de es tar em ca sa em iso la men- 
to, re ce bi uma li ga ção da Se cre ta ria de
Saú de di zen do que co mo não ti nha

mais apre sen ta do sin to ma, eu es ta va
sen do clas si fi ca do de in fec ta do pa ra
cu ra do. E ho je eu es tou bem”, dis se
Már cio.

Bem fi si ca men te, mas psi co lo gi ca- 
men te ain da não. Már cio ad mi te que
po de pre ci sar de aju da mé di ca pa ra a
sua saú de men tal quan do as coi sas se
nor ma li za rem. “Eu ti ve me do de mor- 
rer. Es cu ta va as pes so as fa lan do que
al guém ti nha mor ri do, e eu es ta va
me lho ran do, mas mes mo as sim, ti ve
me do de mor rer. Foi mui to alar man te
pa ra mim, eu fi quei em es ta do de pâ- 
ni co. Ho je, me dis tan ci ei dos no ti ciá- 
ri os, por que sem pre que es cu to al go
eu en tro em pâ ni co, é co mo se eu ti- 
ves se sen tin do os sin to mas de no vo.
Me sin to mal”, con fes sa.

To da a fa mí lia de le, a es po sa e os
dois fi lhos, tam bém ti ve ram sin to mas
da Co vid-19, mas bem le ves, sem ne- 
ces si da de de in ter na ção. Ho je os cui- 
da dos com a do en ça re do bra ram. Ele
apro vei ta pa ra di zer que as pes so as
pre ci sam acre di tar na do en ça, por que
ela é re al. “É re al, é de ses pe ra dor, mui- 
ta gen te não es tá con se guin do se li- 
vrar des se ví rus. Cum pram as me di- 
das de iso la men to, por que é mui to
com pli ca do a pes soa se en con trar
nes sa si tu a ção. Não dei xem pa ra sen- 
tir na pe le, ou na pe le de fa mi li a res e
de pes so as que es tão pró xi mas de vo- 
cê. Ze le pe la sua saú de e pe la de to do
mun do”, pe de o mú si co.

Se gun do os es pe ci a lis tas, a al ta mé- 
di ca é da da quan do, após 14 di as, o
qua dro clí ni co do pa ci en te tem me- 
lho ra e ele não apre sen ta mais os sin- 
to mas da Co vid-19.

Os si nais e sin to mas do co ro na ví- 
rus são prin ci pal men te res pi ra tó ri os,
se me lhan tes a um res fri a do. Po dem,
tam bém, cau sar in fec ção do tra to res- 
pi ra tó rio in fe ri or, co mo as pneu mo ni- 
as. O pe río do de in cu ba ção é o tem po

que le va pa ra os pri mei ros sin to mas
apa re ce rem des de a in fec ção por co-
ro na ví rus, que po de ser de 2 a 14 di as.
Ape sar dis so, a trans mis são do co ro- 
na ví rus cos tu ma ocor rer pe lo ar ou
por con ta to pes so al com se cre ções
con ta mi na das, co mo: go tí cu las de sa- 
li va; es pir ro; tos se; con ta to pes so al
pró xi mo, co mo to que ou aper to de
mão; con ta to com ob je tos ou su per fí-
ci es con ta mi na das, se gui do de con ta-
to com a bo ca, na riz ou olhos.

Ca so vo cê se sin ta do en te, com sin- 
to mas de gri pe, evi te con ta to fí si co
com ou tras pes so as, prin ci pal men te
ido sos e do en tes crô ni cos e fi que em
ca sa por 14 di as. Só pro cu re um hos pi-
tal de re fe rên cia se es ti ver com fal ta
de ar.

En tre as me di das pre ven ti vas pa ra
evi tar a con ta mi na ção es tão: la var as
mãos até me ta de do pul so, es fre gan- 
do tam bém as par tes in ter nas das
unhas; usar ál co ol 70 pa ra lim par as
mãos quan do es ti ver na rua; não en- 
cos tar as mãos no ros to em áre as co-
mo olhos, na riz e bo ca; tos sir ou es pir- 
rar le van do o ros to à par te in ter na do
co to ve lo; evi tar sair de ca sa, bem co- 
mo evi tar aglo me ra ção de pes so as,
man ten do dis tân cia mí ni ma de 2 me- 
tros; usar más ca ra.

Es cu ta va as pes so as

fa lan do que al guém

ti nha mor ri do, e eu

es ta va me lho ran do, mas

mes mo as sim, ti ve me do

de mor rer

• 20 de maio: nas ci dos em ja nei ro e fe ve rei ro
• 21 de maio: nas ci dos em mar ço e abril
• 22 de maio: nas ci dos em maio e ju nho
• 23 de maio: nas ci dos em ju lho e agos to
• 25 de maio: nas ci dos em se tem bro e ou tu bro
• 26 de maio: nas ci dos em no vem bro e de zem bro

• 30 de maio: nas ci dos em ja nei ro
• 1 de ju nho: nas ci dos em fe ve rei ro
• 2 de ju nho: nas ci dos em mar ço
• 3 de ju nho: nas ci dos em abril
• 4 de ju nho: nas ci dos em maio
• 5 de ju nho: nas ci dos em ju nho
• 6 de ju nho: nas ci dos em ju lho
• 8 de ju nho: nas ci dos em agos to
• 9 de ju nho: nas ci dos em se tem bro
• 10 de ju nho: nas ci dos em ou tu bro
• 12 de ju nho: nas ci dos em no vem bro
• 13 de ju nho: nas ci dos em de zem bro

SAU LO DU AI LI BE

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Nova parcela começa
a ser paga na segunda

O BENEFÍCIO É  PARA AUTÔNOMOS E PESSOAS DE BAIXA RENDA

AGÊNCIA BRASIL

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral co me ça rá a cre di tar a se- 
gun da par ce la do au xí lio emer gen ci al de R$ 600 a par tir
de se gun da-fei ra (18). Ao to do, cer ca de 50 mi lhões de
pes so as es tão ins cri tas no pro gra ma, cri a do pa ra ga ran- 
tir uma ren da bá si ca emer gen ci al du ran te três me ses,
pa ra o en fren ta men to dos efei tos econô mi cos da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus. O be ne fí cio é pa go pa ra tra- 
ba lha do res in for mais e pes so as de bai xa ren da, ins cri tos
do ca das tro so ci al do go ver no e no Bol sa Fa mí lia. O ban- 
co vai ofe re cer, de gra ça, uma con ta di gi tal pa ra to dos os
be ne fi ciá ri os do au xí lio emer gen ci al. Até en tão, o ban co
só ha via aber to con tas di gi tais pa ra pes so as ca das tra das
que não ti nham con ta ban cá ria in for ma da.

Ca len dá rio do de pó si to na con ta di gi tal

Ca len dá rio do sa que em di nhei ro

NAVIO STELLAR BANNER

Operação retira 80 mil
toneladas de minério

ESTÁ PREVISTA A RETIRADA DE MAIS 60 MIL TONELADAS AINDA

Com cer ca de três me ses en ca lha do na Baía de São
Mar cos, a cer ca de 100km da ca pi tal ma ra nhen se,o na- 
vio mer can te Stel lar Ban ner con ti nua pas san do por
ope ra ção de re ti ra da do mi né rio de fer ro que es tão nos
com par ti men tos de car ga da em bar ca ção.

Em in for ma ções re pas sa das pe la Ma ri nha do Bra sil,
atra vés de bo le tim, fo ram re ti ra das, até o fim da se ma na,
cer ca de 80 mil to ne la das de mi né rio. O Na vio Gra ne lei- 
ro Al fred Ol den dorff e os Ba te lões Le euw e Jan Blan ken
per ma ne cem no lo cal pa ra re ti rar e des car tar o ma te ri al
na área de des pe jo de for ma se gu ra.

Ain da es tá pre vis ta a re mo ção de 60 mil to ne la das de
mi né rio de fer ro pa ra dar iní cio a fa se de re flu tu a ção da
em bar ca ção. O NM Stel lar Ban ner con ti nua es tá vel, as- 
sen ta do no lei to ma ri nho, que fi ca em um ban co de
areia.

Es ta ope ra ção ocor re sob a su per vi são do Na vio de
Apoio Oceâ ni co Igua te mi da Ma ri nha do Bra sil, cum- 
prin do o Pla no de Re flu tu a ção e Sal va ta gem, apro va do
pe lo Co man do do 4º Dis tri to Na val e fis ca li za do pe la Ca- 
pi ta nia dos Por tos do Ma ra nhão e pe las au to ri da des
am bi en tais do Es ta do do Ma ra nhão, Ins ti tu to Bra si lei ro
do Meio Am bi en te e dos Re cur sos Na tu rais Re no vá veis
(Iba ma) e Se cre ta ria de Es ta do do Meio am bi en te e Re- 
cur sos Na tu rais (Se ma).

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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LU CI E NE VI EI RA

Cres ceu nú me ro de ani mais aban do na dos

Cam pa nhas pa ra aju dar os pets e fe li nos

Sal van do a vi da do Dou ra do

Do a ção da Molly

“Ani mal não é coi sa”

Durante a quarentena

Adoções de animais
cai 80% em São Luís
C

ães e ga tos de Or ga ni za ções Não Go ver na men- 
tais (ONGs) ti nham, an tes dac Co vid-19 se alas- 
trar por São Luís, a pos si bi li da de de en con trar
um lar em fei ras de ado ção re a li za das a ca da 30

ou 60 di as, em lo jas de pet shop da ca pi tal ma ra nhen se.
Ago ra, com os even tos sus pen sos, não só os pe lu dos
sen tem o im pac to da cri se, mas os pro te to res ve em des- 
pen car a aju da pa ra man ter os ani mais. A fun da do ra e
pre si den te da ONG Din das For mi gui nha, Ka ri na Le da
Bor ges, de cla rou que as ado ções caí ram 80% após o iní- 
cio do iso la men to so ci al.

Nes se ce ná rio, quem já mi li ta va na cau sa da pro te ção
ani mal ago ra se des do bra em cam pa nhas que es ti mu- 
lem a so li da ri e da de. Na ci da de, a jor na lis ta Mar cia Ma- 
ci ei ra faz cam pa nha, no seu Ins ta gram pes so al, pa ra pa- 
gar ci rur gia de um ca chor ro de rua, sem do no, que es tá
com o olho di rei to gra ve men te fe ri do. Ou tro exem plo é
o da as ses so ra par la men tar Jú lia Xa vi er Sou to, que, mes- 
mo em meio à pan de mia, ado tou a Molly, uma fi lho te
ca ni no.

A O Im par ci al, a fun da do ra e pre si den te da Din das
For mi gui nha – ONG que exis te há no ve anos -, Ka ri na
Le da Bor ges, in for mou que, nas fei ras de ado ção, to dos
os fi lho tes de cães e ga tos, res ga ta dos de pon tos de
aban do no em São Luís, ti nham no vos la res co mo des ti- 
no. Po rém, com as me di das res tri ti vas de com ba te ao
no vo co ro na ví rus, Ka ri na afir mou que as ins ti tui ções
sem fins lu cra ti vos lo ca li za das na ca pi tal ma ra nhen se,
co mo a Din das For mi gui nha, o Lar de Noé, e a pró pria
Ama da (As so ci a ção Ma ra nhen se de De fe sa dos Ani- 
mais) pre ci sam que as ado ções con ti nu em, ou, pe lo me- 
nos que ha ja do a ções pa ra que as ONGs con ti nu em cui- 
dan do da po pu la ção de qua tro pa tas. Ka ri na ga ran tiu
que, de vi do à pan de mia da Co vid-19, a si tu a ção fi nan- 
cei ra se agra vou. “Te mos um acú mu lo de di fi cul da des. É
co mo se fos se uma ‘bo la de ne ve’, que cres ce com o mo- 
vi men to dos pon tei ros de um re ló gio. As ado ções so fre- 
ram re ces são de 80%. Só na mi nha ca sa, que é on de fun- 
ci o na a Din das For mi gui nha, te nho 27 cães adul tos, e 22
fi lho tes. Ou se ja, 49 pets. Além dis so, as fei ras de ado ção
que es ta vam agen da das fo ram can ce la das. E so men te
de pois da qua ren te na é que elas te rão chan ces de acon- 
te cer”, in for mou pre o cu pa da Ka ri na Le da.

