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Diante da tragédia planetária do coronavírus que, no Brasil já matou mais 
de 42 mil pessoas e continua avançando em todos os estados, com impactos 
devastadores na economia e na vida de todo mundo, no Maranhão, entretan-
to, a política miúda permanece não aguçada e prejudicial como sempre foi.

Números no  Brasil ainda 
estão altos diz OMS
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CONGRESSO

  PÁGINA  2 e 3

 Boi de Nina Rodrigues 
festeja  30 anos 
com live  hoje

PÁGINA 16

Marreca Filho  
asume comando 
da bancada  do 

Maranhão
 PÁGINA  7

Navio é afundado 
Mancha preocupante  

De acordo com as autoridades marítimas, agora, após o afundamento, haverá monitoramen-
to da área. “O AHTS (Anchor Handling Tug Supply) Bear, o OSRV (Oil Spill Response Vessel) Água 
Marinha na contingência, o OSV (Offshore Support Vessel) Normand Installer e o Navio de Apoio 
Oceânico "guatemi", da MB, permanecerão na área pelos próximos três dias, a fim de verificar pos-
síveis objetos que, por ventura,  podem se soltar, assim como manchas de óleo.  PÁGINA  11

ECONOMIA 
São Luís  registra 

deflação pelo 
segundo mês

 PÁGINA  11

“Desapego” pode 
gerar renda extra

Vender produtos usados 
favorece o bolso e o meio am-
biente, atestam especialistas. 
Internet é melhor ferramenta 

para venda de desapegos

PÁGINA 12

A história de Zé 
Olhinho, amo do 
Boi de Santa Fé  

Veja vídeo do 
momento em 
que o navio é 

afundado na Baia 
de São Marcos.

oimparcial.combr
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Prefeitura de São Luís 
segue com obras de 

pavimentação de vias  

MPMA fiscaliza 
implementação 
de medidas de 

reabertura 
do comércio 

QUARENTENA

PÁGINA 7

Serviços levam qualidade de vida e 
mobilidade à população dos bairros 
como Alto da Esperança, João Paulo, 
Residencial Alexandra Tavares, Ilhi-
nha e outros. PÁGINA  13



oimparcial.com.brCORONAVÍRUSGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

Do México à Argentina o número de infectados pelo novo coronavírus alcança 1,5
milhão de pessoas

Go ver nos acu sa dos

Tu ris mo co mo an tí do to

Na Amé ri ca La ti na, o de sas tre fi- 
nan cei ro pro vo ca do pe la pan de mia
“po de le var a um re tro ces so de 13
anos”, se gun do a Co mis são Econô mi-
ca pa ra a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be
(CE PAL), que te me que a re gião saia
da cri se “mais en di vi da da, mais po bre
e com mais fo me”.

Aten di men to pre sen ci al

GOVERNOS

Países são questionados
por gestão da pandemia

V
á ri os go ver nos te rão que
apre sen tar ex pli ca ções à jus- 
ti ça por sua ges tão da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus, que

con ti nua pro vo can do uma gra ve cri se
fi nan cei ra e avan ça sem tré gua na
Amé ri ca La ti na, on de já pro vo cou
mais de 74 mil mor tes.

Do Mé xi co à Ar gen ti na o nú me ro
de in fec ta dos al can ça 1,5 mi lhão. O
Bra sil, com 210 mi lhões de ha bi tan- 
tes, su pe rou na quin ta-fei ra 40 mil ví- 
ti mas fa tais e 800 mil ca sos po si ti vos,
de acor do com o ba lan ço ofi ci al.

Em to do o pla ne ta, a co vid-19 pro- 
vo cou mais de 421 mil mor tes des de
que foi de tec ta da em de zem bro na
Chi na e mais de 7,5 mi lhões de ca sos
con fir ma dos, se gun do o ba lan ço da
AFP atu a li za do nes ta sex ta-fei ra. Mas
os nú me ros re ais po dem ser mui to su- 
pe ri o res, afir mam os es pe ci a lis tas.

O im pac to hu ma no, fi nan cei ro e
so ci al da pan de mia ain da é di fí cil de
cal cu lar e su as con sequên ci as têm
mui tos as pec tos.

Na Lí bia, a guer ra e a di vi são im pe- 
dem o com ba te cor re to à pan de mia.
Nas pri sões me xi ca nas de Ja lis co, os
abra ços fo ram subs ti tuí dos por cha- 
ma das de ví deo de cin co mi nu tos.

No Kuwait, a pan de mia pri vou
mui tas mu lhe res dos sa lões de be le za,
o úni co lo cal que po di am fre quen tar
so zi nhas e en con trar as ami gas. Em
Cu ba, to tal men te de pen den te do tu- 
ris mo, o go ver no tra ça um pla no pa ra
re ce ber vi si tan tes es tran gei ros e con- 
tro lar, ao mes mo tem po, que eles pra- 
ti ca men te não te nham con ta to com

os mo ra do res da ilha.

Nes ta sex ta-fei ra, as com pa nhi as
aé re as Bri tish Airways, EasyJet e
Ryanair anun ci a ram uma ação na jus- 
ti ça con tra o go ver no bri tâ ni co pa ra
que de sis ta de im por a qua ren te na
obri ga tó ria de du as se ma nas a to dos
os pas sa gei ros que che gam ao Rei no
Uni do por con si de rar que “te rá um
efei to de vas ta dor no tu ris mo bri tâ ni- 
co e sua eco no mia”.

Na Itá lia, on de o co ro na ví rus pro- 
vo cou 34 mil mor tes, o pri mei ro-mi- 
nis tro Gui sep pe Con te pres tou de poi- 
men to nes ta sex ta-fei ra a um juiz da
ci da de de Bér ga mo (nor te), co mo par- 
te da in ves ti ga ção so bre sua ges tão da
cri se do co ro na ví rus.

Con te fa lou por três ho ras na se de
do go ver no em Ro ma, o ‘Pa laz zo Chi- 
gi’, co mo par te da in ves ti ga ção aber ta
pe la de mo ra em de cla rar “zo na ver- 
me lha” os mu ni cí pi os de Nem bro e
Al za no Lom bar do, na re gião de Bér ga- 
mo, em mar ço, em ple na pro pa ga ção
da pan de mia, o que aju dou a pro vo- 
car o co lap so dos hos pi tais.

Na Es pa nha, a di rei ta e a ex tre ma-
di rei ta anun ci a ram de nún ci as con tra
o go ver no por sua ges tão da cri se: por
ter for ne ci do ma te ri al de pro te ção de- 
fei tu o so aos pro fis si o nais de saú de,
pe lo nú me ro de mor tos no ti fi ca do e
pe lo ele va do nú me ro de ido sos que
fa le ce ram em ca sas de re pou so.

O pro ces so con tra o go ver no de
Ma dri por ter per mi ti do a gran de pas- 
se a ta fe mi nis ta de 8 de mar ço, ape sar

do ris co de con tá gio, foi ar qui va do
nes ta sex ta-fei ra por um tri bu nal da
ca pi tal es pa nho la, que não en con trou
in dí ci os de de li to.

Na Fran ça tam bém fo ram apre sen- 
ta das qua se 60 de nún ci as con tra o go- 
ver no pa ra de nun ci ar a ges tão da cri- 
se.

As más no tí ci as da saú de são acom- 
pa nha das pe las fi nan cei ras. O con fi-
na men to con tra o co ro na ví rus cus tou
ao Rei no Uni do um quin to de seu PIB
em abril, quan do re gis trou uma que- 
da de 20,4%, um re cor de.

Em abril pri mei ro mês com ple to
con fi na men to, a ati vi da de econô mi ca
fi cou pra ti ca men te pa ra li sa da no
país, o se gun do mais afe ta do do mun- 
do pe la pan de mia, com mais de 41 mil
mor tes. Pa ra es ti mu lar a eco no mia, os
go ver nos con tam em gran de me di da
com o tu ris mo. A par tir de 15 de ju- 
nho, 75% dos Es ta dos-mem bros da
UE sus pen de rão as res tri ções de cir- 
cu la ção den tro do blo co. Paí ses co mo
Es pa nha, Itá lia, Fran ça e Gré cia lan ça-
ram cam pa nhas pa ra in cen ti var o tu-
ris mo na ci o nal, que se rá mais nu me- 
ro so, e na me di da do pos sí vel o dos
paí ses vi zi nhos.

VIRTUAL

Como ficam sessões de crianças com psicólogos

ATENDIMENTO ONLINE É FEITO DESDE 2018 POR PROFISSIONAIS CADASTRADOS

Com a pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus, mui tos pais têm dú vi das so bre
co mo pro ce der com as ses sões das
cri an ças com psi có lo gos.

A ses são on li ne, in clu si ve pa ra cri- 
an ças, não é uma no vi da de na psi co- 
lo gia. Se gun do a pre si den te do Con se- 
lho Fe de ral de Psi co lo gia (CFP), Ana
San dra Fer nan des, elas são re a li za das
des de 2018, por pro fis si o nais ca das- 
tra dos na pla ta for ma e-Psi.

“No ca so de cri an ças mai o res, elas
já nas ce ram em uma ge ra ção mui to
tec no ló gi ca. São cri an ças que fa zem
uso des sas tec no lo gi as e fer ra men tas
com fa ci li da de. A mãe ou o pai co nec- 
ta a cri an ça e já dei xa aos cui da dos do
pro fis si o nal que vai adap tar su as téc- 
ni cas e fer ra men tas pa ra uti li za ção
on li ne, in clu si ve fa zen do uso de re- 
cur sos lu do te rá pi cos. Te mos mui tos
re cur sos des se ti po dis po ní veis que o
pro fis si o nal de psi co lo gia po de lan çar
mão nes se mo men to”, dis se Ana San- 

dra à Agên cia Bra sil.
Quan do o aten di men to en vol ve

cri an ças me no res de 5 anos de ida de,
a pre si den te do Con se lho Fe de ral de
Psi co lo gia re co nhe ce que o pro fis si o- 
nal pre ci sa fa zer uma adap ta ção mai- 
or em su as fer ra men tas pa ra que, ex- 
cep ci o nal men te nes se pe río do, se ja
fei to na pre sen ça dos pais.

“Um fa tor im por tan te nes ses ca sos
é sem pre con si de rar a ques tão do
tem po. Cri an ças pe que nas têm mais
di fi cul da de de pas sar lon gos pe río dos
fa zen do uma ati vi da de. Aí, o psi có lo- 
go pre ci sa con si de rar es sas ques tões
pa ra fa zer o pro ces so de adap ta ção.
Pa ra es se pú bli co, o ide al é uma adap- 
ta ção pa ra um aten di men to na pre- 
sen ça da fa mí lia, con si de ran do as- 
pec tos éti cos de si gi lo pro fis si o nal”,
ex pli cou a psi có lo ga.

Ana San dra res sal tou que o aten di- 

men to pre sen ci al de cri an ças por psi- 
có lo gos não es tá proi bi do. Ela aler tou,
po rém, que, co mo não exis te ori en ta-
ção úni ca pa ra o ter ri tó rio na ci o nal,
em ra zão das di fe ren ças es ta du ais e
da for ma co mo a pan de mia avan ça, o
Con se lho Fe de ral de Psi co lo gia ori en- 
ta os pro fis si o nais a se guir as de ter mi- 
na ções das au to ri da des mu ni ci pais e
es ta du ais da re gião on de tra ba lham.
O CFP re co men da tam bém ob ser var o
que diz a OMS.

“No ge ral, se for ne ces sá rio aten di-
men to pre sen ci al, pre ci sam ser ob ser-
va das to das as nor mas de se gu ran ça,
de dis tan ci a men to, hi gi e ni za ção de
am bi en te e ma te ri ais e de ven ti la ção
do con sul tó rio. Não há proi bi ção de
que es se aten di men to ocor ra, mas há
uma re co men da ção de que o pro fis si-
o nal ava lie se não es ta rá ex pon do o
pa ci en te ou ex pon do sua pró pria vi da
nes se aten di men to”, afir mou Ana
San dra.

OMS

Número no Brasil
ainda estão altos

RYAN DISSE QUE O SISTEMA NO PAÍS NÃO ESTÁ SOB PRESSÃO

Di re tor exe cu ti vo da Or ga ni za ção Mun di al de Saú de
(OMS), Mi cha el Ryan des ta cou nes ta sex ta-fei ra, 12, o
qua dro no Bra sil. Ques ti o na do so bre su ges tão re cen te
do pre si den te Jair Bol so na ro de que se gui do res de ve ri- 
am en trar em hos pi tais pa ra ve ri fi car a ta xa de ocu pa- 
ção, Ryan não co men tou a fa la do lí der, mas vol tou a di- 
zer que a si tu a ção no País “pre o cu pa”.

O di re tor exe cu ti vo da OMS afir mou

que os nú me ros de no vos ca sos e de

mor tes “con ti nu am a ser al tos” em

so lo bra si lei ro.

Ele dis se que a OMS e seu bra ço re gi o nal têm mo ni to- 
ra do os ca sos diá ri os no Bra sil, in clu si ve a ta xa de ocu- 
pa ção das UTIs. “Na mai o ria das re giões a ta xa es tá abai- 
xo de 80%”, apon tou, mas tam bém ad ver tiu: “É evi den te
que al gu mas áre as no Bra sil en fren tam gran de pres são
so bre seus sis te mas de cui da dos in ten si vos”.

Ryan dis se, por tan to, que o sis te ma co mo um to do no
país não es tá sob pres são, mas que há es sa pres são em
al gu mas áre as. Ele lem brou tam bém que há di fe ren tes
ní veis de in fec ção em di fe ren tes par tes do país, men ci o- 
nan do o Es ta do do Ama zo nas co mo uma área que me re- 
ceu des ta que re cen te pe lo avan ço da do en ça. “Cla ra- 
men te, o sis te ma de saú de (do Bra sil) pre ci sa de apoio
sig ni fi ca ti vo pa ra li dar com a si tu a ção”, re co men dou.

