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APARTE       Transparentes       Vírus infectou a eleiçãoBASTIDORES
SAB 23/05/2020

01H08 ................ 1.0M

07H09 ................ 5.4M

13H45 ................ 0.7M

19H49 ................ 5.6M

Vídeo cassetadas

O tempo voa e a pandemia do coronavírus no Brasil avança como 
um tsunami. Nem dá sinal de que o achatamento da curva do gráfi-
co fatídico está bem ali adiante. Muito pelo contrário, as projeções 
apontam, cada dia, mais pavorosas.

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO , ABRAHAM WEINTRAUB :

 "Eu por mim, colocava todos os vagabundos na cadeia, 
começando pelo STF [Supremo Tribunal Federal]". 

O vídeo que mostra a reunião de 22 de abril do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com seus ministros 
foi divulgado às 17h desta sexta-feira (22), após decisão do ministro do STF Celso de Mello  

Veja algumas das frases mais impactantes divulgadas noo vídeo.

"Eu não vou 
esperar f... 
alguém da 

minha família 
ou um amigo 

meu para trocar 
a segurança do 
Rio de Janeiro"

 "Não dá pra 
trabalhar 

assim. Fica 
difícil. Por 
isso, vou 

interferir! E 
ponto final, 

pô!"

"Eu to me lixando com a 
reeleição, porque se for a 
esquerda, uma porrada 
de vocês tem que sair do 

Brasil, vão querer me pegar 
por homofobia. Temos que 
reagir, mostrar que temos o 

povo do nosso lado" 

"Quem não aceitar 
as minhas bandeiras 

– família, Deus, 
Brasil, armamento, 

liberdade de 
expressão, livre 

mercado – está no 
governo errado ”

 DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO:

DO MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, RICARDO SALLES :

"Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de 
cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, (podemos) ir passando a 
boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De Iphan, 

Ministério da Agricultura, Ministério de Meio Ambiente".

DO MINISTRO DA ECONOMIA , PAULO GUEDES:       .  
 "No Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada" e "tem um liberal 

lá", em referência ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Depois, 
Bolsonaro respondeu "vamos dispensar o Rubem da próxima reunião aí, pô" 
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Todos os recursos obtidos serão destinados para o combate ao novo coronavírus em
território maranhense

Cri té ri os pa ra ob ter a re du ção do dé bi -
to

 

Ho mo lo ga ção na Jus ti ça

Res pei to à le gis la ção tra ba lhis ta

R$ 1,2 mi lhão em des ti na ções

LI SI A NE MAR TINS

RECURSOS

MPT faz acordo para
combate ao vírus

O
Mi nis té rio Pú bli co do Tra- 
ba lho no Ma ra nhão (MPT-
MA) lan çou nes te mês de
maio o Pro je to “Con ci li ar e

Sal var”, que per mi ti rá a ce le bra ção de
acor dos com até 70% de re du ção nos
dé bi tos das em pre sas in ves ti ga das
por ir re gu la ri da des tra ba lhis tas no
Ma ra nhão. To dos os re cur sos ob ti dos
se rão des ti na dos pa ra o com ba te ao
no vo co ro na ví rus em ter ri tó rio ma ra- 
nhen se.

A cam pa nha de con ci li a ção com
fo co na pan de mia é iné di ta no país. O
pe río do de ade são vai até 6 de ju nho,
em to do o Ma ra nhão. De acor do com
a pro cu ra do ra do Tra ba lho Vir gí nia de
Aze ve do Ne ves, ide a li za do ra do pro je- 
to, pa ra par ti ci par do “Con ci li ar e Sal- 
var”, a em pre sa pre ci sa apre sen tar
uma pe ti ção ao MPT-MA.

A re du ção dos dé bi tos es tá fun da- 
men ta da no De cre to Le gis la ti vo do
Se na do Fe de ral Nº 6/2020, que re co- 
nhe ceu a ocor rên cia do es ta do de ca- 
la mi da de pú bli ca no Bra sil. Nes se
sen ti do, só po de rão par ti ci par da
cam pa nha as em pre sas que ain da não
fir ma ram acor do com o MPT-MA nas
ações ju di ci ais exis ten tes. Os acor dos
ce le bra dos an tes do lan ça men to do
pro je to não fo ram con tem pla dos pe la
ini ci a ti va. O pro je to tam bém res guar- 
da rá a in de pen dên cia fun ci o nal dos
mem bros do MPT-MA.

As pro pos tas va ri am con for me a fa- 

se em que se en con tra o pro ces so ju- 
di ci al. As opor tu ni da des são em du as
ca te go ri as: ação ci vil pú bli ca e ação
de exe cu ção.

Nas ações ci vis pú bli cas, a re du ção
do dé bi to se rá de 70% do va lor ar bi- 
tra do na pe ti ção ini ci al das ações sem
con de na ção ju di ci al; de 60% do va lor
fi xa do em de ci sões ju di ci ais sem trân- 
si to em jul ga do; e de 50% do va lor fi- 
xa do em de ci sões com trân si to em
jul ga do. Nas ações de exe cu ção de ter- 
mos de ajus te de con du ta (TAC), a re- 
du ção se rá de 40% do va lor. Os de mais
ca sos se rão ana li sa dos in di vi du al- 
men te.

Ca so ha ja con ci li a ção en tre as par- 
tes, o acor do se rá en vi a do pa ra ho mo- 
lo ga ção na Jus ti ça do Tra ba lho. “O
pro je to vi sa pac tu ar acor dos em ações
ju di ci ais pro pos tas pe lo MPT-MA pa- 
ra di ri mir e pre ve nir ir re gu la ri da des
tra ba lhis tas, ad qui rir equi pa men tos
de pro te ção in di vi du al (EPIs) e de- 
mais in su mos ne ces sá ri os pa ra o
com ba te à co vid-19”, ex pli ca Vir gí nia
Ne ves.

De acor do com a pro cu ra do ra, ou- 
tra van ta gem do “Con ci li ar e Sal var” é
a opor tu ni da de de mi ni mi zar os efei- 
tos econô mi cos da pan de mia nas em- 
pre sas in ves ti ga das. “De ma nei ra ex- 
tra or di ná ria, as em pre sas po de rão ce- 
le brar acor dos com pre vi são de re du- 
ção de seus dé bi tos, de na tu re za tra- 
ba lhis ta, plei te a dos pe lo MPT ou ar bi- 

tra dos em con de na ções nas ações
pro pos tas pe ran te a Jus ti ça do Tra ba-
lho”, res sal ta.

As em pre sas que ade ri rem ao pro- 
je to “Con ci li ar e Sal var” te rão que
cum prir as obri ga ções de fa zer e de
não fa zer fi xa das nas de ci sões ou re- 
que ri das na pe ti ção ini ci al do MPT-
MA, as se gu ran do as sim o res pei to à
le gis la ção tra ba lhis ta. “Os di rei tos dos
tra ba lha do res não se rão atin gi dos pe-
lo acor do”, acres cen ta o pro cu ra dor-
che fe do MPT-MA, Mau rel Ma me de
Se la res.

Des de o iní cio da pan de mia, o
MPT-MA já des ti nou cer ca de R$ 1,2
mi lhão pa ra ins ti tui ções pú bli cas de
saú de en vol vi das no com ba te ao co- 
ro na ví rus no Ma ra nhão. O mon tan te
foi in ves ti do na com pra de equi pa- 
men tos de pro te ção in di vi du al (EPI),
res pi ra do res, ál co ol em gel, en tre ou-
tros in su mos.

No mês de abril, o MPT-MA ce le-
brou ter mos de co o pe ra ção téc ni ca
com o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
da 16ª Re gião (TRT-MA), a Uni ver si- 
da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), a
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) e
a Se cre ta ria de Saú de de São Luís (Se- 
mus), pa ra que atu em de for ma con- 
jun ta du ran te a pan de mia da Co vid-
19. Com is so, a des ti na ção de re cur sos
às ins ti tui ções pú bli cas de saú de po-
de rá ocor rer de ma nei ra ain da mais
cé le re.

ALTERNATIVA

Cannabis pode ajudar a tratar e prevenir coronavírus

PESQUISADOR IGOR KOVALCHUK DISSE QUE A MACONHA PODERIA REDUZIR OS PONTOS DE ENTRADA DO VÍRUS EM ATÉ 70%

Uma equi pe de ci en tis tas ca na den- 
ses acre di ta ter en con tra do for tes
com po nen tes na ma co nha que po de- 
ri am aju dar a pre ve nir e tra tar in fec- 
ções por co ro na ví rus.

Os pes qui sa do res são da Uni ver si- 
da de de Leth brid ge, na pro vín cia de
Al ber ta, no Ca na dá, e dis se ram que
um es tu do re a li za do em abril mos trou
pe lo me nos 13 plan tas de can na bis
com al to te or de CBD pa re ci am afe tar
as vi as ACE2 que o ví rus usa pa ra aces- 
sar o cor po. Os ci en tis tas Igor e Ol ga
Ko val chuk, am bos pro fes so res de Bi o- 
lo gia da uni ver si da de, es cre ve ram um
ar ti go so bre o te ma afir man do que ex- 
tra tos es pe cí fi cos da plan ta são pro- 
mis so res co mo um tra ta men to adi ci- 
o nal pa ra a do en ça pro vo ca da pe lo
no vo co ro na ví rus.

“Fi ca mos to tal men te sur pre sos no
iní cio e de pois fi ca mos mui to fe li zes”,
dis se uma das pes qui sa do ras, Ol ga
Ko val chuk, du ran te uma en tre vis ta.

Os re sul ta dos, tam bém fo ram pu- 

bli ca dos na  re vis ta on li ne Pre prints ,
e  in di cam que ex tra tos de câ nha mo
com al to te or de CBD po dem aju dar a
blo que ar pro teí nas que for ne cem
uma “por ta de en tra da” pa ra o Co vid-
19 en trar nas cé lu las hos pe dei ras.
Por tan to, se gun do o pes qui sa dor Igor
Ko val chuk, a ma co nha po de ria re du- 
zir os pon tos de en tra da do ví rus em
até 70% e as sim as chan ces de com ba- 
tê-lo au men ta ria.

 
“Nos so tra ba lho po de ter uma in- 

fluên cia enor me – não exis tem mui tos
me di ca men tos com po ten ci al pa ra
re du zir a in fec ção em 70 a 80%”, pon- 
tua.

A ma co nha po de até ser usa da pa ra
“de sen vol ver tra ta men tos pre ven ti- 
vos fá ceis de usar na for ma de pro du- 
tos pa ra la va gem bu cal e gar ga re jo na
gar gan ta”, su ge riu o es tu do, com um
“po ten ci al pa ra di mi nuir a en tra da vi- 
ral” pe la bo ca.

“O prin ci pal não é que qual quer
ma co nha que vo cê pe gue na lo ja fa ça
aju de no tra ta men to”, dis se Ol ga.

No en tan to, são ne ces sá ri as mais
pes qui sas, o es tu do deu es pe ran ças
de que, “po de ser uma es tra té gia plau- 
sí vel pa ra di mi nuir a sus ce ti bi li da de a
do en ça”, além de “se tor nar uma adi- 
ção útil e se gu ra ao tra ta men to do no- 
vo co ro na ví rus”. No en tan to, is so não
sig ni fi ca que a pes qui sa es te ja fi na li-
za da. Se gun do a pró pria ins ti tui ção
de en si no di vul gou em seu si te ofi ci al,
o es tu do “ain da não foi re vi sa do por
pa res ou pu bli ca do em uma re vis ta ci- 
en tí fi ca” .

Os pes qui sa do res es tão bus can do
fi nan ci a men to pa ra con ti nu ar seus
es for ços pa ra apoi ar ini ci a ti vas ci en tí- 
fi cas pa ra abor dar a Co vid-19.

“Em bo ra nos sos ex tra tos mais efi- 
ca zes exi jam mais va li da ção em lar ga
es ca la, nos so es tu do é cru ci al pa ra a
aná li se fu tu ra dos efei tos da can na bis
me di ci nal no co ro na ví rus. Da da a
atu al si tu a ção epi de mi o ló gi ca ter rí vel
e em rá pi da evo lu ção, to das as opor- 
tu ni da des e ave ni das te ra pêu ti cas
pos sí veis de vem ser con si de ra das”,
afir mou a pes qui sa.

Ca sos de co ro na ví rus en vol ven do re cém-nas ci dos

MÃES CON TA MI NA DAS

Hos pi tal in di a no faz
par to de 100 be bês
sau dá veis

Mais de 100 be bês sau dá veis   nas ce ram de mães in- 
fec ta das com o no vo co ro na ví rus em um hos pi tal na ci- 
da de de Mum bai, no oes te da Ín dia. Três dos 115 be bês
nas ci dos de mães in fec ta das no Hos pi tal Ge ral Mu ni ci- 
pal Lokmanya Ti lak no mês pas sa do ti ve ram ini ci al- 
men te um re sul ta do po si ti vo pa ra co ro na ví rus, mas no- 
vos tes tes de ram ne ga ti vos, se gun do in for ma ções re- 
pas sa das por mé di cos do hos pi tal.

Du as ou tras mu lhe res grá vi das in fec ta das mor re ram
no hos pi tal, uma de las um pou co an tes do fi lho nas cer.

Com qua se 24.000 in fec ções re la ta das e mais de 840
mor tes até ago ra, a ca pi tal fi nan cei ra e de en tre te ni- 
men to da Ín dia se tor nou o epi cen tro do Co vid-19.

Mais da me ta de dos be bês nas ci dos de mu lhe res in- 
fec ta das no hos pi tal – tam bém cha ma do Hos pi tal Si on –
fo ram en tre gues por meio de ce sa ri a na, en quan to o res- 
tan te fo ram nas ci men tos na tu rais, dis se ram au to ri da- 
des. Cin quen ta e seis de les eram me ni nos, en quan to 59
eram me ni nas. Vin te e du as des sas mães in fec ta das fo- 
ram en ca mi nha das de ou tros hos pi tais: não es tá cla ro se
a mai o ria des sas mu lhe res con traiu a in fec ção em ca sa,
ao ar li vre ou em uma en fer ma ria de hos pi tal.

Uma equi pe de 65 mé di cos e du as dú zi as de en fer- 
mei ras es tão tra tan do es sas mães in fec ta das pe lo co ro- 
na ví rus em uma ala es pe ci al de 40 lei tos. Com o au men- 
to das in fec ções, o hos pi tal pla ne ja adi ci o nar ou tros 34
lei tos pa ra pa ci en tes grá vi das in fec ta das.

Os par tos acon te cem em meia dú zia de me sas em três
sa las de ope ra ções on de mé di cos, en fer mei ros e anes te- 
sis tas usam to dos os equi pa men tos de pro te ção.

“Te mos a sor te de que a mai o ria das mu lhe res que
apre sen ta ram re sul ta do po si ti vo não apre sen ta ne- 
nhum sin to ma. Al gu mas de las ti ve ram fe bre e re la ta ram
fal ta de ar. Nós as tra ta mos e as man da mos pa ra ca sa
após o par to”, dis se Arun Nayak, che fe de gi ne co lo gia do
hos pi tal, dis se ao jor na lis ta Sou tik Biswas, da BBC News.

“Há mui ta an si e da de en tre as mães. Elas con ti nu am
nos di zen do que po dem mor rer, mas te mos que ga ran tir
que a cri an ça se ja sau dá vel”, acres cen ta.

Após o par to, as mães per ma ne cem na en fer ma ria es- 
pe ci al pa ra pa ci en tes com Co vid-19 por uma se ma na e
re ce bem hi dro xi clo ro qui na . De pois dis so, eles fi cam
em qua ren te na por até 10 di as em um cen tro se pa ra do.
Os be bês não são iso la dos e são ama men ta dos por ou- 
tras mães usan do más ca ras fa ci ais.

Em fe ve rei ro, um re cém-nas ci do chi nês foi di ag nos ti- 
ca do com o no vo co ro na ví rus ape nas 30 ho ras após o
nas ci men to em Wuhan, o epi cen tro do ví rus.

E em mar ço, uma cri an ça que tes tou po si ti vo pa ra o
Co vid-19 mor reu em Chi ca go – a pri mei ra mor te co nhe- 
ci da de uma cri an ça com me nos de um ano in fec ta da
com o ví rus nos EUA. Um be bê de seis se ma nas de ida de
mor reu de com pli ca ções re la ci o na das ao co ro na ví rus
em Con nec ti cut. E no iní cio des te mês, um be bê de três
di as mor reu de pois que sua mãe deu po si ti vo pa ra o ví- 
rus no País de Ga les.

A trans mis são do ví rus de mãe pa ra fi lho – no úte ro ou
no mo men to do par to, an tes do con ta to do be bê com as
se cre ções res pi ra tó ri as da mãe – é ra ra, o Dr. Adam Rat- 
ner, di re tor de do en ças in fec ci o sas pe diá tri cas da Fa cul- 
da de de Me di ci na da Uni ver si da de de No va York e o
Hos pi tal In fan til Has sen feld da NYU Lan go ne He alth,
dis se ram.

É cla ro que is so é uma res sal va, diz ele, que “es ta é
uma si tu a ção que mu da ra pi da men te e no vos da dos po- 
dem sur gir, exis tem al guns da dos emer gen tes que su ge- 
rem que o no vo co ro na ví rus po de ser de tec ta do nos te- 
ci dos da pla cen ta”.

Tam bém hou ve re la tos de be bês mor ren do no fe to
em mu lhe res grá vi das com in fec ção agu da, dis se ele,
“mas is so po de ser por ou tras ra zões que não a in fec ção
di re ta do fe to”.

Rat ner, dis se que tam bém hou ve um re la tó rio de “res- 
pos tas de an ti cor pos” em re cém-nas ci dos que po dem
ser “con sis ten tes com in fec ções no úte ro ou no par to”.
Is so sig ni fi ca ria que o be bê po de ria ter si do in fec ta do no
úte ro.

“É mui to im por tan te con ti nu ar exa mi nan do es sas
ques tões e ana li san do os re sul ta dos de be bês nas ci dos
de mães com co ro na ví rus, mes mo que não es te jam in- 
fec ta dos no úte ro”, dis se Rat ner.

No hos pi tal de Mum bai, o nú me ro de be bês nas ci dos
de mães po si ti vas pa ra Co vid-19 re pre sen tou um pou co
mais de 20% do to tal de be bês nas ci dos no mes mo pe- 
río do.

“A úni ca vez em que fi ca mos mui to tris tes foi quan do
uma mãe in fec ta da de 28 anos fa le ceu na se ma na pas sa- 
da de pois de dar à luz um me ni no sau dá vel. Seu fí ga do
es ta va fa lhan do e ela es ta va afun dan do ra pi da men te”,
dis se-me o Dr. Nayak. (LM)

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de Re da ção

O Im par ci al – Em 2020 o mun do es tá pas san do por uma
me ta mor fo se pan dê mi ca, em meio a ci ca tri zes, mor tes e
rein ven ções pa ra so bre vi ver ao ca os na saú de e na eco -
no mia, atu al men te. Qual o hu mor dos em pre sá ri os da
in dús tria di an te de tan tas ações de iso la men to so ci al,
que atin gem di re ta men te à pro du ção?

O se nhor, além de pre si den te da Fi e ma, tam bém é mem -
bro da Con fe de ra ção Na ci o nal da In dús tria, por tan to,
con vi ve mais de per to com os so la van cos so fri dos pe la
in dús tria bra si lei ra du ran te a cri se do convid19, po de se
pro je tar 2020 um ano per di do?

Em 2019, o Bra sil te ve um pi bi nho mi xu ru ca de 1,1%. Na
vi são do se tor in dus tri al qual se ria a pro je ção mais
plau sí vel pa ra 2020, di an te do im pac to da co vid-19?

O Ma ra nhão pos sui uma in dús tria di fe ren ci a da, prin ci -
pal men te nas áre as de mí ne ro-me ta lúr gi ca, e ou tras,
mas sem pre vol ta da pa ra a ex por ta ção (Va le, Alu mar,
Su za no, etc), em que ní vel es ses se to res foi atin gi do pe la
pre sen te cri se?

Um dos se to res que ala van cou a eco no mia do Ce a rá foi a
in dús tria de con fec ções, mas no Ma ra nhão es se seg men -
to não con se gue avan çar, mes mo com con di ções pro pí ci -
as, co mo a pro du ção de al go dão de al ta qua li da de. Por
que is so ocor re?

O que fal ta ao Ma ra nhão pa ra se tor nar um cen tro in dus -
tri al, apro vei tan do a sua si tu a ção ge o grá fi ca, o com ple -
xo por tuá rio e uma po pu la ção aci ma de se te mi lhões de
ha bi tan tes?

O se tor in dus tri al do Ma ra nhão tem ti do uma re la ção de
diá lo go, ple na co o pe ra ção e com par ti lha men to de ações
com as au to ri da des do go ver no es ta du al, o que is so re -
fle te nos re sul ta dos con cre tos da pro du ção?

O que fal ta no Ma ra nhão pa ra que sua eco no mia dê uma
ar ran ca da, apro vei tan do to do o po ten ci al dis po ní vel?

Qual se rá, em sua opi nião, o ce ná rio econô mi co do pós-
cri se do co ro na ví rus no Ma ra nhão?

As cri ses po lí ti cas en tre po de res da Re pú bli ca atra pa -
lham a con fi an ça dos em pre sá ri os e os in ves ti men tos in -
dus tri ais no Ma ra nhão, co mo, por exem plo, a cons tru ção
do Por to São Luís?

Edilson Baldez, presidente da Fiema

Agronegócio pode
salvar o ano de 2020

“O
iso la men to so ci al le va à que da de con su- 
mo, de ren da, de em pre go, de ofer ta de
pro du tos e, se es se mo men to se alon gar
mui to, le va ao de sa bas te ci men to”. A ava- 

li a ção é do pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as do
Ma ra nhão (Fi e ma), Edi son Bal dez, em en tre vis ta ex clu- 
si va a O Im par ci al. Quan to as pro je ções do Pro du to In- 
ter no Bru to pa ra 2020 no Bra sil, ele ci ta es tu do re cen te
da CNI que pro je ta uma pro vá vel que da de 4,3% no PIB
to tal e de 3,9% no PIB in dus tri al.

Po rém, o agro ne gó cio, que não so freu im pac to da cri- 
se do co vid-19, se gun do Edil son Bal dez, vai ser li te ral- 
men te “a sal va ção da la vou ra”. Sem es se se tor, o PIB se- 
ria uma tra gé dia. “Nas cir cuns tân ci as atu ais, se ria mo ti- 
vo de fes te jo, um cres ci men to de 1,1% no PIB, o que, in- 
fe liz men te, não se rá pos sí vel”. Ele de fen de sem pre uma
boa par ce ria en tre os se to res pú bli co e pri va do co mo
um ca mi nho pa ra a vi a bi li za ção de po lí ti cas econô mi- 
cas que atrai am gran des em pre en di men tos. O se tor pri- 
va do quer ser par cei ro do go ver no, com par ti lhan do
ações, o que im pli ca mão du pla de trá fe go ins ti tu ci o nal.
A par ce ria per fei ta im pli ca em ou vir quem pro duz e ge ra
ren da.

Edil son Bal dez – A gra vi da de da cri se im põe aos em- 
pre sá ri os bra si lei ros e ma ra nhen ses gran de pre o cu pa- 
ção. O iso la men to so ci al re pre sen ta uma bar rei ra en tre o
con su mi dor e os pro du to res ou co mer ci an tes, que bran- 
do um flu xo vi tal pa ra a eco no mia. O iso la men to so ci al
le va à que da de con su mo, de ren da, de em pre go, de
ofer ta de pro du tos e, se es se mo men to se alon gar mui to,
le va ao de sa bas te ci men to. Nu ma re a li da de co mo a bra- 
si lei ra, com um se tor in for mal gi gan tes co, on de mi lhões
de pes so as tra ba lham ho je pa ra com prar a co mi da diá- 
ria, iso la men to so ci al é uma bar rei ra con de na tó ria. Ape- 
sar de tu do, o âni mo dos em pre sá ri os é ali men ta do de
es pe ran ça, es pe ran do que tu do is so vai pas sar. To da in- 
cer te za tem co me ço e fim.

Es tu do re cen te da Con fe de ra ção Na ci o nal da In dús- 
tria (CNI) pro je ta três ce ná ri os pa ra 2020. O mais pro vá- 
vel pro je ta uma que da de 4,3% no PIB to tal e de 3,9% no
PIB in dus tri al. E is to pres su põe que a cri se sa ni tá ria es- 
te ja in tei ra men te con tro la da no iní cio do se gun do se- 
mes tre.  É um im pac to mui to gran de, mas não con si de ro
um ano per di do, por que o agro ne gó cio con ti nua ge ran- 
do re sul ta dos econô mi cos e al guns seg men tos in dus tri- 
ais se man têm em ati vi da de. Te ria si do um ano com ple- 
ta men te per di do se as po lí ti cas de au xí lio econô mi co e
fi nan cei ro não ti ves sem si do ado ta das em tem po há bil,
lo go no iní cio, o que aju dou a man ter al gum ní vel de de- 

man da de con su mo e im pe din do a ex pan são da in sol- 
vên cia e mai or fe cha men to de em pre sas.

O cres ci men to do Pro du to In ter no Bru to de 1,1% é re- 
al men te mui to bai xo pa ra as eco no mi as que pre ten dem
ser gran des e for tes. Mas é bom não es que cer que es se
era o ter cei ro ín di ce po si ti vo de cres ci men to da eco no- 
mia na ci o nal de pois da si tu a ção re ces si va em que as
ges tões an te ri o res dei xa ram o país. Sair do fun do do po- 
ço é não é tão fá cil co mo se ima gi na. La men ta vel men te,
a Co vid-19 che gou ar re ben tan do tu do num mo men to
que a eco no mia co me ça va a es tru tu rar-se, com o em- 
pre go e o ní vel de ati vi da des em ex pan são. Nas cir cuns- 
tân ci as atu ais, se ria mo ti vo de fes te jo um cres ci men to
de 1,1% no PIB, o que, in fe liz men te, não se rá pos sí vel.

As gran des em pre sas, prin ci pal men te aque las que
têm tur no de tra ba lho inin ter rup to, con ti nu a ram em
ple na ati vi da de, mas co mo a pan de mia é glo bal as re la- 
ções co mer ci ais fo ram afe ta das, com que da de de man- 
da e de pre ços in ter na ci o nais, de pen den do da na tu re za
da em pre sa. Aque las que pro du zem itens es sen ci ais fo- 
ram me nos im pac ta das.

A re to ma da da pro du ção de al go dão no Ma ra nhão
ain da é re cen te e acon te ce num pe río do em que não se
tem in dús tria têx til. A plan ta in dus tri al é fun da men tal
por que não se pro duz con fec ção se não ti ver o te ci do. O
al go dão so zi nho não faz cres cer a in dús tria de con fec- 
ções. O Ce a rá, di fe ren te men te, con so li dou sua in dús tria
de con fec ções ao lon go de mui tos anos, dis se mi na da
em pe que nas uni da des dis per sas em vá ri os mu ni cí pi os
e as sim mes mo an tes que as pro du ções in ter na ci o nais
de mais bai xo cus to e de me nor qua li da de, ini bis sem a
pro du ção. Ho je, o Ma ra nhão pre ci sa im por tar até li nha
e is to tor na o cus to mais ele va do.

De pen de do seg men to in dus tri al. Ao se des ta car a si- 
tu a ção ge o grá fi ca e o com ple xo por tuá rio, se rá que es ta- 
mos fa lan do so men te de in dús tri as pa ra ex por ta ção? Se
as sim for, é ne ces sá rio que se bus quem in ves ti men tos
na for ma ção dos elos que com põem ca da uma das ca- 
dei as pro du ti vas for ma das por es sas in dús tri as, in cluin- 
do a re de de for ne ce do res até a ter cei ra ge ra ção. Al go,
por exem plo, que não se fez nes tes 50 anos da pre sen ça
da in dús tria de alu mí nio no Ma ra nhão. Fa lar num cen- 
tro in dus tri al, ba se a do na in dús tria ae ro es pa ci al ape nas
pres su põe a re a li za ção, an tes, de uma sé rie de in ves ti- 

men tos es tru tu ran tes, de trans por tes e lo gís ti ca, além
de in ten so pro gra ma de qua li fi ca ção pro fis si o nal. Fa lar
em cen tro in dus tri al é de sen vol ver uma ba se de de sen- 
vol vi men to tec no ló gi co e de ino va ção, de sen vol ver ca- 
dei as pro du ti vas re ais e efe ti vas.

O Con se lho Em pre sa ri al do Ma ra nhão (CE MA) foi
cri a do, por ins pi ra ção da clas se em pre sa ri al, pa ra que
es se diá lo go fos se es trei to, per ma nen te e pro du ti vo pa ra
o de sen vol vi men to do es ta do. De fen de mos, sem pre,
uma boa par ce ria en tre os se to res pú bli co e pri va do co- 
mo um ca mi nho, ho je ca da vez mais fre quen te nos paí- 
ses, pa ra a vi a bi li za ção de po lí ti cas econô mi cas que
atrai am gran des em pre en di men tos. O se tor pri va do
quer ser par cei ro do go ver no, com par ti lhan do ações, o
que im pli ca mão du pla de trá fe go ins ti tu ci o nal. A par ce- 
ria per fei ta im pli ca em ou vir quem pro duz e ge ra ren da.

Fal ta um pla ne ja men to de es ta do, não de go ver no.
Um pla ne ja men to glo bal e se to ri al bem con ce bi do, es- 
tra té gi co, de lon go al can ce, não ime di a tis ta pa ra si tu a- 
ções es po rá di cas. É ne ces sá rio que se iden ti fi quem as
re ais po ten ci a li da des, quem po dem ser os pro vá veis in- 
ves ti do res e que te nha mos a in fra es tru tu ra econô mi ca e
so ci al que dê su por te às ne ces si da des des ses in ves ti- 
men tos. Por exem plo, co mo atrair in ves ti men tos pa ra
re giões em que não dis põe de in ter net de ban da lar ga
es tá vel e con fiá vel? On de a in fra es tru tu ra de saú de é
pre cá ria? Fal ta me lhor or ga ni za ção do sis te ma pro du ti- 
vo es ta du al.