Além de as con tri bui ções te rem di mi nuí do subs tan- 
ci al men te, a pre si den te da Din das For mi gui nha dis se
que o nú me ro de aban do no de cães e ga tos, em São Luís,
au men tou 50%. Só pa ra se ter uma no ção da di men são
do pro ble ma, Ka ri na la men tou a pos si bi li da de de que os

cães e ga tos dei xa dos nas ru as da ca pi tal mor ram de fo- 
me, pois, os pe lu dos, sem fa mí lia, sem te to, e va gan tes
pe la ci da de, per de ram o que, mui tas ve zes, era a úni ca
fon te de ali men tos de les, que não se ja re vi rar sa co las de
li xo. “An tes, es ses ani mais mui tas ve zes eram ali men ta- 
dos por do nos ou cli en tes de res tau ran tes e lan cho ne tes.
Acon te ce que es ses es ta be le ci men tos es tão fe cha dos te- 
o ri ca men te des de o dia 21 de mar ço. Al guns pro te to res
es tão sain do de su as ca sas, em meio à pan de mia, na ten- 
ta ti va de ali men tar cães e ga tos lar ga dos à pró pria sor te.
Mas po de ter mui to mais ‘bi chi nhos’ em si tu a ção vul ne- 
rá vel, que, tal vez, nem nós de ONGs sai ba mos. É de ses- 
pe ra dor. Pre ci sa mos que is so che gue a quem po de re sol- 
ver”, res sal tou Ka ri na.

Os ani mais res ga ta dos das ru as pe las ONGs pre ci sam
de ra ção, me di ca men tos, cui da dos mé di cos, va ci nas, e,
às ve zes, se rem sub me ti dos à cas tra ção. São de man das
que re que rem gas tos fi nan cei ros, nem sem pre ao al can- 
ce de re cur sos pró pri os dos ati vis tas dos di rei tos de cães
e ga tos. Por is so, o ape lo é que a so ci e da de tam bém se fa- 
ça pre sen te pa ra ga ran tir a so bre vi vên cia dos ani mais
que aguar dam ado ção. “A cri se nos atin giu em cheio. As
con tri bui ções das ‘ma dri nhas men sa lis tas’, no me que
de mos às as so ci a das à Din das For mi gui nha, tam bém
di mi nuí ram de mais, já que, de fa to, mui ta gen te te ve o
or ça men to fa mi li ar im pac ta do. Co mo so bre vi ve mos de
do a ções, pe ço que olhem pe lo ani mais”, ape la Ka ri na
Le da.

A pro te to ra dos ani mais con tou que tem fei to mo bi li- 
za ções nas re des so ci ais, co mo o Ins ta gram @din das for- 
mi gui nhas, o Fa ce bo ok da ONG (/din das for mi gui nhas),
e, em gru pos de What sApp. Nes ses es pa ços de in te ra ção
da in ter net, é pos sí vel ver fo tos de ações e even tos em
que a Din das For mi gui nha par ti ci pa, vi su a li zar fo to gra- 
fi as de cães e ga tos ado ta dos e dis po ní veis pa ra ado ção,
e há, tam bém, in for ma ções so bre os da dos ban cá ri os da
ins ti tui ção, on de quem qui ser aju dar po de fa zer trans fe- 
rên ci as ou de pó si tos de qual quer va lor.

Co mo vi da ao ver o ca chor ro vi ra-la ta iden ti fi ca do co- 
mo “Dou ra do”, com o olho di rei to ma chu ca do, após o
ani mal ter se en vol vi do em uma bri ga com ou tros cães, a
jor na lis ta Mar cia Ma ci ei ra de ci diu que pre ci sa va aju dá-
lo. Mar cia in ter nou Dou ra do em uma clí ni ca ve te ri ná- 
ria, no dia 17 de mar ço, no ve di as de pois da bri ga.

Pas sa dos qua se dois me ses, e com a con ta no ve te ri- 
ná rio só au men tan do, a jor na lis ta de ci diu re a li zar, no
seu per fil do Ins ta gram, uma cam pa nha pa ra ar re ca dar
re cur sos ca pa zes de pa gar o tra ta men to, e, tam bém, a ci- 
rur gia de re mo ção do olho fe ri do, sen do que so men te o
pro ce di men to ci rúr gi co es tá ava li a do em R$ 500. “Dou- 
ra do mo ra pró xi mo ao lo cal on de eu tra ba lho. Eu o co- 
nhe ço há bas tan te tem po. Sem pre le va va ra ção pa ra ele,
e o aca ri nha va. Ele fi cou ain da mais de uma se ma na so- 
fren do com o olho ma chu ca do. Até que o le vei pa ra uma
clí ni ca par ti cu lar pa ra ca chor ros. Dou ra do era lin do, as- 
tu to, seus pe los ca ra me la dos bri lha vam ao sol. So fro ao
vê-lo tão de bi li ta do, sa ben do quem ele foi an tes de fi car
do en te. De do min go a do min go, eu le va va água e co mi- 
da pa ra ele”, de cla rou Mar cia.

A jor na lis ta con tou, ain da, que não tem co mo ado tá-
lo. Mas que tam bém pro cu ra uma fa mí lia pa ra o cão. Na
pró pria pá gi na no Ins ta gram (@mar cia.ma ci ei ra), ela di- 
vul ga fo tos de Dou ra do, e dis po ni bi li za os seus da dos
ban cá ri os, pa ra even tu ais aju das fi nan cei ras. Mar cia in- 
for mou, tam bém, que quem qui ser tra tar di re to com a
clí ni ca on de o pe lu do es tá in ter na do, o con ta to é (98)
3246-0482. A jor na lis ta dis po ni bi li zou seu con ta to pa ra

quais quer dú vi da. O te le fo ne de Mar cia é (98)9 8825-
8261.

Dou ra do era lin do, as tu to, seus pe los

ca ra me la dos bri lha vam ao sol. So fro

ao vê-lo tão de bi li ta do, sa ben do

quem ele foi an tes de fi car do en te

Ou tra his tó ria que me re ce ser con ta da é a da ca chor- 
ri nha Molly, ado ta da há pou cos di as pe la as ses so ra par- 
la men tar Jú lia Xa vi er Sou to. Na qua ren te na im pos ta pe- 
la ne ces si da de de com ba ter a Co vid-19, os ani mais de
es ti ma ção são, pa ra mui ta gen te, as úni cas com pa nhi as.

Nes te mo men to em que qua se to dos es tão em ca sa,
abrir o lar pa ra aco lher um ani mal res ga ta do é uma for- 
ma de aju dar os ani mais, os pro te to res e a si mes mo, já
que os bi chos de es ti ma ção cos tu mam ser óti mas com- 
pa nhi as pa ra os se res hu ma nos, in de pen den te da ida de.

Foi exa ta men te is so o que a Jú lia fez. Ela con tou a O
Im par ci al que mo ra va só há dois anos. Re cen te men te,
mu dou-se pa ra uma ca sa mai or, es pa ço que atu al men te
a as ses so ra par la men tar di vi de com o na mo ra do. “Eu es- 
tou de qua ren te na. Di go, os tra ba lhos fo ram sus pen sos
de vi do ao iso la men to. Mas meu na mo ra do con ti nua
sain do pa ra tra ba lhar. E eu me sin to so li tá ria, às ve zes.
Ops! Sen tia-me. A Molly ago ra es tá aqui co mi go”, de cla- 
rou Jú lia, ao re ve lar que já pen sa va em cri ar um pet an- 
tes mes mo de tu do is so co me çar. “Pro cu rei a Din das
For mi gui nha. A Ka ri na me en vi ou vá ri os ví de os de ani- 
mais, em que eles es ta vam cor ren do, pu lan do, la tin do e
se ali men tan do. Em meio a tan tos, vi a Molly, e foi pai xão
à pri mei ra vis ta, por ví deo”, brin cou Jú lia, ao con tar que
co lo cou a más ca ra, e saiu de ca sa pa ra bus car a Molly.

E eu me sin to so li tá ria, às ve zes. Ops!

Sen tia-me. A Molly ago ra es tá aqui

co mi go

A ad vo ga da Ca mi la Maia, mem bro da Co mis são de
De fe sa e Pro te ção dos Ani mais da Or dem dos Ad vo ga- 
dos do Bra sil (OAB-MA), in for mou que exis te o Pro je to
de Lei (PL) fe de ral co nhe ci do co mo “ani mal não é coi- 
sa”, que mu da ria os pro ces sos no ma gis tra do, a fa vor de
ani mais ví ti mas de maus tra tos. “O mo ti vo pe lo qual o
PL é as sim cha ma do é por que é des ta for ma, afi nal, que
a le gis la ção bra si lei ra en ten de o pet: co mo um bem mó- 
vel, de acor do com o ar ti go 82 do Có di go Ci vil”, co men ta
Ca mi la Maia. Ape li da do de “Ani mal não é coi sa”, o tex to
pro põe que os bi chos se jam en ten di dos co mo se res sen- 
ci en tes, ou se ja, ca pa zes de sen tir dor, pra zer e ou tros
sen ti men tos. Se apro va da a lei, eles pas sam a ter, in clu- 
si ve, uma per so na li da de ju rí di ca, po den do, por exem- 
plo, re ce ber ha be as cor pus ou ou tros ins tru men tos le- 
gais úteis pa ra sua pro te ção. “Já exis te com pro va ção so- 
bre a sen ci ên cia dos ani mais. Atra vés des sa com pro va- 
ção mui tos ca sos tem si do po si ti vos so bre o con ven ci- 
men to do juiz”, co men tou a ad vo ga da.

Ca mi la Maia in for mou, ain da, que a apro va ção da lei
po de abrir ca mi nho pa ra ou tros pro je tos — en tre eles, o
que au men ta a pe na por cri me de maus tra tos.

Atu al men te pre vis ta na Lei de Cri mes Am bi en tais (de
1998), a pu ni ção vai de três me ses a um ano. A ad vo ga da
in for mou que o PL “Ani mal não é coi sa” foi vo ta do ano
pas sa do, pe lo Se na do, mas hou ve vá ri as emen das, e o
pro je to vol tou pa ra a Câ ma ra de De pu ta dos.

Ca mi la ci tou um ca so em ble má ti co de maus-tra tos
ocor ri do em São Luís.

Em 2018, ima gens de uma câ me ra de se gu ran ça ins- 
ta la da em uma re si dên cia no bair ro Re si den ci al Pi nhei- 
ros, mos tra ram o mo men to em que dois ca chor ros fo- 
ram atro pe la dos pe la en fer mei ra Ana Giselly Atan, que,
à épo ca, tra ba lha va na EM SERH (Em pre sa Ma ra nhen se
de Ser vi ços Hos pi ta la res).

No ví deo, a en fer mei ra ace le ra o veí cu lo e pas sa com
o car ro por ci ma dos ani mais. De pois de atro pe lar os ca- 
chor ros, Giselly vai em bo ra. Um dos ca chor ros mor reu,
e um ou tro, cha ma do “Pep pe”, so bre vi veu, mas te ve vá- 
ri as fra tu ras. “Hou ve uma tran sa ção pe nal pa ra o ca so.
Giselly pa gou R$20 mil em ma te ri al pa ra ci rur gi as or to- 
pé di cas pa ra o ani mal so bre vi ven te, re fe ren tes à com- 
po si ção ci vil, e mais seis sa lá ri os mí ni mos de tran sa ção
pe nal”, atu a li zou Ca mi la.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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Data é celebrada em 16 de maio e, este ano, ganha ainda mais relevância pela atuação
comprometida da categoria no combate ao novo coronavírus

DIA DO AGENTE DE LIMPEZA

Destaque do trabalho
dos profissionais

N
es te mo men to de pan de mia 
de cor ren te do no vo co ro na- 
ví rus, são os agen tes de lim- 
pe za ur ba na par te dos he- 

róis que tra vam, di a ri a men te, uma 
ba ta lha con tra a Co vid-19, tra ba lhan- 
do in can sa vel men te pa ra o res ta be le- 
ci men to da nor ma li da de, a par tir de 
ca da ação de lim pe za in ten si fi ca da 
em vá ri os es pa ços pú bli cos. Nes te Dia 
do Agen te de Lim pe za Ur ba na, ce le- 
bra do em 16 de maio, a Pre fei tu ra de 
São Luís ho me na geia e o pre fei to Edi- 
val do Ho lan da Ju ni or des ta ca o tra ba- 
lho des tes pro fis si o nais da área, es- 
sen ci ais pa ra a ma nu ten ção da con- 
ser va ção e lim pe za da ca pi tal ma ra- 
nhen se pa ra ga ran tir o bem-es tar de 
ca da lu do vi cen se. Atu al men te, o mu- 
ni cí pio dis põe de um efe ti vo cer ca de 
mil agen tes, di vi di dos en tre co le to res, 
var re do res e aju dan tes. “Ho je, em es- 
pe ci al, que re mos di zer mui to obri ga- 
do a to dos os agen tes de lim pe za. São 
eles que, to dos os di as, con tri bu em 
re co lhen do re sí du os de por ta em por- 
ta, re a li zan do a var ri ção de to dos os 
es pa ços pú bli cos e fa zen do a ci da de 
ama nhe cer sem pre lim pa e ca da vez 
me lhor”, ex pres sou o pre fei to Edi val- 
do Ho lan da Ju ni or, que não dei xou de 
ob ser var a es sen ci a li da de dos agen tes 
nes te mo men to de com ba te à pan de- 
mia. “Não pos so dei xar de re co nhe cer 
o gran de em pe nho e con tri bui ção dos 
nos sos agen tes de lim pe za no en fren- 
ta men to à Co vid-19” com ple tou o 
ges tor.