RETORNO

Levantamento mostra
expectativa sobre retomada

CONSUMIDOR ACREDITA EM RETOMADA ECONÔMICA ATÉ 2021

Le van ta men to di vul ga do nes ta sex ta-fei ra (12) pe la
Fe de ra ção Bra si lei ra de Ban cos (Fe bra ban) apon ta que
qua se a me ta de (49%) dos en tre vis ta dos acre di ta que
su as fi nan ças vol ta rão ao pa ta mar de an tes da pan de- 
mia de co vid-19 em até um ano. Des tes, 21% apos tam
que a re to ma da po de rá se dar ain da mais rá pi da, em até
seis me ses.

Tra ta-se do Ob ser va tó rio Fe bra ban, es tu do men sal
que ma peia a vi são da po pu la ção so bre os te mas que
im pac tam o Bra sil. Nes ta pes qui sa, a Fe bra ban bus ca
iden ti fi car co mo as pes so as têm su pe ra do me dos e in- 
cer te zas na re to ma da das ati vi da des econô mi cas no
país em vir tu de da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

Se gun do a pes qui sa, 37% dos en tre vis ta dos pre ve em
di mi nuir su as vi a gens – o que po de in di car re ceio de
con ta mi na ção por co vid-19. Ain da te men do o ví rus, um
per cen tu al de 27% dos ou vi dos quer au men tar o tra ba- 
lho na mo da li da de ho me of fi ce e 28% pla ne jam usar
mais os ser vi ços de delivery. A pes qui sa tam bém iden ti- 
fi cou que 45% dos en tre vis ta dos afir mam que irão de di- 
car mais tem po à fa mí lia e aos fi lhos e 30% pre ten dem
au men tar as com pras fei tas via e-com mer ce.

O Ob ser va tó rio apon ta oti mis mo en tre a po pu la ção
ban ca ri za da bra si lei ra so bre a pers pec ti va de re to ma da
fi nan cei ra in di vi du al e fa mi li ar. Exis te, por exem plo, in- 
ten ção de man ter ou au men tar a frequên cia aos su per- 
mer ca dos em 78% dos pes qui sa dos. Ou tros ne gó ci os
tam bém re gis tram in ten ções ele va das de con ti nu ar ou
ele var a frequên cia, co mo sa lões de be le za (66%), co- 
mér cio de rua (55%), ba res e res tau ran tes (47%) e shop- 
pings (47%).

Re a li za da pe lo Ins ti tu to de Pes qui sas So ci ais, Po lí ti- 
cas e Econô mi cas (Ipes pe), a pri mei ra edi ção do no vo
Ob ser va tó rio Fe bra ban ou viu amos tra de mil pes so as
re pre sen ta ti va da po pu la ção adul ta ban ca ri za da, de to- 
das as re giões do país, en tre os di as 1º e 3 de ju nho.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Mu dan ças e atra so na di vul ga ção de da dos

Go ver no quer re con tar da dos, diz ex-fu tu ro se cre tá rio

Pi o ra dra má ti ca no úl ti mo mês

Pan de mia

Preocupação

Brasil se torna
segundo em mortes

O
Bra sil to ta li zou, nes ta sex ta-fei ra (12), 41.828
mor tes por co vid-19 des de a che ga da do no vo
co ro na ví rus. Com o nú me ro atu al, o país su- 
pe rou os re gis tros do Rei no Uni do (que te ve

até ho je 41.481 mor tes) e se tor nou o se gun do com mais
mor tes pe lo ví rus em to do o mun do — es tá atrás ape nas
dos Es ta dos Uni dos, que tem qua se 114 mil óbi tos.

Des de a che ga da do no vo co ro na ví rus no Bra sil, o
país já re gis trou 828.810 ca sos de co vid-19.

So men te nas úl ti mas 24 ho ras, fo ram re gis tra das 909
mor tes e 25.982 no vos ca sos do no vo co ro na ví rus. Os
da dos são do Mi nis té rio da Saú de e do Con se lho Na ci o- 
nal de Se cre tá ri os de Saú de (Co nass) — a en ti da de cri ou
uma pla ta for ma pa ra re gis trar os da dos so bre o co ro na- 
ví rus no país, após o Mi nis té rio da Saú de ter, na se ma na
pas sa da, de ci di do di vul gar os nú me ros de for ma me nos
com ple ta.

Após a con tro vér sia cau sa da pe la mu dan ça e uma de- 
ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) so bre o as sun- 
to, a pas ta re cu ou e vol tou a di vul gar os nú me ros com- 
ple tos no iní cio da noi te. A ta xa de le ta li da de do no vo
co ro na ví rus no país é de 5,1%. Os es ta dos com mais
mor tes acu mu la das no Bra sil são: São Pau lo (10.368),
Rio de Ja nei ro (7.417), Ce a rá (4.663), Pa rá (4.132) e Per- 
nam bu co (3.694).

O pai nel co vid-19, do go ver no, que cos tu ma va tra zer
di ver sos da dos e grá fi cos so bre a do en ça, fi cou fo ra do ar
por al gu mas ho ras en tre sex ta-fei ra (5/6) e sá ba do.
Quan do vol tou ao ar, tra zia ape nas os da dos das úl ti mas
24 ho ras, e não fa zia re fe rên cia ao to tal de mor tes.

Di ver sos da dos de ta lha dos dei xa ram de ser exi bi dos.
Além dis so, hou ve mu dan ça nos ho rá rio de di vul ga- 

ção dos da dos. Eles eram en vi a dos à im pren sa por vol ta
das 19h. Na quar ta-fei ra (3), foi en vi a da uma men sa gem
a jor na lis tas afir man do que, por “pro ble mas téc ni cos”,
as in for ma ções se ri am en vi a das “ex cep ci o nal men te” às
22h.

No dia se guin te, quin ta-fei ra, os da dos só che ga ram
às 22h, mas des ta vez sem qual quer jus ti fi ca ti va quan to
ao ho rá rio.

Nes ta sex ta-fei ra (5), o mi nis té rio en vi ou uma men sa- 
gem in for man do que os nú me ros sai ri am às 22h, ar gu- 
men tan do que os “da dos de ca sos e óbi tos são in for ma- 
dos pe las se cre ta ri as es ta du ais e mu ni ci pais de saú de”,
que são en tão ana li sa dos e con so li da dos pe la pas ta e em
al guns ca sos pre ci sam “de che ca gem jun to aos ges to res
lo cais”.

Em en tre vis ta à noi te, per gun ta do so bre al te ra ções no
ho rá rio de di vul ga ção, Bol so na ro brin cou com o ho rá rio
do Jor nal Na ci o nal, da TV Glo bo, nor mal men te exi bi do
por vol ta de 20h30.

“Aca bou ma té ria no Jor nal Na ci o nal?”, dis se, rin do.
“Mas é pa ra pe gar o da do mais con so li da do, e tem

que di vul gar os mor tos no dia. Por exem plo, on tem, pra- 

ti ca men te dois ter ços dos mor tos eram de di as an te ri o- 
res, os mais va ri a dos pos sí veis. Tem que di vul gar o do
dia. O res to con so li da pa ra trás. Se qui ser fa zer um pro- 
gra ma do Fan tás ti co to di nho so bre mor tos nas úl ti mas
se ma nas, tu do bem.”

Tam bém hou ve al te ra ção no ti po de da do in for ma do
à im pren sa. Nes ta sex ta-fei ra, o bo le tim não trou xe mais
nú me ros to tais de mor tes e ca sos de co vid-19 — ape nas
da dos pa ra as úl ti mas 24 ho ras. As sim, veí cu los co mo a
BBC News Bra sil es tão fa zen do cál cu los ma nu al men te,
com ba se em in for ma ções dis per sas ao lon go dos di as.

O em pre sá rio Car los Wi zard, que as su mi ria o pos to
de se cre tá rio de Ci ên cia, Tec no lo gia e In su mos Es tra té- 
gi cos do Mi nis té rio da Saú de, mas de sis tiu da em prei ta- 
da em 7/6, dis se ao jor nal O Glo bo em 5/6 que o mi nis té- 
rio de ve re con tar o nú me ro de mor tes cau sa das pe lo no- 
vo co ro na ví rus.

Ele dis se, sem apre sen tar pro vas, que ges to res lo cais
es tão in flan do os da dos pa ra ob ter mais re cur sos.

“Ti nha mui ta gen te mor ren do por ou tras cau sas e os
ges to res pú bli cos, pu ra men te por in te res se de ter um
or ça men to mai or nos seus mu ni cí pi os, nos seus es ta- 
dos, co lo ca vam to do mun do co mo co vid. Es ta mos re- 
ven do es ses óbi tos”, dis se Wi zard.

O Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Saú de (Co- 
nass) ne gou as acu sa ções.

“Ao afir mar que Se cre tá ri os de Saú de fal sei am da dos

so bre óbi tos de cor ren tes da Co vid-19 em bus ca de mais
‘or ça men to’, o se cre tá rio, além de re ve lar sua pro fun da
ig no rân cia so bre o te ma, in sul ta a me mó ria de to das
aque las ví ti mas in de fe sas des ta ter rí vel pan de mia e su as
fa mí li as”, diz no ta pu bli ca da em seu si te.

No in ter va lo de ape nas um mês, o Bra sil mul ti pli cou
por cin co o seu to tal de mor tes por co vid-19, em mais
uma mar ca dra má ti ca atin gi da pe la pan de mia no país.
Na ter ça-fei ra (2), o país pas sou a mar ca de 30 mil óbi tos.
Em 2 de maio, o re la tó rio diá rio da Or ga ni za ção da Saú- 
de (OMS) mos tra va que o Bra sil ti nha 5,9 mil mor tes pe- 
la do en ça.

Ou tra mar ca trá gi ca atin gi da pe lo país na quin ta-fei ra
(4) foi ter pas sa do a Itá lia e ter se tor na do o ter cei ro país
no mun do com mais mor tos pe la co vid-19, atrás ape nas
dos Es ta dos Uni dos e Rei no Uni do. Em nú me ro de ca- 
sos, o Bra sil es tá em se gun do lu gar, atrás dos EUA, co mo
mos tra um pai nel glo bal da uni ver si da de Johns Hop- 
kins.

No mo men to em que mui tos Es ta dos e mu ni cí pi os
bra si lei ros já dis cu tem e im ple men tam me di das de fle- 
xi bi li za ção da qua ren te na, os da dos glo bais da uni ver si- 
da de mos tram que a cur va de con tá gio do Bra sil con ti- 
nua as cen den te, di fe ren te men te de ou tros paí ses eu ro- 
peus e asiá ti cos em pro ces so de fle xi bi li za ção, cu jos da- 
dos pa re cem in di car, no mo men to, uma es ta bi li za ção
no nú me ro de ca sos.

O pri mei ro re gis tro do co ro na ví rus no Bra sil foi em 24
de fe ve rei ro. Um em pre sá rio de 61 anos, que mo ra em
São Pau lo (SP), foi in fec ta do após re tor nar de uma vi a- 
gem, en tre 9 e 21 de fe ve rei ro, à re gião ita li a na da Lom- 
bar dia, a mais afe ta da do país eu ro peu que tem mais ca- 
sos fo ra da Chi na.

O no vo co ro na ví rus, que te ve seus pri mei ros ca sos
con fir ma dos vin dos da Chi na no fi nal de 2019, é tra ta do
co mo pan de mia pe la OMS des de 11 de mar ço.

As ta xas de mor ta li da de pe lo co ro na ví rus têm va ri a do
con si de ra vel men te de país pa ra país, tam bém se gun do
a Johns Hop kins. En quan to lo cais co mo Bél gi ca, Rei no
Uni do e Itá lia têm en tre 14% e 16% de mor tos en tre os
in fec ta dos, es sa ta xa tem si do de cer ca de 6% em paí ses
co mo EUA e Bra sil.

Es tu dos apon tam que a gran de mai o ria dos ca sos do
no vo co ro na ví rus apre sen ta sin to mas le ves e po de ser
tra ta do nos pos tos de saú de ou em ca sa. Mas, en tre
aque les que são hos pi ta li za dos, o tem po de in ter na ção
gi ra em tor no de três se ma nas, o que ge ra um im pac to
so bre os sis te mas de saú de, de acor do com a pas ta, já
que os lei tos de uni da des de tra ta men to in ten si vo (UTI)
fi cam ocu pa dos por um lon go tem po, ge ran do uma cri- 
se de es cas sez de lei tos em di ver sos Es ta dos e mu ni cí pi- 
os bra si lei ros.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho
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AN DER SON LIN DO SO
Ad vo ga do, Se cre tá rio de Es ta do da Cul -
tu ra.

MAR CEL LO A. DU AI LI BE BAR ROS¹;
EDU AR DO H.S. PE REI RA²; MAR CE LO
DE S. SAN TOS³ E JOÃO C. S.
MARQUES4
¹Eco no mis ta (UF MA), Mes tre em Ad mi -
nis tra ção Pú bli ca (FGV) e Con se lhei ro
Re gi o nal de Eco no mia do Ma ra nhão.
²Eco no mis ta (UF MA) e Mes tre em Ad mi -
nis tra ção Pú bli ca (FGV). ³Eco no mis ta
(UF MA) com Pós em Es ta tís ti ca (UE MA)
e Mes tre em De sen vol vi men to So ci o e -
conô mi co (UF MA). 4 Eco no mis ta (UF -
MA), Mes tre em De sen vol vi men to So ci o -
e conô mi co (UF MA) e Con se lhei ro Re gi o -
nal de Eco no mia do Ma ra nhã

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

História, tradição e patrimônio cultural 

Co nhe cer a nos sa cul tu ra é uma for ma de
co nhe cer a nós mes mos. A nos sa his tó ria,
cos tu mes, lin gua gens, tra di ção. As sim, nos
co nec ta mos mais fa cil men te a ou tras cul tu- 
ras, apren de mos a pre ser var o an ti go e a
cons truir o no vo.