Um ce ná rio de mui ta di fi cul da de, com vá ri as mi cro,
pe que nas e mé di as em pre sas fe cha das e um grau ele va- 
do de in sol vên cia ou ina dim plên cia. Elas re pre sen tam
mais de 90% da ca pa ci da de in dus tri al pro du ti va do nos- 
so es ta do. A in dús tria da cons tru ção, que já vi nha pas- 
san do por al tas e bai xas, es ta rá na de pen dên cia de quais
me di das o se tor go ver na men tal ado ta rá co mo ins tru- 
men tos de re to ma da da ati vi da de pro du ti va. O agro ne- 
gó cio de ve rá man ter ta xa de cres ci men to pró xi ma dos
10% em 2020, mas as ati vi da des in dus tri ais, prin ci pal- 
men te de trans for ma ção, so fre rão os im pac tos da co vid-
19. O co mér cio e os ser vi ços pre ci sa rão ser rein ven ta- 
dos, bus can do no vas al ter na ti vas da apro xi ma ção com
os con su mi do res. A con cen tra ção do go ver no em obras
de in fra es tru tu ra po de ter im pac to po si ti vo pa ra ace le- 
rar a eco no mia.

O que atra pa lha a cons tru ção do Por to São Luís não
são cri ses po lí ti cas en tre os po de res da Re pú bli ca, mas
um jo go de in te res ses lo cais que en vol vem ques tões am- 
bi en tais em uma dis pu ta que não tem ven ce do res ou
ven ci dos.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em benefício da população
O Bra sil só tem a ga nhar com a pre va lên- 

cia do diá lo go e do bom sen so en tre os en tes
fe de ra dos, ca so da Pre si dên cia da Re pú bli ca
e os go ver nos es ta du ais. A ho ra é de união di- 
an te da cri se de ta ma nha gra vi da de. On tem,
o pre si den te Jair Bol so na ro e os go ver na do- 
res se reu ni ram, de ma nei ra vir tu al, de pois
de se ma nas de em ba tes e crí ti cas mú tu as
por cau sa da for ma do com ba te à pan de mia
do no vo co ro na ví rus. O en con tro ocor reu
em cli ma de cor di a li da de e, de la do a la do,
fo ram dei xa dos pa ra trás os ata ques que ha- 
vi am se tor na do fre quen tes.

Sur gi ram os pri mei ros si nais de que o go- 
ver no fe de ral e os es ta dos po dem tra ba lhar
jun tos, de for ma har mo ni o sa, no en fren ta- 
men to ao mai or de sa fio sa ni tá rio, so ci al e
econô mi co sur gi do nos úl ti mos tem pos.
Além dos che fes dos exe cu ti vos es ta du ais,
tam bém par ti ci pa ram da reu nião os pre si- 
den tes do Se na do, Da vi Al co lum bre, e da Câ- 
ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go Maia, nu ma
de mons tra ção inequí vo ca de que a par ti ci- 
pa ção do Po der Le gis la ti vo na ela bo ra ção de
po lí ti cas pú bli cas re la ti vas à pan de mia é de
fun da men tal im por tân cia.

An tes, per de ram-se mui to tem po e ener- 
gia em em ba tes de fun do po lí ti co e ide o ló gi- 
co, que em na da con tri bu em pa ra a con ten- 
ção do avan ço da co vid-19. Is so, quan do a
do en ça cau sou a mor te de mais de 20 mil
bra si lei ros e de mais de 300 mil pes so as no
mun do, e sem pre vi são de quan do se rá lem- 
bra da co mo al go do pas sa do. Co mo pa no de
fun do, a ne ces si da de, ou não, da fle xi bi li za- 
ção do iso la men to so ci al, apon ta do pe la co- 
mu ni da de mé di ca e ci en tí fi ca co mo a úni ca
for ma co nhe ci da pa ra com ba ter o ví rus,
uma vez que não exis te va ci na até ago ra e
mui to me nos me di ca men to com pro va da- 
men te efi caz.

Fo ram se ma nas e mais se ma nas per di das
com dis cus sões so bre qual pri o ri da de a ser
ado ta da: o con fi na men to da po pu la ção pa ra
im pe dir a pro li fe ra ção do no vo co ro na ví rus
ou a aber tu ra da eco no mia pa ra su pe rar a
cri se de sen ca de a da pe la pa ra li sa ção das ati- 
vi da des econô mi cas não es sen ci ais. O afrou- 
xa men to da qua ren te na é de fen di do pe lo
Pa lá cio do Pla nal to e me di das mais res tri ti- 
vas na eco no mia pe la mai o ria dos exe cu ti- 
vos es ta du ais.

Os go ver na do res, cu jos cai xas en con- 
tram-se em sé ri as di fi cul da des fi nan cei ras,
ob ti ve ram a con fir ma ção de que o pre si den- 
te vai san ci o nar o pro je to, apro va do no Con- 
gres so, que li be ra R$ 60 bi lhões pa ra os es ta- 
dos e mu ni cí pi os em qua tro par ce las, além
de ou tras ini ci a ti vas que to ta li zam uma aju-
da de cer ca de R$ 130 bi lhões. A cri se tem
pro vo ca do uma brus ca que da de ar re ca da- 
ção das uni da des fe de ra ti vas e o so cor ro do
go ver no fe de ral da rá cer to alí vio nos pró xi- 
mos me ses. Em con tra par ti da, o go ver no fe- 
de ral con se guiu o com pro mis so de que não
ha ve rá au men to sa la ri al pa ra o fun ci o na lis- 
mo pú bli co, em to do o país, até o fim do pró- 
xi mo ano.

Que o cli ma amis to so pre sen te na reu-
nião de on tem pos sa se re pe tir e se trans for- 
mar em tré gua du ra dou ra en tre o Pa lá cio do
Pla nal to e os exe cu ti vos es ta du ais. Só as sim
se rá pos sí vel a ado ção de uma es tra té gia co- 
mum na guer ra con tra o ini mi go im pla cá vel
re pre sen ta do pe lo no vo co ro na ví rus. Tu do
em be ne fí cio da po pu la ção.

Anistias brasileiras e as mãos sujas de Lady Macbet

Das mui tas anis ti as que o Bra sil já
te ve em sua his tó ria, to das cer ca das
de po lê mi cas so bre sua le gi ti mi da de e
le ga li da de, a mais po lê mi ca já con ce- 
di da foi a re sul tan te da Lei da Anis tia
de 1979. Tal anis tia foi fru to de in ten sa
agi ta ção po lí ti ca des de o iní cio do re- 
gi me mi li tar.

O gru po Mães de São Pau lo deu ori- 
gem, no ano de 1975, ao Mo vi men to
Fe mi ni no pe la Anis tia e Li ber da des
Po lí ti cas, ten do as mu lhe res de sem- 
pe nha do um pa pel fun da men tal na
ar ti cu la ção de um mo vi men to ain da
mais for te de lu ta pe la anis tia. Apro- 
vei tan do-se da pau ta po pu lar, o Pre si- 
den te da Re pú bli ca, João Ba tis ta Fi- 
guei re do, em men sa gem ao Con gres- 
so, dis se que era o tem po de se re a li zar
a anis tia, uma vez que es ta “re a bre o
cam po da ação po lí ti ca, en se ja o re en- 
con tro, reú ne e con gre ga pa ra a cons- 
tru ção do fu tu ro e vem na ho ra cer ta.”
A ideia do go ver no mi li tar era que,
com a anis tia e o fim do bi par ti da ris- 
mo, os po lí ti cos exi la dos re tor na ri am
ao país, di vi din do e en fra que cen do a
opo si ção.

A pro pos ta do go ver no anis ti a va os
tor tu ra do res e mem bros dos ór gãos
re pres so res, atra vés do obs cu ro con- 
cei to de “cri mes co ne xos”. Além dis so,
não mo di fi ca va a le gis la ção re pres so- 
ra, co mo a Lei da Se gu ran ça Na ci o nal
(até ho je em vi gor), não se es ten dia
aos que per de ram o em pre go e não
eram ser vi do res pú bli cos e tra zia cla ra
dis tin ção de tra ta men to en tre os “ter- 
ro ris tas” con de na dos e aque les com
pro ces so em cur so, sen do que so men- 
te os úl ti mos se ri am anis ti a dos.

De ou tro la do, ha via a pro pos ta po- 
pu lar, apre sen ta da pe lo Co man do Ge- 
ral de Anis tia Am pla, Ge ral e Ir res tri ta
ti nha co mo prin cí pi os a re vo ga ção da
Lei de Se gu ran ça Na ci o nal e o des- 
man te la men to dos ór gãos de re pres- 
são, a am pli a ção dos efei tos àque les
que já ti nham si do con de na dos, o res- 
ta be le ci men to in te gral das pes so as

te gra ção ao ser vi ço pú bli co, bem co- 
mo, uma pres ta ção de con tas, por
par te do go ver no, acer ca dos pre sos
po lí ti cos, mor tos e de sa pa re ci dos e a
não-in clu são dos tor tu ra do res no rol
dos anis ti a dos.

Ao fi nal, com o Con gres so ocu pa do
por mais de 700 sol da dos da po lí cia da
Ae ro náu ti ca e com mais de 1000 ma- 
ni fes tan tes na ram pa, o tex to de in te- 
res se do

go ver no foi apro va do, com pe que- 
nas al te ra ções e por pe que na mar gem
de vo tos e, no dia 28 de agos to de
1979, foi san ci o na da a Lei da anis tia,
sob o nº. 6.683.

Es sa me di da im pli cou em uma au- 
to a nis tia. Os agen tes pú bli cos res pon- 
sá veis por gra ves vi o la ções de di rei tos
hu ma nos uti li za ram-se de um an seio
jus to da po pu la ção pa ra in cluí rem na
lei sua pró pria sal va ção. Em 2010, o
STF jul gou a re fe ri da lei co mo cons ti- 
tu ci o nal, ale gan do ser fru to de um
gran de acor do po lí ti co pa ra a pa ci fi- 
ca ção na ci o nal, ig no ran do com ple ta- 
men te o con tex to da épo ca. Me ses de- 
pois a Cor te In te ra me ri ca na de Di rei- 
tos Hu ma nos con de nou o Bra sil, de- 
cla ran do a Lei da anis tia bra si lei ra co- 
mo in com pa tí vel com a Con ven ção
Ame ri ca na so bre Di rei tos Hu ma nos.

Boa par te dos nos sos pro ble mas
atu ais é de cor ren te da ina de qua da
tran si ção do re gi me di ta to ri al pa ra o
atu al re gi me de mo crá ti co e a anis tia
foi pon to ful cral nes se as pec to. Si tu a- 
ção di ver sa ocor reu em ou tros paí ses.
No Chi le, a di ta du ra mi li tar du rou de
1973 a 1990 e, no ano de 1978, Au gus to
Pi no chet con ce deu anis tia a to dos
aque les que, na qua li da de de au to res,
cúm pli ces ou en co bri do res, pra ti ca- 
ram atos cri mi no sos du ran te a vi gên- 
cia do es ta do de sí tio (no pe río do en- 
tre 11 de se tem bro de 1973 e 10 de
mar ço de 1978).

No jul ga men to do ca so Al mo na cid
Arel la no y otros Vs. Chi le, em se tem- 
bro de 2006, a Cor te In te ra me ri ca na
de Di rei tos Hu ma nos ca rac te ri zou a
me di da chi le na co mo uma au to a nis- 
tia, por ser fei ta pe lo pró prio re gi me

seus cri mes.
Na Ar gen ti na, por sua vez, a di ta du-

ra mi li tar du rou de 1976 a 1983, ten do
a anis tia se da do em 1983, atra vés da
cha ma da Lei da Pa ci fi ca ção Na ci o nal.
Tal lei de cla rou ex tin tas as ações pe- 
nais tan to dos de li tos co me ti dos com
mo ti va ção ou fi na li da de ter ro ris ta ou
sub ver si va, quan to os de li tos co me ti- 
dos pa ra im pe dir ou por fim às ati vi- 
da des ter ro ris tas. A Lei da Pa ci fi ca ção
Na ci o nal foi der ro ga da, ain da no
mes mo ano, pe la Lei nº. 23.040, pre ci-
sa men te por ser uma lei de au to a nis- 
tia.

Re cen te men te, no Bra sil, o mes mo
pre si den te que elo gia pu bli ca men te
tor tu ra do res e de fen de a in de fen sá vel
di ta du ra mi li tar, pu bli cou, atra vés da
Me di da Pro vi só ria nº 966, não ape nas
uma au to a nis tia mas com ca rá ter pre- 
ven ti vo, de ter mi nan do que os agen tes
pú bli cos só po de rão ser res pon sa bi li- 
za dos nas es fe ras ci vis e ad mi nis tra ti- 
vas se agi rem ou se omi ti rem com do- 
lo ou er ro gros sei ro pe la prá ti ca de
atos re la ci o na dos ao en fren ta men to
da atu al pan de mia. É uma car ta bran- 
ca pa ra que o pre si den te e os seus
pos sam con ti nu ar de fen den do me di-
das com ple ta men te con trá ri as à ci ên- 
cia e às re co men da ções da Or ga ni za-
ção Mun di al da Saú de e pos sam sair
im pu nes pe los seus atos.

Paul Ri co eur, fi ló so fo que de di cou
par te dos seus es tu dos à re la ção en tre
a me mó ria e o es que ci men to, com pa- 
ra as anis ti as des se ti po a uma am né- 
sia ins ti tu ci o nal, uma ten ta ti va pre- 
ten si o sa de apa gar as dis cór di as pú-
bli cas, e nos lem bra de Lady Mac beth,
per so na gem ho mi ci da cri a da por
Sha kes pe a re e que ten ta, de ses pe ra- 
da men te e sem su ces so, la var as mãos
man cha das do san gue alheio pa ra
apa gar da me mó ria seus pró pri os cri- 
mes.

O STF ini ci ou nes ta se ma na o jul ga-
men to da cons ti tu ci o na li da de da Me-
di da Pro vi só ria nº 966. Res ta es pe rar
que, di fe ren te men te do jul ga men to
da Lei da Anis tia de 1979, es te se ja me- 
nos ver go nho so e dei xe me nos mar- 

AR NAL DO LI MA
Di re tor do Gru po Mon ge ral Ae gon

Sal var vi das ou
pro te ger em pre gos?

Sa be mos que to da cri se tem co me ço, meio e fim. Lo go, pa ra
que pos sa mos en fren tar o ini mi go co mum de pé e com o olhar fi- 
xo na vi tó ria, é ne ces sá rio ter mos ra ci o na li da de e união, com um
co ra ção fra ter no pa ra pro te ger os mais vul ne rá veis. Foi com es se
es pí ri to que o G-20 anun ci ou uma in je ção de U$ 4,8 tri lhões na
eco no mia glo bal pa ra com ba ter os im pac tos so ci ais, econô mi cos
e fi nan cei ros da pan de mia. So ma dos, es ses paí ses re pre sen tam
90% do PIB glo bal, 80% do co mér cio in ter na ci o nal e dois ter ços da
po pu la ção mun di al.

A de ter mi na ção do úl ti mo en con tro foi de não pou par es for ços
pa ra: (i) pro te ger vi das; (ii) sal va guar dar os em pre gos e a ren da
das pes so as; (iii) res tau rar a con fi an ça, pre ser var a es ta bi li da de fi- 
nan cei ra, re a ti var o cres ci men to e re cu pe rar-se mais for te; (iv) mi- 
ni mi zar in ter rup ções no co mér cio e nas ca dei as de su pri men tos
glo bais; (v) pres tar aju da aos paí ses que pre ci sem de as sis tên cia; e
(vi) co or de nar me di das de saú de pú bli ca e fi nan cei ras.

Se a co vid-19 ex põe as fra gi li da des dos sis te mas de saú de mun- 
di ais, tam bém de mons tra o po der da nos sa in ter co nec ti vi da de
pa ra com par ti lhar in for ma ções re fe ren tes à pre ven ção, pro te ção,
con tro le e res pos tas à dis se mi na ção in ter na ci o nal de do en ças.
As sim, se rá ine vi tá vel, da qui pa ra fren te, a ple na im ple men ta ção
do Re gu la men to Sa ni tá rio In ter na ci o nal da Or ga ni za ção Mun di al
de Saú de (OMS). Em re su mo, o ví rus não res pei ta fron tei ras, a so- 
li da ri e da de, tam bém não.

No Bra sil, ain da nos en con tra mos no meio de um fal so de ba te
en tre pro te ger vi das e sal var em pre gos, co mo se hou ves se uma es- 
co lha de So fia en tre as me di das de iso la men to ho ri zon tal e ver ti- 
cal. Em po lí ti ca pú bli ca, o se quen ci a men to das ações al te ra o re- 
sul ta do fi nal. Sem a re co men da ção de me di das de iso la men to do- 
mi ci li ar mais ri go ro sas, em um pri mei ro mo men to, não te ría mos
co mo evi tar o co lap so do nos so sis te ma de saú de, sen do que ain- 
da não es ta mos to tal men te li vres des sa ca tás tro fe.

Da mes ma for ma, é ine vi tá vel, após o ápi ce da epi de mia, mi- 
grar mos pa ra o iso la men to ver ti cal, em que so men te os gru pos de
ris co te rão que ter tra ta men to es pe ci al, sob pe na de su cum bir- 
mos di an te do se gun do tsu na mi, a de pres são econô mi ca. Po de- 
mos não ter per ce bi do, ten do em vis ta a po la ri za ção po lí ti ca que
nos as so la, mas es ta mos to man do de ci sões em li nha com o que
foi re fe ren da do no G-20: sal var vi das e mi ni mi zar os im pac tos so- 
bre a eco no mia.

Pre ci sa mos de uma sin to nia fi na na co mu ni ca ção en tre os mi- 
nis té ri os da Saú de e da Eco no mia, com a cer te za de que as três
prin ci pais ar mas pa ra sair mos vi to ri o sos são: (i) pre vi si bi li da de, o
que im pli ca sa ber mos da ca pa ci da de de aten di men to do nos so
sis te ma de saú de, de for ma re gi o na li za da, e da tra je tó ria da cur va
epi de mi o ló gi ca que de mons tre que con se gui mos acha tá-la; e (ii)
sal va guar das pa ra eco no mia, cal ca das em au xí li os fi nan cei ros e
cre di tí ci os pa ra que os tra ba lha do res e em pre ga do res te nham a
con vic ção de que es se cho que ex ter no é su pe rá vel e tem po rá rio,
as sim co mo be ne fí ci os fis cais pa ra que es ta dos e mu ni cí pi os tam- 
bém pos sam agir de for ma des cen tra li za da.

Exis te uma má xi ma no Bra sil que fa lar mal de go ver no é tão
bom que não de ve ria ser mo no pó lio da opo si ção. Em que pe se
ad mi rar nos so es pí ri to des con traí do, é im por tan te des ta car du as
im por tan tes me di das, res pi ra do res pul mo na res da eco no mia: (i)
au xí lio emer gen ci al de R$ 600 (aper fei ço a men to do Con gres so
Na ci o nal) por pes soa du ran te três me ses, li mi ta do a R$ 1.200 por
fa mí lia, o que be ne fi ci a rá de sem pre ga dos, autô no mos e mi cro- 
em pre en de do res de bai xa ren da; e (ii) fi nan ci a men to da fo lha de
pa ga men to das pe que nas e mé di as em pre sas (fa tu ra men to anu al
de R$ 360 mil a R$ 10 mi lhões) pe lo Ban co Cen tral, com 85% de ga- 
ran tia pe lo Te sou ro Na ci o nal e 15% dos ban cos, com te to de dois
sa lá ri os mí ni mos por fun ci o ná rio. São me di das im por tan tes, mas
é pre ci so ter um olhar ain da mais so li dá rio com os be ne fi ciá ri os
do Bol sa Fa mí lia e com as mi cro em pre sas.

Uma fra se fa mo sa de Mi ke Tyson ilus tra bem o pri mei ro mo- 
men to que vi ve mos na cri se: “To do mun do tem um pla no até to- 
mar o pri mei ro so co na ca ra.” Pas sa do o pri mei ro knock down, é
im por tan te di zer que um cam peão é co nhe ci do pe la ca pa ci da de
de ab sor ção de gol pes e re a ção. Nos sos eco no mis tas li be rais en- 
ten de ram a im por tân cia de me di das econô mi cas keynesianas em
tem po de guer ra. Quan do nos sos eco no mis tas he te ro do xos ex tre- 
mis tas apren de rem a im por tân cia da res pon sa bi li da de fis cal em
tem po de paz, se re mos um país de sen vol vi do. O mais im por tan te
é que co me ça mos a dar pas sos na mes ma di re ção: sal var vi das e
em pre gos.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

Não é como andar de bicicleta

Uma cé le bre fra se do jor na lis ta
nor te-ame ri ca no Henry Louis Menc- 
ken (1880 – 1956) nos pa re ce apro pri- 
a da pa ra o mo men to: “Pa ra to do pro- 
ble ma com ple xo exis te sem pre uma
so lu ção sim ples, ele gan te e com ple ta- 
men te er ra da”. Pa re ce fá cil, pa ra al- 
guns, re sol ver ou in di car so lu ções pa- 
ra mi ti gar os efei tos no ci vos da gra ve
cri se pro vo ca da pe la pan de mia do
No vo Co ro na ví rus.

Em tem po, cum pre ad ver tir que a
cri se atu al, no Bra sil, além de po lí ti ca,
ins ti tu ci o nal, econô mi ca e fis cal é,
aci ma de tu do, sa ni tá ria. Uma cri se de
saú de, on de os pro fis si o nais da área e
ci en tis tas do mun do in tei ro têm bus- 
ca do o ca mi nho mais se gu ro pa ra
pro te ger vi das. E não há, até o mo- 
men to, ne nhu ma va ci na pa ra com ba- 
ter o no vo ví rus. Mes mo as sim – na tu- 
ral men te – co mo nas dis cus sões po lí- 
ti cas, re li gi o sas e es por ti vas, pre sen ci- 
a mos de ba tes aca lo ra dos e “dis pu tas”
fer re nhas no sen ti do de “ven cer” o de- 
ba te. Coi sa de tor ce dor.

É o que tem ocor ri do no país no pe- 
río do re cen te. Nes se con tex to, uma
das ques tões mais le van ta das no pa- 
no ra ma atu al é o de ba te so bre a prin- 
ci pal me di da de con sen so das au to ri- 
da des de saú de até o mo men to: o iso- 
la men to so ci al. Em par ti cu lar, se as
qua ren te nas e lock downs es ta be le ci- 
dos nos mu ni cí pi os e re giões me tro- 
po li ta nas são le gí ti mos na vi são de
lon go pra zo. Es sa ques tão e aná li se
fria é ra ci o nal e ló gi ca de ser le van ta- 
da, uma vez que de ve mos mi ni mi zar
as per das so ci ais e econô mi cas co mo
um to do.

Con tu do, o ar gu men to de que o im- 
pac to econô mi co é mai or com as pa- 
ra li za ções do que o dos óbi tos pro vo- 
ca dos pe la Co vid-19 po de não es tar
cor re to ao ana li sar mos os fun da men- 
tos econô mi cos bá si cos. Um dos con- 
cei tos mais im por tan tes que os eco- 
no mis tas apren dem é co mo fun ci o na
a fun ção de pro du ção, que po de mos,
em ní vel mais am plo, sim pli fi car, cha- 
man do de fun ção do Pro du to In ter no
Bru to (PIB) ou da ati vi da de econô mi- 
ca. Es sa fun ção, na sua for ma mais
sim ples, nos diz que a pro du ção de
um país, em pre sa, es ta do, mu ni cí pio
e ou re gião, de pen de da re la ção exis- 
ten te en tre for ça de tra ba lho e ca pi tal
– pes so as e mei os de pro du ção (má- 
qui nas, fer ra men tas, ter ras etc.), res- 
pec ti va men te. Es sa fun ção po de agre- 
gar ou tras va riá veis co mo meio am bi- 
en te, am bi en te ins ti tu ci o nal, tec no lo- 
gi as etc.

Em uma ana lo gia sim ples, ima gi- 
ne mos uma bi ci cle ta tra di ci o nal cha- 
ma da PIB, com du as ro das e dois pe- 
dais. Quan do os pe dais gi ram eles for- 
çam uma das ro das ao mo vi men to e, a
ou tra ro da, lo go acom pa nha-a, e, as- 
sim, to da a bi ci cle ta se des lo ca em
uma di re ção. Nes se exem plo, o ca pi tal
são os pe dais, a for ça de tra ba lho é o
ci clis ta, a pri mei ra ro da a gi rar é a pro- 
du ção, a se gun da ro da as de mais ati- 
vi da des econô mi cas e o des lo ca men- 
to da bi ci cle ta é o cres ci men to do PIB!

O que acon te ce quan do re du zi mos
bas tan te o ta ma nho das ro das? Quan- 
do mu da mos a di re ção da bi ci cle ta e
vol ta mos? A res pos ta pa ra a pri mei ra
per gun ta é que a ve lo ci da de do des lo- 
ca men to fi ca pre ju di ca da, e, na se- 
gun da, que es ta mos in do em ou tra di- 
re ção. Em ter mos de PIB po de mos di- 
zer que es ta ría mos re du zin do a ve lo- 
ci da de de cres ci men to da eco no mia
ou re gre din do. Mas o que acon te ce se
per de mos o ci clis ta?

Se per de mos a for ça de tra ba lho,
nos res ta uma bi ci cle ta imó vel, que
na da pro duz, e pre ci sa ría mos de ou- 

tro ci clis ta pa ra di ri gi-la. Con tu do, es- 
se no vo ci clis ta não pe da la co mo o
an ti go, ele é inex pe ri en te e não tem o
mes mo fô le go. Des sa for ma, o des lo- 
ca men to da bi ci cle ta não vai ser o
mes mo de ou trem até que es se no vo
ci clis ta se aper fei çoe. E se es se ci clis ta
de ci de dar uma pau sa? A bi ci cle ta fi ca
imó vel tem po ra ri a men te, mas quan-
do o seu ci clis ta re tor na, ela fun ci o na
com to da a sua ca pa ci da de an te ri or.

Nes sa ana lo gia, fi ca cla ro que uma
eco no mia não po de ser com pos ta,
ape nas, por uma bi ci cle ta e seu mo to-
ris ta e sim de vá ri os des tes e ou tros
agen tes a exem plo dos que fa zem as
es tra das, de fi nem o ca mi nho e o ta-
ma nho das bi ci cle tas. As sim, quan do
tra ta mos das per das e dos ris cos à vi- 
da de ve mos ana li sar seus im pac tos
di re tos na for ça de tra ba lho e nas su as
ca pa ci da des pro du ti vas.

Não é que a pa ra li za ção não se ja
um pro ble ma e não im pac te na ati vi- 
da de econô mi ca, ela o faz e com is so
te mos as pro je ções de re du ção da ati-
vi da de econô mi ca, mas o des con tro le
da pan de mia fez com que es sas es ti- 
ma ti vas fi cas sem ca da vez pi o res.
Quan to mais con tá gi os me nos ci clis- 
tas te re mos e mais len ta se rá a re cu- 
pe ra ção econô mi ca quan do ti ver mos
de subs ti tuí-los e, em ca sos mais gra-
ves, po de mos não ter re ser vas de ca- 
pi tal hu ma no, e a re to ma da se rá ain da
mais di fí cil.

O que ob ser va mos é a sim ples “re- 
du ção” do pro ble ma que se co lo ca co- 
mo um tra de off que não exis te (vi das
vs eco no mia). Em al guns ca sos, no afã
de ten tar so lu ci o nar a cri se e, em ou- 
tros, pu ra men te por to tal fal ta de sen- 
si bi li da de e co nhe ci men to, o que é pi-
or. De cer to, é um de sa fio com ple xo e
tal vez pos sa mos apli car a ve lha má xi- 
ma de que pa ra to do pro ble ma des sa
na tu re za a so lu ção não se ja aque la
mais sim ples, a mais fá cil. Afi nal, se o
fos se, já te ría mos su pe ra do a pan de-
mia.

Apontamentos sobre a Praia Grande LXIX

Dis se eu, nos Apon ta men tos da se- 
ma na pas sa da, que ce do co nhe ci meu
pai. E re pe ti es sa fra se, cri an do uma
es pé cie de bor dão pa ra o tex to to do.
Ho je, mais do que nun ca, pos so di zer
que is so foi ver da de. Acon te ce que ele
cos tu ma va me le var pa ra ci ma e pa ra
bai xo, pa ra on de fos se. Ain da era só- 
cio da fir ma Gas par Mar ques & Cia.
Lt da. e aos do min gos pe la ma nhã me
fa zia acom pa nhá-lo, após a mis sa, pa- 
ra a ca sa co mer ci al, on de ia fa zer al- 
gum tra ba lho de es cri tó rio. E eu fi ca va
a ob ser var as coi sas que ali exis ti am e
a fa zer as mi nhas es pe cu la ções de
me ni no de no ve anos de ida de ou
pou co me nos.

Com is so e ou tros in gre di en tes, ter- 
mi nei elei to pa ra tra ba lhar na mes ma
pro fis são. Rai mun do, meu ir mão,
tam bém, em bo ra te nha se in cor po ra- 
do um pou co de pois de mim, mas era
cin co anos mais no vo. Pa pai pos suía o
há bi to de de ter mi nar a pro fis são dos
fi lhos. Não con se guiu is so com Jo sé, o
mais ve lho, sem pre mui to in de pen- 
den te. In ter nou-o no Se mi ná rio San to
Antô nio, na es pe ran ça de ele se tor- 
nas se me nos re bel de. Achou que Ma- 
ria da Paz se tor na ria mé di ca e por is- 
so lo go ce do man dou-a pa ra o Rio de
Ja nei ro. Aqui não ha via fa cul da de de
me di ci na. Ob te ve su ces so. De pois,
com os ou tros nem me lem bro mais.
Ba ta lha va e não abria mão de que ca- 
da um de nós ti ves se sua pro fis são. O
cer to é que qua se to dos pas sa ram pe- 
la Praia Gran de, a me lhor es co la pa ra
a vi da, até por que não ad mi tia que
um fi lho fos se jo gar bo la na rua, en ve- 
re dar pe la mo le ca gem.