Di a ri a men te, cer ca de mil agen tes 
de lim pe za da Pre fei tu ra de São Luís 
dis tri bu em-se en tre os bair ros da ca- 
pi tal pa ra pro por ci o nar mais qua li da-

O PREFEITO EDIVALDO DESTACOU TRABALHO ESSENCIAL DOS PROFISSIONAIS 

de de vi da à po pu la ção. Es se ba ta lhão, 
co mo des ta ca a pre si den te do Co mi tê 
Ges tor de Lim pe za, Ca ro li na Es tre la, 
ga ran te que os re sí du os ge ra dos pe los 
ci da dãos da ci da de de São Luís te- 
nham o tra ta men to e a des ti na ção 
cor re ta, ati vi da de que faz do mu ni cí- 
pio um dos mais sus ten tá veis da re- 
gião Nor des te, de acor do com o Ín di- 
ce de Sus ten ta bi li da de da Lim pe za 
Ur ba na (IS LU), em edi ção de 2019. É 
tam bém re sul ta do des se tra ba lho re a- 
li za do com tan to ri gor pe los agen tes 
de lim pe za a me lho ria da qua li da de 
de vi da e saú de da po pu la ção e pre- 
ser va ção do meio am bi en te.

São eles que, to dos os 

di as, con tri bu em 

re co lhen do re sí du os de 

por ta em por ta, 

re a li zan do a var ri ção de 

to dos os es pa ços 

pú bli cos 

Agentes fazem higienização 3 vezes por dia

Por ser a lim pe za ur ba na ser vi ço es- 
sen ci al que se gue sen do pres ta do di a- 
ri a men te, além do equi pa men to de
pro te ção in di vi du al diá rio, os agen tes
de lim pe za re ce bem da Pre fei tu ra ál- 
co ol em gel 70% e os ca mi nhões de
co le ta pas sa ram a con tar com água,
sa bão e pa pel to a lha pa ra que eles
pos sam man ter a hi gi e ne das mãos,
en tre ou tras me di das de pre ven ção.
Pa ra quem tra ba lha na ca pi na e ro ça- 
gem foi mon ta da uma es tru tu ra com
um car ri nho on de são trans por ta dos
água e sa bão, além de ál co ol em gel a
70%.

Os veí cu los on de os pro fis si o nais
da lim pe za são trans por ta dos es tão
sen do hi gi e ni za dos a ca da tro ca de
tur no, cer ca de três ve zes por dia. O
mes mo es tá sen do fei to com os ca mi- 
nhões da co le ta, má qui nas de re mo- 
ção me ca ni za da, ca çam bas e ou tros
ma qui ná ri os e equi pa men tos usa dos
di a ri a men te pa ra a exe cu ção dos ser- 
vi ços. Além dis so, os agen tes são ori- 
en ta dos a evi ta rem o con ta to pró xi mo
com ou tras pes so as du ran te o ex pe di- 

en te.
A po pu la ção tam bém po de e de ve

aju dar a pro te ger a saú de dos agen tes
ga ran tin do que os re sí du os do més ti- 
cos se jam acon di ci o na dos da for ma
cor re ta. No ca so dos re sí du os ge ra dos
por pa ci en tes em iso la men to do mi ci- 
li ar ou por quem lhe pres ta as sis tên- 
cia, em ca so sus pei to ou con fir ma do
de in fec ção pe lo no vo co ro na ví rus, os
re sí du os de vem ser se pa ra dos, co lo- 
ca dos em sa cos de li xo re sis ten tes e
des car tá veis, fe cha dos com la cre ou
nó e não ocu par mais que 2/3 de sua
ca pa ci da de.

Após is to, o pri mei ro sa co de ve ser
co lo ca do em um se gun do sa co lim po,
re sis ten te e des car tá vel, de mo do que
os re sí du os fi quem acon di ci o na dos
em sa cos du plos, de mo do a não cau- 
sar con ta mi na ção ou con sequên ci as
ao agen te de lim pe za ur ba na e pa ra o
meio am bi en te. So men te após es tes
pro ce di men tos o re sí du os po dem ser
en ca mi nha dos pa ra a co le ta.

Aos agen tes de lim pe za ur ba na, o
mu ni cí pio agra de ce por ca da ho ra do

dia de di ca da à con ser va ção de pra ças,
par ques, ru as e ave ni das e, so bre tu do,
nes te pe río do, às ações de hi gi e ni za-
ção dos es pa ços por on de par te da po- 
pu la ção con ti nua cir cu lan do, a mai o-
ria por ne ces si da de. Mes mo nes te
mo men to de iso la men to so ci al, os
agen tes da lim pe za se guem com a
mis são, ain da mais for ta le ci da, de ga- 
ran tir o bem-es tar e pro te ger do ví rus
aque les que não pu de ram pa rar du-
ran te a pan de mia e pre ci sam sair de
ca sa.

RS E SC TAM BÉM
RE GU LA MEN TAM
AU LA RE MO TA

Por Ma ri a na Czerwon ka.

A re gu la men ta ção da au la teó ri ca re mo ta es tá acon- 
te cen do em vá ri os De par ta men tos Es ta du ais de Trân si- 
to (De trans) pe lo Bra sil co mo for ma de aten der a de- 
man da e ne ces si da de atu al dos Cen tros de For ma ção de
Con du to res (CFCs) de re a bri rem du ran te a pan de mia.
De pois do Pa ra ná, foi a vez de San ta Ca ta ri na e Rio Gran- 
de do Sul pu bli ca rem su as Por ta ri as.

A no vi da de é que o De tran/RS não irá ho mo lo gar as
pla ta for mas ele trô ni cas apli cá veis às au las pre sen ci ais
re mo tas. De acor do com o ór gão, ca be rá ao CFC a es co- 
lha do sis te ma pa ra re a li za ção das au las re mo tas. De- 
pois da es co lha res ta in for mar ao De tran/RS qual se rá a
pla ta for ma uti li za da. Ve ja os de ta lhes de ca da Es ta do.

San ta Ca ta ri na
Pa ra con se guir a au to ri za ção do ór gão, o sis te ma de ve
cum prir al guns re qui si tos de se gu ran ça, já apre sen ta- 
dos na De li be ra ção 189/20, co mo ser ca paz de va li dar a
bi o me tria fa ci al do ins tru tor e dos alu nos, na aber tu ra
da au la, no tér mi no e mo ni to rar a per ma nên cia dos can- 
di da tos na sa la vir tu al du ran te to da a au la teó ri ca. Além
dis so, de ve dis po ni bi li zar in ter fa ce pa ra usuá ri os, que
per mi ta que o ins tru tor com par ti lhe, em tem po re al, seu
ví deo, seu áu dio e a te la do seu dis po si ti vo, e que o can- 
di da to vi su a li ze su as au las agen da das.

Rio Gran de do Sul
Di fe ren te dos de mais ór gãos es ta du ais de trân si to, o De- 
tran/RS op tou por não ho mo lo gar as pla ta for mas pa ra
re a li za ção das au las re mo tas. Con for me a Por ta ria
178/20, o CFC de ve rá es co lher e in for mar ao DE- 
TRAN/RS o sis te ma a ser uti li za do.

Fon te: https://por tal do tran si to.com.br
RE VIS TA QUA TRO RO DAS DIS CU TE MI CRO MO BI- 

LI DA DE
O OB SER VA TÓ RIO Na ci o nal de Se gu ran ça Viá ria

abor da as ques tões so bre mi cro mo bi li da de ur ba na no
Bra sil há cer ca de um ano. Nes ta se ma na, o por tal da
Qua tro Ro das ana li sa o te ma e ques ti o na os mo ti vos pe- 
los quais es se mo de lo não fun ci o na em nos so país.

De vi do aos pro ble mas en con tra dos pa ra a re gu la- 
men ta ção e cir cu la ção de pa ti ne tes e bi ci cle tas mo to ri- 
za das, que tor na ram-se fe bres nas gran des ci da des do
país no úl ti mo ano, o por tal con ver sou com es pe ci a lis- 
tas pa ra en ten der me lhor quais as di fi cul da des em re gu- 
la men tar es sa prá ti ca.

Pa ra Jo sé Au re lio Ra ma lho, di re tor-pre si den te do OB- 
SER VA TÓ RIO Na ci o nal de Se gu ran ça Viá ria: “In fe liz- 
men te, as me di das to ma das por São Pau lo, Rio de Ja nei- 
ro e por ou tros gran des cen tros fo ram pen sa das no ca lor
da si tu a ção. Não hou ve um pla ne ja men to ou uma dis- 
cus são, mes mo por que o po der pú bli co foi atro pe la do
pe la che ga da des ses no vos mo dais. E o prin ci pal pon to
que a re gu la men ta ção não con se gue é o res pei to no
com par ti lha men to do es pa ço pú bli co”, si na li za.

Fon te: www.onsv.org.br
CÓ DI GO DE TRÂN SI TO BRA SI LEI RO-CTB(Lei nº

9.503/97)
EDU CA ÇÃO PA RA O TRÂN SI TO
Art. 76. A edu ca ção pa ra o trân si to se rá pro mo vi da na

pré-es co la e nas es co las de 1º, 2º e 3º graus, por meio de
pla ne ja men to e ações co or de na das en tre os ór gãos e
en ti da des do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to e de Edu ca- 
ção, da União, dos Es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu- 
ni cí pi os, nas res pec ti vas áre as de atu a ção.

Pa rá gra fo úni co. Pa ra a fi na li da de pre vis ta nes te ar ti- 
go, o Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to, me di an te
pro pos ta do CON TRAN e do Con se lho de Rei to res das
Uni ver si da des Bra si lei ras, di re ta men te ou me di an te
con vê nio, pro mo ve rá:

I – a ado ção, em to dos os ní veis de en si no, de um cur- 
rí cu lo in ter dis ci pli nar com con teú do pro gra má ti co so- 
bre se gu ran ça de trân si to;

II – a ado ção de con teú dos re la ti vos à edu ca ção pa ra o
trân si to nas es co las de for ma ção pa ra o ma gis té rio e o
trei na men to de pro fes so res e mul ti pli ca do res;

III – a cri a ção de cor pos téc ni cos in ter pro fis si o nais
pa ra le van ta men to e aná li se de da dos es ta tís ti cos re la ti- 
vos ao trân si to;

IV – a ela bo ra ção de pla nos de re du ção de aci den tes
de trân si to jun to aos nú cle os in ter dis ci pli na res uni ver- 
si tá ri os de trân si to, com vis tas à in te gra ção uni ver si da- 
des-so ci e da de na área de trân si to.

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.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA
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)

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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Em meio à pandemia, Plataforma ReSolVi de comércio virtual dá novo ânimo a
pequenos empreendedores maranhenses que a usam para negociar produtos

Quem po de par ti ci par

MARANHÃO

Comércio virtual anima 
empreendedores

A
pro fes so ra Ro si mar Car va lho 
mo ra no mu ni cí pio de São 
Ma teus e dá au las no po vo a- 
do Ca ju ei ro, on de ela aca bou 

se apai xo nan do pe los pro du tos ori gi- 
na dos a par tir de um dos prin ci pais 
re cur sos do ex tra ti vis mo ve ge tal do 
Ma ra nhão: a amên doa do co co ba ba- 
çu.