O São João do Ma ra nhão, mai or fes ta po- 
pu lar do es ta do, nos di fe ren cia e nos une
cul tu ral men te. Es te ano, in fe liz men te, não
te re mos a ce le bra ção nos ar rai ais a céu aber- 
to. Um ano atí pi co cau sa do pe la pan de mia
do Co vid-19. É ne ces sá rio evi tar aglo me ra- 
ção e nos adap tar à no va re a li da de.

Mas na da im pe de que pos sa mos nos reu- 
nir em tor no da me mó ria, do co nhe ci men to,
do que há por trás des sa fes ta tão ex tra or di- 
ná ria que é o São João do Ma ra nhão, e que
mui tas ve zes nos pas sa de sa per ce bi do
quan do es ta mos nos di ver tin do.

Com sa be res pas sa dos de ge ra ção em ge- 
ra ção as fes tas ju ni nas fo ram se adap tan do à
cul tu ra de ca da re gião. Mas é bom sa ber que
bem an tes de ce le brar os san tos ca tó li cos

elas mar ca vam em vá ri os pon tos da Eu ro pa
o ci clo das es ta ções e a pro xi mi da de das co- 
lhei tas, quan do se acen di am fo guei ras pe- 
din do tem pos de far tu ra. “To da a Eu ro pa co- 
nhe ceu es sa tra di ção de acen der fo guei ras
nos lu ga res al tos e mes mo nas pla ní ci es, as
dan ças ao re dor do fo go, os sal tos so bre as
cha mas, to das as ale gri as do con ví vio e dos
anún ci os de me ses abun dan tes” (Câ ma ra
Cas cu do – Di ci o ná rio de Fol clo re Bra si lei ro).

Uma cu ri o si da de é que ini ci al men te os
fes te jos no Bra sil co me mo ra vam ape nas São
João. Tra di ção her da da dos por tu gue ses a
fes ta foi in cor po ran do os ou tros san tos ju ni- 
nos São Pe dro e San to Antô nio, e no Ma ra- 
nhão ce le bra mos tam bém São Mar çal mar- 
can do o en cer ra men to do fes te jo.

No Ma ra nhão a fes ta ju ni na é sin gu lar. É
um dos lu ga res on de se tem a fi gu ra do ‘boi’
co mo ele men to cen tral. É o nos so Bum ba
meu boi tão ri co em múl ti plas ex pres sões,
rit mos, so ta ques e uma nar ra ti va que ce le- 
bra o ci clo da vi da. O boi nas ce, é ba ti za do,
mor re e res sus ci ta. Sua his tó ria atra ves sou o
tem po, se va lo ri zou e ho je é Pa trimô nio Cul- 
tu ral Ima te ri al da Hu ma ni da de. “Os gru pos
de Bum ba-meu-boi cons ti tu em um vas to e

com ple xo con jun to de ca rac te rís ti cas em
su as ex pres sões ar tís ti cas, es té ti cas e sim bó- 
li cas. O fol gue do se de sen vol ve sob inú me- 
ras va ri an tes, apre sen tan do di ver sos rit mos,
dan ças, ins tru men tos, mú si cas, per so na- 
gens, dra mas e in du men tá ri as” (Dos siê
Bum ba Meu Boi).

So bre o Bum ba meu boi tem mui to mais a
se fa lar, que é fes te ja do não só no pe río do ju- 
ni no mas ao lon go do ano, dos cin co so ta-
ques (za bum ba, ma tra ca, or ques tra, bai xa da
e cos ta-de-mão), do ar te sa na to, do sin cre tis- 
mo re li gi o so, e por ai vai.

Mas o São João do Ma ra nhão é mar ca do
por mui tos sons, co res, chei ros, dan ça, tu do
fa zen do par te de uma ex tra or di ná ria ale gria
e de vo ção. Ou tras brin ca dei ras tra di ci o nais
tam bém mar cam a fes ta. Tam bor de Cri ou la,
Ca cu riá, dan ças do co co, le lê, ca ro ço, dan ça
por tu gue sa, qua dri lhas e tan tas que mos-
tram a ri que za da nos sa di ver si da de.

Du ran te o mês de ju nho vou fa lar um
pou co so bre nos sa cul tu ra e tra di ções, nos
pró xi mos ar ti gos. Aguar dem pa ra jun tos re- 
ve ren ci ar mos es sa gran de fes ta do Ma ra- 
nhão.

Até quando, “Capitão”, abusarás nossa da paciência?!

“Até quan do, Ca ti li na, abu sa rás da nos sa
pa ci ên cia?! Até quan do es se teu fu ror nos
per tu ba rá?! Até que pon to vai tua des con tro- 
la da au dá cia?!”. A nar ra ti va em vo ga re me te
ao ano de 63 a.C. e re pre sen ta o pri mei ro,
den tre uma sé rie de qua tro dis cur sos, co- 
nhe ci dos por Ca ti li ná ri as, nos quais o Con- 
sul Ro ma no Mar co Tú lio Cí ce ro, no Tem plo
Ju pi ter Sta tor, pro fe riu ao Se na do con tra o
seu prin ci pal opo si tor, o Se na dor Lú cio Sér- 
gio Ca ti li na, no afã de re ve lar pla nos cons pi- 
ra tó ri os con tra o Es ta do que es ta va as so la do
por uma cri se po lí ti ca, econô mi ca e so ci al.

Após dois mil anos, além das cri ses ci ta- 
das, o Bra sil en fren ta a pan de mia do co ro na- 
ví rus (Co vid-19). Em mar ço de 2020, os es pe- 
ci a lis tas em saú de pú bli ca es bo ça ram as pri- 
mei ras re a ções acer ca des sa pro ble má ti ca, a
qual foi com pa ra da à gri pe es pa nho la e à
pes te ne gra, di zi man do 1/3 da po pu la ção
mun di al. A par tir des se mo men to, mes mo
com to dos os ho lo fo tes vol ta dos à pan de- 
mia, pou co se viu so bre a atu a ção do Pre si- 
den te “Ca pi tão” Bol so na ro, no to can te à
pos tu ra de li de rar os bra si lei ros em meio a
es te ca os, de mons tran do pou ca pa ci ên cia
ou fal ta de “ti no” na mai o ria das si tu a ções
pú bli cas, a exem plo da pro mo ção de aglo- 
me ra ções, as sim co mo ata ques à Su pre ma
Cor te do Bra sil.

Nes ses três me ses em que os bra si lei ros
es tão con vi ven do com es sa do en ça con ta bi- 
li za-se cer ca de 40 mil óbi tos e 775 mil con ta- 
mi na dos, ou se ja, di a ri a men te, ob te mos

uma mé dia de mais de mil mor tes, o equi va- 
len te a 4 que das de avião por dia! Nu ma cri se
so ci al des sa mag ni tu de e sem pre ce den tes,
ti ve mos que nos adap tar me di an te a es tra té- 
gia de iso la men to so ci al, tal vez a úni ca for- 
ma de com ba ter a es sa ma ze la. Na con tra- 
mão, en quan to lu ta mos con tra o ví rus, nos
iso lan do de tu do e to dos, o nos so “Ca pi tão”
op tou por iso lar aque les que pen sa vam di fe- 
ren te, tan to por con ta da que la es tra té gia,
quan to pe la for ma de ame ni zar os sin to mas
da do en ça. Em meio aos de sa ti nos do “Ca pi- 
tão” ao de fen der uma vol ta do sta tus quo da
eco no mia, em que o di nhei ro tem mais va lor
que vi das, fi cou mais fá cil des ti tuir os ma es- 
tros, os Mi nis tros da Saú de, Dr. Man det ta e
Dr. Tei ch, que na ima gi na ção do Pre si den te
es ta ri am or ga ni zan do um “com plô” que po- 
de ria se apro xi mar da que la si tu a ção de Ro- 
ma 63 a.C.

Nes se in ter reg no, en quan to a cri se sa ni- 
tá ria se in ten si fi ca va e os es pe ci a lis tas tra ta- 
vam a so ci e da de com o re mé dio do iso la- 
men to so ci al, o efei to co la te ral des sa do en ça
re caiu so bre a eco no mia, in ten si fi can do
uma si tu a ção de re ces são “cres ci men to ne- 
ga ti vo” (per dão pe la an tí te se!) da pro du ção
as so ci a da ao de sem pre go em al ta. Nes se
con tex to, go ver na do res e pre fei tos de cre ta- 
ram ca la mi da de pú bli ca ao per ce be rem que
nes sa si tu a ção iné di ta, o sis te ma de saú de
pú bli ca não se ria su fi ci en te pa ra aten der à
so ci e da de em um fu tu ro “não tão utó pi co”,
cer ta men te, en tra ria em co lap so. Con co mi- 
tan te a is so, as ins ti tui ções de en si no can ce- 
la ram su as au las, an te ci pan do ou am pli an- 
do as fé ri as dos alu nos e pro fes so res. Por fim,
me di an te as es ti ma ti vas de con tá gio em as- 
cen são e am pli a ção do nú me ro de in fec ta- 
dos, ou tras áre as do se tor de Ser vi ços, pou co
a pou co, fo ram pa ra li sa das, re per cu tin do
nos de mais se to res, so bre tu do da que les in- 
ten si vos em mão de obra.

Ou tro efei to ne fas to des sa pan de mia foi
ob ser va do nas fi nan ças dos en tes fe de ra ti- 
vos. As re cei tas pú bli cas, de cor ren te de im- 
pos tos e trans fe rên ci as, so fre ram uma que- 
da ver ti gi no sa; ao tem po que, os gas tos com
saú de e as sis ten ci a lis mo cres ce ram dras ti- 

ca men te por con ta da cri a ção de es tru tu ras
de tra ta men to de al ta com ple xi da de, com- 
pras de má qui nas e equi pa men tos, bem co- 
mo con tra ta ção de pes so as e equi pes pa ra o
tra ta men to fo ra do pla ne ja do, que su pris- 
sem a si tu a ção atu al. Há de se res sal tar que
as des pe sas pú bli cas de gran de re le vân cia e
im pac to fi ca ram cons tan tes, a exem plo dos
gas tos com pes so al e en car gos, in cluin do a
pre vi dên cia so ci al, pois tra tam-se de des pe- 
sas de ca rá ter obri ga tó rio. Des pe sas dis cri ci-
o ná ri as (in ves ti men to e cus teio da má qui na
pú bli ca) e dí vi da in ter nas so fre ram re du ção
em fun ção da es cas sez de re cur sos pú bli cos
por meio de re ne go ci a ção de con tra tos ou
por con ta de de ci sões ju di ci ais.

Nes se bo jo, as cri ses sa ni tá ria, so ci al e
econô mi ca de no ta ram a cri se po lí ti ca que se
es ten de des de o iní cio do man da to do Pre si-
den te. Di a ri a men te, o “Ca pi tão” é ques ti o- 
na do por gran de par te da po pu la ção, che fes
de Es ta do de di ver sos paí ses, im pren sa na ci- 
o nal, in ter na ci o nal, go ver na do res e pre fei- 
tos, se ja por sua for ma de go ver nar e/ou por
su as ati tu des. 

No afã de des vi ar a aten ção dos de va nei os
“pre si den tí ci os”, em es pe ci al, no to can te aos
as sun tos que en vol vem seus fi lhos em um
es cân da lo po lí ti co que po de des ti tuir um
Pre si den te, o que cul mi na ria no “Wa ter ga te
Tu pi ni quim”, es tá sen do ado ta da uma es tra- 
té gia de iso la men to por par te da sua equi pe,
is to é, de mi tin do aque les que não se adap- 
tam ao “re gi me mi li tar que ha bi ta o seu ín ti- 
mo”, con tri buin do pa ra a es ta tís ti ca do de-
sem pre go o seu pró prio qua dro ad mi nis tra- 
ti vo, en tre mi nis tros e as se clas.

Lo go, em meio aos de sa ti nos do Pre si-
den te “Ca pi tão” pa ra com a Re pú bli ca Fe de- 
ra ti va do Bra sil, não se ria di fí cil ima gi nar
uma si tu a ção an tagô ni ca à vi vi da pe lo Con-
sul Ro ma no, na qual os Es ta dos, Mu ni cí pi os
e de mais

Po de res pro fe ris sem as “Ca ti li ná ri as” ao
nos so Pre si den te: “Até quan do, “Ca pi tão”,
abu sa rás da nos sa pa ci ên cia?! Até quan do
es se teu fu ror nos per tur ba rá?! Até que pon to
vai tua des con tro la da au dá cia?!”

EDEN JR
Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre em Eco no mia e Eco -
no mis ta (eden-jr@ho tl mail.com.br)

Ren da mí ni ma em
de ba te

A ex pe ri ên cia do en fren ta men to da pan de mia da Co vid-19 pe- 
la hu ma ni da de tem si do pro fun da men te trá gi ca e de sa fi a do ra.
No cam po econô mi co, o re sul ta do se rá o mai or de sas tre da his tó- 
ria des de a Gran de De pres são dos anos 1930. Nes ta úl ti ma quar ta-
fei ra, 10, a Or ga ni za ção pa ra Co o pe ra ção e De sen vol vi men to
Econô mi co (OC DE) pre viu que a eco no mia bra si lei ra en co lhe rá
nes te ano en tre 7,4% e 9,1% – a mag ni tu de da que da vai de pen der
da ocor rên cia, ou não, de uma se gun da on da da do en ça. Ho je, in- 
fe liz men te, o Bra sil já re gis tra mais de 41 mil mor tes em ra zão do
no vo co ro na ví rus.