Bem, re to mo a his tó ria do se nhor
Ar man do Oli vei ra Gas par. Ten to se- 
guir uma cro no lo gia, mas aqui e ali,
sem que rer, ter mi no fa zen do um pa- 
rên te se, co mo aca bou de acon te cer.
Des vi ei-me da sequên cia, quan do di- 
zia que ele veio de Cu ru ru pu pa ra São
Luís e aqui na ca pi tal em pre gou-se na
fir ma Fran cis co Frei tas & Cia. Lt da.,
ou Ca sa Frei tas ou ain da Ca sa Fran cis- 
co Frei tas, na en tão Rua da Es tre la,
atu al Cân di do Men des no. 350-B. Is to
é, na mes ma rua e no mes mo pré dio

aon de ele, anos de pois, em 1949, veio
a se es ta be le cer, com o seu pri mei ro
ne gó cio pró prio, nes ta

ci da de, após ter dei xa do a so ci e da- 
de Gas par Mar ques & Cia. Lt da. Coi- 
sas do des ti no! E, pe lo que me con tou,
nes sa fir ma tra ba lhou tal vez dois
anos.

Meu pai era um afi ci o na do pe los li- 
vros, pe la lei tu ra, pe lo sa ber. En quan- 
to vi veu, es se te ma fez par te da sua
dou tri na do més ti ca. Por vá ri as ve zes,
de le ou vi es ta ob ser va ção: “ama nhã
até o car ro cei ro vai pre ci sar de um di- 
plo ma”. Sig ni fi ca va di zer, co mo ele
fri sa va, que quem não es tu das se, na- 
da se ria na vi da, nem mes mo con se- 
gui ria ser um pu xa dor de bur ros. As- 
sim, lo go fo mos cres cen do, pro cu rou
mon tar em nos sa ca sa uma pe que na
bi bli o te ca, em que cons ta vam, den tre
li vros di dá ti cos e obras iso la das, as
com ple tas de Ma cha do de As sis,
Hum ber to de Cam pos, Pa dre Antô nio
Vi ei ra, Eça de Quei roz, Os Clás si cos
(edi ção Jack son), Te sou ro da Ju ven tu- 
de. Edu cou os tre ze fi lhos. Deu a ca da
um o seu di plo ma, o seu ca nu do, co- 
mo ele gos ta va de di zer.

Por cau sa des sa sua fas ci na ção pe lo
sa ber, se ria na tu ral que pro cu ras se es- 
tu dar, quan do che gas se a São Luís.
Ha via fre quen ta do es co la pri má ria
em Cu ru ru pu e de ve ria dar sequên cia
ao seu apren di za do. O que me cau sa
sur pre sa até ho je foi o fa to de le não
ha ver pro cu ra do um co lé gio que lhe
pro por ci o nas se con ti nui da de cur ri- 
cu lar. Des co nhe ço o mo ti vo, mas con- 
tou-me, sem ex pli ca ções ou jus ti fi ca- 
ti vas, que ha via se re sol vi do por um
cur so de fran cês, mi nis tra do por uma
pro fes so ra que le ci o na va pa ra pe que- 
nos gru pos. En tre tan to, sem mui to
tar dar, em bo ra bem adi an ta do nas
tra du ções, des li gou-se do cur so. Vá ri- 
as ve zes in da guei-lhe as ra zões des sa
de ci são. Na úl ti ma, com um dis cre to
sor ri so ma le di cen te, res pon deu-me:
“a pro fes so ra que ria me na mo rar”. E
mais al guns me ses re sol veu se guir pa- 
ra o Rio de Ja nei ro,on de se en con tra- 
ria com dois ir mãos que lá es ta vam re- 
si din do e tra ba lhan do.

Acho que o meu pai bus cou uma
com pen sa ção na vi a gem que em pre- 
en deu ao Rio de Ja nei ro, on de ima gi- 

na va fi car re si din do. Di go is so por que
veio de Por tu gal co mo pas sa gei ro da
úl ti ma clas se, is to é, da ca te go ria mais
ba ra ta pos sí vel, pois sua mãe não dis- 
pu nha de re cur sos pa ra pro por ci o- 
nar-lhe me lhor con di ção de con for to.
Já nes sa ida pa ra o Rio de Ja nei ro, co- 
mo ele mes mo me con tou, ad qui riu
uma ca bi ne su pe ri or e se apre sen ta va
nos sa lões do pa que te do ITA, ves ti do
em tra je for mal e até mes mo usan do
uma car to la que ha via com pra do pa ra
es sa fi na li da de.

Sem fa lar no ci gar ro com pi tei ra,
que tu do fez pa ra se acos tu mar, mas
ter mi nou ab di can do des sa vai da de
os ten si va. Por tan to, dei xou pa ra traz o
me ni no po bre de do ze anos de ida de
que, ao en fren tar o Atlân ti co a bor do
do na vio in glês MAN CO, dor mia on de
man da vam e co mia o que lhe co lo ca- 
vam no pra to, pa ra se apre sen tar, nes- 
sa no va fa se de sua vi da, co mo um jo-
vem bem apa re ci do, no mí ni mo pre- 
ten si o so, já em tor no dos seus vin te e
dois anos de ida de.

Che gou, fi nal men te, ao Rio de Ja-
nei ro, ci da de com que so nha va pa ra
se re a li zar em com pa nhia dos ir mãos
Antô nio e Emí dio. Lo go ar ran jou em- 
pre go na Ca sa Ma ti as, Rua Lar ga. No
iní cio tra ba lhou co mo uma es pé cie de
ca melô de por ta de rua. Pu nha-se ele
na cal ça da do es ta be le ci men to, pró xi-
mo à por ta prin ci pal, e anun ci a va em
voz al ta a sua ofer ta, pa ra des per tar o
in te res se dos que pas sa vam. Com
bre vi da de ad qui riu con fi an ça da fre- 
gue sia, com pos ta de se nho ras e se-
nho ri tas que iam às com pras de ren- 
das, bor da dos e ou tras miu de zas de
uso fe mi ni no. Re co nhe cen do a qua li- 
da de do seu tra ba lho, o pa trão o pro-
mo ven do-o, lhe deu uma no va fun-
ção, a de bal co nis ta a de bal co nis ta da
sec ção dos mes mos ma te ri ais, pe la
ha bi li da de que ele pos suía de con- 
ven cer su as cli en tes na com pra des te
ou da que le ar ti go. O Rio de Ja nei ro foi
pa ra o jo vem Ar man do Gas par a des- 
co ber ta de um mun do no vo, di fe ren- 
te, tal vez nem tan to ao seu agra do.
Tam bém a opor tu ni da de pa ra o re en- 
con tro com seus ir mãos Emí dio e
Antô nio, am bos mais ve lhos na ida de,
que tam bém vi e ram pa ra o Bra sil, pe-
las mes mas ra zões que ele.

RUY PA LHA NO
Jor na lis ta

Con su mo de ál co ol e
pan de mia II

O Bra sil fi gu ra en tre os paí ses que mais be bem no mun do. Os
ín di ces são alar man tes e ca da vez mais ocor rem pro ble mas ad- 
vin dos des se con su mo, no pla no da saú de, do so ci al, da se gu ran- 
ça, da vi o lên cia ur ba na e do més ti ca e da eco no mia e es tes pro ble- 
mas se so bres sa em, en tre os tan tos ou tros que te mos em nos so
país, ao pon to des sa ques tão, ser con si de ra da um pro ble ma de
saú de pú bli ca. Em mé dia, ca da pes soa no mun do be be 6,2 li tros
de ál co ol pu ro/ano. Ape nas 38,3% da po pu la ção mun di al faz uso
des sas be bi das. Is so é, a mi no ria be be pe la mai o ria. Os que be- 
bem, na ver da de, es tão con su min do 17 li tros/ano, em mé dia. O
al to con su mo pro vo ca mais de 3,3 mi lhões de mor tes/ no mun do
e por vol ta de 200 do en ças, es tão re la ci o na das di re ta ou in di re ta- 
men te ao con su mo ex ces si vo de ál co ol.

Há em nos so país, um mi lhão de pon tos de ven da de be bi das
al coó li ca, is so cor res pon de, a mais ou me nos, um pon to de ven da
pa ra ca da du as mil pes so as e is so é um nú me ro bas tan te ele va do
con si de ran do que es sa adi ti vi da de co mer ci al, co la bo ra bas tan te
pa ra as pes so as be be rem. Nos so pa drão de con su mo de ál co ol é
ex ces si vo re gu lar, is to é, as pes so as em ge ral be bem de for ma exa- 
ge ra da (be ber em bin ge), até se em bri a ga rem, pa drão de con su- 
mo, ne fas to à saú de fí si ca, so ci al e men tal.

O ál co ol etí li co, far ma co lo gi ca men te, é uma subs tân cia de
múl ti plas ações no Sis te ma Ner vo so Cen tral- SNC. Ele, de pri me
as ati vi da des do cé re bro, mui to em bo ra, o con su mo de bai xas do- 
ses, é eu fo ri zan te. Pa ra do xal men te, em do ses bai xas, re duz a an si- 
e da de e pro mo ve cer to re la xa men to e bem-es tar. Po rém, em do- 
ses ex ces si vas e re gu la res, faz o con trá rio, pro vo ca cri ses de an si e- 
da de e mal-es tar di fu so, so no ir re gu lar, al te ra ções do ape ti te, da
aten ção, da me mó ria de cur to pra zo e do prag ma tis mo.

O ál co ol é tam bém hedô ni co (in duz ao pra zer), pois age, pre fe- 
ren te men te, em áre as ce re brais res pon sá veis pe lo pra zer hu ma- 
no. Es sa área é de sig na da, na no men cla tu ra ci en tí fi ca, co mo área
de re com pen sa ce re bral – ARC ou área do pra zer. Jus ta men te, por
ser uma re gião do cé re bro al ta men te ri ca em DO PA MI NA, neu ro- 
trans mis sor ce re bral, en car re ga do, en tre ou tras coi sas, de pro por- 
ci o nar pra zer. Por is so, o ál co ol in ge ri do em pe que nas do ses, me- 
lho ra o de se jo, o de sem pe nho, o ape ti te se xu al, a dis po si ção, o in- 
te res se, a ca pa ci da de cog ni ti va e as re la ções so ci ais. Em ex ces so, é
al ta men te pa to gê ni co e faz, jus ta men te, o con trá rio.

Ou tro da do epi de mi o ló gi co im por tan te, é que 65% da po pu la- 
ção bra si lei ra be be e en tre 10 a 13% des sa po pu la ção são de pen- 
den tes de ál co ol (al coó la tras). No Bra sil, Qua se 3% da po pu la ção,
aci ma de 15 anos de ida de é con si de ra da al coó la tra, se gun do da- 
dos da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS). Re pre sen ta mais de
4 mi lhões de pes so as, nes sa fai xa etá ria. Se gun do o Le van ta men to
Na ci o nal de Ál co ol e Dro gas (II-LE NAD), 32% da po pu la ção bra si- 
lei ra be be mo de ra da men te e 16%, be bem de for ma no ci va.

Co mo vi mos aci ma, o uso de ál co ol oca si o na mais de 3 mi lhões
de mor tes por ano no mun do. No Bra sil, cer ca de 40 mil pes so as
mor rem por aci den te au to mo bi lís ti co e 60 mil por ho mi cí di os. Es- 
ses da dos mos tram cla ra men te a re le vân cia des ses pro ble mas en- 
tre nós, nos cha man do a aten ção pa ra a gra vi da de des sas ques- 
tões.

A OMS de mons tra que o con su mo de be bi das al coó li cas em
pes so as aci ma de 15 anos, ace le rou na dé ca da: em 2006 o con su- 
mo per ca pi ta/anu al, era de 6,2 li tros de ál co ol pu ro, em 2016 es sa
mé dia pas sou pa ra 8,9 li tros/ano. O au men to é de 43,5%. Es ses ín- 
di ces re fe ren dam es tu dos nos quais cons ta tam que a po pu la ção
jo vem bra si lei ra es tá be ben do mui to, ao pon to de, até 17 anos de
ida de 7% des sa po pu la ção já se rem de pen den tes de ál co ol. Is so é
um pro ble ma mui to gra ve do pon to de vis ta mé di co e psi quiá tri- 
co, pois to dos es ses jo vens, com es se ti po de do en ça men tal (al co- 
o lis mo), irão pre ci sar de aju da e tra ta men to pro fis si o nais.

O con su mo na ci o nal de ál co ol es tá aci ma da mé dia mun di al,
que é de 6,4 li tros per cap ta/ano. Além do mais, o Bra sil é o ter cei ro
país na Amé ri ca La ti na e o quin to em to do o con ti nen te com o
mai or con su mo de ál co ol per ca pi ta, fi can do atrás ape nas de Ca- 
na dá (10 li tros), Es ta dos Uni dos (9,3 li tros), Ar gen ti na (9,1 li tros) e
Chi le (9 li tros).

Por úl ti mo, sa be-se que o con su mo ex ces si vo do ál co ol es tá as- 
so ci a do com mais de 60 con di ções clí ni cas (agu das e crô ni cas):
en tre es tas, hi per ten são ar te ri al, di a be tes e mui tas ou tras do en ças
agra va das pe lo con su mo de ál co ol. Além, evi den te men te de to- 
dos os ou tros pro ble mas já ci ta dos an te ri or men te, so bre tu do, so- 
ci ais, co mo a vi o lên cia do més ti ca e ur ba na, ques tões la bo rais,
com por ta men to se xu al de ris co, en tre ou tros. So bre is so, o pon to
que a OMS mais des ta ca é o im pac to do con su mo exa ge ra do de ál- 
co ol e o sis te ma imu ne. E, is so vem ocor ren do nes sa épo ca da
pan de mia do CO VI-19. Es tu dos de mons tram que hou ve um au- 
men to de 50% no con su mo de be bi das des ti la dos e de 40% no de
be bi das fer men ta das.

Evi den te men te, que is so si na li za pa ra uma si tu a ção com pli ca- 
da con si de ran do que o que mais pre ci sa mos, no pre sen te mo- 
men to, é que as pes so as es te jam bem de saú de e, so bre tu do com
seu sis te ma de de fe sa ar ro ja do (imu ni da de pes so al) pa ra se con- 
tra por à in fec ção pe lo Co ro na ví rus, ten do em vis ta que es se é um
sis te ma é que irá nos de fen der des sa agres são vi ral. As an gus ti as
in di vi du ais, im pos tas pe las res tri ções so ci ais (iso la men to so ci al),
o me do e pa vor das pes so as de se con ta mi na rem pe lo ví rus, as
enor mes frus tra ções por rom pe rem su as ati vi da des de tra ba lho,
as per das in co men su rá veis fi nan cei ras, de em pre go de ren da, de
ou tras ati vi da des econô mi cas, as inú me ras mor tes ocor ri das de
pa ren tes, de pes so as que ri das e ami gos por com pli ca ções da CO- 
VID-19. En fim, to das es sas ma ze las que es ta mos pas san do, são
ra zões su fi ci en tes pa ra ex pli car par te dos mo ti vos das pes so as es- 
ta rem atu al men te be ben do mais.

Ob ser va-se, que a ab so lu ta mai o ria des sas pes so as que es tão
be ben do ex ces si va men te, já eram con su mi do res ha bi tu ais e a
pre tex to des ses fa to res aci ma, enu me ra dos, au men ta ram, so bre- 
ma nei ra, es se con su mo. Por tan to, não é al go no vo oca si o na do pe- 
la pan de mia. Pes so al men te, acre di to que os no va tos que es tão
ini ci an do a be be rem ago ra, são bem me no res.

Ou tro fa to, é que te mos um nú me ro ex pres si vo de jo vens, adul- 
tos e da ter cei ra ida de, de pen den tes de ál co ol (al coó la tras), que se
en con tram em ple na vi gên cia de su as do en ças e a mai o ria de les,
sem qual quer tra ta men to psi quiá tri co ou acom pa nha men to psi- 
cos so ci al, fa to es se, os tor nam mais vul ne rá veis às re caí das, tor- 
nan do-os, por tan to, mais pro pen sos a be be rem mais.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Presidente Jair Bolsonaro e ministros falam abertamente sobre suas ideias políticas
durante reunião divulgada pelo ministro do STF, Celso de Mello

CÚPULA

Vídeo de reunião mostra
frases fortes do Governo

O
ví deo que mos tra a reu nião 
de 22 de abril do pre si den te 
Jair Bol so na ro (sem par ti do) 
com seus mi nis tros foi di- 

vul ga do às 17h des ta sex ta-fei ra (22), 
após de ci são do mi nis tro do STF Cel- 
so de Mel lo. O ví deo es ta va sen do 
man ti do em si gi lo no inqué ri to que 
in ves ti ga su pos tas in ter fe rên ci as do 
pre si den te na Po lí cia Fe de ral (PF).

No ví deo, Bol so na ro afir mou “eu 
não vou es pe rar fo der al guém da mi- 
nha fa mí lia ou um ami go meu pa ra 
tro car a se gu ran ça do Rio de Ja nei ro”, 
uma das prin ci pais fa las li ga das ao 
inqué ri to.

Bol so na ro dis se que “não dá pra 
tra ba lhar as sim. Fi ca di fí cil. Por is so, 
vou in ter fe rir! E pon to fi nal, pô! Não é 
ame a ça, não é uma … ur na ex tra po la- 
ção da mi nha par te. É uma ver da de. 
Co mo eu fa lei, né? Dei os mi nis té ri os 
pros se nho res. O po der de ve to. Mu- 
dou ago ra. Tem que mu dar, pô. E eu 
que ro, é re al men te, é go ver nar o Bra- 
sil. Não, é o pro ble ma de to dos aqui, 
co mo dis se o Ma ri nho, né? É o mes mo 
bar qui nho, é o mes mo bar co. Se al- 
guém ca var o fu … ca var no po rão 
aqui, vai, vai to do mun do pro sa co 
aqui, vai to do mun do mor rer afo ga- 
do”.

“Eu to me li xan do com a re e lei ção, 
por que se for a es quer da uma por ra da 
de vo cês tem que sair do Bra sil, vão 
que rer me pe gar por ho mo fo bia. Te- 
mos que re a gir, mos trar que te mos o 
po vo do nos so la do”, dis se o pre si den- 
te.

“Co mo é fá cil im por uma di ta du ra

STF DIVULGOU VÍDEO DA ÍNTEGRA DA REUNIÃO ENTRE BOLSONARO E MINISTROS

no Bra sil”, afir mou Bol so na ro. “Por is- 
so eu que ro que o po vo se ar me, é a 
ga ran tia de que não vai im por uma di- 
ta du ra aqui, se ti ves se ar ma do ia pra 
rua”. “É es can ca rar a ques tão do ar- 
ma men to. Eu que ro to do mun do ar- 
ma do”.

O pre si den te de fen deu que “quem 
não acei tar as mi nhas ban dei ras – fa- 
mí lia, Deus, Bra sil, ar ma men to, li ber- 
da de de ex pres são, li vre mer ca do – es- 
tá no go ver no er ra do ”.

Ele tam bém dis se ” es se bos ta de 
go ver na dor “, se re fe rin do ao go ver- 
na dor de São Pau lo, João Do ria 
(PSDD), e de “es tru me” o go ver na dor 
do Rio de Ja nei ro, Wil son Wit zel (PSC). 
“O que os ca ras que rem é a nos sa he- 
mor roi da! É a nos sa li ber da de! Is so é 
uma ver da de. O que es ses ca ras fi ze- 
ram com o ví rus, es se bos ta des se go- 
ver na dor de São Pau lo, es se es tru me 
do Rio de Ja nei ro, en tre ou tros, é exa- 
ta men te is so”.

O mi nis tro da edu ca ção , Abraham 
Wein traub , afir mou que “eu por mim, 
co lo ca va to dos os va ga bun dos na ca-
deia, co me çan do pe lo STF [Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral]”.

Já o mi nis tro do Meio Am bi en te, Ri- 
car do Sal les (NO VO), dis se que “en-
quan to es ta mos nes se mo men to de 
tran qui li da de no as pec to de co ber tu- 
ra de im pren sa, por que só fa la de Co- 
vid, (po de mos) ir pas san do a boi a da e 
mu dan do to do o re gra men to e sim pli-
fi can do nor mas. De Iphan, Mi nis té rio 
da Agri cul tu ra, Mi nis té rio de Meio 
Am bi en te”.

Pau lo Gue des , mi nis tro da Eco no- 
mia, de fen deu que o go ver no faz “o 
que quer” com a Cai xa Econô mi ca Fe-
de ral e o BN DES, mas no Ban co do 
Bra sil, “a gen te não con se gue fa zer na- 
da” e “tem um li be ral lá”, em re fe rên- 
cia ao pre si den te do Ban co do Bra sil, 
Ru bem No va es. De pois, Bol so na ro 
res pon deu “va mos dis pen sar o Ru- 
bem da pró xi ma reu nião aí, pô”.

PREOCUPAÇÃO

PGR põe em dúvida sistema de votação interna

PELA 1º VEZ DESDE 1993, A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA SUSPENDEU POR 30 DIAS AS ELEIÇÕES DE UM COLEGIADO INTERNO

A PGR (Pro cu ra do ria Ge ral da Re- 
pú bli ca) sus pen deu por 30 di as pe la
pri mei ra vez, des de 1993, as elei ções
de um im por tan te ór gão co le gi a do in- 
ter no, o Con se lho Su pe ri or do MPF
(Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral), e cha- 
mou a CGU e o Exér ci to pa ra uma au- 
di to ria ex ter na no sis te ma ele trô ni co
de vo ta ção usa do pe los pro cu ra do res.

O sis te ma, ago ra de no mi na do Vo- 
tum e com per mis são pa ra vo to em
dis po si ti vos mó veis, é o mes mo usa do
pa ra a for ma ção das lis tas trí pli ces do
MPF en ca mi nha das pe la AN PR (As so- 
ci a ção Na ci o nal dos Pro cu ra do res da
Re pú bli ca) à Pre si dên cia da Re pú bli- 
ca a ca da dois anos pa ra a no me a ção
do pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca.

A exem plo do que o pre si den te Jair
Bol so na ro faz com as ur nas ele trô ni- 
cas do TSE (Tri bu nal Su pe ri or Elei to- 
ral), o pro cu ra dor-ge ral Au gus to Aras
co lo ca em dú vi da a li su ra do sis te ma
ele trô ni co do MPF usa do no pro ces so
das lis tas trí pli ces. No ano pas sa do,
Bol so na ro es co lheu Aras fo ra da lis ta

trí pli ce, o que não ocor ria des de 2003.
O atu al pro cu ra dor-ge ral não se can- 
di da tou à con sul ta da AN PR e cos tu- 
rou uma in di ca ção po lí ti ca por fo ra
do pro ces so de vo ta ção.

Em uma men sa gem en vi a da nes ta
se ma na aos mem bros do MPF na re de
in ter na do ór gão, Aras cri ti cou o sis te- 
ma de vo ta ção ele trô ni ca, ao di zer
que “não apre sen ta ne nhu ma se gu- 
ran ça ou ga ran tia de fun ci o na men to
ade qua do”. Ele se ba seia em aná li ses
so li ci ta das à CGU e à SP PEA, uma uni- 
da de da pró pria PGR, que de tec ta ram
vul ne ra bi li da des no sis te ma. Em no ta
ofi ci al, a PGR in for mou que a aná li se
téc ni ca con cluiu que “a au sên cia de
au di to ria per mi ti ria, por exem plo, ex- 
cluir can di da tu ras, trans fe rir vo tos de
um can di da to a ou tro ou até mes mo
ex cluir vo tos”.

Con tu do, uma ou tra men sa gem
dis tri buí da pe lo pro cu ra dor Mar cos
Antô nio da Sil va Cos ta, da área téc ni- 
ca da PGR res pon sá vel pe lo sis te ma,
des ta cou que a mes ma aná li se de uni- 

da de in ter na, a SP PEA, con cluiu que
não foi pos sí vel “que brar o si gi lo do
vo to, ou se ja, iden ti fi car em qual can- 
di da to de ter mi na do elei tor vo tou” e
tam bém “re a li zar a al te ra ção em um
vo to”. Na men sa gem, Cos ta con fir ma
que “a au di to ria ex ter na”, ou se ja, os
tra ba lhos da CGU e do Exér ci to, “de- 
cor reu de re le van te di re triz do PGR
Au gus to Aras, com o ob je ti vo de afe rir
a se gu ran ça, o si gi lo e a con fi a bi li da de
do nos so sis te ma elei to ral ele trô ni co”.

Em sua co mu ni ca ção aos pro cu ra-
do res, Aras tam bém con fir mou que
par tiu de le o pe di do de “aná li se”, em
no vem bro de 2019, ao pro cu ra dor
Cos ta. “Re gis tro que so li ci tei a re fe ri- 
da aná li se a Mar cos da Cos ta em 21 de
no vem bro de 2019, quan do da sua as- 
sun ção ao car go de Co or de na dor da
STIC e, mes mo com to dos os seus es- 
for ços, na mes ma se gun da-fei ra, os
ser vi do res ain da não ha vi am dis po ni- 
bi li za do os da dos re fe ren tes ao có di go
fon te pa ra aná li se de ór gão pú bli co fe-
de ral ex ter no.”

Leia a no ta:

BOLSONARO

“Nenhum indício de
interferência”

BOLSONARO REBATEU O CONTÉUDO DE VÍDEO DE REUNIÃO

O pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) usou uma
re de so ci al pa ra co men tar a di vul ga ção do ví deo da reu- 
nião mi nis te ri al de 22 de abril, au to ri za da pe lo mi nis tro
Cel so de Mel lo, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), nes- 
ta sex ta-fei ra (22). Se gun do o pre si den te, a gra va ção não
apre sen ta “ne nhum in dí cio de in ter fe rên cia na Po lí cia
Fe de ral”. “Mais uma far sa des mon ta da. Ne nhum in dí- 
cio de in ter fên cia na Po lí cia Fe de ral. João 8, 32: ‘Co nhe- 
ce reis a ver da de e a ver da de vos li ber ta rá’”, es cre veu
Bol so na ro no Fa ce bo ok, em uma pu bli ca ção que con- 
tém ain da um tre cho de 21 mi nu tos da reu nião. O ví deo
da reu nião foi re qui si ta do pe lo STF no âm bi to de uma
in ves ti ga ção so bre uma su pos ta in ter fe rên cia de Bol so- 
na ro na Po lí cia Fe de ral. A acu sa ção foi fei ta pe lo ex-mi- 
nis tro da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca, Ser gio Mo ro. A di- 
vul ga ção foi au to ri za da nes ta sex ta pe lo mi nis tro Cel so
de Mel lo. Se gun do o STF, o mi nis tro de ci diu di vul gar a
ín te gra da gra va ção, com ex ce ção ape nas de tre chos “em
que há re fe rên cia a dois paí ses com os quais o Bra sil
man tém re la ção di plo má ti ca”. O ví deo con fir ma in for- 
ma ções que já ha vi am si do di vul ga das. Co mo a que o
pre si den te fa lou que não iria es pe rar “fo der” a fa mí lia
de le, bem co mo te ria cha ma do o go ver na dor de São
Pau lo, João Do ria (PSDB) de “bos ta”. Ou tra in for ma ção
con fir ma da é a de que o mi nis tro da Edu ca ção, Abraham
Wein traub, cha mou Bra sí lia de “por ca ria” e “can cro”.
Em ou tra par te, Bol so na ro en fa ti za que os mi nis tros de- 
ve ri am con cor dar com as “ban dei ras de le”. Ca so con trá- 
rio, es pe ras sem “em 2022 o Ál va ro Di as, o Alck min, o
Had dad ou tal vez o Lu la e vá ser fe liz com eles”. Uma das
idei as é o ar ma men to. O pre si den te dis se que rer ar mar
to da a po pu la ção pa ra que as pes so as pu des sem re a gir
ao que cha mou de di ta du ra. Nas pa la vras de Bol so na ro,
“é fa cí li mo” ins tau rar uma di ta du ra no Bra sil. O pre si- 
den te re fe ria-se às de ci sões de go ver na do res e pre fei tos
acer ca do fe cha men to do co mér cio.

INCONCEBÍVEL

Heleno critica confisco
de celular de Bolsonaro

GENERAL HELENO CRITICA PEDIDO FEITO PELO MP

O mi nis tro-che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci- 
o nal (GSI), ge ne ral Au gus to He le no, afir mou por meio
de no ta na tar de de sex ta-fei ra (22), que o pe di do de
apre en são do ce lu lar do pre si den te Jair Bol so na ro é “in- 
con ce bí vel e, até cer to pon to, ina cre di tá vel”.

He le no com ple tou ain da di zen do que ca so is so ocor- 
ra, o GSI “aler ta” as au to ri da des cons ti tuí das que a ati tu- 
de é uma evi den te ten ta ti va de com pro me ter a har mo- 
nia en tre os po de res e “po de rá ter con sequên ci as im pre- 
vi sí veis pa ra a es ta bi li da de na ci o nal”.

“Ca so se efe ti vas se, se ria uma afron ta à au to ri da de
má xi ma do Po der Exe cu ti vo e uma in ter fe rên cia inad- 
mis sí vel de ou tro Po der, na pri va ci da de do pre si den te
da Re pú bli ca e na se gu ran ça ins ti tu ci o nal do país”, diz
ou tro tre cho da no ta.