Ho je Ro si mar ocu pa a fun ção de te- 
sou rei ra do Gru po de Mu lhe res Ba ba- 
çu é Vi da, que em se tem bro do ano 
pas sa do co me mo rou um ano de exis- 
tên cia.

Com um le que di ver si fi ca do de 
pro du tos fa bri ca dos à ba se da amên- 
doa do ba ba çu, co mo azei te, óleo, bis- 
coi to, sa bão, sa bo ne te, me so car po e 
fa ri nha, o co le ti vo de mu lhe res ini ci- 
ou 2020 com a me ta de am pli ar a lu- 
cra ti vi da de do ne gó cio. Mas tu do mu- 
dou com a che ga da re pen ti na da cri se 
sa ni tá ria de cor ren te da Co vid-19.
“Mal co me ça mos a pa gar as tra ba lha- 
do ras no fi nal de de zem bro e veio o 
ca os. Pa rou qua se tu do. Ago ra ven de- 
mos ape nas quan do apa re ce al gum 
cli en te. A ven da dos pro du tos era o 
ca pi tal de gi ro do nos so ne gó cio”, la- 
men ta Ro si mar.

Di an te o ce ná rio de in cer te zas pro- 
vo ca do pe lo con tá gio ace le ra do do 
no vo co ro na ví rus, Ro si mar não sa bia 
quan do o co le ti vo de tra ba lha do ras 
po de ria vol tar a fun ci o nar em sua ple- 
ni tu de, até o lan ça men to da pla ta for- 
ma Re Sol Vi (Re de So li dá ria de Co mér- 
cio Vir tu al), es pa ço cri a do pe la Se cre- 
ta ria de Es ta do do Tra ba lho e da Eco- 
no mia So li dá ria (Se tres), pa ra que 
em pre en de do res de to do ter ri tó rio 
ma ra nhen se pos sam ven der seus pro- 
du tos e ser vi ços, mes mo du ran te o 
pe río do de dis tan ci a men to so ci al 
cau sa do pe la pan de mia.

“MULHERES BABAÇU É VIDA HOJE” É UM DOS 300 EMPREENDIMENTOS CADASTRADOS

Pa ra Ro si mar, a Re Sol Vi sur ge co mo 
“uma luz no fim do tú nel” em meio à 
cri se. “Pra gen te, a ex pec ta ti va é mui to 
gran de. A es pe ran ça ago ra é que a 
gen te pos sa ven der e que al guém olhe 
pa ra a nos sa cau sa”, diz.

O Gru po de Mu lhe res Ba ba çu é Vi- 
da ho je é um dos mais de 300 de pe- 
que nos em pre en di men tos ma ra- 
nhen ses já ca das tra dos na pla ta for ma 
Re Sol Vi. “Com a Re Sol Vi va mos dar 
opor tu ni da de pa ra o pe que no ne gó- 
cio so li dá rio ou fa mi li ar, o ven de dor 
am bu lan te ou qual quer ou tro ti po de 

pro fis si o nal autô no mo que quei ra co- 
mer ci a li zar sua pro du ção”, diz o se- 
cre tá rio do Tra ba lho, Jow berth Al ves.

Mal co me ça mos a pa gar 

as tra ba lha do ras no 

fi nal de de zem bro e veio 

o ca os. Pa rou qua se tu do

Expectativa  grande para quem está na plataforma

Quem tam bém já fez o ca das tro foi
o ar te são e mú si co lu do vi cen se Edu- 
ar do Gon çal ves. Ce go des de o nas ci- 
men to, Edu ar do é autô no mo e tem
co mo fon te de ren da a pro du ção de
ar te sa na tos fei tos com gar ra fas pet re- 
ci cla das.

Com o fe cha men to das fei ras de ar- 
te sa na to e eco no mia so li dá ria, o ar te- 
são acre di ta no po ten ci al da pla ta for- 
ma Re Sol Vi pa ra re du zir os im pac tos
fi nan cei ros cau sa dos pe la Co vid-
19.  “Do jei to que o mer ca do vir tu al
ho je em dia es tá cres cen do mui to, eu
creio que não vai ser tão di fe ren te
quan to a ven da pre sen ci al. As pes so as
olhan do as fo tos e ví de os dos pro du- 
tos po dem ser in te res sar e ad qui rir as
pe ças à ven da. Há di fi cul da des, na da

é fá cil. Mas a ex pec ta ti va é gran de e a
gen te tem que tor cer pa ra que tu do dê
cer to”, pon tua Edu ar do. Es sa tam bém
é a pers pec ti va de Deu si le ne Ve lo so,
uma das ar te sãs da As so ci a ção das
Mu lhe res Ar te sãs da Eco no mia So li- 
dá ria Lu mi nen se (Ma de sol), que há
três anos pro duz bol sas, lá pis, por ta-
ca ne tas, jar ros e flo res ar te sa nais a ba- 
se da fi bra de ba na nei ra.  “A ex pec ta ti- 
va é que a pla ta for ma dê cer to e que as
ven das pos sam sair. Até o mo men to a
gen te pen sa va que tí nha mos si do es- 
que ci das, mas a gen te tá ven do que
es tão fa zen do ações pa ra nos aju dar”,
con ta.

Pa ra par ti ci par do pro ces so de co- 

mer ci a li za ção no cam po di gi tal é ne-
ces sá rio fa zer o ca das tro no si- 
te www.tra ba lho.ma.gov.br/Re sol vi.
Por meio do Ins ta gram (@re sol vi co- 
mer ci o vir tu al), Fa ce bo ok e Twit ter
(@so mos re sol vi), os em pre en de do res
po dem acom pa nhar o an da men to do
pro je to e ob ter in for ma ções ini ci ais
so be o as sun to. To dos ti pos de em pre-
en di men tos so li dá ri os e/ou fa mi li a- 
res, mi cro em pre en de do res, autô no- 
mos, pres ta do res de ser vi ços e de mais
tra ba lha do res que atu am no se tor for- 
mal ou in for mal da eco no mia, em to- 
do ter ri tó rio ma ra nhen se po dem usu-
fruir da pla ta for ma.

As ins cri ções po dem ser fei tas com
Ca das tro de Pes soa Ju rí di ca ou Fí si ca
– CNPJ ou CPF. 

50 MUNICÍPIOS

Governo garante
alimento à famílias

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS MINIMIZAM IMPACTOS DA PANDEMIA

DIVULGAÇÃO

Ali men to pa ra quem pre ci sa, de for ma dig na e com
se gu ran ça, pa ra mi ni mi zar pro ble mas de mi lha res de
ma ra nhen ses, cau sa dos pe la pan de mia do co ro na ví rus.
A ação do Go ver no do Es ta do, co or de na da pe lo Cor po
de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA), já con- 
tem pla mais de 50 mu ni cí pi os ma ra nhen ses com a dis- 
tri bui ção de ces tas de ali men tos. Até o mo men to, to ta li- 
zam 73.271 ces tas dis tri buí das no Ma ra nhão.

A ação aten de pes so as em vul ne ra bi li da de so ci al,
mo ra do res de rua e afe ta dos pe las chu vas. Além das ci- 
da des da Re gião Me tro po li ta na de São Luís, são con tem- 
pla dos ain da mu ni cí pi os das re giões To can ti na, Bai xa- 
da, Len çóis Ma ra nhen ses. O CBM MA tem co mo par cei- 
ros a Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por tuá ria
(EMAP), se cre ta ri as es ta du ais, As sem bleia Le gis la ti va
do Ma ra nhão e ini ci a ti va pri va da.

As en tre gas das ces tas de ali men tos são fei tas de ca sa
em ca sa, pa ra evi tar aglo me ra ções. O efe ti vo do CBM MA
uti li za os itens ne ces sá ri os de pro te ção in di vi du al –
más ca ra e lu vas – e sem pre man tém a dis tân cia de ter mi- 
na da. O co man dan te ge ral do CBM MA, co ro nel Cé lio
Ro ber to de Araú jo, en fa ti za “a sa tis fa ção e o sen ti men to
de de ver cum pri do pe las equi pes”.

O co ro nel res sal ta que os bom bei ros têm re a li za do
um tra ba lho im por tan te, com gran de al can ce das po pu- 
la ções mais vul ne rá veis. “Só te mos a agra de cer as par ce- 
ri as e a con fi an ça do Go ver no do Es ta do com o que vem
sen do de sen vol vi do. Nos sen ti mos sa tis fei tos em po der
ser es ta fer ra men ta de apoio, em um mo men to tão de li- 
ca do. Va mos con ti nu ar nes ta cam pa nha e con ta mos
com as par ce ri as”, dis se Cé lio Ro ber to.

ATENDIMENTO NAS AGÊNCIAS

Caixa convoca aprovados
em concursos de 2014

APROVADOS IRÃO REFORÇAR O ATENDIMENTO NAS AGÊNCIAS

A Cai xa vai con vo car mais 296 em pre ga dos apro va- 
dos no con cur so de 2014. Após a re a li za ção de exa mes
mé di cos e da apre sen ta ção de do cu men tos, a ex pec ta ti- 
va é de que os con vo ca dos ini ci em os tra ba lhos já nos
pró xi mos di as.

Os can di da tos vão pas sar pe lo pro gra ma de am bi en- 
ta ção que se rá, pe la pri mei ra vez, fei to to do on-li ne. Os
apro va dos irão re for çar o aten di men to nas agên ci as,
pri o ri ta ri a men te nas re giões Nor te e Nor des te. “Es sa
me di da vi sa re for çar o ti me de aten di men to nas agên ci- 
as. Além dis so, o ban co fo men ta a eco no mia, ge ran do
em pre go e ren da a cen te nas de fa mí li as”, dis se Gir la na
Gran ja Pei xo to, vi ce-pre si den te de Pes so as do ban co.

Em 2019, a Cai xa deu iní cio a um ci clo de con tra ções.
De lá pa ra cá, fo ram 1.871 Pes so as com De fi ci ên cia
(PcD), es go tan do o ca das tro de re ser va des se pú bli co.
Con tra tou ain da 633 da am pla con cor rên cia. E ago ra,
com es sa no va con vo ca ção, che ga ao to tal de to tal de 2,8
mil no vos em pre ga dos.

Atu an do na li nha de fren te pa ra pos si bi li tar o pa ga- 
men to do au xí lio emer gen ci al pa ra mi lha res de bra si lei- 
ros, a Cai xa man tém o com pro mis so de ofe re cer o me- 
lhor ser vi ço sem abrir mão dos cui da dos com as pes so as
que pres tam o aten di men to à so ci e da de.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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"Babaca" e "otário" são adjetivos usados por ex-companheiros para definir Jordan nos
treinos. Da ridicularização dos coadjuvantes à agressão a Steve Kerr

Bur rell, prin ci pal al vo So cos com Ste ve Kerr

Grant proi bi do de co mer

DOCUMENTÁRIO

Jordan se emociona e
reconhece que foi duro

A
tu ar ao la do de Mi cha el Jor- 
dan, con si de ra do o mai or jo- 
ga dor de bas que te de to dos
os tem pos, cer ta men te tem

seus pri vi lé gi os. Mas tem tam bém os
seus far dos. E al guns jo ga do res que fi- 
ze ram par te da di nas tia do Chi ca go
Bulls du ran te a dé ca da de 1990 co- 
nhe cem bem es se pe so. Ao fim de um
dos epi só di os do do cu men tá rio “The
Last Dan ce”, Jor dan pre ci sou pe dir
pa ra in ter rom per uma en tre vis ta. Ha- 
via fi ca do emo ci o na do ao fa lar de sua
re la ção com ex-com pa nhei ros, re co- 
nhe cen do que foi mui to du ro. Jor dan,
no en tan to, dis se que se se ex ce deu
nas co bran ças, foi por que que ria ar- 
ran car-lhes o me lhor. “Se não qui ser
se guir es sa men ta li da de or ga ni za da,
não pre ci sa fi car do meu la do. Por que
vou te ri di cu la ri zar até vo cê fi car no
meu ní vel. E se não che gar lá, vai ser
um in fer no pa ra vo cê”, ex pli ca Jor dan
na pro du ção.