To da via, co mo é re cor ren te na tra je tó ria hu ma na, mes mo nas
pi o res tra gé di as sur gem pos si bi li da des pa ra a dis cus são de pro- 
pos tas que po de rão trans for mar a so ci e da de. E uma des sas idei as
que ga nha cor po no de ba te econô mi co atu al é a im plan ta ção de
um pro gra ma de ren da mí ni ma. A pró pria in tro du ção do au xí lio
emer gen ci al pe lo Go ver no Fe de ral, que des ti na três par ce las
men sais de R$ 600,00 pa ra os gru pos so ci ais mais vul ne rá veis du- 
ran te pan de mia, foi ou tro fa tor a im pul si o nar o diá lo go. In clu si ve
a OC DE fez elo gi os a es se be ne fí cio, ao apon tar as me di das bra si- 
lei ras de com ba te à cri se co mo opor tu nas ao ge ra rem im pac to po- 
si ti vo na vi da de mi lhões de fa mí li as de sas sis ti das.

O pla no de um be ne fí cio fi nan cei ro a ser con ce di do pe lo Es ta- 
do pa ra as ca ma das mais des pro te gi das da so ci e da de não é no vo,
re me te ao sé cu lo XVI. En tre tan to, ele ga nhou cor po na dé ca da de
1960, com o em ble má ti co eco no mis ta ne o li be ral, Mil ton Fri ed- 
man, que ba se a do na ideia do “im pos to de ren da ne ga ti vo”, de
ou tro lus tra do eco no mis ta, Ge or ge Sti gler – pe la qual ne nhum ci- 
da dão te ria ren da in fe ri or a de ter mi na do va lor – pas sou a ser um
re le van te in cen ti va dor da pro pos ta.

Em ter mos con cei tu ais, é im por tan te es cla re cer que a su ges tão
de uma ren da mí ni ma atin ge so men te al gu mas par ce las da po pu- 
la ção, as mais ne ces si ta das, e a ren da bá si ca uni ver sal (UBI na si- 
gla em in glês) é con ce di da pa ra to do ci da dão de de ter mi na do
país, in de pen den te de seu pa drão econô mi co. Por es ses as pec tos,
é mais acer ta do, sem dú vi da, se fa lar de ren da mí ni ma, ten do em
vis ta que es ta é di re ci o na da so men te pa ra quem mais pre ci sa,
além de ser me nos one ro sa pa ra a so ci e da de.

Fa to até ra ro, há con ver gên cia en tre eco no mis tas li be rais e
pro gres sis tas so bre o as sun to. Os pri mei ros en ten dem que o pro- 
gra ma tem bai xo cus to, re quer pou ca bu ro cra cia es ta tal, dá li ber- 
da de pa ra o in di ví duo es co lher em que vai usar os re cur sos, além
de di na mi zar a eco no mia, pois os be ne fi ciá ri os que têm bai xa
ren da ten dem a gas tar to do o au xí lio. Os se gun dos afir mam que
es sa po lí ti ca re duz a de si gual da de, com ba te a po bre za e pro por ci- 
o na tem po pa ra que o tra ba lha dor bus que qua li fi ca ção, o que au- 
men ta rá sua re mu ne ra ção no fu tu ro.

No Bra sil, o gran de ex po en te da ren da mí ni ma, ou ren da bá si- 
ca de ci da da nia, é o ve re a dor pe tis ta Edu ar do Suplicy. Em 2004,
quan do ele ain da era se na dor, con se guiu apro var a Lei n° 10.835
que ins ti tuiu a ren da bá si ca no país. Con tu do, o pro je to nun ca vi- 
rou re a li da de por fal ta de re gu la men ta ção. En tre tan to, pro gra mas
co mo o Bol sa Es co la, no go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so
(PSDB), e o Bol sa Fa mí lia, na ges tão de Lu la (PT), são mo men tos
mar can tes da efe ti va ção de au xí li os pa ra os mais vul ne rá veis no
país.

As di fi cul da des pa ra im ple men tar uma ação mais am pla de
ren da mí ni ma pas sam, es pe ci al men te, pe la fon te de fi nan ci a- 
men to. Atu al men te o Bol sa Fa mí lia cus ta R$ 30 bi lhões (va lor cor- 
res pon den te a qua se dois or ça men tos do Es ta do do Ma ra nhão e
mais de 10 da pre fei tu ra de São Luís) por ano pa ra aten der 13 mi- 
lhões de fa mí li as (20% da po pu la ção). Um pro gra ma de ren da mí- 
ni ma que al can ças se 50% dos bra si lei ros po de ria pre ci sar de mais
de R$ 100 bi lhões. Com a cri se do no vo co ro na ví rus as des pe sas
pú bli cas ace le ram pa ra dar con ta das ações de saú de, ao mes mo
tem po que as re cei tas caí ram em fun ção da pa ra li sia econô mi ca.
As sim, o dé fi cit pri má rio da União (re cei tas me nos des pe sas an tes
do pa ga men to dos ju ros da dí vi da) es tá pre vis to em R$ 540 bi- 
lhões.

A des pei to des ses en tra ves, pen sar num pro je to que ga ran ta
uma ren da mí ni ma pa ra os mais ne ces si ta dos é an tes de tu do um
mar co ci vi li za tó rio do iní cio do sé cu lo XXI. Os re cur sos po dem
vir: de uma re for ma tri bu tá ria, que tor ne o sis te ma mais pro gres- 
si vo (quem ga nha mais pa ga mais), da eli mi na ção de ou tros pla- 
nos con si de ra dos ine fi ci en tes, co mo o abo no sa la ri al e se gu ro-
de fe so, da re for mu la ção ri go ro sa dos ca das tros so ci ais, pa ra ga- 
ran tir que os be ne fi ciá ri os se jam re al men te aque les que ne ces si- 
tam da aju da, ou do agra va men to nas pe na li da des pa ra quem
ten tar bur lar os re qui si tos do pro gra ma, eli mi nan do as sim des- 
per dí ci os.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho
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FE LI PE HO LAN DA

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

A História ensina, e muito

 

As li ções que a re vol ta

da Va ci na (1904) e a

Gri pe Es pa nho la (1918-

19), en si nam aos

bra si lei ros

A Re vol ta da Va ci na foi um gra ve
dis túr bio so ci al, ocor ri do na ci da de
do Rio de Ja nei ro, en tre 10 e 18 de no- 
vem bro de 1904. Uma par te da po pu- 
la ção da ci da de, pe gou em ar mas con- 
tra os agen tes sa ni tá ri os e as tro pas
go ver na men tais, pa ra re sis tir a um
de cre to go ver na men tal que ins ti tuía,
co mo obri ga tó ria, a va ci na con tra a
va río la.

Jo sé Mu ri lo de Car va lho, em, “Os
Bes ti a li za dos – O Rio de Ja nei ro e a Re- 
pú bli ca que não foi” (Cia das Le tras,
1987), con ta es te epi só dio em de ta- 
lhes, mas an tes faz uma ge ni al con tex- 
tu a li za ção da ca pi tal bra si lei ra, na
épo ca com cer ca de 500 mil ha bi tan- 
tes, sen do que ape nas 2,7% de les ti- 
nham di rei to a vo tar. De sua par te, a
am pla mai o ria da po pu la ção ca ri o ca
des co nhe cia os di rei tos e de ve res da
ci da da nia, e via o Es ta do co mo um
agen te ex ter no, ame a ça dor.

Ro dri gues Al ves se ele ge ra Pre si- 
den te da Re pú bli ca, em 1902, e de sig- 
na ra o En ge nhei ro Pe rei ra Pas sos co- 
mo In ter ven tor, pa ra re a li zar um pro- 
gra ma de re for mas ur ba nas eu ro pei- 
zan tes, com a aber tu ra, das am plas vi- 
as e bou le vards, que ain da ho je ar ti- 
cu lam as vi as cen trais da Ci da de Ma- 
ra vi lho sa. Oswal do Cruz, já re no ma do
ci en tis ta, de sig na do Mi nis tro da Saú- 
de, re ce be ra po de res de po li cia pa ra

er ra di car, na ca pi tal do país, os re cor- 
ren tes sur tos de do en ças in fec ci o sas,
co mo a ma lá ria e a fe bre ama re la.

Um dos es to pins da re vol ta po pu lar
foi uma “fa ke news”, ex plo ra da por
uma opo si ção po lí ti ca gol pis ta, que
di zia que os agen tes de saú de en tra ri- 
am à for ça nos la res das pes so as, imo- 
bi li za ri am as fi lhas e es po sas, pa ra
apli ca rem-lhes a va ci na nas ná de gas.
O ver da dei ro es to pim foi o de sas tre de
co mu ni ca ção so ci al. E de ge ne rou em
um con fli to san gren to, que du rou 9
di as, ge rou mor tos e fe ri dos, além de
imen sa des trui ção ma te ri al (o re du to
dos re bel des foi bom bar de a do pe lo
Cou ra ça do De o do ro, an co ra do na
Bahia de Gua na ba ra).

O jul ga men to da His tó ria sem pre
ter mi na dan do ra zão à ci ên cia, à cul- 
tu ra, à ar te e à vi da. Vi to ri o so na guer- 
ra sa ni tá ria, Oswal do Cruz, 4 anos de- 
pois, foi re co nhe ci do co mo he rói na- 
ci o nal. Ro dri gues Al ves foi re e lei to
pre si den te em 1918, mas não che gou
a to mar pos se, vi ti ma do pe la Gri pe
Es pa nho la. Que ma tou en tre 40 e 55
mi lhões de pes so as, no mun do, 13 mi- 
lhões so men te na Ín dia. A Pan de mia
ini ci ou-se na ci da de de Éta ples, no li- 
to ral nor te da Fran ça, em um gi gan- 
tes co acam pa men to e hos pi tal mi li tar
in glês, que re ce bia até 100 mil sol da- 
dos por dia, no pro ces so de des mo bi- 
li za ção de tro pas, após o en cer ra men- 
to da I Guer ra Mun di al.

Tra ta vam-se ali, de ze nas de mi lha- 
res de com ba ten tes sub nu tri dos, fe ri- 
dos, in fec ta dos por ga ses tó xi cos. O
ví rus In flu en za A-H1N1, de rá pi do
con tá gio, en con trou nas aglo me ra- 
ções de sol da dos en fra que ci dos e
chei os de co mor bi da des, o am bi en te
ide al pa ra pro li fe rar, pe gan do ca ro na
nos na vi os e trens de re gres so. Uma
tem pes ta de per fei ta. Foi a se gun da
on da da do en ça, que ma tou o mai or
nú me ro de pes so as. No Bra sil, ofi ci al- 
men te, mor re ram 35 mil pes so as, a
mai or par te, na ca pi tal da Re pú bli ca.
Era en tão, um país agrá rio, o que re- 

du ziu a cir cu la ção do pa tó ge no. Mui- 
to di fe ren te do que ocor re ho je.

A Pan de mia do no vo Co ro na ví rus
pe ga as pe ri fe ri as do Bra sil em po bre-
ci das, sem aces so a sa ne a men to bá si- 
co, em ca sas api nha das, com su per-
ocu pa ção, pes so as mal ali men ta das,
com gar ga los na saú de pú bli ca e com
de sas tre na co mu ni ca ção so ci al. A
bai xa ade são ao iso la men to so ci al,
nas pe ri fe ri as de vá ri as gran des ci da- 
des, de ve rá pro vo car, em bre ve, um
re cru des ci men to da ta xa de in fes ta- 
ções e de mor tes por CO VID-19, apro- 
fun dan do a cri se po lí ti ca.

Os go ver na do res dos es ta dos bra si- 
lei ros, ao pri o ri zar, nes te mo men to, a
dis cus são da saí da do iso la men to so-
ci al (ain da que re le van te), es tão sen do
pau ta dos pe lo Bol so na ris mo. Te re- 
mos, pro va vel men te, den tro de 2 ou 3
se ma nas, o apa re ci men to de uma sé- 
rie de cri ses si mul tâ ne as, no

Ma ra nhão e em vá ri os ou tros es ta- 
dos, quan do um pre vi sí vel flu xo am- 
pli a do, de no vos pa ci en tes gra ves,
pre ci san do de tra ta men to in ten si vo,
não po de rão ser ad mi ti dos nos hos pi- 
tais. Ha ve rá, pre vi si vel men te, epi só- 
di os de pâ ni co e vi o lên cia, apro fun- 
dan do a cri se po lí ti ca.

A pri o ri da de de cur tís si mo pra zo, é
re a li zar uma bus ca ati va da que les que
es tão sem ren da e in vi sí veis aos pro- 
gra mas de au xí li os fe de rais, as sim co- 
mo ca pi la ri zar re mé di os, ma te ri al de
lim pe za, equi pa men tos hos pi ta la res,
EPI’s e más ca ras, ali men tos e di nhei-
ro, pa ra aju dar a pro te ger a vi da, a
saú de, os em pre gos, e evi tar o au men- 
to do ex ter mí nio de em pre sas. As sim
co mo na Eu ro pa, de ve mos pri o ri zar a
lu ta pe la ren da mí ni ma ou per ma-
nen te, no mai or va lor que for pos sí vel,
pois é mui to pro vá vel que du pli que o
nú me ro de de sem pre ga dos, de sa len- 
ta dos e su bu ti li za dos, nos Bra sil. Sem
es que cer que a tes ta gem em mas sa, é
o ver da dei ro tes te das po lí ti cas pú bli-
cas, em to dos os ní veis de go ver no.