“O pe di do de apre en são do ce lu lar do Pre si den te da
Re pú bli ca é in con ce bí vel e, até cer to pon to, ina cre di tá- 
vel. Ca so se efe ti vas se, se ria uma afron ta à au to ri da de
má xi ma do Po der Exe cu ti vo e uma in ter fe rên cia inad- 
mis sí vel de ou tro Po der, na pri va ci da de do Pre si den te
da Re pú bli ca e na se gu ran ça ins ti tu ci o nal do país.

O ga bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal da Pre si dên cia
da Re pú bli ca aler ta as au to ri da des cons ti tuí das que tal
ati tu de é uma evi den te ten ta ti va de com pro me ter a har- 
mo nia en tre os po de res e po de rá ter con sequên ci as im- 
pre vi sí veis pa ra a es ta bi li da de na ci o nal”.

O mi nis tro Cel so de Mel lo, do Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral (STF), en vi ou à Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca
(PGR) pe di dos de apre en são dos ce lu la res do pre si den te
Jair Bol so na ro e do ve re a dor Car los Bol so na ro (Re pu bli- 
ca nos/RJ). Além dis so, ele en ca mi nhou um pe di do de
par la men ta res pa ra a re a li za ção de oi ti va do che fe do
Exe cu ti vo no âm bi to do inqué ri to so bre in ter fe rên cia
po lí ti ca na Po lí cia Fe de ral.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio

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


oimparcial.com.br POLÍTICA George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 7

O médico e deputado estadual Dr. Yglésio (PROS) utilizou o seu Twitter para externar a
preocupação com o tema: “É preciso retomar as cirurgias eletivas urgente"

Em quais con di ções pa ra vol tar as ci -
rur gi as ele ti vas no meio da pan de mia?

Uma do en ça que tem mor ta li da de bai -
xa e le ta li da de in ter me diá ria co mo a
co vid-19 é um im pe di ti vo pra quem
pre ci sa de um tra ta men to clí ni co-ci -
rúr gi co com ce le ri da de?

Vo cê de sen vol veu um es tu do em que
os nú me ros apon tam pa ra o fim da
pan de mia já em ju lho. O mo men to de
pla ne jar a vol ta das ele ti vas é ago ra?

Tem co mo cri ar uma zo na li vre de co -
vid? O co vid-free?

SAÚDE

Deputado quer volta de
consultas e cirurgias 

C
om a che ga da da pan de mia
as au to ri da des sa ni tá ri as vol- 
ta ram su as aten ções in tei ra- 
men te pa ra o com ba te ao co- 

vid-19, in fec ção hu ma na cau sa da pe- 
lo co ro na ví rus (SARS-CoV-2), e as
con sul tas am bu la to ri ais e ci rur gi as
ele ti vas no Es ta do do Ma ra nhão fo- 
ram sus pen sas ou de sa ce le ra das a
qua se ze ro.

Já são qua se 60 di as do de cre to (nº
35.6771) que pa ra li sou a vi da das pes- 
so as. As ou tras do en ças, po rém, não
dei xa ram de cau sar pro ble mas na
saú de dos pa ci en tes. Ou tros es ta dos,
a exem plo de San ta Ca ta ri na, já anun- 
ci a ram a re to ma da de con sul tas am- 
bu la to ri ais e ci rur gi as ele ti vas no Es- 
ta do. En tre as me di das ado ta das em
San ta Ca ta ri na, nes ta se ma na o Go- 
ver no de ter mi nou co mo me di da de
se gu ran ça, a lo ta ção má xi ma de 50%
nos hos pi tais pa ra os aten di men tos.

O as sun to já acen deu o si nal ver- 
me lho na ban ca da da saú de na As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão. O
mé di co e de pu ta do es ta du al Dr.
Yglésio (PROS) uti li zou o seu Twit ter,
am bi en te po lí ti co, pa ra ex ter nar a
pre o cu pa ção com o te ma. “É pre ci so
re to mar as ci rur gi as ele ti vas ur gen te!
Os pro fis si o nais da saú de já imu ni za- 
dos po dem ope rar os pa ci en tes tam- 
bém já imu ni za dos pa ra co ro na ví- 
rus.”, su ge riu o de pu ta do Dr. Yglésio

.
O aler ta tam bém vai no sen ti do de

que ou tras do en ças não es pe ram uma
pan de mia pas sar, ain da mais quan do
não há pre ci são de quan do ire mos ter
um am bi en te to tal men te se gu ro no
pon to de vis ta sa ni tá rio. “Do en ças

não es pe ram e os pa ci en tes não po- 
dem cor rer o ris co de seus pro ble mas
de saú de se agra va rem”, dis se ain da.

O me do tam bém tem con tri buí do
pa ra que pa ci en tes não pro cu rem
aten di men to mes mo pa ra ca sos ir re- 
ver sí veis. Yglésio tes te mu nhou ao jor- 
nal O Im par ci al, que re cen te men te
um pa ci en te per deu a vi são de um
olho por con ta de uma úl ce ra na cór- 
nea cau sa da por in ser to.

Ha via pos si bi li da de de tra ta men to,
mas o me do de con trair o no vo co ro- 
na ví rus na uni da de hos pi ta lar, fez
com que o pa ci en te não pro cu ras se
aten di men to. “Ca so o pa ci en te não ti- 
ves se me do de ir ao con sul tó rio, ame- 
dron ta do pe la pos si bi li da de de con- 
trair a do en ça do no vo co ro na ví rus”,
dis se Yglésio.

Não faz qual quer sen ti do um pro- 
fis si o nal imu ni za do não re tor nar ao
tra ba lho. Unir es ses vá ri os pro fis si o- 
nais cu ra dos, in clu si ve de di fe ren tes
uni da des as sis ten ci ais de ma nei ra
tem po rá ria com vis tas a dar con ti nui- 
da des às ati vi da des ele ti vas aju da ria a
dar al gu ma mo vi men ta ção às lon gas
fi las e ao in ter mi ná vel so fri men to das
pes so as.

Em um pri mei ro mo men to, di ría- 
mos que sim. Es tu dos chi ne ses em
Wuhan mos tra ram ta xas de mor ta li- 
da de tão al tas quan to 20% em pa ci en-
tes que con traí ram co ro na ví rus. Po- 
der-se-ia di zer que tra ta-se de jus to
mo ti vo pra abo lir qual quer te ra pia
não emer gen ci al até ces sar a pan de- 
mia… Po rém, há um ca mi nho que po-
de mos co me çar a vis lum brar em São
Luís.

Es ta mos nos apro xi man do do pi co
da pan de mia, que não te nho dú vi das
que vi rá na pri mei ra quin ze na de ju-
nho. A so lu ção pa ra en ca mi nhar o di- 
ag nós ti co e tra ta men to de to dos es ses
pa ci en tes ci rúr gi cos e am bu la to ri ais é
ini ci ar uma tri a gem de to dos os pro- 
fis si o nais de saú de, de hos pi tais pú- 
bli cos e pri va dos, que ti ve ram a in fec- 
ção pe lo no vo co ro na ví rus e co me çar
a es tru tu rar a ofer ta de ser vi ços por
meio des ses pro fis si o nais imu ni za-
dos.

Ape sar de sa ber mos as di fi cul da des
des sa lo gís ti ca, mas a pan de mia veio
co mo uma for ça tre men da de de sor- 
ga ni za ção que pa ra do xal men te tem
fei to ca da agen te do sis te ma de saú de
rein ven tar-se e es sa de ve rá ser a prin- 
ci pal li ção da pan de mia pra quem co- 
or de na a re de de as sis tên cia.

CHAMAMENTO

Bira pede que Caixa convoque concursados

O DEPUTADO FEDERAL BIRA PINDARÉ  QUER QUE A CAIXA ECONÔMICA CONVOQUE OS BANCÁRIOS APROVADOS NO CONCURSO DE 2014

O de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin da ré
(PSB) fez in di ca ção ao pre si den te da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral, pa ra que o
ban co pú bli co con vo que os ban cá ri os
apro va dos no úl ti mo con cur so re a li- 
za do pe la ins ti tui ção em 2014, co mo
me di da pa ra di mi nuir as fi las e aglo- 
me ra ções, cau sa das pe la cor ri da da
po pu la ção às agên ci as, pa ra re ce ber o
au xí lio emer gen ci al pa go pe lo Go ver- 
no Fe de ral.

De acor do com o

par la men tar

ma ra nhen se, a

con vo ca ção dos

apro va dos no con cur so

pú bli co.

Tra ria mão de obra mo ti va da e qua- 
li fi ca da, e pro por ci o na ria um aten di- 
men to pre sen ci al mais cé le re nas lo- 
jas fí si cas da Cai xa em São Luís, e em
to do o Bra sil, aten den do me lhor as
de man das dos be ne fi ciá ri os do Au xí- 
lio Emer gen ci al. 

“Se ria for ça de tra ba lho con tra ta da
com dig ni da de e trans pa rên cia, que
em pre ga ria pes so as que es tu da ram,
pas sa ram num con cur so pú bli co e so- 
men te aguar dam a chan ce de po de- 
rem tra ba lhar. E nes te mo men to o que
não fal ta nas agên ci as da Cai xa é tra- 
ba lho”, des ta ca Bi ra no tex to da in di- 
ca ção par la men tar.

A pre si den te da As so ci a ção do Pes- 

so al da Cai xa Econô mi ca Fe de ral do
Ma ra nhão (Ap cef/MA), Gi sel le Me ne-
zes, des ta ca que a con vo ca ção dos
ban cá ri os apro va dos no con cur so é
es sen ci al nes te mo men to em que o
ban co tem si do o úni co ca nal de re- 
pas se dos re cur sos do Au xí lio Emer- 
gen ci al, pa gos pe lo Go ver no Fe de ral.

“A Cai xa tem si do fun da men tal du- 
ran te a pan de mia, é a res pon sá vel por
fa zer o pa ga men to do au xí lio emer-
gen ci al pa ra mais de 50 mi lhões de
pes so as. E os em pre ga dos têm tra ba- 
lha dos ar du a men te pa ra ga ran tir a
ren da pa ra a po pu la ção que mais pre-
ci sa”, apon ta a pre si den te. “A em pre sa
pre ci sa dar me lho res con di ções de
tra ba lho pa ra seus em pre ga dos. A 
con tra ta ção dos apro va dos no con- 
cur so da Cai xa de 2014 é es sen ci al
nes te mo men to”, com ple ta.

1

2

3

Apoio psi co ló gi co

Le nha na fo guei ra (1)

Le nha na fo guei ra (2)

“In con ce bí vel e, até cer to pon to, ina cre di -
tá vel”

Pe ri go ao ex tre mo (1)

Pe ri go ao ex tre mo (2)

Ví rus in fec tou a elei ção
O tem po voa e a pan de mia do co ro na ví rus no Bra sil

avan ça co mo um tsu na mi. Nem dá si nal de que o acha- 
ta men to da cur va do grá fi co fa tí di co es tá bem ali adi an- 
te. Mui to pe lo con trá rio, as pro je ções apon tam, ca da
dia, mais pa vo ro sas. Den tro de qua tro me ses, o ca len dá- 
rio elei to ral mar ca elei ções de pre fei to e ve re a do res em
5.570 mu ni cí pi os. Se rão cen te nas de mi lha res de can di- 
da tos em bus ca do vo to, mas até ago ra, o dis tan ci a men- 
to so ci al aba fou qual quer pre ten são po lí ti ca, até nas re- 
des so ci ais. Des de 1532, quan do a po pu la ção da pri mei- 
ra vi la fun da da na colô nia por tu gue sa (São Vi cen te – SP)
re a li zou uma vo ta ção pa ra o Con se lho Mu ni ci pal, a fun- 
ção das elei ções mu ni ci pais per ma ne ce a mes ma até
ho je. O ob je ti vo da re pre sen ta ti vi da de é cau sa pé trea,
mas as re gras pa ra a ob ten ção do man da to mu dam a ca- 
da elei ção. Em 2020, por exem plo, a al te ra ção mai or es tá
a eli mi na ção das co li ga ções par ti dá ri as pa ra vo ta ção de
ve re a do res – per mi tin do ape nas na dis pu ta das pre fei- 
tu ras. Di an te das in cer te zas ar ras ta das pe la avas sa la do- 
ra pan de mia do covid19, nem mes mo o Tri bu nal Su pe ri- 
or Elei to ral (TSE) sa be se ha ve rá elei ção no dia 4 de ou- 
tu bro. O mais pro vá vel é a de ci são do adi a men to, que,
no en tan to, pre ci sa pas sar pe lo Con gres so Na ci o nal.
Nas du as ca sas le gis la ti vas já tra mi tam vá ri as pro pos tas
tan to pa ra adi ar por pou co tem po, quan to pa ra em pur- 
rar tu do pa ra 2022, cain do na coin ci dên cia de to dos os
man da tos. Além do pro ble ma en vol ven do as ope ra ções
em meio à pan de mia, a jus ti ça elei to ral se de pa ra com
fa lhas nos dis po si ti vos de se gu ran ça da ur na ele trô ni ca,
re ve la do em even to em São Pau lo em 2018. O cons tran- 
gi men to le vou ao en ri je ci men to do pro to co lo dos tes tes
nas ur nas. Po rém, a pan de mia fez com que os tes tes em
2020 fos sem in ter rom pi dos, pois os téc ni cos es tão es pe- 
ran do a vol ta ao tra ba lho. Ou tra pre o cu pa ção é o ris co
de pe di dos de de sis tên cia dos me sá ri os, de vi do ao me- 
do de pos sí vel con ta to fí si co com uma mul ti dão de elei- 
to res, além das aglo me ra ções no dia da vo ta ção. Co mo
se po de ve ri fi car, o me do do “ví rus” que ata cam os
softwa res de com pu ta do res fi cou me nos apa vo ran te do
que o covid19, que em to do o mun do, in fec tou mais de
4,2 mi lhões de pes so as, das quais 300 mil mor re ram.

O pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or dis se on tem, no
twit ter, que es tá con ce den do as sis tên cia psi co ló gi ca aos
pro fis si o nais da saú de, a fim de evi tar o sur gi men to ou
agra va men to de pro ble mas emo ci o nais du ran te a pan- 
de mia da Co vid-19. Ex ce len te me di da.

Em no ta, on tem, a So ci e da de Bra si lei ra de Car di o lo- 
gia (SBC) dis se não re co men dar o uso da Clo ro qui na e
Hi dro xi clo ro qui na as so ci a da, ou não a Azi tro mi ci na,
en quan to não hou ver pro vas  ci en tí fi cas de fi ni ti vas so- 
bre o seu em pre go. “A clo ro qui na ma ta mais, que cu ra”,
avi sa.

Dis se ain da que es tu do re cen te na re vis ta mé di ca The
Lan cet, a de mais pres tí gio no mun do, a par tir de tes tes
em 96 mil pa ci en tes, apon ta que o re mé dio ma ta, au- 
men tan do o ris co de com pli ca ções car día cas, e não ata- 
ca a Co vid-19. Po lê mi ca sem fim.

Do mi nis tro-che fe do GSI , Au gus to He le no, so bre a de- 
ci são do mi nis tro do STF, Cel so de Mel lo pe dir à PGR ava- 
li ar a ne ces si da de de apre en são dos ce lu la res de Jair Bol- 
so na ro e de seu fi lho, Car los, pa ra ava li a ção pe ri ci al.

Em en tre vis ta à Rá dio Di fu so ra do Ma ra nhão,
pro gra ma Pon to e Vír gu la, Lu la de cla rou que o
pro ces so de ódio e de ata que à clas se po lí ti ca,
vi vi do ho je no Bra sil, é o mes mo que deu ori- 

gem a re gi mes e lí de res au to ri tá ri os no pas sa do.
Acres cen tou: “O ódio é re sul ta do da ne ga ção da

po lí ti ca. Po lí ti co não pres ta, é is so, é aqui lo.
As sim nas ceu Hi tler, as sim nas ceu o fas cis mo
e as sim nas ceu o Bol so na ro”. Lu la não se rá

can di da to em 2022, mas sim ca bo-elei to ral de
Flá vio Di no ou de Had dad.

Com 74 anos, Lu la dis se que, não pre ten de mais
ser can di da to. So bre Ci ro Go mes, avi sou: “Ele
de ci diu que quer o vo to de quem odeia o PT.
Que vá com Deus. Se for pos sí vel cons truir um

pro je to pra re con quis tar a de mo cra cia, es ta mos
jun tos”.

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
Othe li no Ne to co me mo rou, no twit ter, a pri são de dois
ex tre mis tas de di rei ta em con do mí nio de lu xo, em Bra sí- 
lia, por ame a ças de mor te, na in ter net, con tra juí zes,
mem bros do MP e mi nis tros do STF.

“Mui to bem. Im por tan te pren der, pro ces sar e ten tar
che gar aos com par sas”, de fen deu Othe li no. Os po li ci ais
en con tra ram ma te ri ais re la ci o na dos às ame a ças e car- 
ta zes com o no me de “Co man do da In ter ven ção”. “O
Bra sil che gou a um pon to on de não é mais pos sí vel re- 
sol ver os pro ble mas atra vés da ra zão e do bom sen so”,
diz o avi so.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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Os progressos na prevenção da extinção de espécies ameaçadas têm sido lentos e com
isso novas doenças podem ser mais facilmente propagadas

ONU

Desmatamento pode
causar pandemias

U
m in for me pu bli ca do pe la 
ONU e pe la FAO so bre o sta- 
tus das flo res tas no mun do 
não dei xa dú vi das: o des- 

ma ta men to con ti nua a uma ta xa alar- 
man te. As en ti da des es ti mam ain da 
que a per da de co ber tu ra flo res tal po- 
de es tar re la ci o na da com o avan ço de 
no vas do en ças, in clu si ve a co vid-19.

“A mai o ria das no vas do en ças in- 
fec ci o sas que afe tam os se res hu ma- 
nos, in cluin do o ví rus SRA-CoV2 que 
cau sou a atu al pan de mia de co vid-19, 
são zo o nó ti cas e seu sur gi men to po de 
es tar li ga do à per da de ha bi tat de vi do 
à mu dan ça de área flo res tal e à ex pan- 
são das po pu la ções hu ma nas em áre- 
as flo res tais, o que au men ta a ex po si- 
ção hu ma na à vi da sel va gem”, aler- 
tam as en ti da des.

Des de 1990, es ti ma-se que cer ca de 
420 mi lhões de hec ta res de flo res ta te- 
nham si do per di dos por meio da con- 
ver são pa ra ou tros usos da ter ra. En tre 
2015 e 2020, a ta xa de des ma ta men to 
foi es ti ma da em 10 mi lhões de hec ta- 
res por ano, con tra 16 mi lhões de hec- 
ta res por ano.

Áfri ca e Amé ri ca La ti na li de ra ram 
es sa des trui ção. No ca so la ti no-ame- 
ri ca no, o des ma ta men to che ga a 2,5 
mi lhões de hec ta res por ano. Ho je, o 
Bra sil tem 12% da co ber tu ra flo res tal 
do mun do.

De acor do com a ONU, a área de 
flo res ta pri má ria no mun do di mi nuiu 
em mais de 80 mi lhões de hec ta res 
des de 1990. Mais de 100 mi lhões de 
hec ta res de flo res tas são afe ta dos por 
in cên di os flo res tais, pra gas, do en ças, 
se cas de es pé ci es in va so ras e even tos 
cli má ti cos ad ver sos. Em seu in for me,

NOVAS EPIDEMIAS PODEM ESTAR ASSOCIADAS AO DESMATAMENTO

o Bra sil é ci ta do co mo um dos ca sos 
de in cên di os flo res tais pre o cu pan tes.

A ex pan são agrí co la con ti nua sen- 
do o prin ci pal mo tor do des ma ta- 
men to e da per da da bi o di ver si da de 
flo res tal. “A agri cul tu ra co mer ci al em 
lar ga es ca la (prin ci pal men te a pe cuá- 
ria e o cul ti vo de so ja e óleo de pal ma) 
foi res pon sá vel por 40% do des ma ta- 
men to tro pi cal en tre 2000 e 2010, e a 
agri cul tu ra de sub sis tên cia lo cal por 
mais 33 por cen to”, in di cam a FAO e a 
ONU.

Se gun do as en ti da des, a per da lí- 
qui da de área flo res tal di mi nuiu subs- 
tan ci al men te des de 1990, mas o mun- 
do não es tá no ca mi nho cer to pa ra 
cum prir a me ta do Pla no Es tra té gi co 
das Na ções Uni das pa ra Flo res tas de 

au men tar a área flo res tal em 3% até 
2030. “En quan to o des ma ta men to es- 
tá ocor ren do em al gu mas áre as, no vas 
flo res tas es tão sen do es ta be le ci das 
atra vés da ex pan são na tu ral ou de es-
for ços de li be ra dos em ou tras”, in di-
cou. Na Eu ro pa e Ásia, há uma ex pan- 
são da co ber tu ra flo res tal.

“Co mo re sul ta do, a per da lí qui da 
de área flo res tal é me nor do que a ta xa 
de des ma ta men to e tam bém es tá di- 
mi nuin do: De 7,8 mi lhões de hec ta res 
por ano nos anos 90 pa ra 4,7 mi lhões 
de hec ta res por ano du ran te 2010- 
2020. Em ter mos ab so lu tos, a área flo-
res tal glo bal di mi nuiu em 178 mi lhões 
de hec ta res en tre 1990 e 2020, uma 
área apro xi ma da men te do ta ma nho 
da Lí bia”, apon ta ram.

ESTUDO

Cloroquina aumenta risco de doença cardíaca e morte

O USO DA CLOROQUINA E DA HIDROXICLOROQUINA TEM CAUSADO POLÊMICA

A re vis ta bri tâ ni ca The Lan cet, pu- 
bli ca ção ci en tí fi ca so bre me di ci na, di- 
vul gou es tu do que ates ta que o uso da
hi dro xi clo ro qui na e da clo ro qui na é
ine fi caz no tra ta men to da CO VID-19,
sem ne nhum be ne fí cio. A pes qui sa
abar ca 96 mil pa ci en tes e, pe lo con- 
trá rio do que al guns pro pa gam, es cla- 
re ce que não há me lho ra no qua dro
de saú de de pes so as com a do en ça, e
ain da exis te um ris co mai or de da nos
ao co ra ção e mor te, no tem po de in- 
ter na ção pe la in fec ção. Tra ta-se do
mai or le van ta men to, até o mo men to,
que tra ta da re la ção en tre o Sars CoV-2
e o uso da subs tân cia.

Fo ram acom pa nha dos 96.032 pes- 
so as hos pi ta li za das, com mé dia de
ida de de 53,8 anos, sen do 46,3% do
se xo fe mi ni no. A pes qui sa reú ne pa ci- 
en tes de 671 hos pi tais em seis con ti- 
nen tes, e 14.888 de les re ce be ram qua- 
tro es pé ci es de te ra pia dis tin tas com a
clo ro qui na e a hi dro xi clo ro qui na. As
in ter na ções acon te ce ram en tre 20 de
de zem bro pas sa do e o úl ti mo dia 14
de abril.

Os es pe ci a lis tas ana li sa ram la do a
la do os re sul ta dos de 1.868 in di ví du os
que re ce be ram so men te clo ro qui na,
3.016 em quem foi mi nis tra da a com- 
bi na ção en tre clo ro qui na e ma cró li- 

dos (um ti po de an ti bió ti co), e ou tras
6.221 pes so as que to ma ram hi dro xi- 
clo ro qui na e má cro li dos. Os pa ci en- 
tes que não to ma ram os me di ca men- 
tos, cha ma do gru po de con tro le, ba se
pa ra com pa ra ção, é com pos to por
81.144 in fec ta dos.

Ao fim da afe ri ção, fi cou cons ta ta- 
do que 1 a ca da 11 pa ci en tes do gru po
de con tro le aca bou mor ren do – 7.530
pes so as, o cor res pon den te a 9,3% do
to tal. Den tre os re sul ta dos, tam bém a
ve ri fi ca ção de que, pa ra os do en tes
que usa ram ape nas clo ro qui na ou hi- 
dro xi clo ro qui na, apro xi ma da men te 1
a ca da 6 fa le ce ram – 307 pa ci en tes
usa ram a clo ro qui na (16,4%) e 543 a
hi dro xi clo ro qui na (18%). En tre as
pes so as que re ce be ram clo ro qui na ou
hi dro xi clo ro qui na as so ci a das a ma- 
cró li dos, uma mé dia de óbi to en tre 1 a
ca da 5 pes so as do en tes – quan to à
apli ca ção da clo ro qui na com an ti bió- 
ti co, acon te ce ram 839 mor tes (22,2%),
e, pa ra quem foi tra ta do com a hi dro- 
xi clo ro qui na com bi na da com o an ti- 
bió ti co, es se da do fi ca em 1.479 mor- 
tes (23,8%). Os ci en tis tas pu de ram
ain da ob ser var que os in di ví du os que
re ce be ram as subs tân ci as ma ni fes ta- 
ram chan ce mai or de apre sen tar ar rit- 
mia car día ca. Nes sa si tu a ção, a pre va- 

lên cia é en tre pa ci en tes que to ma ram
hi dro xi clo ro qui na com an ti bió ti cos –
8%, o que sig ni fi ca 502 pes so as en tre
um gru po to tal de 6.221. Pa ra os pa ci-
en tes do gru po de con tro le, em quem
não foi mi nis tra do o re mé dio, es se pa-
ta mar fi cou em 0,3%. Al guns fa to res
po dem re fle tir na con clu são da pes- 
qui sa, por tan to os au to res não apli ca-
ram da dos so bre ida de, ra ça, ín di ce de
mas sa cor po ral e ou tras con di ções,
co mo, por exem plo, do en ças car día- 
cas, pul mo na res, ou di a be tes. O uso
da clo ro qui na e da hi dro xi clo ro qui na
tem cau sa do po lê mi ca, com in for ma- 
ções, por ve zes, de sen con tra das. Nes- 
sa se ma na, a Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de (OMS) já ha via fa la do so bre
seus efei tos co la te rais, ao pas so da
ine fi ci ên cia pa ra tra tar a CO VID-19.
Es sa pes qui sa pu bli ca da na re vis ta do
Rei no Uni do é pi o nei ra no sen ti do de
apre sen tar evi dên ci as ro bus tas so bre
a ine fi cá cia da clo ro qui na ou hi dro xi- 
clo ro qui na no tra ta men to da do en ça
cau sa da pe lo co ro na ví rus, com com- 
pro va ções es ta tís ti cas. No en tan to,
ain da as sim, os pro fis si o nais rei te ram
a im por tân cia da re a li za ção de mais
pes qui sas in ter na ci o nais pa ra cor ro- 
bo rar os re sul ta dos, em um aná li se
de fi ni ti va.

1- Es ta be le ça e cum pra uma ro ti na

2- Crie gru pos mo ti va ci o nais de ami gos e fa mi li a res

3- Não fi que de pi ja ma o dia to do

4- Te nha mo men tos de pau sa

5- Não se ja um re fém das no tí ci as

6- Fa ça com pras sau dá veis

QUA REN TE NA

Di cas de há bi tos
pa ra man ter a di e ta

A qua ren te na mu dou com ple ta men te a ro ti na das
pes so as, mas é im por tan te re to mar as ré de as da si tu a- 
ção. Es pe ci al men te no que diz res pei to a saú de. O nu tri- 
ci o nis ta Ha rol do Lor del lo deu al gu mas di cas im por tan- 
tes pa ra vo cê man ter o equi lí brio.

 
Em mo men tos de de sâ ni mo e bai xa mo ti va ção, a dis- 

ci pli na de ve pre va le cer. De ter mi ne ho rá ri os pa ra exe cu- 
tar ca da ati vi da de ao lon go do seu dia e in clua os ho rá ri- 
os pa ra ali men ta ção e exer cí ci os.

 
Se vo cê não con se gue se mo ti var so zi nha(o) cri ar

com pro mis so com ou tras pes so as po de ser fa tor de ter- 
mi nan te pa ra te dar a dis po si ção que vo cê tan to pre ci sa
ago ra. Crie de sa fi os cur tos en tre os par ti ci pan tes (ex: 10
di as de car dio na es ca da), e sem pre que uma me ta for
atin gi da, es ta be le ça lo go a pró xi ma.

 
Uma das pri mei ras coi sas que vo cê de ve fa zer é ar ran- 

car o pi ja ma as sim que acor dar. Is so vai aju dar o seu cé- 
re bro a en ten der que o dia co me çou de ver da de, e que
não é um dia de fol ga ou da pre gui ça. Por is so, acor de,
to me um ba nho e co lo que uma rou pa con for tá vel. Se es- 
ti ver de ho me-of fi ce su gi ro que se vis ta exa ta men te co- 
mo se es ti ves se in do ao tra ba lho. Eu mes mo pas so até
per fu me nos di as em que te nho aten di men to on-li ne, rs.
Mas na da de pi ja ma.

 
Es se mo men to é mui to no vo, e sur giu mui to rá pi do,

mu dan do nos sa vi da da noi te pa ra o dia. E se vo cê mo ra
so zi nha(o) ou acom pa nha da(o) é mui to im por tan te que
te nha os seus mo men tos de pa ra da, de qui e tu de. As sim
vo cê vai or ga ni zar me lhor as idei as e os sen ti men tos, e
vai li dar mui to me lhor com to das es sas mu dan ças. Por
is so, se pa re ao me nos 30min do seu dia pa ra fi car só, em
um am bi en te tran qui lo e acon che gan te, fa zen do coi sas
que gos ta co mo ler um li vro, ou vir uma mú si ca, ver o
epi só dio da que la sé rie que vo cê cur te, ou até mes mo em
si lên cio, sem fa zer na da. O im por tan te é ter um tem po
só pa ra vo cê.

 
É cla ro que é pre ci so es tar in for ma da(o) so bre os

acon te ci men tos e o de sen ro lar des sa do en ça tan to aqui
no Bra sil co mo no mun do. Mas vo cê tem que con cor dar
que os te le jor nais tem tra ta do as in for ma ções de for ma
ape la ti va pa ra cap tu rar a sua au di ên cia, e que is so tem
te afe ta do mui to e con tri buí do pa ra que vo cê não se sin- 
ta bem com tu do is so.