To ni Ku koc, uma das re fe rên ci as do
ti me nos tí tu los en tre 1996 e 1998, diz
no do cu men tá rio que, quan do se ga- 
nha va, es ta va tu do bem. Mas, após
um jo go ruim, era pre ci so es tar em
aler ta em re la ção a Mi cha el, que xin- 
ga va e des mo ra li za va os com pa nhei- 
ros no dia se guin te. Pa ra Jor dan, ao
pres si o nar os com pa nhei ros, ele os
pre pa ra va pa ra si tu a ções ener van tes
dos playoffs.

Um dos prin ci pais al vos de Jor dan
era o ala Scott Bur rell, que, se gun do o
as tro da ca mi sa 23, não ti nha lá a mai- 
or das de ter mi na ções em qua dra. 

Por es se mo ti vo, Jor dan se via na
obri ga ção de em pur rá-lo pa ra a com- 
pe ti ti vi da de com afron tas, pro vo ca- 
ções e xin ga men tos. Va lia de tu do, in- 
clu si ve ri di cu la ri zá-lo nos trei nos.
“Ten tei que ele bri gas se co mi go al gu- 
mas ve zes, no bom sen ti do. Só pa ra
ele, sa be, “ca ra, can sei de vo cê me en- 
cher”, es sa men ta li da de. Não da va.
Ele era um ca ra mui to le gal. Mas eu
sa bia que em al gum mo men to pre ci- 
sa ría mos de le, e ele lem bra ria da qui lo
e lu ta ria”, diz Jor dan no do cu men tá- 
rio.

Jud Bu e ch ler, um dos co ad ju van tes
do tí tu lo em 1995-1996, ar gu men ta
que as pes so as te mi am Mi cha el. O ti- 
me to do o te mia. 

O ex-pivô Will Per due, por sua vez,
via em Jor dan “um ba ba ca, um otá- 
rio”, mas res sal ta que no fim das con- 
tas en ten dia que aque le era o seu jei to
de ser um gran de co le ga de ti me. O ex-
ar ma dor B.J Arms trong dis cor da:
“Com aque la men ta li da de não dá pa- 
ra ser um ca ra le gal”.

Ca bia ao téc ni co Phil Jack son ten- 
tar in ter vir pe din do que Jor dan pe gas-
se mais le ve. 

Só que um dia, ao co lo car Ste ve
Kerr pa ra mar car Mi cha el Jor dan em
um trei no, Phil Jack son se viu di an te
de um pro ble ma sé rio. Jor dan pro vo- 
cou o ar ma dor com pa la vrões, bai xa- 
ri as. Fez uma fal ta du ra, per deu o con- 
tro le. Ste ve Kerr re vi dou com um so co
no pei to de Jor dan, que de vol veu-lhe
um so co no olho. No do cu men tá rio, o
atu al téc ni co dos War ri ors diz que ter
se “re be la do” con tra Jor dan foi a me- 
lhor coi sa pa ra a re la ção dos dois. “Ele
(Kerr) ga nhou o meu res pei to ao não
que rer re cu ar e ser um me ro peão no
pro ces so”, con ta Jor dan.

Re cen te men te em um pod cast que
re per cu tia os fa tos tra zi dos pe lo do- 
cu men tá rio, o jor na lis ta Sam Smith,
es pe ci a li za do na co ber tu ra dos Bulls
na épo ca da di nas tia, con tou que jo-
ga do res lhe con ta ram que, após al gu- 
mas par ti das ruins do ala-pivô Ho ra ce
Grant, Jor dan o proi biu de co mer. “Jo-
ga do res vi nham até mim e di zi am coi-
sas do ti po: Vo cê sa be o que o Jor dan
fez? Ti rou a co mi da de avião do Ho ra-
ce por que ele jo gou mal e dis se às ae- 
ro mo ças que o Ho ra ce não me re cia
co mer. Eles (os jo ga do res) me di zi am
coi sas des se ti po e per gun ta vam por
que eu não pu bli ca va aqui lo. Eu di zia
que se eles não se im por tas sem em ser
ci ta dos co mo fon tes, sem pro ble mas.
Mas aí fa la vam: Não, não, não… Não
po de mos fa lar uma coi sa des sas so bre
o Mi cha el Jor dan”, con tou Sam Smith.

OLIMPÍADAS

COI evita condicionar realização do evento à vacina

O COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS JÁ ADMITIU QUE OS JOGOS CORREM RISCO MESMO APÓS O ADIAMENTO PARA 2021

Pro je tar se a pan de mia glo bal de
co ro na ví rus vai se alon gar a pon to de
pre ju di car as Olim pía das de Tó quio,
em ju lho de 2021, é um exer cí cio que
tem si do fei to por to do mun do en vol- 
vi do no meio do es por te.

Em en tre vis ta, o pre si den te do Co- 
mi tê Olím pi co In ter na ci o nal (COI),
To mas Ba ch, fu giu do te ma ao ser
ques ti o na do se os Jo gos Olím pi cos só
acon te ce rão no ano que vem se for
des co ber ta a va ci na con tra a Co vid-
19. “Te mos a for ça-ta re fa pa ra as se gu- 
rar a se gu ran ça da or ga ni za ção e um
am bi en te se gu ro pa ra to dos. 

Os con se lhos da Or ga ni za ção Mun- 
di al da Saú de (OMS) são im por tan tes
tam bém. Es ta mos a um ano e dois
me ses dos Jo gos, é mui to ce do pa ra ti- 
rar con clu sões ago ra. Se gui mos as de- 
ci sões des sa for ça-ta re fa”, dis se Ba ch,
em te le con fe rên cia de im pren sa.

Per gun ta do se as Olim pía das cor- 
rem o ris co de se rem can ce la das ca so
não ha ja uma for ma de ga ran tir a saú- 
de de atle tas, jor na lis tas, di ri gen tes e
do pú bli co em ge ral em 2021, o di ri- 
gen te ale mão as se gu rou que a or ga ni- 
za ção dos Jo gos e o COI es tão em pe- 
nha dos em achar so lu ções. “Es ta mos
tra ba lhan do pa ra o su ces so de Tó quio
2020 em ju lho de 2021. Ter es ses Jo gos
em um am bi en te se gu ro pa ra to dos. A
for ça ta re fa es tá em pe nhan do to dos
os seus es for ços nis so pa ra as se gu rar
es se am bi en te se gu ro. Es ta mos a um
ano e dois me ses dos Jo gos. En tão não
va mos fa zer es pe cu la ções so bre qual- 
quer fu tu ro acon te ci men to”.

No mês pas sa do, a As so ci a ção Mé- 
di ca do Ja pão (JMA) afir mou que vai
ser di fí cil o país se di ar as Olim pía das
se uma va ci na con tra o co ro na ví rus
não for de sen vol vi da.

O Co mi tê Or ga ni za dor dos Jo gos já
ad mi tiu que os Jo gos cor rem ris co
mes mo após o adi a men to pa ra 2021.
Os ja po ne ses não ve em chan ce de um
no vo adi a men to e não tra ba lham com
um pla no “B” na man ga. 

Al guns es pe ci a lis tas acre di tam que
re a li zar as Olim pía das com por tões
fe cha dos, sem a pre sen ça de tor ce do-
res, po de ser uma so lu ção.

Es ta mos a um ano e dois

me ses dos Jo gos, é mui to

ce do pa ra ti rar

con clu sões ago ra

NA MI RA DA ÁREA

Ran king mos tra
clu bes com mais
pê nal tis con tra

Os ti mes de San ta Ca ta ri na têm pro ble mas sé ri os com
pê nal tis, e Fi guei ren se, Avaí e Cha pe co en se ocu pam as
três pri mei ras po si ções co mo as equi pes com mais pe- 
nais mar ca dos con tra su as de fe sas nas úl ti mas se te tem- 
po ra das da Sé rie A do Bra si lei rão. Dos 701 pê nal tis mar- 
ca dos pe los ár bi tros, 85 fo ram mar ca dos con tra eles.

Os ti mes fo ram or ga ni za dos por mé dia de pê nal tis
por jo go dis pu ta do, mas co mo é um nú me ro mui to bai- 
xo, acres cen ta mos tam bém no ran king a mé dia de jo gos
pa ra que ca da ti me ti ves se um pê nal ti mar ca do. É or- 
dem é mes ma, só mu da o pon to de vis ta da aná li se. Re- 
sol ve mos dei xar as du as mar cas.

Da dos das par ti das do Cam pe o na to Bra si lei ro em
2013 fo ram le van ta dos, e es se é o úni co mo ti vo pa ra o
re cor te uti li za do: são os da dos de ta lha dos de que dis po- 
mos nas 2.659 par ti das re a li za das pe la Sé rie A des de en- 
tão. Em 2016, Cha pe co en se x Atlé ti co-MG não foi dis pu- 
ta da de vi do ao aci den te aé reo que vi ti mou a equi pe ca- 
ta ri nen se di as an tes da úl ti ma ro da da.

Pa ra evi tar dis tor ções, o ran king mos tra quem dis pu- 
tou pe lo me nos de 40% das ro da das re a li za das no pe río- 
do. Mas pa ra co nhe cer mos o de sem pe nho dos 33 clu bes
que dis pu ta ram a com pe ti ção nas úl ti mas se te tem po- 
ra das, fi ze mos um se gun do ran king.

Cu ri o sa men te, o Cri ciú ma, tam bém de San ta Ca ta ri- 
na, é o se gun do ti me com mais pê nal tis con tra no ran- 
king com equi pes que dis pu ta ram me nos jo gos. Dos 701
pê nal tis mar ca dos, fo ram 435 a fa vor dos man dan tes
(62%) e 266 pa ra os vi si tan tes (38%).

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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PA TRÍ CIA CU NHA

Es cri tor, pin tor, ro tei ris ta

So bre Aluí sio Aze ve do

O Cor ti ço – Per so na gens

Obra-prima

“O Cortiço” – um
tratado sociológico

J
oão Ro mão, Mi ran da, Pom bi nha, Jerô ni mo, Ri ta
Bai a na, Zul mi ri nha, Ber to le za são al guns dos per- 
so na gens que com ple tam 130 anos des de que ga- 
nha ram as pá gi nas do li vro O Cor ti ço (1890), um

dos mais acla ma dos ro man ces na tu ra lis tas do es cri tor
ma ra nhen se Aluí sio Aze ve do. O li vro que ga nhou uma
edi ção es pe ci al co me mo ra ti va, “O Cor ti ço Ano ta do –
Edi ção Co me mo ra ti va de 130 Anos”, por Má rio de An- 
dra de,  tam bém foi lem bra do es ta se ma na por es tu di o- 
sos e aman tes da obra do au tor em uma li ve no dia 13,
mes ma da ta do pri mei ro lan ça men to da obra.

“Já não eram dois ins tru men tos que

so a vam, eram lú bri cos ge mi dos e

sus pi ros sol tos em tor ren te, a

cor re rem ser pen te an do, co mo

co bras nu ma flo res ta in cen di a da”

“Por que O Cor ti ço che ga aos 130 anos com to do es se
re co nhe ci men to? Por que ele me re ce es se des ta que?
Por que é um gran de ro man ce na tu ra lis ta bra si lei ro, um
ver da dei ro best sel ler bra si lei ro. Ho je nin guém lan ça
um li vro sem uma boa ava li a ção e es te é um li vro que to- 
dos os anos ga nha no vas edi ções, que con ti nua sen do
edi ta do, por que é um gran de re pre sen tan te do na tu ra- 
lis mo bra si lei ro. Um li vro em que Aluí sio foi pa ra a rua
pa ra es cre ver, as sim co mo ou tros de sua au to ria, pa ra
sen tir to da a pro ble má ti ca, pa ra mos trar a re a li da de  do
po vo bra si lei ro”, dis se o pre si den te do Tri bu nal de Jus ti- 
ça, Lou ri val Se re jo, es cri tor, um aman te da obra de Aluí- 
sio Aze ve do, do no de uma gran de co le ção de li vros do
es cri tor.