PANDEMIA

A mor te, as ques tões so ci ais e a fle xi bi li za ção  

É bem ver da de que os pre juí zos, os da- 
nos, as per das e o so fri men to im pos tos pe la
pan de mia que es ta mos pas san do, as so ci a- 
dos às apre en sões, me dos, in se gu ran ças e
an gus ti as im põem-nos ex pec ta ti vas ruins e
som bri as, que nos to cam pro fun da men te,
nos cau san do uma on da de ter ror, so fri men- 
to e mui ta dor. To dos os fa tos com põem um
ce ná rio de per das ir re pa rá veis, es pe ci al- 
men te as mor tes de pes so as que ri das, pa- 
ren tes, ami gos, co le gas e de mui tas ou tras
ví ti mas des sa pan de mia.

Nas pan de mi as, o even to mor te é al go
pre vi sí vel e es pe ra do, po rém nes se par ti cu- 
lar ele se re ves te de ca rac te rís ti cas e par ti cu- 
la ri da des es pe ci ais, sen do que to das as me- 
di das uti li za das pa ra o en fren ta men to da si- 
tu a ção pan dê mi ca têm o ob je ti vo fun da- 
men tal de re du zir, ao má xi mo, to das es sas
ocor rên ci as. Con tra ri a men te a ou tras si tu a- 
ções, em que mor rer é uma si tu a ção re ves ti- 
da de ce rimô ni as de mui ta re li gi o si da de, fé e
so li da ri e da de, na pan de mia tor na-se mais
cons tran ge do ra e mais so fri da, pois as re co- 
men da ções sa ni tá ri as nos im pe dem de re a- 
li zar ce rimô ni as re li gi o sas, de ze lar e ve lar
nos sos mor tos. O tem po de se pul ta men to, o
ve ló rio, a ce rimô nia de des pe di da dos mor- 
tos, a mis sa de cor po pre sen te, na da dis so
po de ser re a li za do em sua ple ni tu de.

Além da pró pria dor e do so fri men to se- 
rem enor mes pa ra al guém que per de um
ami go, um pa ren te ou mes mo um des co- 
nhe ci do, não se po de usu fruir do con for to
afe ti vo, emo ci o nal, co mo um abra ço aper ta- 
do e afe tu o so, um bei jo, um cum pri men to,
mes mo vin do de des co nhe ci dos. As lá gri- 
mas de al guém que nos con for tam ou uma
pa la vra de ca ri nho e de amor, bai xi nho em
nos so ou vi do, ho je , na da dis so po de mos ter.

Por is so, o even to mor te em épo cas da
pan de mia dei xa-nos mais tris tes e mais in- 
con for ma dos. A si tu a ção é bem pi or ao con- 
si de rar mos o grau de pa ren tes co en tre os
que fi cam e os que mor rem. Pai, mãe, avós,
ti os, so bri nhos, en te a dos, etc. A dor é imen- 
sa, in su por tá vel e pa ra mui tos, ina cei tá vel.

Ou tro as pec to re le van te é o com pro mis so
e a res pon sa bi li da de, pes so al e so ci al, de to- 
dos nós an te a pan de mia. Des de o dia 13
mar ço des te ano, quan do o si tu a ção vi ral, foi
con si de ra da pan dê mi ca pe la OMS e não so- 

men te uma si tu a ção de emer gên cia em saú- 
de, de fla grou-se no mun do, uma con vo ca- 
ção glo bal pa ra ado tar mos as me di das de
iso la men to ou afas ta men to so ci al, is so é,
que viés se mos a res trin gir, ao má xi mo, as re- 
la ções so ci ais com a in ten ção ób via de evi- 
tar mos aglo me ra ções en tre pes so as e is so,
fa tal men te, im pe di ria o alas tra men to do no- 
vo co ro na ví rus. Ou tras me di das de re for ço
fo ram sen do re co men da das, ao lon go do
tem po e de for ma lo ca li za da, co mo, por
exem plo, o “lock down”, apli ca do nas ci da- 
des ten tan do, re al men te im pe dir a dis se mi- 
na ção do ví rus, atra vés das res tri ções ra di- 
cais de con ví vio so ci al. Em ou tros paí ses,
que ado ta ram ou não tais re co men da ções, o
im pac to foi vi sí vel pa ra con tro lar ou não
con tro lar a si tu a ção da pan de mia.

Em nos so país, ape sar do es for ço ado ta- 
do, so bre tu do pe lo po der pú bli co, nun ca se
al can ça ram efe ti va men te, do pon to de vis ta
co mu ni tá rio ou so ci al, ní veis sa tis fa tó ri os de
res tri ções so ci ais su fi ci en tes pa ra que hou- 
ves se um im pac to po si ti vo na dis se mi na ção
do no vo co ro na ví rus. De vi do a is so, es ta- 
mos, até o pre sen te mo men to, pa gan do um
pre ço ca ro em nos so país e em nos so es ta do.
Os nú me ros de mor tos e con ta mi na dos por
Co vid-19, na ci o nal men te, atin gi ram es sa se- 
ma na a ca sa dos 41 mil mor tos e mais de 805
mil pes so as con ta mi na das. No Ma ra nhão,
mais de 1300 pes so as já fa le ce ram por es sa
do en ça e a con ta mi na ção já tin giu 54 mil
pes so as.  De fa to, con si de ran do-se as con di- 
ções et no grá fi ca do po vo bra si lei ro, e es pe ci- 
fi ca men te, as con di ções econô mi cas, a di- 
ver si da de so ci o cul tu ral, as con di ções de po- 
bre za da po pu la ção, da fal ta de sa ne a men to
bá si co ( água e es go to), o su bem pre go, os ín- 
di ces ele va dos de de sem pre go, o vo lu me ele- 
va do de em pre gos in for mais, o ní vel edu ca- 
ci o nal, in te lec tu al e cul tu ra da po pu la ção, os
pro ble mas pes so ais e o des com pro mis so so- 
ci al, ex pli car-se-ia, em gran de par te, a si tu a- 
ção trá gi ca que es ta mos pas san do no mo- 
men to apon tan do pa ra um ce ná rio bas tan te
in sa tis fa tó rio, com pli ca do da saú de da po- 
pu la ção bra si lei ra e ma ra nhen se, em par ti- 
cu lar.

Co mo se já não bas tas sem to dos es ses
pro ble mas, ve ri fi ca dos em uma po pu la ção
já bas tan te afe ta da, em to dos os sen ti dos,
pas sa-se a exe cu tar, de for ma apres sa da,
equi vo ca da, ex tem po râ nea e qui çá ir res- 
pon sá vel, a fa mi ge ra da fle xi bi li za ção das

ati vi da des econô mi cas e so ci ais, co mo mais
uma es tra té gia de en fren ta men to des se pro- 
ble ma.

A im pres são que se tem é que os pro po-
nen tes da fle xi bi li za ção des con si de ra ram,
for mal men te, a si tu a ção da cur va epi de mi o- 
ló gi ca da vi ru lên cia, a qual en con tra-se em
as cen dên cia. Des con si de ram a pre ca ri za ção
e in su fi ci ên cia do sis te ma de saú de pú bli ca e
pri va da, quan to à aten ção dos en fer mos.
Des con si de ra ram, so bre tu do, a re al pos si- 
bli da de de uma no va in fec ção pe lo no vo co- 
ro na ví rus, em de cor rên cia des sa aber tu ra.
E, por fim, des con si de ram os es tu dos e opi-
nião dos es pe ci a lis tas, en tre os quais, epi de- 
mi o lo gis tas, in fec to lo gis tas, in ten si vis tas e
mui tas ou tras au to ri da des sa ni tá ri as no
mun do, so bre o as sun to. O fa to é que es sas
me di das não ti ve ram for ça su fi ci en te pa ra
aglu ti nar a po pu la ção em seu en tor no. Te- 
mos a sen sa ção de ama do ris mos e im pro vi-
sa ções que su ge rem em pi ris mos, pois são
ações des ti tuí das de evi dên ci as ci en tí fi cas e
epi de mi o ló gi cas.

Evi den te men te que não ire mos co me ter
ne nhu ma in jus ti ça, atri buin do, tão so men- 
te, a es sa fle xi bi li za ção, to da tra gé dia ve ri fi- 
ca da na pan de mia, pois sa be-se que exis tem
ou tros fa to res, tam bém re le van tes, os quais
co la bo ram pa ra o agra va men to des sas si tu a- 
ções. Por exem plo: a ina de qua da, cri mi no sa
e ab sur da po li ti za ção da si tu a ção do en fren-
ta men to da pan de mia no pla no na ci o nal, lo- 
cal ou re gi o nal; a cor rup ção des vai ra da que
já co me ça a apa re cer nos mei os de co mu ni- 
ca ção; a fra gi li da de ins ti tu ci o nal em to dos
os ní veis da ges tão pú bli ca des se pro ble ma
(ges to res des pre pa ra dos, que não ou vem os
es pe ci a lis tas e por con ta pró pria); o in su fi ci- 
en te apor te de re cur sos ma te ri ais, fi nan cei- 
ros e de in su mos e equi pa men tos pa ra es ta-
dos e mu ni cí pi os pa ra o en fren ta men to a si- 
tu a ção; são, en tre ou tros, fa to res re le van tes
que com pli cam mais ain da o ma ne jo des se
pro ble ma.

Tam bém há o ma ci ço de sen ga ja men to da
po pu la ção an te o pro ble ma, es pe ci al men te
em um mo men to em que mais se pre ci sa de- 
la. A ne gli gên cia so ci al de mui tos, a ir res- 
pon sa bi li da de ci vil de ou tros, além dos pro- 
ble mas pes so ais e psi co ló gi cos de ca da um,
são tam bém fa to res, ao meu ver, re le van tes,
que com põem o ta bu lei ro de si tu a ções que
es tão às vol tas com es se ce ná rio trá gi co e
com pli ca do da saú de e da vi da do pla ne ta.

CAR LOS GAS PAR

APON TA MEN TOS
SO BRE A PRAIA
GRAN DE LX XII

O en de re ço pas sou a ser ou tro. Em 1958, por tan to no ve anos
de pois de exaus ti vo tra ba lho e in ten sa de di ca ção, sob a fir ma A. O.
Gas par, meu pai ad qui riu, do se nhor Iná cio Hes keth de Oli vei ra,
si tu a do em fren te ao seu es ta be le ci men to co mer ci al, um pré dio
bas tan te de te ri o ra do, em es ta do de qua se ruí na, subha bi ta do e
su bex plo ra do. Pre ten dia mu dar-se do no. 350-B, já sem con di ções
de aten der às ne ces si da des dos seus ne gó ci os, pa ra o no. 341, na
mes ma Rua da Es tre la ou Cân di do Men des.

Pe la sua im pres são ini ci al, fa zia-se ne ces sá ria imen sa re for ma
no imó vel re cém ad qui ri do. Na ver da de, após le van ta men tos e
aná li ses con clu si vas, te ria de ser to tal men te de mo li do, co mo de
fa to acon te ceu, a fim de que cum pris se a fi na li da de pa ra a qual foi
com pra do. Lem bro-me, des se mo do, o ter re no já com ple ta men te
pla no, má qui nas fa zen do a com pac ta ção, pa ra ser er gui do um
no vo pré dio, de no. 341, ao de se jo fi nal e ao mol de das ne ces si da- 
des do pro pri e tá rio.

A edi fi ca ção pre ten di da foi en tre gue ao se nhor Jú lio Go mes,
um por tu guês que veio pa ra São Luís, de di cou-se à cons tru ção ci- 
vil e aqui an ga ri ou a con fi an ça e a ami za de de mui tas pes so as. Os
se nho res Ar man do Gas par e Jú lio Go mes, se an tes eram ape nas
co nhe ci dos, com os tra ba lhos do no vo pré dio, que pas sa ria a ser
se de da fir ma A. O. Gas par, àque la al tu ra A. O. Gas par & Cia., tor- 
na ram-se mui to pró xi mos, cu jo sen ti men to fra ter no se es ten deu
a mim. E, di ga-se de pas sa gem, eu e Jú lio Go mes nos fi ze mos um
do ou tro gran des com pa nhei ros, tal vez mais que sim ples ami gos,
e ain da ho je la men to a per da do seu con ví vio, com a sua pas sa- 
gem pa ra a Eter ni da de.

Do ta do de dois pa vi men tos, o an dar tér reo e o su pe ri or, o imó- 
vel da Rua Cân di do Men des, 341, foi cons truí do to do em con cre- 
to, in clu si ve a la je do for ro. No pi so, um imen so sa lão, des ti na do
ao re ce bi men to de ba ba çu e de mer ca do ri as em ge ral, com vis tas
a aten der a cli en te la do in te ri or, ca da vez mai or. O an dar de ci ma,
se bem me lem bro, era di vi di do em cin co ou seis sa las, sem con tar
uma ou tra, si tu a da bem ao fi nal, mai or que as de mais, do ta da de
es ca da ria co mu ni can te com o rés do chão. Ela ter mi nou sen do o
lo cal ide al pa ra ar ma ze na men to de te ci dos.

Ho je em dia, sob a pers pec ti va que o pas sa do ofe re ce, es tou
cons ci en te de que na que les anos de ses sen ta, re tro a gin do à me ta- 
de de cin quen ta do sé cu lo pas sa do, o se nhor Ar man do Oli vei ra
Gas par foi o mai or co mer ci an te da Praia Gran de, tan to no que res- 
pei ta, in di vi du al men te, à sua vo ca ção, ao seu pen dor, à sua com- 
pe tên cia, quan to à sua ca pa ci da de de tra ba lho, fí si ca e men tal, in- 
ve já vel até, sem que se lhe apre sen tas se um só com pe ti dor. Sou
tes te mu nha, em com pa nhia do meu ir mão Rai mun do, do quan to
aque le pré dio era su per lo ta do de mer ca do ri as de to das as es pé ci- 
es; da enor me quan ti da de de cli en tes ori gi ná ri os de inú me ros
mu ni cí pi os do es ta do, aten di dos di a ri a men te; da vi si ta de re pre- 
sen tan tes co mer ci ais na bus ca de cum pri rem su as co tas de ven da
ou le van do ofer tas es pe ci ais. Den tre es tes, ocor rem-me as fir mas
Pi nhei ro Go mes, A. Cruz & Fi lhos, San tos Sil vei ra, Gi ot to Tri bu zi,
Aze ve do & Mo rei ra, Jo sé Ri ba mar Pe rei ra, Ra ma lho Cruz, Sil va Li- 
nha res, C. Oli vei ra de Sou za, Nu nes dos San tos e ou tros que no
mo men to não me ocor rem.