Ou tro pon to é que vo cê não pre ci sa ver to dos os te le- 
jor nais pa ra se in for mar. Bas ta um. Por is so, es co lha
ape nas um ho rá rio no dia pa ra ter aces so as no tí ci as. As- 
sim o im pac to de las so bre vo cê se rá mui to me nor. Eu
mes mo só te nho vis to te le jor nais uma vez por se ma na, e
is so tem me aju da do bas tan te.

 
De na da adi an te cui dar das emo ções, do so no e pra ti- 

car exer cí ci os se a sua ali men ta ção não ti ver qua li da de e
equi lí brio. E o pe ri go co me ça no su per mer ca do. Afi nal,
se não ti ver na dis pen sa a gen te pen sa du as ve zes an tes
de co mer, não é mes mo?

Por is so bus que re a li zar a com pra de ali men tos sau- 
dá veis. Se vo cê ti ver em ca sa aque le cho co la te, bis coi to
ou la ta de lei te con den sa do, é cla ro que vo cê vai tra tar de
co mer ou trans for mar is so nu ma de li ci o sa (e pe ri go sa)
so bre me sa.

Ago ra, se a von ta de aper tar mui to, se per mi ta. Vo cê
tam bém é fi lha(o) de Deus, e nes se mo men to me re ce
um pou co de au to-com pai xão. Só não vá con fun dir
com pai xão com ir res pon sa bi li da de ali men tar, viu?

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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Ikigai: É possível encontrar 
oportunidade em meio ao caos?

MARCELO  PIMENTA

 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

 

Em tempos de pandemia, em meio à qua-
rentena, negócios e pessoas foram obrigadas a 
repensar suas rotinas e seus relacionamentos 
com familiares, amigos e com o mundo.

No ambiente de negócios, as práticas vol-
tadas para a otimização de recursos se tornou 
a grande moeda de valor: todas as empresas e 
segmentos foram obrigados a inovar, e de ma-
neira rápida.

No ambiente familiar e individual, os rela-
cionamentos também estão passando por um 
processo de profunda transformação. O espaço 
habitável, o olho no olho e a convivência diária 
também ganharam novos contornos.

Segundo o professor da ESPM-SP, e especialista 
em inovação e criatividade, Marcelo Pimenta, as 
mudanças bruscas na vida das pessoas permitiu 
a reflexão sobre seu modo de vida. Isso porque 
o distanciamento – não só das pessoas, mas do 
modo antes considerado “normal”, fez com que 
muitos se questionassem sobre a realização ple-
na em todos os aspectos da sua vivência.

“Estamos falando sobre o processo de trans-
formação do centro de geração de valor do in-
divíduo. Podemos analisar por pesquisas, que 
o trabalho se transformou ao longo dos anos, 
mas, certamente, o cenário que estamos viven-
do, é bem diferente de todos os outros. O futuro 

nos aponta a inevitável necessidade de transfor-
mações profundas na maneira às quais fazemos 
escolhas, e isso, não vai demorar a acontecer”, 
explica o especialista.

Os estudos de Marcelo Pimenta apontam 
para uma necessidade urgente e emergente de 
se encontrar novos sentidos para velhas neces-
sidades. Para ele, encontrar o equilíbrio entre 
o que se ama, o que o mundo precisa, o que se 
gosta de fazer e a demanda gerada pelos clientes 
(e o quanto estão dispostos a pagar), pode ser 
a chave para o início de uma nova caminhada.

As provocações do estudioso tem como base 
a filosofia japonesa para uma vida mais feliz 
chamada Ikigai.

“Nesse momento é preciso que as pessoas se 
conectem com aquilo gostam de fazer, com o 
que mundo precisa e a necessidade de se rein-
ventar para ganhar dinheiro, já que as oportu-
nidades de emprego também passam por uma 
drástica transição”, explica.

A filosofia Ikigai é composta por quatro cír-
culos que se sobrepõem que são: o que eu amo 
fazer, o que eu posso fazer bem, o que eu posso 
ser pago para fazer, e o que o mundo precisa.

Ele enfatiza que o IKIGAI tem em seu centro 
o propósito único e individual de cada profis-

sional que, obrigatoriamente, precisará alinhar 
suas aspirações pessoais e profissionais, seus 
valores e oportunidades de trabalho e negócios.

“Quando o trabalho é motivado por um pro-
pósito e há alinhamentos entre os valores indi-
viduais e os valores de uma organização, a satis-
fação e o processo produtivos são amplificados, 
o que beneficia todos envolvidos. E isso é muito 
importante, pois, podemos afirmar que vive-
remos outro mundo pós coronavirus”, afirma.

Estudos estão compilados em guia – Todos 
os estudos e reflexões estão explicados de for-
ma didática no “Guia da Mentalidade Ikigai”, 
criado pelo professor Marcelo Pimenta, com o 
objetivo de auxiliar os profissionais e empresas 
nesta transição ocorridas na atualidade.

No material á um compilado de anos de es-
tudos do professor, e é possível baixar uma ver-
são gratuita até o final deste mês de maio. Após 
esse período, o download estará disponível para 
acesso com valor simbólico de R$29,90.

O professor também já preparou um curso 
com a temática, cujas inscrições estarão aber-
tas no segundo semestre do ano.

O link para baixar o guia gratuito é https://
marcelo.pimenta.com.br/guia-da-mentalida-
de-ikigai/

Acesse vídeos, podcasts e outros artigos em 
http://marcelo.pimenta.com.br

Professor da ESPM compila 15 anos de estudo em guia gratuito para orientar profissionais para o pós-coronavírus
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Com as mudanças de comportamento e consumo decorrentes da pandemia, alguns
nichos chegam a ter demanda maior do que antes. Veja algumas ideias para você

QUARENTENA

6 negócios para
começar em casa

A
brir um ne gó cio em ca sa já 
era uma op ção atra ti va pa ra 
mui tos em pre en de do res an- 
tes mes mo da qua ren te na. 

Com ela, o for ma to se tor nou es sen ci- 
al pa ra ain da mais pes so as – se ja pe la 
bus ca por fle xi bi li da de pa ra cui dar 
dos fi lhos ou pe la ge ra ção de ren da 
por quem per deu o em pre go ou te ve o 
sa lá rio re du zi do.

Vá ri os seg men tos per mi tem co me- 
çar um ne gó cio em ca sa e sem um 
gran de in ves ti men to. Com as mu dan- 
ças de com por ta men to e con su mo 
de cor ren tes da pan de mia, al guns ni- 
chos che gam a ter de man da mai or do 
que an tes. “O co ro na ví rus es tá mu- 
dan do o mer ca do, mas não o pa rou. 
Exis te es pa ço pa ra to do mun do”, diz a 
con sul to ra do Se brae-SP Fer nan da 
Bu e no.

Se gun do ela, o pri mei ro pas so a ser 
to ma do por quem pen sa em abrir um 
ne gó cio no for ma to é ava li ar su as ha- 
bi li da des. Quem não tem ex pe ri ên cia 
em ne nhu ma área ain da po de re cor- 
rer às ven das de pro du tos de ou tras 
mar cas. Ve ja abai xo al gu mas idei as 
pa ra co me çar um ne gó cio em ca sa:

Ali men ta ção – A con sul to ra diz 
que o se tor de ali men ta ção é o mais 
atra ti vo nes te mo men to. Is so por que 
quem aten de por delivery tem a chan- 
ce de con tem plar uma de man da mai- 
or por co mi da pa ra con su mir em ca- 
sa. “A ali men ta ção fo ra do lar sem pre 
foi mui to re le van te, prin ci pal men te 
nos gran des cen tros. Ago ra, mes mo

A PRODUÇÃO DE ARTESANTO PODE SER UM NICHO A SER INVESTIDO EM HOME OFFICE

tra ba lhan do em ca sa, mui tos con ti- 
nu am com o há bi to de pe dir co mi da”.

A de man da in clui des de re fei ções 
pa ra o dia a dia, co mo mar mi tas, até 
bo los, do ces e sal ga dos pa ra oca siões 
di fe ren tes. Além de se guir bo as prá ti- 
cas de se gu ran ça e hi gi e ne, quem 
apos tar no seg men to de ve dei xar cla- 
ro aos po ten ci ais cli en tes que es sas 
me di das es tão sen do to ma das.

Ar te sa na to – Quem gos ta de con- 
fec ci o nar, pin tar, bor dar ou pro du zir 
ou tros ti pos de ar te sa na to po de co- 
me çar a ven der os pro du tos pa ra ga- 
nhar di nhei ro. “As pes so as gos tam e 

con ti nu am com o há bi to de com prar 
pa ra si ou pa ra dar de pre sen te”, diz a 
con sul to ra. A re co men da ção de la é 
ini ci ar a di vul ga ção en tre os co nhe ci-
dos e no seu pró prio bair ro, en tre gan- 
do os itens em ca sa sob en co men da. 
Se as ven das ala van ca rem, um se gun- 
do pas so po de ser re cor rer a um mar- 
ket pla ce pa ra aten der ou tras re giões e 
ci da des. O What sApp e as re des so ci-
ais, co mo Fa ce bo ok e Ins ta gram, aju- 
dam na di vul ga ção dos pro du tos e 
ofe re cem a chan ce de im pul si o nar 
pu bli ca ções com bai xo in ves ti men to.

Cursos por meio da
internet é uma saída

COMÉRCIO VIRTUAL PODE TRAZER  POSSIBILIDADES DE GANHO

Cur sos e con teú dos on li ne – Com mais pes so as em
ca sa, cres ce a de man da por cur sos e ca pa ci ta ções ofe re- 
ci das di gi tal men te. A ten dên cia traz opor tu ni da des pa ra
quem tem al gu ma ha bi li da de que po de ser en si na da –
co mo idi o mas, ins tru men tos mu si cais ou gas tro no mia.
As au las po dem ser ofe re ci das por vi de o cha ma da ou
gra va das em for ma de cur so. Ou tra pos si bi li da de é ofe- 
re cer au las de re for ço a cri an ças e ado les cen tes que es- 
tão es tu dan do em ca sa. “Es sa área abre um le que gi gan- 
te de pos si bi li da des”, apon ta a con sul to ra.

En tre te ni men to pa ra os pe que nos  – O en si no em
ca sa é só um dos de sa fi os de quem es tá com os fi lhos em
qua ren te na. En tre ter os pe que nos sem sair de ca sa tam- 
bém exi ge cri a ti vi da de e dis po si ção – o que ge ra mais
opor tu ni da des pa ra quem quer em pre en der. As pos si bi- 
li da des va ri am da ofer ta de con ta ções de his tó ri as por
meio de ví deo aos kits com brin que dos e ati vi da des. “É
pos sí vel fa zer uma pla ta for ma ou dar al gum ti po de au- 
la, di nâ mi ca ou brin ca dei ra pa ra elas se en tre te rem so- 
zi nhas ou pa ra os pais fa ze rem com as cri an ças”, apon ta
Bu e no.

Con ser tos, re for mas e ser vi ços em ge ral – Com a cri- 
se, a ten dên cia é que mais pes so as pre fi ram con ser tar os
seus bens em vez de com prar no vos. A con sul to ria diz
que quem tem ha bi li da des com ma nu ten ções au to mo- 
ti vas, con ser to de rou pas ou si mi la res po de co me çar a
di vul gar o ser vi ço em sua re gião.

Ven das – Ou tra for ma de em pre en der em ca sa en vol- 
ve a ven da de pro du tos de ou tras em pre sas e mar cas.
Bu e no apon ta que Mi cro em pre en de do res In di vi du ais
(MEI) po dem se ca das trar co mo re ven de do res de re des
es pe ci a li za das em cos mé ti cos, rou pas, lin ge ri es e ou- 
tros pro du tos. Ela diz que há des de em pre sas que exi- 
gem um in ves ti men to ini ci al até as que per mi tem co- 
me çar as ven das sem ne nhum cus to. Sen do as sim, a di- 
ca é ava li ar as con di ções ofe re ci das e o que ca da um tem
pa ra in ves tir.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio

é jornalista, especialista 
em invocação e criativida-
de, professor, consultor e 
palestrante.

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO
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EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

O sommelier Afrânio Freitas está constantemente realizando degustações on line com seu grupo de clientes e amigos
nestes dias de isolamento social por meio do aplicativo Zoom

Sommelier lista os vinhos mais
procurados nesta quarentena

Num mo men to on de a pro cu ra pe lo delivery acon te ce to da ho ra em qua se to dos os seg men tos, não se ria
di fe ren te no mer ca do de be bi das. Um des ta que, é o vi nho, cu jo con su mo já era vi si vel men te mai or mes mo

an tes da pan de mia, e que, nes tes tem pos de iso la men to, só cres ce. Pa ra o som me li er Afrâ nio Frei tas, que co- 
man da es se se tor nas lo jas do Em pó rio Fri bal, o fa to é po si ti vo, pois o apre ci a dor que só be bia no fim de se- 
ma na ago ra já es tá usan do o vi nho co mo ali men to: “o vi nho pas sou a acom pa nhá-lo em to das su as re fei- 
ções”. A pro cu ra mai or ago ra é pe los por tu gue ses que es tão ofe re cen do uma gran de ofer ta dos fa mo sos

“BB”(Bom e Ba ra to). Em se gun do lu gar, vêm os ar gen ti nos dis pu tan do o pó dio com os chi le nos. Afrâ nio en- 
fa ti za, en tre tan to, que nas oca siões es pe ci ais os ita li a nos com seus Ba ro los e Bru nel los, os fran ce ses com
Bor de aux e Bour gog ne mar cam uma for te pre sen ça. E qual se ria o per fil do con su mi dor de vi nhos em São
Luís? Pa ra o re no ma do som me li er, con so mem vi nho aque les que gos tam de vi a jar, os adul tos com mais de

40 anos, mé di cos, ad vo ga dos e en ge nhei ros. “Mas não po de mos es que cer que ago ra o jo vem em pre sá rio es- 
tá se den to de co nhe ci men to pe lo vi nho. As mu lhe res ho je já acom pa nham bem seus com pa nhei ros na ho ra

da en can ta do ra be bi da”, com ple ta. Nes te pe río do em que to dos se co nec tam por meio das li ves, é for te a
pre sen ça de enó lo gos, pro du to res e som me li ers ca da um de gus tan do, e, apre sen tan do seu vi nho. Na dei xa,

Afrâ nio lis ta aqui al guns dos vi nhos mais ven di dos nes ta qua ren te na com os res pec ti vos pre ços.

Portugal R$ 119,00/ Portugal R$ 69,00/ Portugal R$ 59,90

Italia R$ 59,00/ Chileno branco R$ 127,90/ Espumante nacional R$ 60,00

Para a modelo Jessica
Lopes, sexo e isolamento

não combinam
A mo de lo Jes si ca Lo pes de sa ba fou so bre não ter cli ma em uma noi te

de se xo em sua lua de mel. A bo ni to na foi o as sun to da in ter net ao di vul- 
gar o seu ca sa men to re a li za do por vi de o con fe rên cia, por cau sa do iso la- 
men to pa ra se pro te ger do co ro na ví rus. Ela con tou que a pan de mia vem
atra pa lhan do a sua ro ti na de ca sa da, in clu si ve a sua in ti mi da de. “O iso la- 

men to não co la bo ra pa ra uma vi da se xu al ati va. Se xo e iso la men to não
com bi nam”, dis se ela. De vi do a si tu a ção do mun do, Jes si ca te ve que abrir
mão da tra di ci o nal vi a gem de lua de mel de pois do ca só rio, e dis se es tar

en fren tan do pro ble mas no re la ci o na men to. “A ro ti na não é mais tran qui- 
la, es ta mos re féns do me do de con trair a do en ça o tem po to do”.

Jes si ca es tá mo ran do no Rei no Uni do com o ma ri do e no país, a qua ren te- 
na foi es ten di da até 1º de ju nho. A mo de lo se ca sou por vi de o con fe rên cia
no dia 15 de abril e com ple tou um pou co mais de um mês de ca sa da. “Es- 
ta mos no iní cio, acho que é uma fa se do re la ci o na men to que va mos su- 

pe rar. Jun tar as es co vas de den tes é uma ação que vem com um pa co te de
res pon sa bi li da des, o pri mei ro ano é sem pre di fí cil, mas de pois des sa fa se

de adap ta ção, tu do me lho ra”, dis se ela.

 “Estamos no início, acho que é uma fase do relacionamento que vamos superar.
Juntar as escovas de dentes é uma ação que vem com um pacote de
responsabilidades, o primeiro ano é sempre difícil, mas depois dessa fase de
adaptação, tudo melhora”, disse a modelo.

A jornalista e especialista em gestão de reputação Adriana Vieira é a convidada da
CDL São Luís para a live sobre Comunicação x Crise nesta terça-feira, 26.

A Comunicação sempre foi importante para marcas e empresas, e é ainda mais
relevante e vital em tempos de crise. Por isso, não poderia ser mais oportuna a
iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís, que promoverá o debate
sobre Comunicação x Crise em sua próxima live semanal. O que fazer e o que não
fazer quando o tema é a comunicação de marcas, empresas e profissionais e como
usar a comunicação para minimizar os impactos da crise causada pela pandemia
da Covid19.

A entrevistada da Live CDL nessa terça-feira, 26, às 11h, é a jornalista, especialista
em relações públicas e comunicação empresarial Adriana Vieira, da InterMídia
Comunicação Integrada. Com o tema “Comunicação para Vencer a Crise e Lucrar”
ela vai dar dicas de como usar a comunicação para se manter relevante e próximo
de clientes e do mercado, e consequentemente lucrar por se tornar uma marca mais
forte e mais admirada. Especialista em gestão de imagem e reputação, ela vai
comentar também os maiores erros de comunicação e como gerenciar crises de
imagens em redes sociais. Para assistir e participar, basta acessar o perfil da CDL no
instagram: @cdlsaoluis.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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Estoques não suprem a demanda e hospitais e centros de coleta aguardam que mais
voluntários se sensibilizem para doar durante a pandemia do novo coronavírus

DOAÇÃO

Bancos de sangue e de
leite em estado crítico
PATRÍCIA CUNHA

S
an gue e lei te ma ter no são dois 
com po nen tes es sen ci ais pa ra 
a vi da do ser hu ma no. E pa ra 
quem es tá em um lei to de hos- 

pi tal, ne ces si tan do de um ou ou tro 
pa ra vi ver, che ga a ser de ses pe ra dor 
sa ber que po de es tar em fal ta. No Ma- 
ra nhão, os ban cos de lei te e os he mo- 
cen tros ope ram em es ta do crí ti co, si- 
tu a ção que se agra vou ain da mais em 
fun ção das me di das de dis tan ci a men- 
to im pos tas pe la pan de mia do no vo 
co ro na ví rus.

No ca so das do a ções de san gue, a 
ne ces si da de diá ria pa ra aten der a de- 
man da, se gun do Ana Pe nha, As sis- 
ten te So ci al do Cen tro de He ma to lo- 
gia e He mo te ra pia do Ma ra nhão (He- 
mo mar), é de 200 bol sas, mas atu al- 
men te, a mé dia co le ta da é de 100, 
quan do é um dia con si de ra do po si ti- 
vo, uma que da de 50%. Pa ra o He mo- 
mar ter um es to que mí ni mo su fi ci en- 
te pa ra aten der por três di as, se ri am 
ne ces sá ri as 270 bol sas no es to que, 
sen do 243 po si ti vas e 27 ne ga ti vas. “O 
He mo mar tra ba lha con vo can do os 
do a do res, mas de 10 que cha ma mos, 
ape nas 2 ou 3 apa re cem. As pes so as 
es tão com me do de sair por con ta da 
pan de mia, e tam bém tem mui ta gen- 
te do en te, en tão o que po de mos di zer 
é que es ta mos em es ta do crí ti co”, co- 
men ta Ana Pe nha.

Pa ra o dia 4 de ju nho es tá pre vis ta 
uma co le ta ex ter na na área do Ma teus 
da Coha ma, com o ob je ti vo de au- 
men tar as do a ções. “O He mo mar 
aten de a to do o es ta do. Em bo ra ha ja 7 
he mo nú cle os, eles tam bém es tão em 
si tu a ção crí ti ca. Aten de mos a pa ci en- 
tes  on co ló gi cos, com do en ças crô ni-

PARA O DIA 4 DE JUNHO ESTÁ PREVISTA UMA COLETA EXTERNA EM SÃO LUÍS

cas, pa ci en tes com Co vid-19, en tão a 
do a ção é im por tan te pa ra sal var vi das 
e na atu al si tu a ção não es ta mos con- 
se guin do aten der a to dos os pe di dos”, 
ava lia Ana Pe nha.

Por con ta da pan de mia, al gu mas 
me di das de se gu ran ça fo ram ado ta- 
das pa ra ga ran tir ain da mais a saú de 
dos do a do res, co mo por exem plo, a 
dis tân cia en tre as ca dei ras de do a ção 
e as da re cep ção, res pei tan do o dis- 
tan ci a men to mí ni mo de um me tro e 
meio pa ra evi tar con ta to en tre as pes- 
so as. Tam bém o cui da do com a as sep- 
sia es tá mais ri go ro so e to dos os ma te- 
ri ais uti li za dos são des car tá veis pa ra 
evi tar a con ta mi na ção.

Sai ba mais – Den tre os cri té ri os 
pa ra do ar san gue es tão: Es tar bem de 
saú de;  Pe sar aci ma de 50 qui los; Es tar 

bem ali men ta do no dia da do a ção; 
Não in ge rir ali men tos gor du ro sos nas 
ho ras que an te ce dem a do a ção; Não 
in ge rir be bi da al coó li ca no dia an te ri- 
or à do a ção; Es tar acom pa nha do por 
um res pon sá vel le gal, ca so te nha 16 
ou 17 anos; Le var do cu men to ofi ci al 
com fo to.

Os in te res sa dos na co le ta ex ter na 
po dem so li ci tar o agen da men to pa ra 
a Co or de na ção de Co le ta Ex ter na, por 
meio dos te le fo nes  (98) 3216-1134 ou 
pe lo What sApp (98) 9162-3334. Atu al- 
men te, o cen tro es tá fun ci o nan do de 
se gun da a sex ta-fei ra das 7h30 às 17h, 
e aos sá ba dos das 7h30 às 12h. Além 
da uni da de na Jor doa, os he mo nú cle- 
os es tão si tu a dos nas ci da des de Im- 
pe ra triz, Bal sas, Co dó, Ca xi as, San tas 
Inês, Pi nhei ro e Pe drei ras.

Volume de leite humano também é insuficiente

Nos ban cos de lei te hu ma no a si tu- 
a ção não é tão di fe ren te quan tos os
cen tros de he ma to lo gia. No dia 19 de
maio foi o dia na ci o nal do lei te hu ma- 
no, e em to do o Bra sil es tá sen do um
mo men to atí pi co. Por is so, o in cen ti- 
vo pa ra no vas do a do ras.  Nos ban cos
de lei te da ca pi tal foi pre ci so fa zer
uma ade qua ção pa ra que as do a ções
não pa ras sem.

A co or de na do ra do Ban co de Lei te
Hu ma no do Ban co de Lei te Hu ma no
do HU-UF MA, Fe li ci a na San tos, co- 
men tou que “nun ca es ti ve mos nu ma
si tu a ção tão de sa fi a do ra co mo es ta
que es ta mos vi ven do, de re co men da- 
ção de res guar do so ci al. Mas não po- 
de mos des con si de rar aque les que ne- 
ces si tam da nos sa so li da ri e da de, co- 
mo os re cém-nas ci dos, pre ma tu ros,
in ter na dos na UTI, que fa zem par te
des se gru po de ex tre ma vul ne ra bi li- 
da de e ne ces si tam do lei te pa ra sua
so bre vi vên cia”.

O lei te co le ta do é des ti na do pa ra as
cri an ças in ter na das no Ser vi ço de Ne- 
o na to lo gia, que con ta ho je com 20 lei- 
tos (UTI Neo) e 22 lei tos de Uni da de
In ter me diá ria. São ne ces sá ri os, pa ra
aten der a de man da da UTI ne o na tal
do Ma ter no In fan til, 5 li tros de lei te
hu ma no por dia, mas nem to do dia se

con se gue es sa quan tia. O dia de quar- 
ta-fei ra foi uma ale gria por te rem con- 
se gui do re ce ber 7 li tros ape nas pe la
ma nhã. Há di as, por exem plo, que são
re ce bi dos 420ml. Mas to da go ta im- 
por ta. Ca da po te de lei te hu ma no po- 
de aju dar até 10 re cém-nas ci dos.

Pa ra ser do a do ra de lei te não ne- 
ces sa ri a men te a do a do ra pre ci sa ir ao
hos pi tal. Se gun do a en fer mei ra do
Ban co de Lei te Hu ma no do HU-UF- 
MA, Li a ne So a res, a mai o ria das do a- 
do ras são de do mi cí lio. “Nós va mos às
ca sas de las bus car a co le ta. O que mu- 
dou é que an tes a gen te en tra va na ca- 
sa da do a do ra, ex pli ca va o pro ce di- 
men to, fa zia a co le ta jun to com ela,
pa ra não ha ver ne nhum ti po de er ro,
pa ra es se lei te não ser con ta mi na do,
por que ele é de fá cil con ta mi na ção.
Ho je em dia a gen te faz tu do por te le- 
fo ne e en ca mi nha um ví deo au to ex- 
pli ca ti vo pa ra ela fa zer em ca sa, cum- 
prin do to das as ori en ta ções de hi gi e- 
ne sa ni tá ria que a gen te já fa zia mes- 
mo an tes da pan de mia”, dis se a en fer- 
mei ra.

Uma vez por se ma na o hos pi tal vai
à ca sa da do a do ra pa ra pe gar o lei te
con ge la do. Se gun do Li a ne, com es se
pro ce di men to ace le rou o nú me ro de
vi si tas de pri mei ra vez de no vas do a- 
do ras, pois a equi pe não de mo ra no
do mi cí lio, ape nas o su fi ci en te pa ra
en tre gar o ma te ri al ne ces sá rio pa ra a
co le ta, que são os fras cos es te ri li za- 
dos. “Por in crí vel que pa re ça até au- 
men tou um pou co o vo lu me de lei te,
acho que pe lo fa to das do a do ras es ta- 
rem mais tem po em ca sa, es tão com
mais tem po dis po ní vel pa ra fa zer es sa
do a ção que re quer tem po”, afir mou
Li a ne So a res.

Quan do não há lei te os pe di a tras
en tram com uma fór mu la pa ra ali- 
men tar os be bês. “Al gu mas mães tam- 
bém con se guem ti rar o lei te no mo- 
men to da vi si ta, po rém ou tras não
con se guem, por is so, é im por tan te a

do a ção do lei te. A des ci da des se lei te
es tá mui to re la ci o na da a emo ção da
mãe, se aque la mãe não es tá re la xa da,
se não es ti ver em um am bi en te sa tis- 
fa tó rio, ela não vai con se guir ex trair
aque le lei te. E qual é a mãe que se sen- 
te sa tis fei ta em ver seu be bê den tro de
uma UTI?”, dis se Li a ne So a res.

Além da do a ção do lei te, a uni da de
tam bém pre ci sa de fras co de vi dro,
com tam pa de plás ti co (es ti lo fras co
de ca fé so lú vel). A en tre ga dos fras cos
po de ser fei ta no Ban co de Lei te do
Ma ter no In fan til (Ave ni da Sil va Jar-
dim, Cen tro). Con do mí ni os e em pre- 
sas que te nham uma quan ti da de con-
si de rá vel pa ra do ar, po dem agen dar o
re co lhi men to. In for ma ções pe lo te le- 
fo ne 2109-1178.

Ma ter ni da de 
Pa ra se ter ideia, em mar ço ha via 36

mães fa zen do do a ção por meio da co- 
le ta ex ter na, no mês de abril es se nú- 
me ro che gou a 20 mães. O ban co de
lei te fun ci o na de 7h às 19h. To da mu-
lher que ama men ta po de ser do a do ra.
Bas ta li gar pa ra o (98) 98844-8591 ou
(98) 99613-7869.  A MAC MA tam bém
ne ces si ta da do a ção de po tes de vi dro,
nos ta ma nhos pe que no e mé dio, pa ra
o ar ma ze na men to do lei te. Os fras cos
são uti li za dos pe lo Ban co de Lei te pa- 
ra co le ta, pas teu ri za ção e dis tri bui ção
de lei te hu ma no pa ra Uni da de de Te- 
ra pia In ten si va (UTI) ne o na tal. A en- 
tre ga dos po tes po de ser fei ta na MAC- 
MA ou atra vés de agen da men to por
te le fo ne. Os po tes de vi dro do a dos
pas sam por pro ces so de la va gem e es- 
te ri li za ção na uni da de. Após os pro ce- 
di men tos de hi gi e ni za ção, os po tes
se rão uti li za dos. O Ban co de Lei te da
ma ter ni da de fun ci o na na Ave ni da
Jerô ni mo de Al bu quer que, S/N –
Cohab Anil I, em São Luís, de 7h às
19h, de se gun da a sex ta-fei ra. Pa ra
agen dar en tre ga de fras cos, bas ta li gar
pa ra (98) 98844-8591 ou (98) 99613-
7869.

DA RE DA ÇÃO

MAIS PRAZO

Inscrição do Enem é
prorrogada até dia 27

OS ESTUDANTES PORDEM SE  INSCREVER ATÉ A QUARTA, DIA 27

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL 

O mi nis tro da Edu ca ção, Abraham Wein traub, anun- 
ci ou a pror ro ga ção do pra zo de ins cri ção pa ra o Exa me
Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem) 2020 pa ra a pró xi ma
quar ta-fei ra (27). Pe lo ca len dá rio ini ci al, as da ta li mi te
pa ra os es tu dan tes se ins cre ve rem era até on tem, dia 22.