O Cor ti ço apre sen ta per so na gens das clas ses mais
bai xas e tem co mo pa no de fun do o mo vi men to abo li ci- 
o nis ta, a Re pú bli ca e o iní cio da for ma ção do pro le ta ri a- 
do ca ri o ca. Seu en re do gi ra em tor no de uma das cha gas
so ci ais tí pi cas da vi da ca ri o ca dos fins do sé cu lo pas sa- 
do: a ha bi ta ção co le ti va.

Se gun do Bar to lo meu Amân cio da Sil va, pro fes sor de
Li te ra tu ra, o li vro con ta uma his tó ria en vol ven te e som- 
bria de uma ha bi ta ção co le ti va no Rio de Ja nei ro do Se- 
gun do Im pé rio que tem co mo te ma a am bi ção e a ex plo- 
ra ção do ho mem pe lo pró prio ho mem. “De um la do,
João Ro mão, que as pi ra à ri que za, e Mi ran da, já ri co, que
as pi ra à no bre za. Do ou tro la do, a “gen ta lha”, ca rac te ri- 
za da co mo um con jun to de ani mais, mo vi dos pe lo ins- 
tin to e pe la fo me. To das as exis tên ci as se en tre la çam e
re per cu tem umas nas ou tras. O cor ti ço é o nú cleo ge ra- 
dor de tu do e foi fei to à ima gem de seu pro pri e tá rio,
cres ce, se de sen vol ve e se trans for ma com João Ro mão”.

Pa ra es cre vê-la, Aluí sio Aze ve do fez, as sim co mo em
ou tras obras, tra ba lho de cam po e foi mo rar por um cur- 
to pe río do num cor ti ço. As sim, po dia vi ven ci ar co mo o
pro le ta ri a do vi via. Ia ano tan do tu do o que via, ob ser vou
a lin gua gem, es cu tou o ruí do dos cor ti ços. Fez tão de ta- 
lha da men te, que quem lê a obra pa re ce ver e sen tir as
inú me ras sen sa ções que são co lo ca das ali.

“Ele se in fil trou em uma des sas mo ra di as co mo se

fos se um mo ra dor de lá pa ra ver e vi ver de per to co mo
aque las pes so as mo ra vam. Tan to que quan do des co bri- 
ram que ele não era de fa to um mo ra dor da li qui se ram
ex pul sá-lo. Ele de se nha va seus per so na gens co lo ca va-
os na me sa e ima gi na va a his tó ria de les. Ele vi via ca da
ro man ce que fa zia”, con tou Lou ri val Se re jo.

O ro man ce foi tão bem acei to, que Aluí sio an si a va fa- 
zer ou tros 4 li vros so bre o  mes mo te ma, o que ob vi a- 
men te não acon te ceu por que o es cri tor as su miu a fun- 
ção de di plo ma ta.

Pa ra o pro fes sor Jo sé Ne res, mem bro da Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras, a obra é uma do cu men ta ção so- 
ci o ló gi ca. “Quan do vo cê co me ça a ler a im pres são que
dá é que aque las pes so as es tão per to de vo cê e vo cê con- 
se gue sen tir o chei ro, o ca lor, al go co mo quan do le mos
O Mu la to. Pa ra um ci da dão es cre ver is so e des per tar es- 
sas sen sa ções 130 anos de pois só mos tra o quan to ele
era um gran de es cri tor”.

Se re jo com ple ta: “é uma obra em que to dos os per so- 
na gens são ex pres são da al ma bra si lei ra, do po vo bra si- 
lei ro. Não se tra ta ape nas de uma obra li te rá ria, mas de
um tra ta do so ci o ló gi co so bre o Bra sil. Aluí sio se po si ci o- 
na co mo um ob ser va dor, sem se en vol ver, sem dar juí zo
de va lor. Ele re tra ta pa ra o lei tor ti rar su as pró pri as con- 
clu sões, re fle tir, mos tra o ce ná rio econô mi co so bre o
cor ti ço, a ex plo ra ção do por tu guês ri co so bre o bra si lei- 
ro”, co men tou.

O Cor ti ço le vou pa ra o pa pel a vi da do po li ci al, do fer- 
rei ro, do gay, do ben ze dei ro, da pros ti tu ta, do mas ca te,
do açou guei ro, do pa dei ro, do ca po ei ris ta, e en cheu sua
obra de Bra sil. “Al go que nun ca ti nha acon te ci do. Ele te- 
ve a co ra gem de tra zer pa ra  o ro man ce o sub mun do de
pes so as que não eram ex plo ra dos pe lo ro man ce na épo- 
ca. E cheio de mi nú ci as que às ve zes pas sam des per ce- 
bi das pe lo es cri tor co mum. Cha ma  aten ção a sua ca pa- 
ci da de de tra zer o po vo pa ra den tro dos seus li vros, co- 
mo é o ca so re pre sen ta ti vo de O Cor ti ço, con si de ra do
um ro man ce de mas sa pe la quan ti da de de ca rac te res
que o com põe”, opi nou Lou ri val Se re jo.

Aze ve do de se nha va mui to bem e se gun do sua bi o gra- 
fia, ele que ria ser pin tor, mas fo ra des vi a do pa ra o ca mi- 
nho da li te ra tu ra. Tal vez por is so es cre ves se co mo se es- 
ti ves se pin tan do pa ra que to dos pu des sem ver o que ele
es ta va es cre ven do. Ele des cre via as ce nas que gos ta ria
de ter pin ta do.

Pa ra ven der sua obra, ia pa ra a rua pan fle tar e o al can- 
ce da pan fle ta gem fez com que a Edi to ra Gar ni er, a mais
im por tan te da épo ca, pu bli cas se “O Cor ti ço” em 13 de
maio de 1890. Ao lon go de 130 anos a obra já te ve vá ri as
edi ções das mais sim ples às mais so fis ti ca das, foi re tra- 
ta da no ci ne ma, no pal co, em re vis ta de qua dri nhos.

130 anos de pois a obra nun ca foi tão atu al, com o Bra- 
sil ten do nas pa la fi tas, fa ve las, pe ri fe ria, um fi el re tra to
da de si gual da de so ci al e da ex plo ra ção do tra ba lho.

Aluí sio Aze ve do nas ceu em São Luís do Ma ra nhão,
em 1857. Con tra ri an do a von ta de pa ter na, que era vê-lo
co mer ci an te, vi a ja, aos 17 anos, pa ra o Rio de Ja nei ro e
co me ça a es tu dar pin tu ra na Aca de mia Im pe ri al de Be- 
las Ar tes. Lo go pas sa a co la bo rar, com ca ri ca tu ras e po e- 
si as, em jor nais e re vis tas. Com a mor te do pai em 1878, é
obri ga do a re tor nar a São Luís, on de, em 1879, lan ça o
ro man ce Uma Lá gri ma de Mu lher, exa ge ra da men te
sen ti men tal, em es ti lo ro mân ti co. For te men te in flu en- 

É

ci a do pe las lei tu ras de Eça de Quei roz e de Émi le Zo la,
que lhe apon tam um no vo ca mi nho, pu bli ca em 1881 O
Mu la to, obra que inau gu ra o Na tu ra lis mo na li te ra tu ra
bra si lei ra.

“Mas, nin guém co mo a Ri ta; só ela,

só aque le demô nio, ti nha o má gi co

se gre do da que les mo vi men tos de

co bra amal di ço a da”

Em 1895, ao in gres sar na car rei ra di plo má ti ca, aban- 
do na a li te ra tu ra. Em 1910, foi no me a do côn sul de 1ª.
clas se, sen do re mo vi do pa ra As sun ção. Bu e nos Ai res foi
seu úl ti mo pos to. Ali fa le ceu, em 1913. Foi en ter ra do na- 
que la ci da de. Seis anos de pois, por uma ini ci a ti va de
Co e lho Ne to, a ur na fu ne rá ria de Aluí sio Aze ve do che- 
gou a São Luís, on de o es cri tor foi se pul ta do no Ce mi té- 
rio do Ga vião.

João Ro mão é o do no do cor ti ço. A per so ni fi ca ção do
ca pi ta lis ta que ten ta en ri que cer a to do cus to, mas não
des fru ta na da da qui lo que acu mu la;

Mi ran da é um por tu guês, que  ao con trá rio, des fru ta
de to do o di nhei ro que con se gue pos suir; en tre tan to,
sua fon te de ren da vem de sua es po sa, que o trai cons- 
tan te men te;

Pom bi nha é uma mo ça de 17 anos que nun ca mens- 
tru ou. Sen do a úni ca pes soa do cor ti ço que sa bia ler, era
que ri da por to dos.

Jerô ni mo  é a per so ni fi ca ção de um tra ba lha dor fir me
e ho nes to. En tre tan to, ao lon go da his tó ria, o per so na- 
gem aca ba se des vir tu an do;

Ri ta Bai a na: é uma mu lher se du to ra que ale gra to do o
cor ti ço quan do ela es tá nas fes tas. Ela e Jerô ni mo aca- 
bam se apai xo nan do;

“E viu o Fir mo e o Jerô ni mo

atras sa lha rem-se, co mo dois cães

que dis pu tam uma ca de la da rua; e

viu o Mi ran da, li de fron te,

su bal ter no ao la do da es po sa in fi el,

que se di ver tia a fa zê-lo dan çar a

seus pés se gu ro pe los chi fres”

Zul mi ri nha  é fi lha do Mi ran da e odi a da por ele, que
acha que ela não é sua fi lha le gí ti ma. Ela é en tre gue pa ra
se ca sar com João Ro mão;

Ber to le za  é uma es cra va fu gi da que João Ro mão li- 
ber tou com uma car ta de al for ria fal si fi ca da. Com ela,
João man tém uma re la ção até que ela se tor na um em- 
pe ci lho pa ra sua as cen são so ci al.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/


10
Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio  de 2020

Elite

Antônia  Padilha À 
fren

te
a Presidente em exercício da Junta Interventora do Cofen (Conselho Federal 
de Enfermagem) no Coren-MA (Conselho Regional de Enfermagem), Antônia 
Cristiane Souza Pereira Padilha . Linha de frente no combate à Covid-19, 
profissional de enfermagem tem que lidar com problemas relacionados aos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s 

Protagonismo 
na saúde

PATRICIA CUNHA

N
esta semana foi 

comemorado o Dia 

Mundial  da Enfermagem e 

o Dia do Enfermeiro. Esse 

profissional que atua na linha de frente 

no combate e tratamento de pacientes 

com Covid-19 ganhou programação 

virtual na Semana da Enfermagem 

que teve como temática “Profissionais 

da Enfermagem no enfrentamento à 

pandemia: protagonistas da saúde” 

e lives em que foram discutidos os 

temas: “Ações do Coren-MA durante a 

pandemia de Covid-19”, “Saúde mental 

dos profissionais de enfermagem na 

pandemia de Covid-19” e “EPIs e a 

saúde do profissional de enfermagem”. 

A programação que começou no último 

dia 12, se estende até o próximo dia 20.

Nós abordamos esses temas com 

a Presidente em exercício da Junta 

Interventora do Cofen (Conselho 

Federal de Enfermagem) no Coren-MA 

(Conselho Regional de Enfermagem), 

Antônia Cristiane Souza Pereira 

Padilha. Na entrevista, Antônia, que é 

enfermeira graduada pela UFMA, com 

pós-graduação em Gestão em Saúde, 

Obstetrícia e Auditoria em Saúde, falou 

também dos desafios da profissão no 

enfrentamento ao novo coronavírus 

e como o Conselho está atuando para 

garantir que os profissionais entrem 

nessa luta devidamente armados para o 

combate.

Dentre as atuações do Coren-

MA neste momento de pandemia, 

estão: mais de 1.200 atendimentos via 

aplicativo de mensagens; distribuição 

de mais de 2.000 mil máscaras (PFF2) 

doadas pelo Cofen aos hospitais da rede 

pública de referência para covid-19; 

Ação Pública Civil – APC contra o 

Estado do Maranhão para garantir 

aos profissionais de enfermagem os 

EPI’s; encaminhamento de denúncias 

recebidas para o Ministério Público do 

Trabalho – MPT, Sindicatos, Secretaria 

de Estado da Saúde, SUVISA do estado 

do Maranhão, secretários municipais de 

saúde e prefeitos. Confira a entrevista.

O Imparcial -  Secretária, em sua carreira como 
profissional da saúde achava que poderia enfrentar 
uma pandemia como essa do novo coronavírus?