Por fim, re su mo aque le am bi en te com uma úni ca fra se ex cla- 
ma ti va pro nun ci a da por um dos co mer ci an tes tam bém da Praia
Gran de, que foi bis bi lho tar o mo vi men to e os es to ques da fir ma A.
O. Gas par & Cia.: Is to aqui é um em pó rio!

Na que la ca sa não ha via dia nem ho ra pa ra se tra ba lhar, tal a
mo vi men ta ção co mer ci al exis ten te. Mer ca do ri as im por ta das de
ou tros es ta dos, as mais va ri a das, en tran do no ar ma zém a to do
ins tan te; sa cos e mais sa cos de amên do as de ba ba çu, che ga dos do
in te ri or do es ta do, em lan chas, bar cos e ca mi nhões eram pe sa dos
à en tra da e a se guir der ra ma das as amên do as, pa ra me lhor con- 
ser va ção; cli en tes a fa zer con tas com um de nós e, no mes mo pas- 
so, a ad qui rir mer ca do ri as pa ra lhes se rem re me ti das com bre vi- 
da de; amên do as de ba ba çu, de vi da men te acon di ci o na das em sa- 
cos de ju ta, com a fi na li da de de se rem co lo ca das nos ar ma zéns do
Es ta do e daí pa ra os na vi os, atra vés das al va ren gas que fa zi am es- 
sa in ter me di a ção de car ga e des car ga. Es se era o qua dro diá rio,
que de man da va dis po si ção fí si ca, apro vei ta men to do tem po de
tra ba lho e mui to ra ci o cí nio.

Em al gum ca pí tu lo des tes Apon ta men tos co men tei so bre a
vin da da União Fa bril Ex por ta do ra S/A pa ra São Luís, ins ta lan do-
se aqui sob a de no mi na ção de OLE A MA – Ole a gi no sas Ma ra nhen- 
ses S/A. Re cor do bem da ami za de e da con fi an ça que ha via en tre o
se nhor Ar man do Gas par e o só cio prin ci pal da UFE, se nhor João
Lo ba ri nhas. E tão gran de era es se cré di to mú tuo que, em oca siões
da ins ta bi li da de do mer ca do, A. O. Gas par & Cia. em bar ca vam ba- 
ba çu pa ra a União Fa bril, no Rio de Ja nei ro, pa ra pos te ri or acer to
de pre ço. Tan to que o se nhor Luiz da Ro cha Por to, vin do pa ra aqui
fi xar re si dên cia e exer cer a sua fun ção, a de ge rir es se no vo em pre- 
en di men to da fir ma ca ri o ca, trou xe con si go, en de re ça da pa ra o
meu pai, uma car ta de apre sen ta ção as si na da pe lo pró prio João
Lo ba ri nhas, pe din do ao se nhor Ar man do Gas par que des se apoio
e ori en ta ção ao seu fun ci o ná rio por ta dor da mis si va, ain da não
fa mi li a ri za do com o nos so meio e com o pró prio ne gó cio.

Era 1968 e a Praia Gran de deu si nais de que es ta va a fu gir de
mim. Ou eu de la? A eco no mia co mo um to do co me ça va a mu dar e
os ne gó ci os to man do um no vo ru mo. Au men tou o ris co de per da
ou de re tor no pre cá rio nas tran sa ções a pra zo com mer ca do ri as.
Dei xou de ser in te res san te com prar e ven der amên do as de ba ba- 
çu, em fa ce à inex pres si va ren ta bi li da de.

 Os bons re sul ta dos so men te eram ob ti dos por quem as trans- 
for ma va em óleo e tor ta. Não te ve ou tro jei to. Ape lou-se pa ra a
com pra de uma fá bri ca, pra ti ca men te re cém mon ta da e, as sim,
no se gun do se mes tre da que le 1968, ini ci a mos uma no va e vi to ri o- 
sa fa se em pre sa ri al.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho
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Com a recriação do Ministério das Comunicações, Executivo mira resolver problemas da
comunicação social e passar uma narrativa mais favorável à gestão Bolsonaro

Re per cus são

MINISTÉRIO

Comunicação fica
forte com mudança

C
om a re cri a ção do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções — que fi- 
ca rá sob o co man do do de- 
pu ta do Fá bio Fa ria (PSD-

RN) —, o go ver no vai co lo car sob o
guar da-chu va da no va pas ta em pre- 
sas pú bli cas co mo os Cor rei os, a Em- 
pre sa Bra sil de Co mu ni ca ção (EBC) e
a Te le co mu ni ca ções Bra si lei ras (Te le- 
bras), bem co mo a Agên cia Na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções (Ana tel). Além
dis so, a Se cre ta ria Es pe ci al de Co mu- 
ni ca ção So ci al (Se com) da Pre si dên- 
cia da Re pú bli ca, a Se cre ta ria de Ra di- 
o di fu são e a Se cre ta ria de Te le co mu- 
ni ca ções fi ca rão sob a res pon sa bi li da- 
de do mi nis té rio.

Os de ta lhes fo ram anun ci a dos,
nes ta quin ta-fei ra (11/6), pe lo mi nis- 
tro da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va- 
ções, Mar cos Pon tes. Se gun do ele, o
prin ci pal in tui to do Exe cu ti vo com a
me di da é for ta le cer o se tor de co mu- 
ni ca ções, al go que tam bém foi di to
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro em li ve
nas re des so ci ais.

“Ob vi a men te, va mos ten tar me lho- 
rar as co mu ni ca ções do go ver no, mas
a ques tão da co mu ni ca ção co mo um
to do. A in ten ção é es sa: uti li zar e bo tar
o mi nis té rio pra fun ci o nar nes sa área
em que es ta mos de ven do, há mui to
tem po, uma me lhor in for ma ção”, co- 
men tou o che fe do Pa lá cio do Pla nal- 
to, ao jus ti fi car a sua de ci são, acres- 
cen tan do que “não hou ve au men to de
des pe sa, ze ro”, com a no va pas ta.

O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções vai

acu mu lar de man das re la ci o na das à
co mu ni ca ção so ci al — co mo mí di as
do go ver no, pro pa gan das ofi ci ais e
con ta to com a im pren sa — e às co mu- 
ni ca ções que tra tam de te mas re la ci o- 
na dos a te le co mu ni ca ções, ra di o di fu- 
são, re gu la men ta ções, con ces são de
rá dio e TV e si nal de in ter net ban da
lar ga, in cluin do o lei lão do es pec tro
5G.

“A co mu ni ca ção so ci al é fei ta pe la
Se com, é to da a par te de mí dia do go- 
ver no. A nos sa par te en vol ve ra di o di- 
fu são e te le co mu ni ca ções. São coi sas
bem dis tin tas, mas a ideia é in te grar
es sas coi sas e re for çar, prin ci pal men- 
te, a par te de co mu ni ca ção so ci al que
até, du ran te al gu mas das nos sas reu- 
niões mi nis te ri ais, foi en fa ti za da es sa
a ne ces si da de”, re for çou Pon tes.

O mi nis tro ad mi tiu que fi cou sa- 
ben do da re cri a ção da pas ta ape nas
no dia do anún cio fei to por Bol so na ro,
mas co men tou que o pre si den te tem
to do o di rei to de fa zê-lo. Ele tam bém
ga ran tiu que vai dar to tal apoio a Fá- 
bio Fa ria.

O anún cio de mais uma pas ta no
go ver no e a es co lha de Fa ria pa ra o
pos to di vi diu opi niões no ce ná rio po- 
lí ti co. O pre si den te da Câ ma ra, Ro dri- 
go Maia (DEM-RJ), dis se que é pre ci so
“aplau dir” o fa to de Bol so na ro ter co- 
me ça do a “fa zer po lí ti ca”. “A es co lha
do Fá bio Fa ria é uma boa es co lha.
Aju da, é um po lí ti co que tem uma boa

re la ção, um bom diá lo go, é um ca ra
tran qui lo, um ami go. Is so aju da nas
re la ções”, co men tou, em en tre vis ta
ao por tal Jo ta. “Não dá pa ra a gen te fi- 
car des qua li fi can do quan do o pre si- 
den te de ci de fa zer po lí ti ca. Se for ter
um pro ble ma no fu tu ro, es se é um
pro ble ma do sis te ma de con tro le. Is so
aju da, sim, no par la men to, con tan to
que se ja uma ba se que di a lo gue com o
res to do Par la men to e te nha uma
agen da bem cla ra.”

Já o ex-mi nis tro da Jus ti ça Ser gio
Mo ro iro ni zou: “Re cri a do o Mi nis té rio
da Pro pa gan da. Quais se rão os pró xi- 
mos?”, es cre veu no Twit ter. À Rá dio
Gaú cha, o ex-juiz de fi niu co mo con-
tra di tó ria apro xi ma ção de Bol so na ro
com par ti dos do Cen trão — co mo o
PSD, de Fá bio Fa ria. Pa ra ele, a úni ca
pre o cu pa ção é com um even tu al pro- 
ces so de im pe a ch ment. “O pro ble ma
não é só ali an ça, mas com quem se
faz, por que se faz”, dis se. “Den tro
des ses par ti dos têm po lí ti cos com his- 
tó ri co de con de na ções.”

Uma das prin ci pais crí ti cas foi de-
vi do ao fa to de Fa ria não ter ex pe ri ên- 
cia na área e por que te ria si do es co lhi-
do por ser gen ro do apre sen ta dor Sil- 
vio San tos — ele é ca sa do com Pa trí cia
Abra va nel, fi lha do em pre sá rio. Na
noi te de quar ta-fei ra, Bol so na ro co- 
men tou o as sun to. “Va mos ter al guém
que, ele não é pro fis si o nal do se tor,
mas tem co nhe ci men to, até pe la vi da
que ele tem jun to à fa mí lia do Sil vio
San tos”, afir mou o che fe do Exe cu ti-
vo.

MEDIDA PROVISÓRIA

Bolsonaro sanciona lei do salário-mínimo 2020

VALOR DE R$ 1.045 ESTÁ EM VIGOR DESDE 1º DE FEVEREIRO

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o- 
nou a lei que es ta be le ce o va lor do sa- 
lá rio-mí ni mo pa ra 2020, de R$ 1.039
em ja nei ro e de R$ 1.045 a par tir de 1º
de fe ve rei ro.

A lei foi pu bli ca da ho je (12) no Diá- 
rio Ofi ci al da União, mas os va lo res já
es ta vam em vi gor des de a edi ção de
me di das pro vi só ri as (MPs), que ne- 
ces si ta ram de apro va ção do Con gres- 
so Na ci o nal

No fi nal do ano pas sa do, o go ver no
edi tou a MP nº 916/2019, com re a jus- 
te de 4,1% no mí ni mo, que pas sou de
R$ 998 pa ra R$ 1.039. O va lor cor res- 
pon dia à es ti ma ti va do mer ca do fi- 
nan cei ro pa ra a in fla ção de 2019, se- 
gun do o Ín di ce Na ci o nal do Pre ços ao
Con su mi dor (INPC), cal cu la do pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE).

Po rém, o va lor do INPC aca bou fe- 
chan do o ano com al ta su pe ri or, de
4,48%, e, com is so, dei xou o no vo va- 
lor do mí ni mo abai xo da in fla ção. Por
lei, es se é o ín di ce usa do pa ra o re a jus- 

te do sa lá rio-mí ni mo, em bo ra a in fla- 
ção ofi ci al se ja a me di da pe lo Ín di ce
Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor
Am plo (IP CA), que fe chou o ano de
2019 em 4,31%.

As sim, o go ver no edi tou a MP nº
919/2020, com o va lor de R$ 1.045 pa- 
ra o sa lá rio-mí ni mo, a ser apli ca do
par tir de fe ve rei ro.

Até o ano pas sa do, a po lí ti ca de re a- 
jus te do sa lá rio-mí ni mo, apro va da em
lei, pre via uma cor re ção pe la in fla ção
mais a va ri a ção do Pro du to In ter no
Bru to (PIB, so ma dos bens e ser vi ços
pro du zi dos no país). Es se mo de lo vi- 
go rou en tre 2011 e 2019. Po rém, nem
sem pre hou ve au men to re al nes se pe- 
río do por que o PIB do país, em 2015 e
2016, re gis trou re tra ção, com que da
de 7% no acu mu la do des ses dois
anos.

A ex pec ta ti va é que o

go ver no apre sen te um

pro je to de lei com a

no va po lí ti ca de

cor re ção do sa lá rio-

mí ni mo.

 Em ja nei ro, an tes da pan de mia de
co vid-19, o se cre tá rio es pe ci al de Fa-
zen da do Mi nis té rio da Eco no mia,
Waldery Ro dri gues, dis se que tal pro- 
je to in clui rá uma mu dan ça no pe río- 
do usa do pa ra de fi nir os re a jus tes pa- 
ra evi tar si tu a ções co mo a des te ano.
Em vez do INPC do ano an te ri or fe-
cha do, de ja nei ro a de zem bro, o go- 
ver no pre ten de usar o ín di ce en tre de-
zem bro do ano an te ri or e no vem bro
do exer cí cio atu al pa ra cal cu lar o va lor
do mí ni mo pa ra 2021.