Na úl ti ma quar ta-fei ra (20), o Mi nis té rio da Edu ca ção
anun ci ou o adi a men to do Enem por al go en tre 30 a 60
di as, em ra zão dos im pac tos oca si o na dos na so ci e da de
pe la pan de mia de co vid-19. As pro vas im pres sas es ta- 
vam pre vis tas pa ra se rem apli ca das em 1º e 8 de no vem- 
bro e as pro vas do Enem di gi tal pa ra os di as 22 e 29 de
no vem bro.

A es tru tu ra dos dois exa mes se rá a mes ma. Se rão apli- 
ca das qua tro pro vas ob je ti vas, cons ti tuí das por 45 ques- 
tões ca da, e uma re da ção em lín gua por tu gue sa. A re da- 
ção se rá ma nus cri ta, em pa pel, nas du as mo da li da des.
Du ran te o pro ces so de ins cri ção, o par ti ci pan te de ve rá
se le ci o nar uma op ção de lín gua es tran gei ra – in glês ou
es pa nhol.

Nes te ano, se rá obri ga tó ria a in clu são de uma fo to
atu al do par ti ci pan te no sis te ma de ins cri ção, que de ve- 
rá ser uti li za da pa ra pro ce di men to de iden ti fi ca ção no
mo men to da pro va. O va lor da ta xa de ins cri ção é de R$
85 e de ve rá ser pa go até 28 de maio.

Quem tem di rei to à gra tui da de da ta xa de ins cri ção,
por se en qua drar nos per fis pre vis tos nos edi tais do
Enem, te rá a isen ção au to má ti ca, a par tir da aná li se dos
da dos de cla ra dos no sis te ma. A re gra se apli ca, in clu si- 
ve, aos isen tos em 2019 que fal ta ram aos dois di as de
pro va e não te nham jus ti fi ca do au sên cia. De acor do
com o Inep, a me di da be ne fi cia quem te ve di fi cul da des
em re a li zar a so li ci ta ção de isen ção de vi do às res tri ções
im pos tas pe lo iso la men to so ci al de cre ta do em ra zão da
pan de mia de co vid-19.

VITÓRIA DO MEARIM

Polícia apreende
caminhões com soja

CARGA DE SOJA APREENDIDA ESTÁ AVALIADA EM DE R$ 250 MIL

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão pren deu seis pes so as, en- 
tre elas três ca mi nho nei ros, que co mer ci a li za vam três
car gas fur ta das de so ja, no po vo a do Aco que, mu ni cí pio
de Vi tó ria do Me a rim, in te ri or do Ma ra nhão.

As três car re tas es ta vam car re ga das com cer ca de 180
to ne la das de so ja per ten cen te a uma em pre sa da ci da de
de Im pe ra triz. A car ga de so ja apre en di da es tá ava li a da
em cer ca de R$ 250 mil.

Os mo to ris tas dos ca mi nhões fo ram pre sos no mo- 
men to em que es ta vam ne go ci an do a ven da pa ra os três
re cep ta do res que tam bém re ce be ram or dem de pri são.

De acor do com o de le ga do João Fir mo da ci da de de
Vi tó ria do Me a rim, a po lí cia já ha via re ce bi do de nun cia
do rou bo da car ga e es ta va in ves ti gan do.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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De acordo com o governo, os valores estão disponíveis para cerca de 11 milhões de
trabalhadores. Aqueles que possuem R$ 3 mil podem fazer retirada em lotéricas

RETROATIVO

Como receber R$ 1.700
de saldo do PIS/Pasep?

Ca len dá rio de pa ga men to 
das Co tas do PIS/Pa sep

E
m 2019, por meio da Me di da 
Pro vi só ria (MP) 889/2019, o 
Go ver no Fe de ral li be rou a re- 
ti ra da de va lo res cor res pon- 

den tes às co tas do Fun do PIS/Pa sep. 
O va lor re tro a ti vo es tá dis po ní vel pa ra 
aque les que tra ba lha do res que ti ve- 
ram di nhei ro de po si ta do pe lo em pre- 
ga dor en tre os anos de 1971 e 1988 e 
não fi ze ram a re ti ra da do to tal do sal- 
do an te ri or men te.

De acor do com o go ver no, os va lo- 
res es tão dis po ní veis pa ra cer ca de 11 
mi lhões de tra ba lha do res. A mé dia de 
sa que é de R$ 1.760. Aque les que pos- 
su em mais de R$ 3 mil po dem fa zer a 
re ti ra da dos va lo res com o Car tão Ci- 
da dão e se nha, nos ter mi nais de au to- 
a ten di men to da Cai xa Econô mi ca Fe- 
de ral (CEF), ca sas lo té ri cas ou cor res- 
pon den tes Cai xa Aqui. Quem é ou foi 
ser vi dor pú bli co de ve se in for mar di- 
re ta men te com o Ban co do Bra sil 
(BB).

Aque les que pos su em sal do su pe ri- 
or a R$ 3 mil, po dem fa zer a re ti ra da 
em agên ci as da Cai xa. Pa ra is so, é ne- 
ces sá rio apre sen tar um do cu men to 
ofi ci al com fo to.Tra ba lha do res que 
pos su em con ta na Cai xa po dem ter 
re ce bi do os va lo res au to ma ti ca men- 
te, que foi de po si ta do na con ta ati va, 
con for me ca len dá rio de pa ga men to 
es ti pu la do em 2019.

Em 2019, pa ra ter um mai or con tro- 
le so bre os pa ga men tos, o Go ver no e a 
Cai xa ela bo ra ram um ca len dá rio de 
sa ques das Co tas e tam bém so bre os 
cré di tos au to má ti cos. Com a che ga da

• Cré di to em con ta na Cai xa pa ra to- 
das as ida des: fei to a par tir de 19 de 
agos to
• Sa ques pa ra pes so as que te nham a 
par tir de 60 anos: li be ra ção a par tir de 
26 de agos to
• Pa ga men to pa ra to das as ida des: 2 
de se tem bro

Fa le ci men to do tra ba lha- 
dor

• Cer ti dão ou de cla ra ção de de pen- 
den tes ha bi li ta dos à pen são por mor- 
te ex pe di da pe lo INSS;

• Ates ta do for ne ci do pe la en ti da de 
em pre ga do ra (ser vi do res pú bli cos);
• Al va rá ju di ci al de sig nan do o su ces- 
sor/re pre sen tan te le gal. Es te do cu- 
men to de ve rá in di car o PIS ao qual o 
be ne fí cio se re fe re, e Car tei ra de Iden- 
ti da de do su ces sor/re pre sen tan te le- 
gal (na fal ta da cer ti dão de de pen den- 
tes ha bi li ta dos);
• Es cri tu ra Pú bli ca de In ven tá rio e 
par ti lha (Ju di ci al ou Ex tra ju di ci al).
• Ter mo por es cri to au to ri zan do o sa- 
que e de cla ran do não exis ti rem ou- 
tros su ces so res co nhe ci dos.

Co mo con sul tar o sal do re- 
tro a ti vo do PIS/Pa sep?

AQUELES QUE TEM MAIS DE R$ 3 MIL PODEM FAZER A RETIRADA COM CARTÃO CIDADÃO

DIVULGAÇÃO

de 2020, to dos que ain da não re ti ra- 
ram seus va lo res po dem re ti rar, sem o 
cro no gra ma. Con fi ra co mo se deu o 
ca len dá rio em 2019:

Ca so o be ne fi ciá rio do sa que te nha 
fa le ci do, o pa ga men to do mon tan te 
po de rá ser re ti ra do pe los de pen den- 
tes. Pa ra ter aces so aos va lo res, os de- 
pen den tes ne ces si tam apre sen tar os 
do cu men tos que es tão lis ta dos abai- 
xo:

Pa ra con sul tar os va lo res dis po ní-
veis re fe ren tes às Co tas do PIS/Pa sep, 
o tra ba lha dor de ve rá aces sar o si te da 
Cai xa. Os va lo res tam bém po dem ser 
acom pa nha dos por meio do apli ca ti- 
vo Cai xa Tra ba lha dor, que es tá dis po-
ní vel pa ra down lo ad no Play Sto re 
(An droid) ou na Ap ple Sto re (iOS).

DICAS IMPORTANTES

O que fazer se o auxílio emergencial for negado?
O au xí lio emer gen ci al trou xe alí vio

fi nan cei ro pa ra mais de 50 mi lhões de
tra ba lha do res in for mais, mi cro em- 
pre en de do res in di vi du ais, autô no- 
mos e de sem pre ga dos.

Es se é o ca so de uma mu lher, Va- 
nes sa Gon çal ves (a en tre vis ta da op tou
por usar um no me fic tí cio), mãe de
dois fi lhos. Ela dis se que foi dis pen sa- 
da do tra ba lho de lim pe za em uma
em pre sa. “Sou che fe de fa mí lia. O au- 
xí lio emer gen ci al me aju dou mui to.
Eu tra ba lha va na lim pe za e as sim que
co me çou a pan de mia, fui a pri mei ra a
ser dis pen sa da. Com es se au xí lio,
com prei ali men tos pa ra os meus fi- 
lhos”, acres cen tou.

Há ca sos de pes so as, po rém, que
di zem se en qua drar nas re gras pa ra
re ce ber o au xí lio, mas ti ve ram o be ne- 
fí cio ne ga do. Foi o que acon te ceu com
a mi cro em pre en de do ra Lau ra Kim
Bar bo sa, que se ca das trou, mas re ce- 
beu co mo res pos ta que ou tro mem- 
bro da fa mí lia já re ce beu o au xí lio e
por is so ela não é ele gí vel. En tre tan to,
Lau ra diz que mo ra so zi nha, tem um
fi lho que é es ta giá rio em um ór gão
pú bli co em ou tro es ta do e ele não fez
pe di do pa ra re ce ber o au xí lio. A mi- 
cro em pre en de do ra con ta ain da que
os pais são apo sen ta dos e não po dem
pe dir o be ne fí cio. “O mo ti vo é to tal- 
men te ab sur do. Eu mo ro so zi nha”.

Lau ra já dei xou de pa gar dois me- 
ses de alu guel por não ter di nhei ro, e o
pró xi mo ven ci men to se rá no fim des- 
te mês. “Já es tou in do pa ra o ter cei ro
mês sem pa gar o alu guel. Não dá pa ra
pa gar por que te nho que com prar co- 
mi da e pa gar con tas co mo água e luz.
Co mo nun ca fui be ne fi ciá ria de ne- 
nhum pro gra ma so ci al, não te nho
des con to nas con tas de água e luz”.

Ela con tou ain da que en trou em
con ta to com a ou vi do ria da Cai xa, que
faz o pa ga men to do au xí lio, e da Da ta- 
prev, que cru za os da dos pa ra va li dar
quem de ve re ce ber o be ne fí cio, mas
não con se guiu re ver ter a si tu a ção.

Lau ra dis se que man dou men sa gem
pe lo what sapp pa ra a De fen so ria Pú- 
bli ca a fim de ten tar en trar com uma
ação co le ti va na Jus ti ça, com ou tras
pes so as reu ni das em um gru po de re- 
de so ci al que tam bém não con se gui- 
ram re ce ber. Ela aguar da res pos ta da
De fen so ria Pú bli ca

Em no ta, a Cai xa in for mou que “a
res pon sa bi li da de pe la aná li se das
con di ções e exi gên ci as le gais é da Da- 
ta prev, com ho mo lo ga ção do Mi nis té- 
rio da Ci da da nia. O pa pel da Cai xa se
res trin ge ao pa ga men to dos be ne fí ci- 
os apro va dos”.

A Da ta prev dis se, tam bém em no ta,
que o Mi nis té rio da Ci da da nia é o ór- 
gão res pon sá vel pe la ges tão do au xí lio
emer gen ci al e de fi ne as re gras ne ces- 
sá ri as pa ra adap ta ção dos cri té ri os le- 
gais da con ces são do be ne fí cio. “A Da- 
ta prev atua co mo par cei ra tec no ló gi- 
ca do Mi nis té rio da Ci da da nia pa ra re- 
a li zar o re co nhe ci men to do di rei to do
ci da dão, de acor do com os cri té ri os da
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
Com is so, são re a li za dos o pro ces sa- 
men to e cru za men to de in for ma ções
dos ci da dãos con for me as re gras de fi- 
ni das pe lo ór gão ges tor do au xí lio
emer gen ci al. Os da dos uti li za dos são
os cons tan tes nas ba ses ofi ci ais do go- 
ver no fe de ral”, afir mou a em pre sa.

A Da ta prev acres cen ta que o “re co- 
nhe ci men to do di rei to do ci da dão le- 
va em con si de ra ção vá ri os cri té ri os
pre vis tos em lei, de acor do com as in- 
for ma ções ofi ci ais dis po ni bi li za das
na que le mo men to, nas ba ses fe de rais,
con for me pre vis to na le gis la ção”.

O Mi nis té rio da Ci da da nia dis se
que quem te ve o au xí lio ne ga do, de ve
con tes tar di re ta men te no apli ca ti vo
da Cai xa.

O go ver no fe de ral dis po ni bi li zou
dois si tes pa ra con sul tar a si tu a ção do
re que ri men to: www.ci da da- 
nia.gov.br/con sul ta au xi lio. O mi nis- 
té rio de sen vol veu uma car ti lha com o
pas so a pas so pa ra as pes so as aces sa- 

rem as in for ma ções pe los si tes. No tu- 
to ri al, há in for ma ções so bre co mo
con tes tar o re sul ta do do pe di do de
au xí lio emer gen ci al.

Co mo con tes tar
De acor do com a Cai xa, se a res pos- 

ta ao pe di do do be ne fí cio for por “da- 
dos in con clu si vos”, se rá per mi ti do re- 
a li zar no va so li ci ta ção. Se o re sul ta do
for “be ne fí cio não apro va do”, o ci da- 
dão po de rá con tes tar o mo ti vo da não
apro va ção ou re a li zar a cor re ção de
da dos por meio de no va so li ci ta ção.

Pa ra fa zer a con tes ta ção, no si te au-
xi lio.cai xa.gov.br, o in te res sa do vai
cli car em “Acom pa nhe sua so li ci ta- 
ção”; in for mar o CPF; mar car a op ção
“não sou um robô” e cli car em con ti- 
nu ar. É pre ci so in for mar ain da o có di-
go en vi a do por SMS pa ra o ce lu lar do
be ne fi ciá rio. Após es se pas so, vai apa- 
re cer a men sa gem “Au xí lio Emer gen- 
ci al não apro va do”, sen do in for ma do
tam bém o mo ti vo da não apro va ção.
Lo go abai xo, são dis po ni bi li za dos
dois links. No pri mei ro, é pos sí vel “Re- 
a li zar no va so li ci ta ção”, no ca so de ter
in for ma do al gum da do er ra do. No se-
gun do, o ci da dão de ve “Con tes tar es- 
sa in for ma ção”, ca so jul gue que in for-
mou os da dos cor re ta men te, mas não
con cor da com o mo ti vo da não apro- 
va ção.

Ba te ria

Frei os

Flui dos

Ven ti la ção

Lim pe za do veí cu lo

DU RAN TE A CO VID-19

Man ter seu car ro
em bo as con di ções

Com o iso la men to so ci al co mo for ma de con ter a pro- 
pa ga ção da Co vid-19, mui tos car ros têm fi ca do pa ra dos
na ga ra gem por mais tem po que o nor mal. Pen san do
nis so, lis ta mos al guns cui da dos im por tan tes que vão
aju dar vo cê a man ter seu veí cu lo em bo as con di ções du- 
ran te es se pe río do. Con fi ra abai xo:

As ba te ri as dos car ros des car re gam de pois de al gum
tem po sem uso e a ma nei ra mais fá cil de evi tar que ela
fi que sem car ga é li gar, em um am bi en te aber to e ven ti- 
la do, o seu car ro por 10 mi nu tos a ca da 2 ou 3 di as;

Pa ra que o sis te ma não se des gas te pe la fal ta de uso,
sol te o freio de mão do seu veí cu lo re gu lar men te. Pa ra
evi tar que o car ro se mo va, bas ta co lo car a mar cha do
mar cha na po si ção P – pa ra car ros au to má ti cos. Em car- 
ros ma nu ais é re co men da do dei xar en ga ta da a pri mei ra
mar cha ou a ré;

Quan do o seu veí cu lo fi ca pa ra do por mui to tem po,
os lu bri fi can tes po dem fi car mais den sos e os flui dos
po dem co me çar a se se pa rar. Sem pre ve ri fi que os ní veis
de flui dos/lu bri fi can tes do mo tor, frei os e trans mis são;
se pos sí vel, si ga os in ter va los re co men da dos de ma nu- 
ten ção/re vi são;

Ven ti le seu car ro pe ri o di ca men te pa ra evi tar umi da- 
de no seu in te ri or;

Pro cu re man ter o seu veí cu lo lim po pa ra evi tar que
ele men tos ex ter nos da ni fi quem a pin tu ra, prin ci pal- 
men te se ele fi car pa ra do em lo cais des co ber tos. O uso
de uma ca pa tam bém po de aju dar.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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Já foram distribuídos mais de 14 mil kits alimentação. Ação é parte da estratégia da
gestão do prefeito Edivaldo para enfrentamento da pandemia da covid-19

REDE MUNICIPAL

Estudantes recebem 
kits alimentação

Até vol tar au las

C
er ca de 14.870 kits ali men ta- 
ção fo ram en tre gues es ta se- 
ma na – en tre os di as 18 a 22 – 
pe la Pre fei tu ra de São Luís às 

fa mí li as dos es tu dan tes da re de mu ni- 
ci pal.

Os kits co me ça ram a ser dis tri buí- 
dos no mês de abril pe la ges tão do 
pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or co- 
mo for ma de au xi li ar as fa mí li as no 
en fren ta men to da pan de mia da Co- 
vid-19.

Na pri mei ra eta pa, a Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Edu ca ção (Se med), en tre- 
gou 40 mil kits e, nes ta se gun da eta pa, 
a pre vi são é que mais 46 mil kits se jam 
en tre gues até ju nho, con tem plan do 
os 86 mil es tu dan tes ins cri tos na re de.

 Jun to com es ta ação, tam bém es tá 
acon te cen do a en tre ga de pei xe, de 
res pon sa bi li da de da Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal de Se gu ran ça Ali men tar (Sem- 
sa).

Com a ini ci a ti va o pre fei to Edi val do 
vi sa as se gu rar o re for ço ali men tar dos 
es tu dan tes du ran te o afas ta men to da 
ro ti na es co lar, em ra zão da pan de mia 
o no vo co ro na ví rus.

A en tre ga, se gun do in for mou o se- 
cre tá rio da Edu ca ção, Mo a cir Fei to sa, 
por ori en ta ção do pre fei to Edi val do, 
acon te ce rá até ter mi nar o pe río do de 
qua ren te na e as au las vol ta rem ao 
nor mal.

Re ce bem os kits ali men ta ção os 
pais ou res pon sá veis de alu nos ma tri- 
cu la dos em qual quer uma das es co las 
da Pre fei tu ra de São Luís, con for me 
re gis tro no ban co de da dos do Cen so 
Es co lar. KITS ALIMENTAÇÃO FORAM ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO

“Ajudou demais a complementar a refeição”

Pa ra Sa mantha Be ne di to, mãe dos
es tu dan tes Wesley, Jo sé e Wel ling ton,
da Uni da de de Edu ca ção Bá si ca
(U.E.B.) Al ber to Pi nhei ro, es ta foi uma
ação im por tan te. “Re ce bi o kit ali- 
men ta ção, achei mui to boa a ação”,
dis se.

Nil ce Sil va, mãe de João Fer nan do e
Mi le na Ma ria, am bos ma tri cu la dos na
U.E.B. Ro sá rio Ni na, o kit che gou em
boa ho ra. “É uma aju da de gran de va- 
lia, aju dou de mais a com ple men tar a
re fei ção das cri an ças, aqui foi só ale- 
gria”, dis se.

O for ne ci men to do kit é ga ran ti do
por cau sa da al te ra ção na Lei Fe de ral
Nº 11.947/09, que per mi te a uti li za ção
das ver bas da me ren da es co lar pa ra
for ne cer ali men tos da re de mu ni ci pal
a alu nos em si tu a ções de emer gên cia
co mo a pan de mia da Co vid-19.

Já fo ram con tem pla das com en tre- 
gas es co las da área Ita qui-Ba can ga,
São Cris tó vão, Co ro a di nho, Ci da de
Ope rá ria, en tre ou tras. Ca da ces ta
con tém ar roz, fei jão, flo cos de mi lho,
bis coi to, lei te em pó, ma car rão, sal,
mo lho de to ma te, car ne moí da, pol pa
de fru tas e pei xes con ge la dos.

É uma aju da de gran de

va lia, aju dou de mais a

com ple men tar a re fei ção

das cri an ças, aqui foi só

ale gria

DA RES PON SA BI LI DA DE
DAS PRE FEI TU RAS
PE LOS QUE BRA-MO LAS 

Por Vi cen te Men don ça de Var gas Pin to.

Fo to: Fre ei ma ges.com
Pou ca gen te sa be, mas, as lom ba das, on du la ções

trans ver sais, ou, co mo são co nhe ci das no Sul, que bra-
mo las, são proi bi dos pe lo Có di go de Trân si to Bra si lei ro (
Lei 9.503/97), des de sua en tra da em vi gor, no ano de
1998, sen do sua ins ta la ção per mi ti da ape nas por ex ce- 
ção, con for me dis põe o pa rá gra fo úni co do seu ar ti go 94,
nes tes ter mos:

“Art. 94 […] Pa rá gra fo úni co. É proi bi da a uti li za ção
das on du la ções trans ver sais e de so no ri za do res co mo
re du to res de ve lo ci da de, sal vo em ca sos es pe ci ais de fi- 
ni dos pe lo ór gão ou en ti da de com pe ten te, nos pa drões
e cri té ri os es ta be le ci dos pe lo CON TRAN.”

In clu si ve, quan do en trou em vi gor, a Lei 9.503/97
con ce deu às pre fei tu ras o pra zo de um ano pa ra que ho- 
mo lo gas sem os que bra-mo las já ins ta la dos, ou en tão,
lhes re mo ves sem, de ter mi na ção pre vis ta no seu ar ti go
334:

“Art. 334. As on du la ções trans ver sais exis ten tes de ve- 
rão ser ho mo lo ga das pe lo ór gão ou en ti da de com pe ten- 
te no pra zo de um ano, a par tir da pu bli ca ção des te Có- 
di go, de ven do ser re ti ra das em ca so con trá rio.”

Na épo ca, pa ra se rem ho mo lo ga dos, os que bra-mo- 
las de ve ri am pas sar por aná li se téc ni ca e se ade qua rem
aos re qui si tos pre vis tos na Re so lu ção n.° 38/1998 do
CON TRAN, po rém, pra ti ca men te ne nhu ma pre fei tu ra
re a li zou a ho mo lo ga ção dos que bra-mo las já ins ta la dos,
mui to me nos lhes re mo veu.

Pi or, mui tas pre fei tu ras se gui ram im plan tan do no vos
que bra-mo las, ig no ran do o ca rá ter de ex cep ci o na li da de
e des cum prin do com os re qui si tos téc ni cos pre vis tos na
le gis la ção per ti nen te, em es pe ci al, a Re so lu ção n.°
600/2016 do CON TRAN.

Nes te qua dro, não é di fí cil ima gi nar que os que bra-
mo las de vi da men te ho mo lo ga dos são ra ri da de, afi nal,
não ra ro, en con tra mos que bra-mo las sem a de vi da pin- 
tu ra ou si na li za ção, ex ce den do os li mi tes de al tu ra e lar- 
gu ra, es bu ra ca dos, mal ins ta la dos, ou ain da, sem pré vio
es tu do téc ni co que lhe jus ti fi quem a ne ces si da de.

Fon te: https://por tal do tran si to.com.br
CO NHE ÇA UM RE CUR SO QUE EVI TA QUE A BA TE- 

RIA DA MO TO DES CAR RE GUE POR CAU SA DO RAS- 
TRE A DOR.
Por que o mer ca do pre ci sa de ras tre a men to pa ra mo to- 
ci cle tas? Es se ser vi ço emer giu pa ra com pen sar uma la- 
cu na: as mo tos que, por di ver sos mo ti vos, não são co- 
ber tas pe lo se gu ro.

An tes de ins ta lar um equi pa men to de ras tre a men to
em sua mo to, é im por tan te ve ri fi car os de ta lhes do seu
fun ci o na men to, pois al guns ras tre a do res fi cam li ga dos
o tem po to do, con su min do ba te ria mes mo com a mo to
des li ga da. Es sa ve ri fi ca ção po de evi tar que sua mo to fi- 
que sem ba te ria e te dei xe na mão. Pen san do nis so, al- 
guns fa bri can tes aper fei ço a ram o equi pa men to, de sen- 
vol ven do o mo do “Sle ep” (dor mir). Com es se re cur so, o
ras tre a dor per ma ne ce com um con su mo pró xi mo de
ze ro. Só vol ta a con su mir ba te ria nor mal men te após de- 
tec tar al gum mo vi men to da mo to. O “Sle ep” não ga ran te
que a ba te ria não irá des car re gar, mas per mi te um tem- 
po mai or de uso sem es se ris co. Es se pe río do po de va ri ar
de acor do com a mo to e sua res pec ti va ba te ria. A mo to- 
ci cle ta que ti ver uma ba te ria com mai or re la ção
ampère/ho ra po de rá fi car mais tem po des li ga da sem
des car re gá-la.

NÃO EXIS TE SO LU ÇÃO 100%
Va le lem brar que ne nhum ras tre a dor ga ran te to tal- 

men te que seu bem se rá lo ca li za do. Es se ti po de re cur so
en vol ve al gu mas va riá veis que po dem fu gir do con tro le
da em pre sa de ras tre a men to – elas po dem an te ci par o
pro ble ma, mas nem sem pre po dem re sol ver. A mai o ria
dos equi pa men tos pre ci sa de uma ope ra do ra de ce lu lar
pa ra fa zer o mo ni to ra men to do bem e, co mo sa be mos,
os aci den tes ge o grá fi cos di fi cul tam em al guns mo men- 
tos a trans mis são do si nal, im pos si bi li tan do a lo ca li za- 
ção do au to mó vel ou mo to ci cle ta.

Fon te: ces vi bra sil.com.br
CÓ DI GO DE TRÂN SI TO BRA SI LEI RO-CTB(Lei nº

9.503/97) Art. 28. O con du tor de ve rá, a to do mo men to,
ter do mí nio de seu veí cu lo, di ri gin do-o com aten ção e
cui da dos in dis pen sá veis à se gu ran ça do 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 vid email:va lo ri za ca o a a vi- 

da@gmail.com Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)
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Governo Maranhão atinge em 100% cobertura vacinal contra H1N1 nas unidades
prisionais da Região Metropolitana de São Luís

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

100% de cobertura
vacinal contra H1N1

O
Go ver no do Es ta do, por 
meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do de Ad mi nis tra ção Pe ni- 
ten ciá ria (Se ap), atin giu em 

100% a co ber tu ra va ci nal con tra a gri- 
pe in flu en za A (H1N1) nas uni da des 
pri si o nais da Re gião Me tro po li ta na de 
São Luís. A ação re sul tou em mais de 
5.300 in ter nos imu ni za dos, de 12 uni- 
da des pri si o nais e da As so ci a ção de 
Pro te ção e As sis tên cia aos Con de na- 
dos (APAC) de São Luís.

Só no iní cio des ta se ma na, já fo ram 
imu ni za dos de ten tos de ou tros 12 es- 
ta be le ci men tos pe nais, to ta li zan do 31 
uni da des pri si o nais do es ta do e uma 
APAC que re ce be ram a ação de saú de. 
A me ta é que os ape na dos de to das as 
45 uni da des pri si o nais do Ma ra nhão 
re ce bam, até o fim do mês, a va ci na 
con tra HH1N1.

A va ci na con tra a gri pe H1N1 é con- 
si de ra da fun da men tal pa ra re du zir o 
nú me ro de de ten tos com sin to mas 
res pi ra tó ri os, o que fa ci li ta ria um 
even tu al ata que da Co vid-19.

Os ser vi do res, que são con si de ra- 
dos pe lo Mi nis té rio da Saú de co mo 
gru po pri o ri tá rio pa ra a imu ni za ção, 
por es ta rem na li nha de fren te de um 
ser vi ço es sen ci al pa ra a exe cu ção pe- 
nal, tam bém es tão sen do aten di dos. 
“Uma das for mas de en fren ta men to e 
pre ven ção à Co vid-19 tem si do a va ci- 
na ção dos in ter nos, tra ba lho re a li za- 
do pe la Su per vi são de Saú de da Se ap, 
em par ce ria com as se cre ta ri ais de 
saú de dos mu ni cí pi os e Se cre ta ria de 
Saú de do es ta do”, afir ma o se cre tá rio 
de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten- 
ciá ria, Mu ri lo An dra de de Oli vei ra.

A Se ap, des de o mês de abril, tem

INTERNOS DO SISTEMA PRESIDIÁRIO RECEBEM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO MÉDICA

CLAYTON MONTELES

co lo ca do em cam po as equi pes de 
saú de, que es tão atu an do em for ça-
ta re fa no sis te ma pri si o nal do es ta do. 
O ob je ti vo é que mais de 8 mil pre sos 
se jam ava li a dos e va ci na dos.

As equi pes de saú de são com pos tas 
por mé di cos, en fer mei ros e téc ni cos 
em en fer ma gem. 

Eles re a li zam ser vi ços co mo va ci- 
na ção, afe ri ção de tem pe ra tu ra, dis- 
tri bui ção de más ca ras de pro te ção, 
con sul tas, exa mes la bo ra to ri ais, e tri- 
a gem pa ra iden ti fi ca ção dos as sin to- 
má ti cos e sin to má ti cos, as sim co mo o 

uso de iso la men to e apli ca ção de me- 
di ca ção co mo for ma de pre ven ção à 
Co vid-19.