Antônia Cristiane - Não. 22 anos de atuação e nunca 
imaginei que pudéssemos passar por um momento tão 
difícil como este. Sei que é um grande desafio para nos-
sa geração.

 OI - Desde que esse vírus chegou ao Maranhão, 
especificamente, como tem sido o combate pelos 
profissionais? 

AC - Sabemos que são muitas as dificuldades enfren-
tadas por todos os profissionais de saúde, em especial, os 
profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares e en-
fermeiros. Afinal, a enfermagem presta todos os cuida-
dos necessários, em todos os níveis de atenção à saúde e 
a esses pacientes, nas 24h, de segunda a segunda. 

OI - Há profissionais suficientes?

AC - Sim. Atualmente contamos com 56.445 (cinquenta 
e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco) profissionais 
de enfermagem inscritos no Coren/MA. O que percebe-
mos no mercado de trabalho é uma resistência dos em-
pregadores em fazer cumprir com o dimensionamento de 
pessoal de enfermagem, conforme  Resolução do Cofen.  

OI -  O Coren denunciou a falta equipamentos de 
proteção individual. Como está a situação agora?

AC - Um dos maiores problemas que estamos enfren-
tando neste momento de pandemia está relacionada aos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s , bem como 
qualidade  e quantidade insuficiente. Até o dia 6 de maio 
foi contabilizado pelo canal de ouvidoria do Coren/MA 
mais de 100 denúncias referentes a falta de EPI’s. Essas 
denúncias foram encaminhadas para ao Ministério Pú-
blico do Trabalho – MPT, Sindicatos, SUVISA do Estado 
do Maranhão, Prefeitos, Secretários Municipais de Saú-
de, Secretário de Estado da Saúde. 

OI - Como está a situação dos profissionais na questão 
de infecção pela Covid-19?

AC - Segundo dados do Cofen, o MA segue com 132 profis-
sionais de enfermagem afastados, em quarentena. Apresenta 
também 59 profissionais de enfermagem que testaram positi-
vo, em quarentena; 3 profissionais internados com suspeita; 2 
diagnosticados confirmado de Covid-19, por óbito.

OI - O Coren tá fazendo um acompanhando desses 
profissionais? 

AC - O  Cofen disponibiliza canal para ajuda emocional aos 
profissionais de enfermagem. O atendimento módulo remoto 
e ininterrupto a todos os profissionais que necessitarem de al-
gum apoio. http://www.cofen.gov.br/cofen-disponibiliza-ca-
nal-para-ajuda-emocional-a-profissionais_78283.html

OI - Considera esse momento que vivemos um desafio?

AC - Sem dúvida nenhuma. Este momento é considerado 
de grande desafio para todos os profissionais de saúde, bem 
como os profissionais considerados como serviços essenciais.

OI - Acha que as medidas de isolamento estão surtindo 
efeito?

AC -  Sim. Sabemos que até o momento não há medicamen-
to comprovado e eficaz para tratamento da covid-19, também 
não há vacina, nem teste em quantidade suficiente para popu-
lação e, muito menos estrutura hospitalar capaz de absorver 
todos os pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19 que 
apresentarem agravamento do caso, em um único momento. 
Sendo assim, a melhor medida de prevenção e controle da pro-
pagação do novo coronavírus é o isolamento, o distanciamen-
to social. Importante trabalhar essas medidas para achatar a 
curva epidêmica aqui no Brasil. 

OI - O que fica após a Covid-19?

AC - Não consigo mensurar os danos que serão causados 
até o final desta pandemia. Mas, espero que possamos extrair 
desta dura experiência o que há de melhor em cada um de nós, 
e assim, nos tornarmos mais humano.
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O humorista Tedd Mac vai apresentar seu show dia 19 deste mês, às 19h, pelo seu instagram (@teddmacshow)

“Live Solidária” vai arrecadar recursos
para profissionais de eventos 

Em pre sas e pro fis si o nais do se tor de even tos de São Luís es tão pro mo ven do uma cam pa nha pa ra au xi li ar
os tra ba lha do res da área que es tão sem ati vi da des nes te mo men to de pan de mia. A cam pa nha vi sa dar apoio
a gar çons, bar men, se gu ran ças, re cep ci o nis tas, pes so al de apoio, pro du ção, ilu mi na ção, en tre ou tros, e su as
fa mí li as, atin gi dos pe la  fal ta de tra ba lho e ren da. Quem qui ser po de aju dar do an do R$ 39,00, re fe ren te ao va- 
lor de uma ces ta bá si ca – que de ve ser de po si ta do di re ta men te na con ta do for ne ce dor das ces tas (Ban co do
Bra sil, Ag. 2953-X, Con ta Cor ren te 54396-9/Le o nar do Oli vei ra Sou za) – e man dar o com pro van te pa ra o nú- 
me ro (98) 98409 6400 (What sApp) in for man do que se tra ta de do a ção  pa ra #cam pa nha e ven tos. A en tre ga

das ces tas aos pro fis si o nais se da rá no es pa ço Vil la Re al le, na Av dos Ho lan de ses, após a ar re ca da ção, e me di- 
an te a iden ti fi ca ção dos pro fis si o nais que es tão sem tra ba lho nes te mo men to. Es tão na or ga ni za ção da cam- 

pa nha os ce ri mo ni a lis tas Kar la Bi an ca, Gi se la Di niz, Ka ri na Mar çal e Mar cel lo Clau dio.

Veja mais algumas atrações na sequência: Dj Speto (@djspeto, às 17h, 22/05), Márcio Guimarães
(@marcioguimaraesoficial, às 20:30, 10/05) e Dan Belfort (@danbelfortslz, às 19h, 20/05)

Dj Brunno Ximenes (@djbrunnoximenes, às 17h, dia 29/05), DeeJay Juninho (@odeejayjuninho, às 17h, 23/05) e Dj Carlos
Rhonda (@djcarlosrhonda, às 19h, 22/05).

Dj M.Torrez (@djmtorrez , às 17h, 16/05), Erickson Andrade (@ericksonandradeoficial, às 19h, 28/05) e DJ Johnny Jay
(@johnnyjayoficial, às 19h, 22/05).

Colégio promove Semana
Pedagógica remota 

An tes de re to mar as au las to do o cor po do cen te, men to ras, as sis ten tes
e equi pe de ges tão do Co lé gio Dom Bos co par ti ci pa ram da tra di ci o nal

“Se ma na Pe da gó gi ca DB”, even to anu al, e que ago ra foi vir tu al, mas
igual men te re le van te. Além de dar as bo as-vin das aos pro fes so res e à

equi pe pe da gó gi ca, o en con tro te ve co mo ob je ti vo cen tral a for ma ção e
de sen vol vi men to de to dos nas no vas fer ra men tas e pla ta for mas pa ra en- 
si no re mo to, além de dar um su por te à saú de men tal da equi pe. A pro gra- 
ma ção con tou com a par ti ci pa ção de Lour des Atié, re no ma da so ció lo ga e
edu ca do ra, que fa lou so bre a im por tân cia da es co la e do pro fes sor nes se
mo men to de pan de mia e no pós pan de mia. Ou tro as pec to que tem fei to
a di fe ren ça e aju da do alu nos e seus fa mi li a res a se adap ta rem me lhor é o
am plo su por te da do pe la es co la atra vés do seu pro gra ma de men to ria;

que acom pa nha as pos si bi li da des, as sim co mo os de sa fi os, dos es tu dan- 
tes nes se mo men to de adap ta ção ao e-le ar ning; e ex ten si vo às fa mí li as. A
equi pe da es co la man tém con ta to fre quen te, pa ra apoi ar alu nos e fa mi li- 

a res em dú vi das e no au xí lio da es tru tu ra ção des sa no va ro ti na. Pa ra o
Dom Bos co a par ce ria en tre fa mí lia e es co la, que sem pre foi mui to va lo ri- 

za da, ago ra é ain da mais re le van te.

As diretoras do Colégio Dom Bosco Rebeca Murad, Isabella Rodrigues Caracas e
Raíssa Murad, que comandaram à volta às aulas remota e a Semana Pedagógica
Virtual

Demandadas pelo secretário de Indústria e Comércio – SEINC, Simplício Araújo
(foto) as entidades empresariais encaminharam ao Governo do Estado, nesta
quarta-feira,13, subsídios para o planejamento de criação do protocolo sanitário
que possibilite a reabertura gradual das atividades econômicas.

O documento, assinado pela Associação Comercial do Maranhão, Câmara de
Dirigentes Lojistas de São Luís, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do
Maranhão e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do
Maranhão ressalta a importância de desenvolver estratégias que garantam o
controle da contaminação pelo coronavírus a partir da adoção de medidas
higiênico-sanitárias rígidas no momento que as empresas puderem voltar a
funcionar.

De acordo com as entidades, a superação do cenário gerado pela pandemia só pode
ser feita a partir de uma articulação de esforços dos órgãos públicos e da sociedade;
por isso, propõem a criação desse comitê integrado pelo governo estadual e
representantes dos segmentos produtivos para o planejamento, que seria
responsável pela definição das estratégias e monitoramento de ações, orientados
pelos indicadores de contaminação e pela capacidade de atendimento da rede de
saúde.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8
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Questionada sobre o assunto aqui em São Luís, Cris Targino, que, além de ser formada em agronomia, é naturóloga,
aromaterapeuta, fitoterapeuta, terapeuta floral e sommelier de chás, também contesta o vídeo que está circulando pelo
WhatsApp que traz informações equivocadas sobre o uso do boldo no tratamento da Covid-19.

Cuidado com fake news: chá de Boldo
não melhora os sintomas da Covid-19

 Be ne fí ci os do Bol do

Al guns chás de po dem aju dar nes te mo men to 

 Con tra an si e da de 

 Pa ra mais ener gia 

 Pa ra con cen trar 

 Pa ra au men tar a imu ni da de 

Em meio à mai or pan de mia das úl ti mas dé ca das, to do mun do es tá atrás de uma cu ra ou de uma va ci na
ca paz de con ter o avan ço da Co vid-19, do en ça pro vo ca da pe lo no vo co ro na ví rus. O as sun to foi abor da do

pe lo si te Saú de pre o cu pa da com a re per cus são das di ver sas ten ta ti vas e ex pe ri ên ci as de pes so as, que, se ja
com boa von ta de ou com se gun das in ten ções na da lou vá veis, co me çam a com par ti lhar ví de os chei os de no- 
tí ci as fal sas pe la in ter net. E um dos úl ti mos exem plos tem a ver com a fo lha de bol do. Em um ví deo, um ho- 

mem cha ma do Ale xan dre, que diz ser de São Jo sé dos Cam pos (SP), re la ta que es te ve no Rio de Ja nei ro, on de
se in fec tou com o co ro na ví rus. De pois, pas sou a en fer mi da de pa ra a sua fa mí lia. Ale xan dre con ta que re ce- 

beu o di ag nós ti co e pas sou por pos tos de saú de pró xi mos de sua ca sa, on de te ria uti li za do re mé di os pa ra gri- 
pe co muns, que na da re sol ve ram sua si tu a ção. E aí vem a gran de des co ber ta de le: “A úni ca coi sa que es tou

to man do que deu re sul ta do no pri mei ro go le foi is so da qui: uma fo lha de bol do. Qual quer lu gar tem is so da- 
qui. Foi a úni ca coi sa que cor tou to dos os sin to mas do co ro na ví rus pa ra mim e mi nha es po sa…”, des cre ve a

re vis ta.

Co mo ele mes mo diz, o bol do é uma plan ta que a gen te en con tra em tu do que é can to. Há du as ver sões
prin ci pais: o bol do-da-ter ra (Plec tranthus bar ba tus) e o bol do-do-chi le (Peu mus bol dus). A pri mei ra tem fo- 
lhas mai o res e lar gas e é co mum no Bra sil. A se gun da é mais pe que ni na e apa re ce nos sa chês de chás ven di- 
dos em su per mer ca dos e lo jas de pro du tos na tu rais. Am bas pos su em pro pri e da des te ra pêu ti cas e são pres- 
cri tas pa ra tra tar ma les gas troin tes ti nais. Mas é pre ci so cui da do: não são ra ros os ca sos de in to xi ca ção, in te- 
ra ção me di ca men to sa ou ou tros efei tos co la te rais da pe sa da. Em ges tan tes, por exem plo, o chá de bol do po- 

de pre ju di car o be bê, prin ci pal men te nos pri mei ros me ses de de sen vol vi men to.