ALIENAÇÃO

Lei facilita venda de
imóveis da União

IMÓVEIS DA UNIÃO PODEM SER VENDIDOS PARA O GOVERNO

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o nou, com ve tos, lei
que fa ci li ta a ven da de imó veis da União. En tre ou tras
fa ci li da des, o tex to abre a pos si bi li da de de des con tos no
pre ço des ses bens, que po dem che gar a até 25% ca so
não ha ja com pra do res em uma pri mei ra ten ta ti va de lei- 
lão, e tam bém a pos si bi li da de de ven da di re ta, de pois de
du as ten ta ti vas fra cas sa das por meio de lei lões. A lei é
re sul ta do da apro va ção do pro je to de con ver são da Me- 
di da Pro vi só ria 915/2019 e es tá pu bli ca da na edi ção
des ta sex ta-fei ra do Diá rio Ofi ci al da União (DOU).

A nor ma per mi te ain da ven da, sem li ci ta ção, de “es- 
pa ços fí si cos em cor pos d’água de do mí nio da União”,
ou se ja, par tes de ri os e la gos, pa ra fins de aqui cul tu ra
pa ra os re que ren tes que ti ve rem pro je tos apro va dos na
Se cre ta ria de Aqui cul tu ra e Pes ca do Mi nis té rio da Agri- 
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to e ou tros ór gãos com- 
pe ten tes.

Diz a lei: “É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do, por in ter- 
mé dio da Se cre ta ria de Co or de na ção e Go ver nan ça do
Pa trimô nio da União da Se cre ta ria Es pe ci al de De ses ta- 
ti za ção, De sin ves ti men to e Mer ca dos do Mi nis té rio da
Eco no mia, a exe cu tar ações de iden ti fi ca ção, de de mar- 
ca ção, de ca das tra men to, de re gis tro e de fis ca li za ção
dos bens imó veis da União e a re gu la ri zar as ocu pa ções
des ses imó veis, in clu si ve de as sen ta men tos in for mais
de bai xa ren da, e po de rá, pa ra tan to, fir mar con vê ni os
com os Es ta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os em
cu jos ter ri tó ri os se lo ca li zem e, ob ser va dos os pro ce di- 
men tos li ci ta tó ri os pre vis tos em lei, ce le brar con tra tos
com a ini ci a ti va pri va da.”

De acor do com o tex to, pa ra re a li zar a ava li a ção do
va lor ve nal do imó vel, po de rão par ti ci par, com dis pen sa
de li ci ta ção, a Cai xa e ór gãos ou en ti da des da ad mi nis- 
tra ção pú bli ca di re ta ou in di re ta de União, Es ta dos e
mu ni cí pi os cu ja ati vi da de-fim se ja o de sen vol vi men to
ur ba no ou imo bi liá rio, além de em pre sas pri va das, mas
es tas con tra ta das por li ci ta ção.

EDUCAÇÃO

Bolsonaro revoga MP
sobre escolha de reitores

JAIR BOLSONARO REVOGA ESCOLHA DOS REITORES

REUTERS / UESLEI MARCELINO

O pre si den te Jair Bol so na ro re vo gou ho je (12) a Me di- 
da Pro vi só ria (MP) 979/2020, que da va ao mi nis tro da
Edu ca ção a prer ro ga ti va de de sig nar rei to res e vi ce-rei- 
to res tem po rá ri os das ins ti tui ções fe de rais de en si no
du ran te a pan de mia de co vid-19. A MP 981/2020, que
re vo ga a MP an te ri or, foi pu bli ca da em edi ção ex tra do
Diá rio Ofi ci al da União.

Mais ce do, o pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Da vi
Al co lum bre, já ha via anun ci a do a de vo lu ção da me di da
ao Pa lá cio do Pla nal to, ar gu men tan do que o tex to vi o la
os prin cí pi os cons ti tu ci o nais da au to no mia e da ges tão
de mo crá ti ca das uni ver si da des. Na prá ti ca, a de ci são de
Al co lum bre fez com que a MP 979/2020 per des se a va li- 
da de.

O tex to da MP já es ta va em vi gor, mas ain da pre ci sa va
ser apro va do pe lo Con gres so pa ra não per der a va li da- 
de. Con for me o tex to, o mi nis tro da Edu ca ção não pre ci- 
sa ria fa zer con sul ta à co mu ni da de aca dê mi ca ou à lis ta
trí pli ce pa ra es co lha dos rei to res.

Se gun do a MP, a es co lha va le ria pa ra o ca so de tér mi- 
no de man da to dos atu ais di ri gen tes du ran te o pe río do
da pan de mia e não se apli ca va às ins ti tui ções fe de rais
de en si no “cu jo pro ces so de con sul ta à co mu ni da de
aca dê mi ca pa ra a es co lha dos di ri gen tes te nha si do con- 
cluí do an tes da sus pen são das au las pre sen ci ais”.

Por meio de no ta di vul ga da na quar ta-fei ra (10), após
a edi ção da MP 979/2020, o Mi nis té rio da Edu ca ção
(MEC) afir mou que o tex to não fe ria a au to no mia de
uni ver si da des e ins ti tu tos fe de rais.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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O deputado federal do Patriota foi aclamado como coordenador da bancada
maranhense no Congresso

HIS TÓ RI CO

Marreca Filho  prioriza
a união da bancada 
RAIMUNDO BORGES

C
om ape nas 28 anos e no pri- 
mei ro man da to na Câ ma ra, o 
de pu ta do Mar re ca Fi lho (Pa- 
tri o ta) pro me te tra ba lhar pe- 

la união po lí ti ca da ban ca da ma ra- 
nhen se no Con gres so, na qual foi elei- 
to es ta se ma na, por acla ma ção, co mo 
co or de na dor. Sua in di ca ção foi re sul- 
ta do de uma cons tru ção de uni da de, 
com a par ti ci pa ção di re ta do vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão, com o 
apoio do go ver na dor Flá vio Di no e su- 
ge ri da, ini ci al men te, pe lo de pu ta do 
Jo si mar do Ma ra nhão zi nho.

Mar re ca Fi lho e o co le ga An dré Fu- 
fu ca (PP) tor na ram-se can di da to à co- 
or de na ção da ban ca da, mas de pois da 
ar ti cu la ção en vol ven do par la men ta- 
res go ver nis tas e de opo si ção, co mo o 
se na dor Ro ber to Ro cha (PSDB) e o de- 
pu ta do Edu ar do Brai de (Po de mos), o 
pro ces so das du as can di da tu ras evo- 
luiu até quar ta-fei ra de ma nhã (1), 
quan do An dré Fu fu ca de sis tiu. Se- 
gun do o pró prio Mar re ca Fi lho, Fu fu- 
ca te ve uma pos tu ra de gran de za e tu- 
do aca bou na una ni mi da de em tor no 
de seu no me.

– Sou um po lí ti co jo vem, mas cen- 
tra do em uma po si ção de que é im- 
pos sí vel se tra ba lhar pe la po pu la ção, 
em qual quer cir cuns tân cia, de for ma 
iso la da. Acre di to no po der de trans- 
for ma ção li de ra do pe la ju ven tu de – 
ex pli cou. Os dois de pu ta dos que por 
pou co não en tra ram em dis pu ta pe la 
co or de na ção – Mar re ca e Fu fu ca – são 
os mais jo vens do Ma ra nhão na Câ- 
ma ra – tam bém per ten cen tes à ba se 
ali a da do go ver no Flá vio Di no.

A fun ção do lí der de ban ca da é re- 
pre sen tar to dos jun to aos po de res da

MARRECA FILHO FOI ELEITO O COORDENADOR DA BANCADA FEDERAL DO CONGRESSO

Re pú bli ca, or ga ni zar ações de in te res- 
se do Es ta do, atu ar jun to à Co mis são 
Mis ta de Or ça men to na oca sião das 
apre sen ta ções de emen das, co brar a 
li be ra ção dos re cur sos fe de rais e exe- 
cu ção das obras am pa ra das pe las 
emen das de ban ca da. Por exem plo, a 
ban ca da con se guiu, em 2020, re cur- 
sos pa ra o Hos pi tal Al de no ra Bel lo e 
tam bém pa ra re cu pe ra ção das ro do- 
vi as fe de rais que cor tam o Es ta do do 
Ma ra nhão.

Tam bém é fun ção do co or de na dor 
de ban ca da tra ba lhar sem pre em ação 
ar ti cu la da na Câ ma ra e no Se na do, 
pa ra que os plei tos de to dos se jam vis- 
tos com mais res pon sa bi li da de nos 
mi nis té ri os e or ga nis mos fe de rais. 
“Co mo acre di to mui to na ju ven tu de, 

es sa é uma ex ce len te opor tu ni da de 
pa ra to dos pos sam tra ba lhar efe ti va- 
men te em prol do Ma ra nhão, sem se 
imis cuir nas ques tões po lí ti cas par ti-
cu la res de ca da par la men tar”, dis se 
Mar re ca Fi lho.

Ele ava lia co mo po si ti va a sua obri- 
ga ção de lu tar pe la união de to dos no 
Con gres so. “quem ga nha com is so é o 
Ma ra nhão”, jus ti fi ca. Tam bém res-
pon deu so bre co mo vê a atu a ção do 
go ver na dor Flá vio Di no na pan de mia: 
“Ele es tá in do no ru mo cer to. Mos trou 
que o lock down foi ne ces sá rio e evi-
tou que mui tos mais pes so as fos sem 
con ta mi na das e vi es sem a óbi to. Bas- 
ta ob ser var o que es tá ocor ren do em 
mui tos mu ni cí pi os, on de a con ta mi-
na ção cres ce de for ma as sus ta do ra.

ABERTURA

MPMA fiscaliza implementação de medidas

AS AÇÕES TIVERAM O PROPÓSITO DE DESAFOGAR O SISTEMA DE SAÚDE, SOBRETUDO OS LEITOS DE UTI  E DIMINUIR A TRANSMISSÃO 

Após o pe di do de Re con si de ra ção
do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão,
fei to em 22 de maio, o Po der Ju di ciá rio
de ter mi nou, em 26 de maio, o pra zo
de 48 ho ras pa ra que o Es ta do do Ma- 
ra nhão e os Mu ni cí pi os de São Luís,
São Jo sé de Ri ba mar, Ra po sa e Pa ço
do Lu mi ar in for mem so bre as me di- 
das de com ba te à Co vid-19. An tes da
ma ni fes ta ção mi nis te ri al, o pra zo ti- 
nha si do fi xa do em 15 di as.

O do cu men to, com os pe di dos, di- 
re ci o na do ao juí zo da Va ra de In te res- 
ses Di fu sos, foi as si na do pe los pro- 
mo to res de jus ti ça Ma ria da Gló ria
Ma fra Sil va (De fe sa da Saú de de São
Luís), Rei nal do Cam pos Cas tro Jú ni or
(Ra po sa), Ga bri e la Bran dão da Cos ta
Ta ver nard (Pa ço do Lu mi ar) e Már cio
Jo sé Be zer ra Cruz (São Jo sé de Ri ba- 
mar).

A ti tu lar da Pro mo to ria de Jus ti ça
da Saú de de São Luís ex pli ca que, de
acor do com a Lei nº 11.419/2006, os
re que ri dos têm 10 di as cor ri dos pa ra
to mar ci ên cia do ato e se fos sem da- 
dos mais 15 di as a si tu a ção po de ria se
agra var.  “Ao fi nal, se ri am 25 di as, den- 

tro de uma si tu a ção de emer gên cia
sa ni tá ria. Pre ci sa mos de agi li da de e
res pos tas rá pi das e em ba sa das tec ni- 
ca men te”, afir mou Gló ria Ma fra.

Os mem bros do MP MA des ta cam
que a Ação Ci vil Pú bli ca (ACP), ajui za- 
da em 30 de abril, que re sul tou na
apli ca ção do lock down, não tra ta ape- 
nas da res tri ção de aces so, mas tam- 
bém da obri ga to ri e da de dos re que ri- 
dos so men te de ci di rem quan to às
me di das res tri ti vas não far ma co ló gi- 
cas após apre sen ta ção de es tu do téc- 
ni co com pro van do o im pac to po si ti- 
vo das res tri ções.

“Dú vi da não há de que não se vi ve
tem pos de nor ma li da de, ne ces si tan- 
do que to das as ações de com ba te à
Co vid-19 se jam ur gen tes e pre men- 
tes, prin ci pal men te, fren te a al tís si ma
vi ru lên cia do pa tó ge no”, afir ma ram,
no pe di do de Re con si de ra ção, os pro- 
mo to res de jus ti ça dos qua tro mu ni cí- 
pi os da Ilha de São Luís.

Após o tér mi no do pe río do de lock- 
down im ple men ta do nos mu ni cí pi os

da Ilha de São Luís, o MP MA re que-
reu,  em 17 de maio, a de cre ta ção do
re tor no das me di das res tri ti vas já im- 
ple men ta das an te ri or men te ao con fi- 
na men to ou edi ção de no vos de cre-
tos, com ade qua ções ne ces sá ri as ba- 
se a das em re la tó ri os do Cen tro de
Ope ra ções de Emer gên ci as (COE) em
Saú de Pú bli ca do Es ta do do Ma ra-
nhão, além de in for ma ções atu a li za- 
das so bre a es tru tu ra do sis te ma de
saú de e so bre a con ta mi na ção pe lo
co ro na ví rus (Co vid – 19).

As ações ti ve ram o pro pó si to de de-
sa fo gar o sis te ma de saú de, so bre tu do
os lei tos de UTI (evi tan do o co lap so
do sis te ma), e di mi nuir a trans mis são
da Co vid-19.

O COE foi ins ti tuí do pe la Por ta ria
nº 253, da Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de, em 24 de abril de 2020. A por-
ta ria des ta ca que sua fun ção é “pla ne-
jar, or ga ni zar, co or de nar e con tro lar
as me di das a se rem em pre ga das du- 
ran te a Emer gên cia em Saú de Pú bli ca
de Im por tân cia Na ci o nal (ES PIN), nos
ter mos das di re tri zes fi xa das pe lo mi- 
nis tro de Es ta do da Saú de”.