Mais
A Se ap se gue as ori en ta ções dos ór-

gãos de saú de com a apli ca ção das 
me di das pre ven ti vas nas uni da des 
pri si o nais co mo a im plan ta ção da ca- 
bi ne de sa ni ti za ção na Por ta ria Uni fi- 
ca da do Com ple xo Pe ni ten ciá rio São 
Luís, es te ri li za ção de ob je tos fei ta por 
du as cai xas com lâm pa das UVC, sa ni- 
ti za ção com o uso de subs tân cia quí- 
mi ca nas ce las e áre as de con ví vio.

INICIATIVAS

Plataforma de capacitação recebe milhares de inscrições

A PLATAFORMA MARANHÃO PROFISSIONALIZADO OFERECE 10 CURSOS ONLINE NOS SEGMENTOS EDUCAÇÃO, GESTÃO E PRODUÇÃO

Com a pan de mia cau sa da pe lo no- 
vo co ro na ví rus (Co vid-19) e as me di- 
das de iso la men to so ci al, o Go ver no
do Ma ra nhão de sen vol veu uma sé rie
de ini ci a ti vas pro mo ven do ca pa ci ta- 
ção. 

Uma de las é a pla ta for ma Ma ra- 
nhão Pro fis si o na li za do, que des de
abril vem atrain do mui tos jo vens pa ra
uma for ma ção. To ta li zam 10 for ma- 
ções, to das gra tui tas e que ofe re cem
cer ti fi ca ção. A fer ra men ta já con ta bi- 
li za mais de 15 mil ins cri tos e a ca da
dia, no vos in te res sa dos pro cu ram pe- 
los cur sos ofe re ci dos.

Dos mais de 15 mil ca das tra dos na
pla ta for ma, mais de 11,6 mil já con- 
cluí ram as ca pa ci ta ções e re ce be ram
os cer ti fi ca dos. O cur so Apren den do a
En si nar On li ne ain da é o mais pro cu- 
ra do, to ta li zan do 2.340 con clu den tes.
Ou tro cur so bas tan te pro cu ra do tam- 
bém se re fe re à edu ca ção e pro põe o
en si no hí bri do, unin do per so na li za- 

ção e tec no lo gia na edu ca ção. Um to- 
tal de 1.932 par ti ci pan tes con cluí ram
es ta for ma ção no pe río do. A área de
ali men tos tam bém é con cor ri da, sen- 
do os cur sos de pa ni fi ca ção e pro du- 
ção de do ces tra di ci o nais os mais pro- 
cu ra dos.

A pla ta for ma Ma ra nhão Pro fis si o- 
na li za do ofe re ce 10 cur sos on li ne, nos
seg men tos edu ca ção, ges tão e pro du- 
ção de ali men tos. São eles: Apren den- 
do a En si nar On li ne, En si no Hí bri do:
Per so na li za ção e Tec no lo gia na Edu- 
ca ção, Cui da dor de Ido so, Se ri gra fia e
Cus to mi za dos, Tor tas de Vi tri ne,
Apro vei ta men to In te gral dos Ali men- 
tos, Pa ni fi ca ção, Sa la de Au la Di gi tal
In te ra ti va, Pro du ção de Do ces Tra di- 
ci o nais e Ges tão So ci o e mo ci o nal
fren te às cri ses e in se gu ran ças.

Pa ra a di a ris ta Ana be la Ro dri gues,
34 anos, a pla ta for ma veio so mar pa ra
pre en cher sua no va ro ti na e o apren- 
di za do já é apro vei ta do em sua ca sa.

“Eu es ta va com mui to tem po li vre e
pas sei a pro cu rar no vas ati vi da des.
Um ami go me in di cou os cur sos, fui
ver e gos tei. Já es tou fa zen do pães em
ca sa e ago ra que ro ver se fa ço mais
cur sos na pro du ção de ali men tos. Es- 
tou pen san do em fa zer pa ra ven der
aqui on de mo ro”, dis se ela.

As ins cri ções po dem ser re a li za das
pe lo link: web.ie ma.ma.gov.br/ma ra- 
nha o pro fis si o na li za do pa ra ge rar o lo- 
gin e se nha de aces so. 

Os cur sos são li vres e sem exi gên cia
mí ni ma ou má xi ma de ida de. To das as
ca pa ci ta ções têm car ga ho rá ria de 40
ho ras e pos si bi li tam cer ti fi ca do de
con clu são aos que fi na li zem as au las e
apre sen tem ren di men to mí ni mo exi- 
gi do pe lo cur so. Os cur sos são co or de- 
na dos pe la Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc), por meio da re de
do Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci- 
ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE- 
MA).

NO ES TA DO

26 agên ci as no
Ma ra nhão es tão
aber tas

A Cai xa vai abrir 26 agên ci as nes te sá ba do (23) no Ma- 
ra nhão, de 8h às 12h, pa ra aten di men to aos be ne fi ciá ri- 
os do lo te mais re cen te da pri mei ra par ce la do Au xí lio
Emer gen ci al que re ce bem pe la Pou pan ça So ci al Di gi tal.
Tam bém po de rão sa car os be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa mí- 
lia que já co me ça ram a re ce ber a se gun da par ce la do au- 
xí lio nes ta se ma na. Em to do o país se rão aber tas 902
uni da des.

Con for me o ca len dá rio di vul ga do pe lo Mi nis té rio da
Ci da da nia, po dem sa car a par tir de sá ba do 2,1 mi lhões
de ci da dãos nas ci dos en tre maio e ju lho cons tan tes no
lo te mais re cen te re ce bi do da Da ta prev. Con fi ra o es ca- 
lo na men to:

O ca len dá rio de pa ga men tos da se gun da par ce la pa ra
os be ne fi ciá ri os do Au xí lio Emer gen ci al que in te gram o
Bol sa Fa mí lia te ve iní cio na úl ti ma se gun da-fei ra (18).
No mo men to, po dem re a li zar o sa que 9,5 mi lhões de
pes so as com nú me ro fi nal de NIS en tre 1 e 5. O ca len dá- 
rio des te mês do Bol sa Fa mí lia se gue até a pró xi ma sex ta
(29).

A Cai xa res sal ta ain da que os tra ba lha do res que já
têm os re cur sos da se gun da par ce la dis po ní veis pa ra
mo vi men ta ção na Con ta Pou pan ça So ci al Di gi tal fa rão a
mo vi men ta ção dos va lo res pe lo apli ca ti vo Cai xa Tem,
com as pos si bi li da des de re a li za ção de com pras e pa ga- 
men to de con tas. Es ses não de vem ir até as agên ci as
nes te mo men to, já que te rão que uti li zar os re cur sos por
meio do app.

Apoio dos mu ni cí pi os:
A Cai xa fez par ce ri as com mais de 1.100 pre fei tu ras

mu ni ci pais pa ra a si na li za ção e or ga ni za ção das fi las fo- 
ra das agên ci as. A par tir des ta se ma na, a tri a gem nas fi- 
las foi re for ça da, de for ma que aque les que não es tão na
da ta res pec ti va de pa ga men to em es pé cie não per ma- 
ne çam no lo cal.

Uni da des mó veis:
Cin co ca mi nhões-agên cia iti ne ran tes tam bém es tão

aten den do em lo cais com mai or ne ces si da de, nes te sá- 
ba do com ho rá rio tam bém das 8h às 12h, con for me cro- 
no gra ma:

Vi la Ri ca (MT) – 25 a 29 de maio
Ita po rã (MS) – 25 a 29 de maio
Ita pe cu ru Mi rim (MA) – 25 a 29 de maio
San ta na do Pa raí so (MG) – 25 a 29 de maio
Vi seu (PA) – até 29 de maio
As atu a li za ções do cro no gra ma dos ca mi nhões-agên- 

cia po dem ser con sul ta das pe lo si te da Cai xa na in ter- 
net.

O es for ço do ban co vi sa a aten der a po pu la ção com
mais qua li da de e ga ran tir que o au xí lio che gue a quem
re al men te pre ci sa.

Se gun da par ce la an te ci pa da pa ra uso di gi tal:
Da úl ti ma quar ta-fei ra (20) até ter ça-fei ra (26), 31 mi- 

lhões de be ne fi ciá ri os do Au xí lio Emer gen ci al re ce bem
R$ 20,3 bi lhões nas con tas di gi tais cri a das au to ma ti ca- 
men te pa ra o pú bli co não in te gran te do Bol sa Fa mí lia,
uma an te ci pa ção dos va lo res do au xí lio pa ra mo vi men- 
ta ção di gi tal, en tre com pras em si tes cre den ci a dos pa ra
re ce bi men to do car tão de dé bi to vir tu al e pa ga men to de
con tas.

Mas se mes mo com es sas pos si bi li da des o be ne fi ciá- 
rio re sol ver re a li zar o sa que em es pé cie, o mi nis té rio es- 
ti pu lou um ou tro ca len dá rio, tam bém es ca lo na do por
mês de ani ver sá rio, ini ci an do a par tir do dia 30 de maio.
Nas da tas in di ca das pa ra o sa que em es pé cie, even tu al
sal do exis ten te se rá trans fe ri do au to ma ti ca men te pa ra a
con ta em que o be ne fi ciá rio re ce beu a pri mei ra par ce la,
sen do pou pan ça Cai xa ou con ta em ou tro ban co. A
trans fe rên cia dos va lo res por meio da con ta pou pan ça
so ci al di gi tal pa ra ou tros ban cos só po de rá ser efe tu a da
a par tir do iní cio des se ca len dá rio de sa que em es pé cie.
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Falcão defende que futsal ajuda no desenvolvimento de características fundamentais
em jogadores de futebol. Ronaldo deve levar plano para a base do Valladolid

EUROPA

Futsal na formação de
jogadores de futebol

Apo sen ta do há dois anos, Fal cão
se gue tra ba lhan do e di vul gan do o fut- 
sal ao re dor do mun do. 

O pro je to do cra que ago ra é in se rir
a mo da li da de na for ma ção de jo ga do- 
res das ca te go ri as de ba se de ti mes de
fu te bol na Eu ro pa. Ro nal do Fenô me- 
no, Ju ni nho Per nam bu ca no e Edu
Gas par, ges to res de clu bes co mo Val- 
la do lid, Lyon e Ar se nal, res pec ti va- 

men te, de mons tra ram in te res se no
pro je to.

Na ava li a ção de Fal cão, o fut sal
apri mo ra mui tos re cur sos uti li za dos
pe los jo ga do res de fu te bol. Além dis- 
so, o cra que de fen de que cri an ças até
uma de ter mi na da fai xa etá ria pra ti- 
quem ape nas fut sal. 

Por te rem mais con ta to com a bo la,
os fu tu ros jo ga do res de sen vol vem
mais ra pi da men te, se gun do ele, ca- 
rac te rís ti cas fun da men tais co mo pas- 
se, do mí nio, dri ble, de fe sa e fi na li za- 
ção. 

“Fi ca mos três anos cri an do um pla- 
no em que o fut sal me lho ra o jo ga dor
em 40, 50%. O Neymar se ria o mes mo
jo ga dor sem o fut sal, mas não po de- 
mos dei xar de fa lar dos jo ga do res que
evo luí ram pas san do pe lo fut sal. Os
clu bes pos su em is so no Bra sil e não
apro vei tam. Ve jo vo cê que ren do le var
pa ra a Es pa nha, o Ju ni nho na Fran ça.
To do mun do quer, o Bra sil tem e não
sa be usar”, ex pli ca Fal cão.

O pla no de Fal cão e Mar cos So ra to,
ex-trei na dor da se le ção bra si lei ra de
fut sal, é im ple men tar o fut sal nas ca- 
te go ri as de ba se e apli car os mé to dos
de trei na men to até de ter mi na da fai xa
etá ria, fa zen do a tran si ção gra du al
pa ra o cam po.

 “Vo cê co lo car um me ni no de 11
anos no gol de fu te bol, por exem plo, é
uma in jus ti ça por que ao lon go dos 90
mi nu tos irão três bo las no gol e ele vai
le var os três gols. No fut sal, se rão
umas 30 bo las e ele vai de fen der mais,
sa ber sair pa ra o jo go, dar pas se. A
gen te dei xa de fa lar de um za guei ro
que po de ter bom pas se, um vo lan te
que sa be de sar mar e se rá o ele men to

sur pre sa. Ve jo ga nho em to das as po-
si ções, quan do vo cê ti ver um tra ba lho
de fut sal e fu te bol se rá per fei to. O meu
de se nho ide al é até os 10 anos se di- 
ver tir na qua dra e se de sen vol ver. E
de pois ir des mem bran do. O fut sal
pre ci sa es tar na pro gra ma ção de um
sub-15, por exem plo. Acre di to que es-
se des mem bra men to me lho ra o jo ga-
dor”, de fen de o cra que do fut sal.

Ve jo ga nho em to das as

po si ções, quan do vo cê

ti ver um tra ba lho de

fut sal e fu te bol se rá

per fei to

Fal cão apre sen tou o pro je to e con- 
ver sou em uma li ve com Ro nal do
Fenô me no, que pre ten de in cluir o fut- 
sal no cro no gra ma de trei na men tos
do Val la do lid. 

Du ran te o ba te-pa po, o Fenô me no
dis se que o gol de bi co na se mi fi nal da
Co pa do Mun do de 2002 foi um re cur- 
so ad qui ri do du ran te a in fân cia jo- 
gan do fut sal. 

“Co me cei jo gan do fut sal e sou lou- 
co por fut sal. Co me cei jo gan do em
um ti me pe que no per to da mi nha ca- 
sa, pas sei por ou tros dois ti mes an tes
do fu te bol. O fut sal me deu um ra ci o- 
cí nio gran de em ter mos de ra ci o cí nio
rá pi do, ve lo ci da de, ha bi li da de e con- 
tro le de bo la”, dis se Ro nal do.

DOCUMENTÁRIO

Rodman fez pedidos curiosos para dar entrevista
Con se guir aman sar a fe ra Den nis 

Rod man nun ca foi uma ta re fa fá cil. 
Nem mes mo ago ra com o po lê mi co 
ex-jo ga dor de bas que te já ten do os 
seus 59 anos de ida de. 

O ex-ala-pivô fez uma das su as du- 
ran te a gra va ção do do cu men tá rio 
ame ri ca no Last Dan ce, que re tra ta a 
di nas tia do Chi ca go Bulls, pe lo qual 
Rod man foi tri cam peão da NBA en tre 
1996 e 1998.

De acor do, com o di re tor Ja son 
Hehir, Den nis, após re ce ber um ma te- 
ri al de 11 pá gi nas de per gun tas, dis se 
que só iria to par fa lar por dez mi nu tos 
– a pre vi são era gra var com ele du ran- 
te me ta de de um dia. O ex-atle ta sen- 
tou, as câ me ras fo ram li ga das, e lo go 
ele fez dois pe di dos cu ri o sos. “Eu pre- 
ci so de um san duí che de atum e um 
pou co de chá de ca mo mi la”, ex cla- 
mou Rod man.

O di re tor or de nou que a co mi da e a 
be bi da fos sem ra pi da men te com pra- 
das. Res ta va es pe rar a re a ção de Rod- 
man. E, pa ra alí vio da equi pe de fil ma- 
gem, o ca mi sa 91 dos Bulls no se gun- 
do tri da fran quia, sos se gou e gra vou 
du ran te três ho ras. “Ao me nos que vo-
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cê pas se nes se tes te, não po de rá fa zer 
es sa en tre vis ta. En tão pe ga mos o san- 
duí che de atum, pe ga mos o chá de ca- 

mo mi la e ele se sen tou por três ho ras. 
Mas es se é um ca ra di fí cil de en tre vis- 
tar”.

BALANÇO

Manchester atinge dívida de quase R$ 3 bilhões
O Man ches ter Uni ted anun ci ou

que a sua dí vi da lí qui da che gou a cer- 
ca de 430 mi lhões de li bras (R$ 2,9 bi- 
lhões). As in for ma ções cons tam no
ba lan ço fi nan cei ro do ter cei ro tri mes-
tre da tem po ra da (2019/2020). A dí vi- 
da au men tou de 127,4 mi lhões de li-
bras (R$ 881 mi) pa ra 429,1 mi lhões de
li bras (R$ 2,9 bi lhões) no tri mes tre em
ques tão, pe río do que cor res pon de à
che ga da do co ro na ví rus na Eu ro pa. O
Man ches ter Uni ted afir mou que tem
re ser vas em di nhei ro na ca sa dos 90
mi lhões de li bras (R$ 622 mi lhões).

BRA SI LEI RÃO

Quais ti mes
uti li za ram mais a
bo la pa ra da no país

Cha pe co en se, Vas co e Pon te Pre ta são as equi pes que
mais fi ze ram uso da bo la pa ra da pa ra che gar ao gol ad- 
ver sá rio em Bra si lei rões de 2013 em di an te.

A lí der Cha pe co en se é a úni ca que es tá em um pa ta- 
mar de 40%, ou se ja, sem con tar os gols con tra que a fa- 
vo re ce ram, de ca da dez gols mar ca dos, qua tro fo ram
mar ca dos em jo ga das a par tir de bo las pa ra das (es can- 
tei os, fal tas di re tas, fal tas dois to ques, fal tas co bra das
em di re ção à área de for ma aé rea, la te rais, e pê nal tis).

Dos 6.075 gols mar ca dos (sem con tar os con tra) nas
úl ti mas se te edi ções, 1.831 fo ram fei tos a par tir de uma
jo ga da de bo la pa ra da, uma mé dia de 30%.

A co le ta e clas si fi ca ção dos da dos das par ti das co me- 
ça ram nos Bra si lei rões em 2013, 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.

Tra di ci o nal men te, os ran kings reú nem quem tem no
mí ni mo 40% do mai or va lor. Pa ra o cál cu lo do per cen tu- 
al, foi usa do co mo re fe rên cia o to tal de gols mar ca dos
(sem os gols con tra que fa vo re ce ram as equi pes), nes te
ca so o Fla men go com 371.

Pa ra co nhe cer mos o de sem pe nho de to dos os 33 clu- 
bes que par ti ci pa ram a Sé rie A des de 2013, or ga ni za mos
um se gun do qua dro, que pu bli ca mos abai xo.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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A secretaria de cultura estuda algumas possibilidades de realizar o São João em outro
mês desse ano, mas depende da liberação das autoridades sanitárias do Maranhão

CULTURA POPULAR

Festas juninas estão
canceladas no  estado

T
o dos os anos é gran de a ex- 
pec ta ti va do po vo ma ra nhen- 
se pa ra uma das fes tas mais 
tra di ci o nais do nos so es ta do: 

o São João. Lo go após o fim do Car na- 
val, a es pe ra é an si o sa pe las to a das de 
Bum ba-meu-boi, apre sen ta ção de 
gru pos ju ni nos, além de ou tros mar- 
cos des sa épo ca.

No en tan to, por con ta da pan de mia 
do no vo co ro na ví rus, que tem fei to to- 
da a po pu la ção se man ter iso la da em 
ca sa, a Se cre ta ria de Cul tu ra do Ma ra- 
nhão in for mou que as fes ti vi da des ju- 
ni nas no es ta do não se rão re a li za das 
nes te ano. As sim co mo ou tros even tos 
fo ram can ce la dos a ní vel es ta du al, na- 
ci o nal e mun di al, o can ce la men to do 
São João re a li za do tra di ci o nal men te 
no mês de ju nho no es ta do, veio co mo 
uma for ma de ten tar con ter a dis se mi- 
na ção da CO VID-19 na po pu la ção, já 
que es sa épo ca reú ne mi lha res de pes- 
so as em vá ri os lo cais, prin ci pal men te 
na que les já ca rac te rís ti cos, co mo o 
Cen tro His tó ri co de São Luís, fes ta de 
São Mar çal no João Pau lo, en tre ou- 
tros.

Con tu do, ain da se gun do a Se cre ta- 
ria de Cul tu ra do es ta do, es tá sen do 
es tu da da a pos si bi li da de das fes ti vi- 
da des de São João se rem re a li za das 
ain da es te ano, em uma épo ca di fe- 
ren te, após o pe río do de qua ren te na, 
de pen den do da li be ra ção das au to ri- 
da des sa ni tá ri as com pe ten tes.

O can ce la men to de um dos mai o- 
res even tos a ní vel na ci o nal traz pre- 
juí zos cul tu rais e econô mi cos. O Go- 
ver no do Es ta do pro je ta al go em tor no

BOI PRIRLAMPO FOI UMAS DAS ATRAÇÕES DAS 1.300 APRESENTAÇÕES DO ESTADO

de 76 mi lhões de re ais, fa zen do uma 
com pa ra ção com o in ves ti men to de 
19 mi lhões fei to no ano pas sa do, que 
te ve re tor no mé dio de qua tro ve zes o 
va lor in ves ti do. Com mais de 1.300 
apre sen ta ções, o São João do Ma ra- 
nhão em 2019 foi um su ces so de pú- 
bli co, res pon sá vel por 70% da ocu pa- 
ção ho te lei ra em São Luís e 85% em 
Bar rei ri nhas. Além dis so, o Ae ro por to 
Na ci o nal de São Luís mo vi men tou 
cer ca de 150 mil pas sa gei ros em ju- 
nho.

Com re la ção aos pre juí zos cul tu rais 
nes se pe río do de cri se sa ni tá ria mun- 
di al, hou ve o lan ça men to do Pro gra- 

ma Co ne xão Cul tu ral, que be ne fi ci ou 
mais de 600 ar tis tas com apre sen ta- 
ções on li ne nas re des so ci ais ins ti tu ci- 
o nais.

Fes ta do Di vi no
No iní cio do ano, ou tro gran de 

even to cul tu ral tra di ci o nal foi can ce- 
la do por cau sa do co ro na ví rus: a Fes ta 
do Di vi no Es pí ri to San to, que reú ne 
mi lha res de fi eis, ad mi ra do res e tu ris- 
tas to dos os anos na ci da de de Al cân- 
ta ra. O fes te jo, que anu al men te con ta 
com o apoio do Go ver no do Es ta do, 
se rá re a li za do em 2021, sob o co man- 
do da Im pe ra triz Al da Sil va e os mes-
mos mor do mos es co lhi dos em 2019.

CONEXÃO CULTURAL

Reivenção dos artistas maranhenses na pandemia

GUITARRISTA  JOÃO SIMAS  É UM DOS ARTISTAS MARANHENSES   COM PERFORMANCES AO VIVO POR MEIO DE  LIVES NA ITERNET

Pa ra além do fa zer ar tís ti co exis te
um ci da dão eco no mi ca men te ati vo”,
des ta ca o mú si co e pro du tor ma ra- 
nhen se João Si mas, um dos ar tis tas
ma ra nhen ses con tem pla dos no Co- 
ne xão Cul tu ral, me di da en con tra da
pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra
(Sec ma) pa ra fo men tar e man ter o
seg men to ati vo, mes mo com a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus.

Gui tar ris ta ver sá til, João Si mas já
to cou com gran des no mes da mú si ca
lo cal e na ci o nal, co mo o duo Cri o li na,
Flá via Bit ter court, Du da Be at, Di Me lo
e até mes mo com o “eter no No vo Bai- 
a no”, Mo ra es Mo rei ra, que fa le ceu no
úl ti mo dia 13 de abril. Mas o iso la- 
men to so ci al não pou pou nem mes- 
mo ar tis tas ex pe ri en tes co mo Si mas.
O mú si co viu uma ro ti na de shows su- 
bi ta men te de sa pa re cer nos pri mei ros
me ses de 2020. “A mi nha clas se foi
uma das pri mei ras a pa rar por li dar
di re ta men te com o pú bli co, e na mai- 
o ria das ve zes, pú bli co aglo me ra do. E
por is so acho que se ja uma das úl ti- 
mas a re to mar su as ati vi da des”, la- 
men ta.

Si mas foi se le ci o na do na se gun da
cha ma da do Co ne xão Cul tu ral, que
em dois edi tais con tem plou apro xi- 
ma da men te 650 ar tis tas ma ra nhen- 

ses, das mais va ri a das ver ten tes, co- 
mo gru pos de sam ba, for ró, ban das de
rock, con ta do res de es tó ri as, dan ça ri- 
nos, ato res, en tre ou tros.

Até o pró xi mo dia 31 de maio, o Co- 
ne xão Cul tu ral exi be cin co apre sen ta- 
ções por dia, com per for man ces ao vi- 
vo (li ves) ou em mí dia gra va da pe los
ar tis tas se le ci o na dos. As li ves são
trans mi ti das pe lo Ins ta gram (@cul tu- 
ra.ma ra nhao) e as já exi bi das po dem
ser vis tas a qual quer mo men to no ca- 
nal ‘Cul tu ra do Ma ra nhão’, no
YouTube. “É uma ini ci a ti va im por tan- 
te em um mo men to mui to de li ca do,
de in cer te zas e in se gu ran ças, tan to
emo ci o nais, so ci ais, co mo fi nan cei- 
ras”, res sal ta João Si mas.

Com qua se 30 anos de car rei ra, o
mú si co Tom Cle ber tam bém par ti ci- 
pou do se gun do edi tal. Na tu ral de São
João dos Pa tos (MA), o mú si co es tou- 
rou na ci o nal men te em 2003, com o
ál bum ‘Tom Cle ber- Voz e Vi o lão’. Ele
elo gi ou o pro gra ma es ta du al e de ci diu
que vai do ar o ca chê em ces tas bá si- 
cas. Tom Cle ber res sal ta a com ple xa
ca deia pro du ti va em tor no dos pal cos,
que cria de ze nas de tra ba lhos di re tos
e in di re tos, co mo ele mes mo ge ra
com os mú si cos de sua ban da. “Achei
uma ati tu de bas tan te lou vá vel, por- 

que se a gen te for ana li sar é o gran de
nú me ro de pes so as que de pen dem da
mú si ca e ago ra es tão to dos aí pa ra dos.
Em qual quer ci da de tem al guém que
so bre vi va da mú si ca. Is so é fa to! A
mú si ca ge ra mui tos em pre gos”, ava lia
Tom Cle ber. “A pan de mia im pe diu to- 
dos os meus pro je tos”

IM PE RA TRIZ
Em Im pe ra triz, no Sul do Ma ra- 

nhão, o fo tó gra fo, di re tor, can tor e
com po si tor Jef fer son Car va lho já ti-
nha pre pa ra do vá ri os tra ba lhos pa ra
es te ano, mas o sur to de Co vid-19
atra pa lhou seus pla nos. “A pan de mia
im pe diu to dos os meus pro je tos e to-
dos os mei os de con se guir ren da”, dis-
se Jef fer son. Pa ra o ar tis ta im pe ra tri- 
zen se, por en quan to a saí da es tá
“100% na in ter net”. Ele vê o Co ne xão
Cul tu ral co mo um pro je to “ex tre ma- 
men te ne ces sá rio” e apro vei ta a opor-
tu ni da de pa ra ex por um pou co mais
do seu atu al tra ba lho mu si cal, que
tem in fluên ci as do Pop, R&b, Soul e
Reg ga e ton.  A se gun da cha ma da do
Co ne xão Cul tu ral pre via ape nas 50
va gas, mas por de ter mi na ção do go-
ver na dor Flá vio Di no, o Go ver no do
Ma ra nhão ga ran tiu a in clu são de to-
dos os ar tis tas e pro du to res cul tu rais
ins cri tos no edi tal.

ÉPICO

 Série Os Mosqueteiros
estreia amanhã  na TV

CLÁSSICO SUBSTITUI OUTRA SUPERPRODUÇÃO , SHERLOCK

A sé rie bri tâ ni ca de dra ma e ação Os Mos que tei ros es- 
treia na pro gra ma ção da TV Bra sil nes ta se gun da (25), às
21h30. Com dez epi só di os diá ri os de 50 mi nu tos, a tra- 
ma de épo ca é trans mi ti da pe la emis so ra pú bli ca, de se- 
gun da a sex ta-fei ra, no mes mo ho rá rio, com ex clu si vi- 
da de na te le vi são aber ta. Am bi en ta do na Pa ris do sé cu lo
XVII, o se ri a do é ba se a do na obra do ro man cis ta fran- 
cês Ale xan dre Du mas. O clás si co subs ti tui ou tra su per- 
pro du ção da BBC, Sher lock, que pas sa a ser exi bi da se- 
ma nal men te, às se gun das, às 22h30, em seu for ma to
ori gi nal, com epi só di os úni cos de 90 mi nu tos, reu nin do
to dos os 13 ca pí tu los, des de a pri mei ra das qua tro tem- 
po ra das. O mo te da sé rie Os Mos que tei ros é a ir man da de
exis ten te en tre D’Ar tag nan (Lu ke Pas qua li no), Athos
(Tom Bur ke), Porthos (Howard Char les) e Ara mis (San ti- 
a go Ca bre ra), além dos seus pa péis co mo he róis em
uma so ci e da de com ple ta men te sem lei. 

A sa ga reú ne ele men tos que ca ti vam os fãs ao apre- 
sen tar re vi ra vol tas, com plôs, ação e co mé dia na
sequên cia dos ca pí tu los que acom pa nham as co ra jo sas
aven tu ras dos des te mi dos mos que tei ros na pro te ção do
rei Luís XI II. Ins pi ra dos no le ma “Um por to dos, to dos
por um”, eles são in se pa rá veis e le ais até à mor te. Em pe- 
nha dos em de fen der o ide al de jus ti ça, os mos que tei ros
per ma ne cem uni dos na lu ta pe la hon ra, va lor, amor e,
tam bém, por pu ra emo ção.O elen co tem as tros co mo
Pe ter Ca pal di no pa pel do im pi e do so car de al Ri che li eu,
prin ci pal ad ver sá rio dos mo ci nhos. O ator foi es co lhi do
pos te ri or men te pa ra vi ver o dé ci mo se gun do Dou tor na
lon ge va sé rie “Doc tor Who”, tam bém pro du zi da pe la
BBC. Além dos qua tro pro ta go nis tas e do vi lão, a sé rie
Os Mos que tei ros con ta ain da com Tam la Ka ri, co mo a
be la Cons tan ce Bo na ci eux; Mai mie McCoy, co mo a mis- 
te ri o sa e pe ri go sa Milady de Win ter; e Hu go Spe er, co mo
o hon ra do Ca pi tão Tre vil le.