A pro pó si to, no iso la men to so ci al por con ta do co ro na ví rus, é co mum as pes so as se sen ti rem an si o sas, es- 
tres sa das e dis per sas. Pa ra evi tar ou con tro lar es sas si tu a ções, na da me lhor que um cha zi nho. A se guir Da ni
Li euthi er, do Ins ti tu to Chá, com par ti lha di cas e re cei tas pa ra pas sar por es ta fa se de ma nei ra mais pa cí fi ca e
har mo ni o sa. “Pre pa rar um chá é um mo men to de in te ri o ri za ção, em que nos co nec ta mos com nós mes mos

e con se gui mos fo car no mo men to pre sen te”, ex pli ca a es pe ci a lis ta.

Es te é um sen ti men to que po de es tar pre sen te de for ma re gu lar. Se gun do Da ni, os chás ide ais pa ra acal- 
mar es sa sen sa ção são os fei tos por in fu são de ca mo mi la, me lis sa, er va-ci drei ra, ca pim-li mão, la van da ou

fo lhas de ma ra cu já. Co mo eles tam bém aju dam a dor mir, va le ex pe ri men tar no fim do dia. Ve ja uma re cei ta
de chá do re la xa men to. Além do chá, ou tra di ca de Da ni pa ra com ba ter a an si e da de é a ina la ção de óle os es- 

sen ci ais de plan tas me di ci nais, co mo la van da, er va-do ce e la ran ja-do ce.

Se qui ser man ter a dis po si ção nos di as de iso la men to, o ide al é o con su mo de re cei tas que con te nham ca- 
feí na. O chá ver de e o chá pre to são óti mas op ções, uma vez que pos su em a teí na (mes ma subs tân cia que a
ca feí na). Ab sor vi da len ta men te pe lo cor po, a subs tân cia e os chás a ba se de la pro por ci o nam uma ener gia

mais pro lon ga da, ao con trá rio por exem plo, do ca fé. “Ao to mar mos uma xí ca ra de ca fé, a ab sor ção é rá pi da e
te mos um pi co de ener gia. Em con tra par ti da, ele po de tra zer an si e da de, um sin to ma que que re mos evi tar”,

con ta Da ni. Ou tra in fu são re co men da da é a ma te, que pos sui ma teí na. Ele po de ser con su mi do de di fe ren tes
ma nei ras, co mo ge la do ba ti do com li mão, um re fres can te te re rê ou, ain da, o tra di ci o nal chi mar rão.

Uma re cei ta mui to re co men da da pa ra con cen tra ção é o chá ver de. His to ri ca men te, ele era con su mi do
pe los mon ges bu dis tas pa ra pro pi ci ar o es ta do de me di ta ção, com aten ção e cal ma ao mes mo tem po.
Ou tra op ção é o Pu’erh, chá es cu ro e fer men ta do. De acor do com a Da ni, “além de ser mui to di ges ti vo, ele

pro por ci o na uma cla re za men tal e man tém o fo co e a aten ção”.

Exis tem di ver sas op ções com es sa fi na li da de, co mo hi bis co, fo lha de oli vei ra, bo tões de ro sa, cas ca de la- 
ran ja, gen gi bre e hor te lã. Pre pa rar al gu ma des sas in fu sões de ma nhã, lo go quan do acor dar, e de noi te, an tes

de dor mir, po de aju dar acal mar e ga nhar mais an ti cor pos pa ra fi car com a saú de em dia. 

Peças coloridas são o hit da temporada e aparecem em camisetas, moletons e
calças

“Tingimento de roupas”
está de volta

O tie-dye é a gran de ten dên cia des te ou to no… E téc ni ca de tin gi men to
de te ci do é um dos des ta ques do CJ Fashi on – e-com me ce do Shop ping

Ci da de Jar dim, e es tá pre sen te em co le ções de gri fes na ci o nais e in ter na- 
ci o nais co mo o Ki ka Si mon sen, Ma ri a na Pen te na do, Ul la John son, Dan- 
ni jo, Legstyle, Lo ve Shack Fancy e Cru se. O tin gi men to de te ci dos co nhe- 
ci do co mo tie-dye ga nhou for ça nos anos 1960 e 70, mas a téc ni ca da ta de
mui to an tes dis so. Há re la tos de man tas de mais de 800 anos en con tra das

em um ni cho ar que o ló gi co do Es ta do de Utah, nos Es ta dos Uni dos, por
exem plo. O tie-dye era um mé to do di fun di do de de co ra ção têx til nas zo- 
nas an di nas e maia. Na Amé ri ca Cen tral, o tin gi men to era usa do pa ra re- 
pre sen tar a pe le es ca mo sa de cro co di los, tar ta ru gas e ser pen tes. Ao les te

da Ín dia a téc ni ca tam bém se po pu la ri zou no pe río do mon gol, en tre 1526
a 1858. Cha ma do de “Bandhai” na re gião do Ra jas tão o tie-dye da épo ca

era fei to com bo li nhas ou em zi gue-za gue, e en tra ram em vo ga du ran te o
rei na do do im pe ra dor Jahan gir, que gos ta va de tur ban tes e fai xas bem co- 

lo ri das. O mo vi men to hip pie res ga tou a es tam pa, que ser viu co mo um
sím bo lo da re jei ção de nor mas so ci ais es tri tas im pos tas à so ci e da de na

dé ca da de 1950. Re jei tan do a vi o lên cia, o ca pi ta lis mo, o ma te ri a lis mo e a
uni for mi da de, a cul tu ra da épo ca pre ga va amor e com pai xão e bus ca va o

in di vi du a lis mo

Para quem não a conhece, essa técnica envolve um processo de tingimento de
tecidos feito com corantes que formam padrões únicos de cores.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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OBSERVATÓRIO DO TURISMO 
APRESENTA DADOS 
IMPORTANTES PARA O SETOR 

TVN AMPLIA 
LIBERAÇÃO 
DE CANAIS PARA 
USUÁRIOS

Em apoio à recomendação de distanciamen-
to social e a necessidade da população ficar em 
casa para conter a disseminação da COVID-19, a 
TVN liberou gratuitamente os canais de sua gra-
de de programação para todos os clientes de TV 
por assinatura.

Contar com arte, música, cinema e notícias de 
fontes seguras e de qualidade faz toda a diferença, 
não apenas para ajudar a passar o tempo, como 
para manter a mente relaxada e mais saudável.

A liberação vai até dia 31/05/2020. Entre os 
canais liberados estão: ESPN, Band Sports, Fox, 
FX, Disney Junior, Fox News, Fox Life, Terra Viva, 
National Geographic, &A, History, Sony, WB, Ci-
nemax, E, Lifetime, TNT, CNN, Cartoon Network, 
Nick, Nick Jr e muitos mais. É só preparar a pipo-
ca, petiscos e juntar a família.

 WALKIRIA PINTO (GER. COMERCIAL), JEFERSON BANDEIRA 
(GER. DE TI) E FLÁVIA PESSOA (GER. DE ATENDIMENTO) DA TVN.

CURTIR EM CASA É MAIS 
GOSTOSO E SEGURO 

E por falar em programação em casa, muitas empresas estão implemen-
tando novos produtos e serviços para facilitar a vida dos clientes. A Maranhão 
Ovos, uma das maiores distribuidoras do gênero e que abastece boa parte 
do estado, resolveu incluir no seu leque de produtos, queijos, salames e frios 
com serviço delivery. 

Além da entrega de gás, água e o fornecimento de ovos, os empresários, 
David Leonardo e Fabiola estão proporcionando através do serviço, boas fes-
tas intimistas em muitos lares da capital, especialmente em dias de Lives de 
cantores(as) renomados(as). Os queijos são deliciosos e tem de vários tipos. 
Informações: (98) 98897-3400.

  O CASAL, DAVID E FABÍOLA 
ESTÃO FELIZES

 COM O AUMENTO
 DA PROCURA P

OR QUEIJOS, FRIOS E OVOS.
ARTISTAS MARANHENSES 
PODEM RECEBER APOIO

O vereador Ivaldo Rodrigues apresentou requerimen-
to, aprovado pela Câmara Municipal de São Luís, que 
solicita a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura 
(SECULT), a implantação de um projeto cultural, que 
beneficie a classe artística nas suas diversas expres-
sões culturais, abrangendo todos os gêneros e estilos, 
durante esse período da pandemia do Coronavirus.

O objetivo é promover apresentações por meio de 
transmissões ao vivo (lives), através das redes sociais. 
A medida emergencial visa minimizar os impactos da 
Pandemia do Covid 19 na classe artística, que vem pas-
sando por dificuldades. Além disso, poderá proporcio-
nar conexão entre a arte, a população e costumes da 
nossa gente. Arte é vida.

VALDO RODRIGUES COM O PRÊMIO NOBRE 2019, 
COMO DESTAQUE DO ANO. UM

 GRANDE INCENTIVADOR DA CULTURA LOCAL.

APRESENTADOR PIAUIENSE, MARIANO 
MARQUES COMEMORA ANIVERSÁRIO EM CASA.

Um dos maiores nomes do jornalismo piauiense, o 
querido apresentador de TV, Mariano Marques com-
pletou mais um ano de vida, na última sexta-feira (15 
de maio). Sempre de bem e dono de uma alegria con-
tagiante, Mariano não deixou a data passar em branco, 
mesmo em tempos de Pandemia do Coronavírus. Pre-
parou sua elegante casa, na Zona Nobre de Teresina-PI 
com ambientes de muito bom gosto, alto astral, músi-
ca, guloseimas, bolo e realizou uma badalada Live pe-
las redes sociais, que foi muito assistida e comentada.

O programa de TV, que leva o seu nome, vai comple-
tar 25 anos no ar e além de apresentações ao vivo, traz 
entretenimento, ação social, dicas de moda e beleza, 
entrevistas e muita animação.

Além de apresentador de TV e Colunista Social, Ma-
riano é um empresário de sucesso no ramo da beleza e 
frequenta os melhores eventos dentro e fora do Piaui. 
Nossa coluna deseja muita saúde, conquistas, harmo-
nia e felicidade plena. Um nobre abraço. MARIANO MARQUES É MUITO QUERIDO 

EM TODO O ESTADO DO PIAUI.

ANINHA MONTEIRO VIVE NOSSA FASE DE VIDA 
A alagoana, colunista social e jornalista, Aninha Mon-

teiro passou os últimos dias em profunda mudança, come-
çando pelo visual. Aninha que é presidente da Associação 
de Colunistas Sociais do Norte – Nordeste (ABRACONE) 
e vice-presidente da Federação Brasileira de Colunistas 
Sociais (FEBRACOS) está com novos projetos de traba-
lho e estilo de vida mais solto, leve e interativo.

Sempre rodeada de grandes amizades, a colunista, 
que já veio ao Maranhão algumas vezes, entre elas, para 
ser homenageada no Prêmio Nobre, garante que vive 
seu melhor momento e está se dedicando mais a famí-
lia, trabalho e realizando sonhos antigos. Sucesso ami-
ga. Grandes coisas estão por vir. 

  ANINHA MONTEIRO CIRCULA 
NOS GRANDES EVENTOS NACIONAIS.

O Observatório do Turismo da cidade de São Luís, coordenado pela Rede 
Brasileira de Observatório apresentou, os resultados da pesquisa RAIO X DO 
TURISMO FRENTE À COVID-19, que foi realizada com no período de 17 a 
24 de abril de 2020.

Participaram da pesquisa, diversas entidades empresariais e institucio-
nais do Maranhão e trata-se de um primeiro levantamento realizado e, com 
base nele, no monitoramento de dados e informações, deve auxiliar o setor 
no breve retorno das atividades, que movimentam a cadeia produtiva do 
turismo, com geração de emprego e renda no Maranhão. A pesquisa encon-
tra-se disponível: 

 https://drive.google.com/file/d/1yGF_t5jnJU94a9RuYIgNHM1KgD-
VyuAcG/view

 DADOS LEVANTADOS 
SERÃO IMPORTANTES 
PARA ESTRATÉGIAS FU-
TURAS.

 O PROFESSOR, SAULO 
RIBEIRO (UFMA) FOI UM 
DOS COORDENADORES 
DA PESQUISA.
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