DESTAQUES DIGITAIS

Uma programação na
TV abrangente e diversa

 MARINA SILVA SERÁ ENTREVISTADA  POR PAULO MARKUN

A TV Cul tu ra pre pa rou uma pro gra ma ção com mui- 
tos de ba tes na in ter net. A pro gra ma ção co me ça com
En con tro Di gi tais Cul tu ra – Ma ter ni da de e Pa ter ni da de:
De sa fi os na Qua ren te na se rá des ta que nes ta ama nhã
(25), às 16h, o ci clo fa mi li ar dos En con tros Di gi tais Cul- 
tu ra traz a dis cus são Ma ter ni da de e Pa ter ni da de: De sa- 
fi os na Qua ren te na. As me di a do ras, Ma ri a na Kots cho e
Ro ber ta Man re za, con ver sam com a psi ca na lis ta An na
Mehou dar e a psi có lo ga Cín tia Alei xo. 

Já no Con ver sas na Cri se – De pois do Fu tu ro des ta
quar ta-fei ra (27), Pau lo Mar kun en tre vis ta a ex-mi nis tra
do Meio Am bi en te Ma ri na Sil va. His to ri a do ra, pro fes so- 
ra, psi co pe da go ga e am bi en ta lis ta, Ma ri na já ocu pou di- 
ver sos car gos pú bli cos ao lon go de sua tra je tó ria po lí ti- 
ca, co mo de pu ta da es ta du al (1991-1995), se na do ra
(1995-2011) e mi nis tra do Meio Am bi en te (2003-2008).
No en con tro, uma par ce ria en tre a TV Cul tu ra e o Ins ti- 
tu to de Es tu dos Avan ça dos (IdEA) da Uni camp, eles fa la- 
rão so bre o meio am bi en te pós-pan de mia. A pan de mia
po de ser um si nal de aler ta pa ra o aque ci men to glo bal?
Há to da uma cor ren te de pen sa men to que vê na pan de- 
mia a chan ce da hu ma ni da de mu dar seu com por ta- 
men to. É is so mes mo ou na da vai mu dar? Es sas e ou tras
ques tões se rão le van ta das a par tir das 16h, no Fa ce bo ok
e no YouTube da TV Cul tu ra.

Na quar ta-fei ra (27), às 18h, Jar bas Ho mem de Mel lo
en tre vis ta no Ins ta gram do pro gra ma Ta len tos o te nor
lí ri co Thi a go Aran cam, que pro ta go ni zou o mu si cal O
Fan tas ma da Ópe ra em sua pas sa gem pe lo Bra sil, em
2018. En quan to as gra va ções do reality mu si cal da TV
Cul tu ra não co me çam, o apre sen ta dor con ver sa com di- 
fe ren tes ar tis tas so bre vi da e car rei ra. E na quin ta-fei ra
(28), às 17h, os an fi triões Ofé lia e Osó rio, do Quin tal da
Cul tu ra, re ce bem o mú si co Wem, do Ti quequê, e Alyssa
Tomiyama, con ta do ra de his tó ri as mi rim. 

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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Elite

Márcio VasconcelosÀ 
fren

te
Fotógrafo Marcio Vasconcelos ganhou notoriedade dentro 
e fora do estado por seus projetos culturais que revelam 
personagens da cultura e da religião afro maranhense 

“Um olhar muito 
além do óbvio...

”

 

SAMARTONY  MARTINS

R
esponsável por registrar as 

manifestações da cultura popular e 

religiosa dos afrodescendentes no 

Maranhão, o fotógrafo maranhense 

Márcio Vasconcelos teve o seu trabalho mais uma vez 

reconhecido. Ele foi selecionado no último dia 20, 

no e na categoria Série Fotografia do terceiro edital 

“Arte como respiro: múltiplos editais de emergência 

do Itaú Cultural”.  Entre os trabalhos marcantes 

de sua trajetória como fotografo profissional 

independente estão os projetos “Nagon Abioton 

– Um Estudo Fotográfico e Histórico sobre a Casa 

de Nagô”, aprovado na Lei Rouanet e no Programa 

Petrobras Cultural/2009, editado na forma de livro 

sobre um dos terreiros mais antigos do Tambor de 

Mina no Maranhão e “Zeladores de Voduns do Benin 

ao Maranhão”, exposição fotográfica que mostra as 

semelhanças entre sacerdotes de culto a voduns na 

África e no Brasil, vencedor do 1º Prêmio Nacional 

de Expressões Culturais Afro-brasileiras/2010 

(Fundação Cultural Palmares/Petrobras).  Em 

entrevista a O Imparcial, Márcio Vasconcelos revelou 

passagens de sua carreira, curiosidades e histórias 

que presenciou com a sua inseparável máquina 

fotográfica. Confira a entrevista na íntegra.   

Como surgiu a paixão pela fotografia?

Surgiu de forma espontânea, coincidindo com a 
minha observação e aproximação das manifestações 
da cultura popular do Maranhão, que são de uma be-
leza estonteante. Ricas nos seus batuques, no colori-
do, na religiosidade, nos bailados dos brincantes, um 
deleite para fotógrafos

Você lembra de sua primeira fotografia profissional? 
A minha transição de amador pra profissional foi 

tão suave que realmente não lembro

Qual a fotografia que você não fez e gostaria de 
ter registrado?

São várias, como fotografo muito em templos sa-
grados e ritualísticos, tem momentos que não pode-
mos registrar por serem secretos. Nestes casos baixo 
a câmera e fotografo apenas com minha retina e guar-
do na memória.

Quais foram suas maiores inspirações na área 
de fotografia?

Quando começo um trabalho priorizo muito a pes-
quisa sobre o tema, vou fundo e procuro informações 
com pessoas que têm proximidade com aquilo. Gosto 
muito de celebrações, rituais, misticismo, sons e dan-
ças. Agora, falando em fotógrafos que tenho como re-
ferência, posso citar no Brasil, Miguel Rio Branco, Ma-
rio Cravo Neto, João Roberto Ripper, Pierre Verger... 

Com tantos anos na área, qual foi 
a fotografia mais difícil que você 
registrou?

Não lembro. 

Já sofreu preconceito ou passou por 
alguma situação inusitada por ser 
fotógrafo? Qual?

Não, muito pelo contrário, sempre houve 
um respeito muito grande e consideração de 
ambas as partes. Acho que sou um fotógrafo 
sutil e não invasivo, ajo sempre com muita 
discrição. Não sou daqueles fotógrafos que 
se vestem de fotógrafos, com coletes, várias 
máquinas no pescoço e que se acham mais 
importantes até que o assunto que estão fo-
tografando. Como a maior parte dos meus 
trabalhos é de cunho documental, uso pouco 
equipamento e procuro ser invisível.

Como fotógrafo profissional independente 
tem se dedicado a registrar a Cultura Popular 
e Religiosa dos afrodescendentes no Mara-
nhão. Qual foi a experiência mais marcante 
para você?

Como já fotografo há muitos anos a reli-
gião afromaranhense, especialmente o tam-
bor de mina, ter oportunidade de fotografar 
no Benim foi uma coisa muito forte e sim-
bólica. Foi de lá que partiu Nã Agotimé, uma 
ex-rainha do Daomé, que vendida como es-
cravizada fundou a Casa das Minas em São 
Luís, no século XIX, o terreiro de Tambor de 
Mina mais antigo do Brasil.

Com o advento da tecnologia a 
fotografia ganhou uma nova dimensão. 
Como você analisa esse impacto na 
área...

No começo fui um tanto resistente com a 
fotografia digital, não acreditava que ela pu-
desse chegar na qualidade que já tinham os 
filmes P&B e os cromos, especialmente os de 
médios e grandes formatos. Mas essa transição 
ocorreu muito rápido e a qualidade chegou 
junto. A tecnologia sempre vem para contribuir 
e facilitar. Isso fez também que muito mais 
gente passasse a fotografar, com isso bons e 
jovens fotógrafos começaram a surgir. Claro 
que também tem muita porcaria sendo feita 
e totalmente descartável.

Quem “queimou o filme” para você ao se 
revelar. 

Hahahaha...uma vez fui fazer uma foto para 
um comercial com Raul Cortez no Teatro Ar-
thur Azevedo aqui em São Luís. Ele disse que 
eu teria três minutos para fazer a foto, jogando 
assim toda sua empáfia e importância. Como 
eu tinha chegado muito antes e já sabia o que 
ia fazer e com o equipamento todo prepara-
do, fiz a foto nos três minutos, e ficou muito 
boa, afinal ele era um grande ator e sabia se 
colocar em frente à câmera. Depois disso fi-
camos conversando por um tempo e aquela 
impressão se dissipou.   

Viver de fotografia no Brasil é...

É difícil e duro ser profissional e viver da 
fotografia. A concorrência aumentou com a 
chegada das câmeras digitais e a banalização 
da fotografia. Hoje as pessoas compram uma 
máquina, ou até um celular, e já se acham fo-
tógrafos. Fazem uma viagem de uma semana 
e já querem fazer uma exposição e um livro. 
A fotografia é muito mais que isso, requer es-
tudos, leituras, informações gerais, empatia, 
respeito, ler bons livros, ver bons filmes, bons 
espetáculos, amar...Todos podem fotografar, 
mas poucos serão fotógrafos!

A fotografia para você é...

Inspiração, paixão! Uma forma de existir 
e viver!
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O sommelier Afrânio Freitas está constantemente realizando degustações on line com seu grupo de clientes e amigos
nestes dias de isolamento social por meio do aplicativo Zoom

Sommelier lista os vinhos mais
procurados nesta quarentena

Num mo men to on de a pro cu ra pe lo delivery acon te ce to da ho ra em qua se to dos os seg men tos, não se ria
di fe ren te no mer ca do de be bi das. Um des ta que, é o vi nho, cu jo con su mo já era vi si vel men te mai or mes mo

an tes da pan de mia, e que, nes tes tem pos de iso la men to, só cres ce. Pa ra o som me li er Afrâ nio Frei tas, que co- 
man da es se se tor nas lo jas do Em pó rio Fri bal, o fa to é po si ti vo, pois o apre ci a dor que só be bia no fim de se- 
ma na ago ra já es tá usan do o vi nho co mo ali men to: “o vi nho pas sou a acom pa nhá-lo em to das su as re fei- 
ções”. A pro cu ra mai or ago ra é pe los por tu gue ses que es tão ofe re cen do uma gran de ofer ta dos fa mo sos

“BB”(Bom e Ba ra to). Em se gun do lu gar, vêm os ar gen ti nos dis pu tan do o pó dio com os chi le nos. Afrâ nio en- 
fa ti za, en tre tan to, que nas oca siões es pe ci ais os ita li a nos com seus Ba ro los e Bru nel los, os fran ce ses com
Bor de aux e Bour gog ne mar cam uma for te pre sen ça. E qual se ria o per fil do con su mi dor de vi nhos em São
Luís? Pa ra o re no ma do som me li er, con so mem vi nho aque les que gos tam de vi a jar, os adul tos com mais de

40 anos, mé di cos, ad vo ga dos e en ge nhei ros. “Mas não po de mos es que cer que ago ra o jo vem em pre sá rio es- 
tá se den to de co nhe ci men to pe lo vi nho. As mu lhe res ho je já acom pa nham bem seus com pa nhei ros na ho ra

da en can ta do ra be bi da”, com ple ta. Nes te pe río do em que to dos se co nec tam por meio das li ves, é for te a
pre sen ça de enó lo gos, pro du to res e som me li ers ca da um de gus tan do, e, apre sen tan do seu vi nho. Na dei xa,

Afrâ nio lis ta aqui al guns dos vi nhos mais ven di dos nes ta qua ren te na com os res pec ti vos pre ços.

Portugal R$ 119,00/ Portugal R$ 69,00/ Portugal R$ 59,90

Italia R$ 59,00/ Chileno branco R$ 127,90/ Espumante nacional R$ 60,00

Para a modelo Jessica
Lopes, sexo e isolamento

não combinam
A mo de lo Jes si ca Lo pes de sa ba fou so bre não ter cli ma em uma noi te

de se xo em sua lua de mel. A bo ni to na foi o as sun to da in ter net ao di vul- 
gar o seu ca sa men to re a li za do por vi de o con fe rên cia, por cau sa do iso la- 
men to pa ra se pro te ger do co ro na ví rus. Ela con tou que a pan de mia vem
atra pa lhan do a sua ro ti na de ca sa da, in clu si ve a sua in ti mi da de. “O iso la- 

men to não co la bo ra pa ra uma vi da se xu al ati va. Se xo e iso la men to não
com bi nam”, dis se ela. De vi do a si tu a ção do mun do, Jes si ca te ve que abrir
mão da tra di ci o nal vi a gem de lua de mel de pois do ca só rio, e dis se es tar

en fren tan do pro ble mas no re la ci o na men to. “A ro ti na não é mais tran qui- 
la, es ta mos re féns do me do de con trair a do en ça o tem po to do”.

Jes si ca es tá mo ran do no Rei no Uni do com o ma ri do e no país, a qua ren te- 
na foi es ten di da até 1º de ju nho. A mo de lo se ca sou por vi de o con fe rên cia
no dia 15 de abril e com ple tou um pou co mais de um mês de ca sa da. “Es- 
ta mos no iní cio, acho que é uma fa se do re la ci o na men to que va mos su- 

pe rar. Jun tar as es co vas de den tes é uma ação que vem com um pa co te de
res pon sa bi li da des, o pri mei ro ano é sem pre di fí cil, mas de pois des sa fa se

de adap ta ção, tu do me lho ra”, dis se ela.

 “Estamos no início, acho que é uma fase do relacionamento que vamos superar.
Juntar as escovas de dentes é uma ação que vem com um pacote de
responsabilidades, o primeiro ano é sempre difícil, mas depois dessa fase de
adaptação, tudo melhora”, disse a modelo.

A jornalista e especialista em gestão de reputação Adriana Vieira é a convidada da
CDL São Luís para a live sobre Comunicação x Crise nesta terça-feira, 26.

A Comunicação sempre foi importante para marcas e empresas, e é ainda mais
relevante e vital em tempos de crise. Por isso, não poderia ser mais oportuna a
iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís, que promoverá o debate
sobre Comunicação x Crise em sua próxima live semanal. O que fazer e o que não
fazer quando o tema é a comunicação de marcas, empresas e profissionais e como
usar a comunicação para minimizar os impactos da crise causada pela pandemia
da Covid19.

A entrevistada da Live CDL nessa terça-feira, 26, às 11h, é a jornalista, especialista
em relações públicas e comunicação empresarial Adriana Vieira, da InterMídia
Comunicação Integrada. Com o tema “Comunicação para Vencer a Crise e Lucrar”
ela vai dar dicas de como usar a comunicação para se manter relevante e próximo
de clientes e do mercado, e consequentemente lucrar por se tornar uma marca mais
forte e mais admirada. Especialista em gestão de imagem e reputação, ela vai
comentar também os maiores erros de comunicação e como gerenciar crises de
imagens em redes sociais. Para assistir e participar, basta acessar o perfil da CDL no
instagram: @cdlsaoluis.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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No Centro Histórico de São Luís, o guia André Gutemberg, presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do
Maranhão (Sindegtur). (foto divulgação)

Em “tour virtual”, guias de turismo
apresentam principais destinos do

Maranhão

Ca mi nha da his tó ri ca

Bum ba-boi e reg gae 

Pas sei os vir tu ais 

Co mo par ti ci par

Os prin ci pais des ti nos tu rís ti cos do Ma ra nhão po de rão ser vis tos ao vi vo em to do Bra sil, só que, é cla ro, de
ca sa, pe la in ter net. A ta re fa de mos trar as be le zas do es ta do fi ca rá a car go dos gui as de tu ris mo Jo sé Rai mun- 
do Sil va e An dré Gu tem berg, que tam bém fi ze ram par te do pro gra ma City Tour de En can tos da Se cre ta ria de

Es ta do do Tu ris mo do Ma ra nhão (Se tur-MA).
Os gui as ma ra nhen ses fo ram con vi da dos pa ra in te grar uma equi pe na ci o nal de pro fis si o nais de tu ris mo

que vai ofe re cer pas sei os gui a dos na in ter net, por meio do si te Tu ris mo Vir tu al no Bra sil. O pri mei ro a apre- 
sen tar o pas seio vir tu al no es ta do foi Jo sé Rai mun do que, na ter ça-fei ra, 19, re a li zou um tour pe las be le zas da

ci da de bal neá ria de São Jo sé de Ri ba mar (e que te rá re pe te co no pró xi mo dia 26, a par tir das 16h, nes te
link:https://www.sympla.com.br/cul tu ra-e-his to ria-de-sao-jo se-de-ribamarmaranhao__859854 ).

No ro tei ro pre pa ra do pe lo guia, o vi si tan te tem a opor tu ni da de de co nhe cer as prai as, a cul tu ra e a his tó ria
da ci da de que tem, co mo gran de po ten ci al, o tu ris mo re li gi o so no Ma ra nhão.

Com o tour Ca mi nha da His tó ri ca, a apre sen ta ção da par te his tó ri ca de São Luís fi ca rá sob a res pon sa bi li- 
da de de An dré Gu tem berg, que irá re a li zar, dia 10 de ju nho, das 16h às 17h30, um tour pe los prin ci pais pon- 
tos tu rís ti cos do Cen tro His tó ri co, ini ci an do do Pa lá cio dos Leões in do até a Praia Gran de. A trans mis são po- 

de rá ser apre ci a da nes te link: https://www.sympla.com.br/ca mi nha da-his to ri ca-vir tu al-sao-luis-
ma__859856. “Além des se ro tei ro Ca mi nha da His tó ri ca, es tou pre pa ran do ou tro cha ma do City Tour Ilha do
Amor, on de irei abor dar a par te mo der na de São Luís”, re ve lou o guia An dré Gu tem berg que, tam bém, é pre- 

si den te do Sin di ca to Es ta du al dos Gui as de Tu ris mo do Ma ra nhão (Sin deg tur).

Ou tros ro tei ros es tão sen do pen sa dos e de fi ni dos pa ra se rem lan ça dos na pla ta for ma fu tu ra men te. En tre
eles, os vol ta dos pa ra par te cul tu ral, co mo o tour “Ca pi tal Bra si lei ra da Cul tu ra: Bum ba meu Reg gae e Tam- 
bor”, on de se rão mos tra das as be le zas cul tu rais do bair ro da Ma dre de Deus, Ce pra ma e Ca pe la de São Pe- 

dro. “Ire mos cri ar um tour pa ra fa lar dos mu seus co mo: Ca sa do Ma ra nhão, Mu seu do Reg gae e Ca sa do Tam- 
bor de Cri ou la, pois es tas ca sas guar dam mui tos acer vos da nos sa cul tu ra po pu lar ma ra nhen se”, des ta cou

An dré Gu tem berg.

Os pas sei os vir tu ais de vem se guir a pro pos ta da pla ta for ma, com o gui a men to sen do re a li za do ao vi vo por
meio de uma vi de o con fe rên cia, on de o guia vai ex pli can do ao pú bli co, de acor do com as ima gens que sur- 

gem na te la, co mo ví de os, fo tos e áu di os, gra va dos pe los pró pri os gui as.
O pro je to tem o ob je ti vo de es ti mu lar es ta im por tan te ca deia do se tor tu rís ti co no país, um dos mais afe ta-

dos pe lo no vo co ro na ví rus, dar vi si bi li da de na ci o nal aos des ti nos vi si ta dos por meio do tour vir tu al, além de
ser uma opor tu ni da de de ob ten ção de ren da pa ra os gui as e atrair vi si tan tes aos es ta dos lo go após a pan de- 

mia de Co vid-19.
O pro je to é co or de na do pe los gui as de tu ris mo ca ri o ca, Car los Edu ar do Bu e no, o Ka du, e Mar cos Antô nio

Du ar te, o Mar cão. A ini ci a ti va tem ga nhan do ade são de gui as de di fe ren tes es ta dos. Nes te pri mei ro mo men- 
to, a ideia é que ape nas as ca pi tais e su as áre as me tro po li ta nas com atra ti vos tu rís ti cos par ti ci pem do pro je to

e, lo go após sua con so li da ção, es ten da-se pa ra as de mais ci da des tu rís ti cas no país.

Pa ra par ti ci par do tour vir tu al, o vi si tan te de ve rá aces sar o si te do Tu ris mo Vir tu al no Bra sil (www.tu ris mo-
vir tu al no bra sil.com.br), es co lher o tour de sua pre fe rên cia, com da ta e ho rá rio do pas seio. Em se gui da, se rá
di re ci o na do pa ra o si te de in gres sos on-li ne Sympla, on de irá pre en cher um pe que no ca das tro, com no me,

e-mail e ce lu lar. Um pou co an tes do iní cio do tour, o guia irá en vi ar o link pa ra a sa la vir tu al, on de acon te ce rá
o pas seio. Du ran te as apre sen ta ções, os vi si tan tes po de rão in te ra gir por meio do chat en vi an do per gun tas.

De iní cio, o ser vi ço se rá gra tui to, mas a ideia é que cus te de R$ 10 a R$ 20 quan do já es ti ver con so li da do.

Na foto, Beto Soares com Werther Bandeira, que faz aniversário nessa segunda-
feira, 25. Desejamos os votos de saúde e sucesso.

 Parabéns para o amigo
Werther Bandeira 

Quem ani ver sá ria nes sa se gun da-fei ra, 25, é o em pre sá rio Werther
Ban dei ra, que co man da a Vil la do Vi nho Bis trô. Es se ano, de vi do à pan de- 
mia atu al, Werther que é um gran de an fi trião, não irá pro mo ver sua tra di- 
ci o nal fes ta de ani ver sá rio; mas vai ce le brar a da ta tra ba lhan do no res tau- 
ran te que é tam bém um exem plo de rein ven ção em pre sa ri al nes sa cri se.
An te na do, em pre en de dor e vi si o ná rio, Werther é o re tra to do bra si lei ro

que vai à lu ta e en fren ta com co ra gem as ad ver si da des; ge ra do em pre gos
e dei xan do a sua mar ca no mer ca do ma ra nhen se de ali men ta ção. A Vil la

do Vi nho Bis trô re a giu ra pi da men te quan do os res tau ran tes fo ram fe cha- 
dos. Cri ou um ser vi ço de delivery, de sen vol veu seu pró prio si te e um apli- 
ca ti vo pa ra au men tar a fa ci li da de de con ta to e me lho rar a ex pe ri ên cia do
cli en te na ho ra de fa zer pe di dos e con sul tar o me nu do res tau ran te e lo ja

de vi nhos.

A cantora Claudia Leitte faz a "Live da Saudade" neste sábado, a partir das 16h, em
seu canal no YouTube. Segundo a cantora, a ideia é fazer o público se sentir
nostálgico na apresentação em formato acústico e intimista, com repertório que
relembra hits de 2003, período em que integrava o Babado Novo, até lançamentos
de 2020. A transmissão tem o objetivo de central de arrecadar doações para
diversas instituições, entre elas Amigos do Bem, Beleza Escondida e HAM, dos
quais a cantora é madrinha.

A jornalista Janayna Ricoly estreia nesta segunda-feira, 25, seu canal no YouTube, o
“Ricoly-se”, voltado para mulheres com mais de 40 anos que querem se reinventar.
Ela vai falar das suas experiências e frustrações e oferecer muitas dicas para todas
que enfrentam juntas o pós 40 de “uma maneira divertida, surtada e atual”.
Inscreva-se e viva sua segunda adolescência.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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LINDA! FAA MORENA DOA 
CABELO PARA CRIANÇAS 
EM NOBRE GESTO DE AMOR 

A apresentadora do Programa RITMO BRASIL (REDETV), Faa 
Morena raspou a cabeça durante live na tarde da última quin-
ta-feira (21/05) e irá doar o cabelo para a Casa Ronald McDo-
nald São Paulo - Moema, em prol das crianças com câncer, que 
precisam de perucas. O corte foi feito por sua nora, a modelo e 
apresentadora, Júlia Pereira, com auxílio virtual do cabeleirei-
ro, Tony Siqueira.  “Que alegria! Que emoção! Estou muito feliz 
e realizada, esse era um sonho antigo, estou me sentindo ma-
ravilhosa!!! E o melhor ainda é poder ajudar uma causa tão no-
bre, um sentimento indescritível”, comentou Faa Morena, após 
mudar totalmente o visual ao vivo.

A nova vovó do ano já tinha anunciado uma surpresa durante 
a semana, mas ninguém imaginava o que realmente seria. Du-
rante a transformação, ela deixou todos impressionados e o re-
sultado foi muito positivo – “ficou linda”, “é libertador”, “mulher 
de estilo” – foram alguns dos comentários que rolou durante a 
live. Que coragem, né? Uma atitude muito linda e emocionante!

Minha amada amiga, você ficou mais linda e merece todas 
as bênçãos, que Deus tem acrescentado em sua vida. Grandes 
coisas estão por vir. Um nobre abraço!

 FAA MORENA ANTES DE RASPAR CABEÇA E 
REALIZAR SONHO DA ADOLESCÊNCIA.

 A APRESENTADORA MUDOU TOTALMENTE O 
VISUAL AO VIVO.

KARINA VIEIRA COMEMORA 
ANIVERSÁRIO E RECEBE
HOMENAGENS VIRTUAIS

A assessora de comunicação e especialista em Marketing Mé-
dico, Karina Vieira mudou de idade na última quarta-feira (20) 
e nos contou, que vivenciou um aniversário totalmente atípico, 
uma experiência que vai ficar pra história. “Essa pandemia que 
não se pode sair, abraçar, beijar e me isola neste momento de 
muitas coisas que amo” contou Karina.

A publicitária, recebeu muitas homenagens, mensagens 
de carinho, ligações, surpresas e muito amor dos amigos e 
familiares. Ela concluiu afirmando “acreditem, nunca usei 
tanto esse recurso, esse é o real sentido de tudo. Precisamos 
compreender que o isolamento social, neste momento, é uma 
forma de preservar a vida e quando isso tudo passar, vamos 
poder comemorar juntos muitas vitórias e grandes realizações”. 
Felicidades e muito mais sucesso.

 KARINA VIEIRA COMEMOROU ANIVERSÁRIO EM 
CASA E RECEBEU VÁRIOS ABRAÇOS VIRTUAIS.  KARINA VIEIRA EM VIAGEM COM SUA BELA FAMÍLIA ANTES DO DISTANCIAMENTO SOCIAL.

GRUPO DE MULHERES BUSCAM AJUDAR FAMÍLIAS MARANHENSES EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA.

INSTITUTO DO BEM E ASSOCIAÇÃO MULHER 
EMPRESÁRIA DE SP FAZEM CAMPANHA PARA 
AJUDAR MULHERES MARANHENSES 

Com o objetivo de minimizar a situação de fa-
mílias maranhenses, que estão em dificuldade de-
vido à pandemia da COVID-19, o Instituto do Bem 
do Estado do Maranhão e a Associação Mulher Em-
presária de São Paulo criaram a Campanha “Mesa 
Cheia” #TodasPeloMaranhao que busca mobilizar 
doações e distribuir cestas básicas para mães, lí-
deres de família dos 217 municípios maranhenses 
e seus povoados.

A ideia da campanha surgiu após uma conver-
sa entre a fundadora do Instituto do Bem, Ana 
Brandão e a presidente da Associação Mulher 
Empresária de São Paulo, Glauciane Salles que é 
maranhense e reside em São Paulo. A campanha 
reúne mulheres dos mais diversos segmentos, 

que ajudarão na mobilização em todo o Brasil. 
A meta é arrecadar R$ 1 milhão em doações via 
link na plataforma do Kickante. As mulheres se-
rão as principais multiplicadoras da ação, que 
pretende atingir, inclusive, quem mora fora do 
Brasil, mas deseja contribuir.

A Campanha tem o apoio da Secretaria da Mu-
lher do Estado do Maranhão, do Corpo de Bom-
beiros do Estado do Maranhão, da Polícia Civil do 
Estado do Maranhão e do Mateus Supermercados. 
Qualquer doação pode ser feita:

https://www.kickante.com.br/campanhas/todas-
pelo-maranhao ou Instagram: https://www.insta-
gram.com/p/CAULPxfpjTf/?igshid=uec08tp6bn9a

PARABÉNS : COLUNISTA SOCIAL, ORQUÍDEA SANTOS 
RECEBE CARINHO EM SEU ANIVERSÁRIO.

Filha da saudosa Flor de Lys, uma das mais renomadas colu-
nistas sociais do pais, a conceituada jornalista maranhense, Or-
quídea Santos fez aniversário (19 de maio), mas ficou longe dos 
holofotes e da sua inseparável, câmera de TV. Ela que também 
é assessora de imprensa e colunista social destacada no Mara-
nhão, passou a data em casa, recebendo abraços e carinhos vir-
tuais pelas redes sociais e telefonemas.

Orquídea é membro do atual quadro da FEBRACOS (Federa-
ção Brasileira de Colunistas Sociais), da ABRACONE (Associação 
Norte-Nordeste de colunistas sociais) e está sendo cotada para 

dirigir uma entidade estadual deste segmento jornalístico, que 
será regulamentada em breve no Maranhão. Requisitos não fal-
tam. Além de muito prestigiada por todos os colegas, simpática 
e sempre presente nos principais eventos do estado, a colunista 
é uma apaixonada pela profissão, além de mãe dedicada e par-
ticipante ativa de ações sociais. Parabéns e continue brilhando. 

JORNALISMO E COLUNISMO SOCIAL, SÃO PAIXÕES
 E HERANÇAS NA VIDA DE ORQUÍDEA SANTOS.
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