1

2

3

Ga bi ne te do ódio na Es pla na da (1)

Ga bi ne te do ódio na Es pla na da (2)

Es pe tá cu lo em al to mar

“Tem de en ten der tam bém o se guin te: não
es ti ca a cor da”.

An tí do to

“Vem que mos tro”

O com ba te não         
tem do no

Di an te da tra gé dia pla ne tá ria do co ro na ví rus, que no Bra sil já
ma tou mais de 42 mil pes so as e con ti nua avan çan do em to dos os
es ta dos, com im pac tos de vas ta do res na eco no mia e na vi da de to- 
do mun do, no Ma ra nhão, en tre tan to, a po lí ti ca miú da per ma ne ce
não agu ça da e pre ju di ci al co mo sem pre foi. Com mais de 1.300
óbi tos re gis tra dos, mais de 24 mil ca sos ati vos e a con ta mi na ção
evo luin do pe los mu ni cí pi os ma ra nhen ses, vá ri os po lí ti cos ain da
en con tram es pa ço pa ra ex plo rar es se te ma dra má ti co, pen san do
em elei ção.

Acre di ta mos que qual quer man da tá rio que ti ver de nún cia
con tra quem quer que se ja, de ve ria usar as prer ro ga ti vas do man- 
da to pa ra re cor rer a quem tem a fun ção de exa mi nar de nún ci as: o
Mi nis té rio Pú bli co, à Po lí cia e à Jus ti ça. Sim ples as sim. A dor de
tan tas fa mí li as pe las per das de for ma es tú pi da de ve ria ser mo ti vo
de so li da ri e da de e não de açu la men to da cri se com bla bla blá pe- 
las re des so ci ais. Se há ir re gu la ri da des no uso do di nhei ro ou cor- 
rup ção no com ba te à pan de mia, qual quer um po de de nun ci ar.

Mas o que se tem vis to é o jo go po lí ti co atra pa lhan do mui tas
ações que es tão dan do cer to. Até a con ta gem dos mor tos e do en- 
tes são mo ti vos des sa po li ti ca lha de sa ver go nha da. Po lí ti cos que
es tão es con di dos, te men do o con tá gio do convid13 apro vei tam
pa ra dis pa rar a es mo, de seu con fi na men to, pa ra atin gir ad ver sá- 
ri os. Ne nhu ma ação pa ra mi ni mi zar o so fri men to de mi lha res de
ma ra nhen ses. As elei ções têm o mo men to de fi ni da em lei, e as
mu ni ci pais de 2020 nem is so es tá ga ran ti do. Uma pro va da gra vi- 
da de da cri se pan dê mi ca. Mas mui tos po lí ti cos pre fe rem ali men- 
tar as ve lhas di ver gên ci as po lí ti cas, nem que se jam so bre mi lha res
de ca dá ve res no Ma ra nhão e pe lo Bra sil afo ra.

O Ma ra nhão pre ci sa sair des sa cri se em con di ções de res pi rar.
Sua eco no mia é frá gil e a po bre za é es pan to sa. Es sa mes ma po pu- 
la ção que pe na den tro e fo ra dos hos pi tais não quer sa ber de po li- 
ti ca gem. Pre fe re que to dos se de em as mãos e lu tem jun tos – po lí- 
ti cos de qual quer ori gem ou cor par ti dá ria, em pre sá ri os gran des e
pe que nos – pa ra apres sar a saí da da pan de mia. To dos ga nham. O
co ro na ví rus não es co lhe par ti do, ide o lo gia ou con di ção so ci al. Ele
ma ta sem di rei to de de fe sa. Por tan to, as elei ções têm seu mo men- 
to cer to. De fi ni ti va men te es se mo men to não é ago ra. O que to dos
que rem é união de es for ços na guer ra con tra es se mal di to ini mi go
in vi sí vel.

 

De pu ta do fe de ral Gas tão Vi ei ra (Pros) tem um di ag nós ti co cer- 
tei ro so bre a re cri a ção do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções pe lo pre- 
si den te Jair Bol so na ro e ocu pá-lo com o de pu ta do Flá vio Fa ri as
(PSD-RN), fi na na ta do Cen trão e gen ro de Síl vio San tos: aten de
aos fi lhos 01, 02 e 03.

Pa ra Gas tão, o ob je ti vo do fei to es tá bem cla ro: “Ti rar do Pla- 
nal to o es cri tó rio de cri mes ci ber né ti cos e evi tar uma bus ca e
apre en são do STF, no lu gar de tra ba lho do pre si den te. Fa ri as se rá
uma pe ça a ser mo vi da pe los fi lhos do pre si den te da Re pú bli ca”.

O afun da men to do gra ne lei ro co re a no Stel la Ban ner, en ca lha- 
do há três me ses no li to ral ma ra nhen se, vi rou um es pe tá cu lo ao
lon go de 150 quilô me tros do li to ral ma ra nhen se, ao ama nhe cer
de on tem. A Ma ri nha do Bra sil dis se que a ope ra ção do “ali ja men- 
to” foi per fei ta.

Do mi nis tro che fe da Se cre ta ria de Go ver no, ge ne ral Luiz Edu- 
ar do Ra mos, pa ra quem “é ul tra jan te e ofen si vo di zer que as For ças
Ar ma das, em par ti cu lar o Exér ci to, vão dar gol pe”.

 
O se cre tá rio de Edu ca ção do Ma ra nhão, Fe li pe Ca- 

ma rão, co men tou a re per cus são na ci o nal da me di da
ado ta pe lo go ver na dor Flá vio Di no de im plan tar um 4º

ano op ci o nal, em 2021, co mo for ma de mi ni mi zar os im pac tos na
vi da dos es tu dan tes con clu den tes do En si no Mé dio em 2020.

 
Tu do que se pos sa ima gi nar de ab sur do tem ocor ri do

no Bra sil, com o pre si den te Jair Bol so na ro. Ele in cen ti- 
var se gui do res a in va dir hos pi tais pa ra fil mar even tu- 

ais lei tos va zi os é in sa ni da de. Quem se res pon sa bi li da- 
de por con tá gio de pes so as que o mis ti fi cam?

 
O Fó rum Es ta du al de Pre ven ção da Au to mo ti la ção e do

Sui cí dio agra de ceu on tem, pu bli ca men te, o ex-pro cu- 
ra dor-ge ral de Jus ti ça, Luiz Gon za ga Mar tins Co e lho

pe lo apoio e seu em pe nho na apro va ção da lei es ta du al
so bre es se te ma de li ca do.

A co bi ça po de rá ser fa tal pa ra em pre sá ri os da blo gos fe ra que
usam as re des pa ra des qua li fi car em pre sas idô ne as for ne ce do ras
de ma te ri al uti li za do na ba ta lha con tra a co vid-19. No vi zi nho Pi- 
auí, on de hou ve dis pa ro de in fec ta dos nós úl ti mos di as, o acha- 
que con tra em pre sá ri os re sul tou em pri são. O Ma ra nhão apon ta
pa ra o mes mo ca mi nho.

“Se ele qui ser vi si tar os nos sos hos pi tais, eu mes mo mos tro pa- 
ra ele”, re a giu on tem Flá vio Di no, após o pre si den te Jair Bol so na ro
pe dir a seus se gui do res que in va dam e fil mem hos pi tais pa ra
“pro var que exis tem lei tos va zi os”.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Tédio
5 dicas do que fazer durante a quarentena

 

É inegável que o isolamento imposto pela pandemia nos trouxe uma nova realidade. Entretanto, o 
que fazemos com o tédio que vez ou outra surge, já que não podemos sair de casa?

D
essa maneira, tendo em vista a atmosfera 
de incerteza que estamos vivendo, tomar 
medidas de precaução visando o bem co-
mum e individual é o mínimo a se fazer, 

sejam pequenas ou grandes medidas.
Respeitar e incentivar os outros a cumprirem a qua-

rentena – medida de precaução recomendada não só 
pelo Ministério da Saúde brasileiro, mas também e 
principalmente pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é um grande exemplo de cooperação coletiva. 
Sendo assim, procurar se manter ativo mesmo que 
dentro de casa, é o primeiro passo para tentar garan-
tir que a vida siga normalmente dentro do que está 
ao alcance de cada um.

O que é o tédio para a psicologia? 

Para que haja tédio, há algumas condições que pre-
cisam ser atendidas para que as pessoas realmente 
se sintam entediadas.

Entretanto, de modo geral,  é necessário ter um nível 
razoável de energia ou “excitação psicológica’’ para se 
sentir entediado(a), ou seja, precisamos inicialmente 
possuir a vontade de fazer algo. Afinal, quando as pes-
soas têm baixa excitação e não há muita coisa acon-
tecendo no mundo, geralmente se sentem relaxadas. 

Já quando possuem alta excitação e também têm 
energia que gostariam de dedicar a algo, mas não con-
seguem encontrar nada atraente, se sentem entediadas. 

Para a Psicologia, o elemento-chave para reconhe-
cer o tédio é o controle. O tédio geralmente ocorre 
quando você tem pouco controle sobre sua situação. 
Salas de espera, palestras e portões de companhias 
aéreas são lugares onde você as vezes não possui o 
controle da situação. 

Normalmente, reagimos a situações desagradá-
veis   e tentamos mudar aquele momento de descon-
trole. Se você não gosta de um livro que está lendo, 
por exemplo, fecha-o e faz outra coisa.

 O tédio acontece quando você não consegue mu-
dar a situação e não encontra uma saída.

Sintomas do tédio
As pessoas identificam e experimentam o tédio de 

maneiras diferentes. Em alguns casos, o tédio pode 
ocorrer devido a: descanso ou nutrição inadequados, 
baixos níveis de estimulação mental, falta de escolha 
ou controle sobre suas atividades diárias, falta de in-
teresses recreativos diversificados, má percepção do 
tempo. Você ou alguém próximo podem ficar ente-
diados enquanto estão envolvidos em uma ativida-
de pois há: perda de interesse, instruções confusas, 
medo de cometer um erro, repetição da atividade por 
muito tempo, sentem-se incapazes de tentar novas 
abordagens para a atividade

1. Atualizar sua lista de livros, filmes e/ou séries atrasados:
Isso mesmo! Quer melhor oportunidade para relaxar e dar continuidade a suas leituras ou séries?

Ainda que algumas pessoas estejam em home office, com certeza tempo não faltará para atualizar aque-
la lista de filmes que você guardou para depois. Agora é o momento certo. 

Aproveite para fazer uma pipoca e curtir a tv sozinho ou com a família.

Entretanto, se você não possui nenhuma lista de prioridades, certamente a número de canais e de fil-
mes disponíveis é imenso, opções não faltarão.

3. Aprender a cozinhar 

Sim! Mãos na massa!

Os dias em casa podem ser uma ótima oportu-

nidade para se descobrir na cozinha!

Testar novas receitas ou refazer as antigas é uma 

boa maneira de passar o tempo, e quem sabe até 

reunir a família que está em casa para um almoço 

ou jantar juntos à mesa. 

Talvez há algum tempo a família não se reúna para 

fazer refeições juntos, e ninguém tenha percebido. 

Além disso, é possível reaproveitar ingredientes 

e materiais que já estavam há muito tempo em casa 

e foram esquecidos na despensa.

4. Organize a casa

Mesmo que não pareça, talvez exista algum can-
tinho da sua casa que precise de mais atenção.

Aproveite para organizar armários, gavetas, pra-
teleiras, estantes ou até mesmo um cômodo inteiro! 

Dessa forma, varrer a sala, passar um aspirador 
no tapete, desapegar de objetos que não possuem 
mais utilidade, podem ser uma maneira de deixar 
o tédio de lado. 

Mais do que isso, além de tornar o ambiente mais 
harmonioso, arrumar a casa ainda exige um pouco 
de esforço físico!

5. Faça cursos online 

Com a chegada da crise e consequentemente a 
da quarentena, centenas de plataformas digitais dis-
ponibilizaram cursos e livros virtuais gratuitos ou 
com valores bem mais baixos.

Utilizar do seu tempo livre para ampliar seu co-
nhecimento em alguma área específica ou se desa-
fiar a estudar e aprender sobre novos assuntos en-
riquecerá sua vida!

Comunique-se com amigos e familiares que já 
tenham começado ou até concluído algum curso 
online e peça sugestões.

Provavelmente eles terão boas indicações e po-
derão lhe encaminhar para ótimos aprendizados!

Pesquise sobre assuntos de seu interesse e apro-
veite para fazer planejamentos futuros, sempre pen-
sando em dias melhores pela frente.

2. Praticar exercícios físicos 
Mesmo que pareça um pouco complicado e não tão eficiente quanto malhar em uma acade-mia ou correr no parque, praticar exercícios físi-cos dentro de casa pode ser tão bom quanto fora.

Com o auxílio da internet e dos aplicativos de celular, hoje, podemos ter acesso a vários conte-údos de professores e profissionais da educação física que ministram aulas online.

Desde exercícios simples que utilizam somen-te móveis de casa à exercícios que necessitam de bolas, tapetes de yoga ou pequenos pesos, as atividades em casa se tornam mais fáceis de fazer com a ajuda da tecnologia.

Os tipos de tédio

Mesmo que não pareça, o tédio pode se apre-
sentar de quatro maneiras diferentes:

Depressão e o tédio
A depressão não discrimina quem afeta. Idade, sexo, 

raça, carreira ou status de relacionamento, nada dis-
so faz diferença. Sabe-se que a depressão pode afetar 
qualquer pessoa em qualquer momento da vida, in-
cluindo crianças, adolescentes e idosos.

Como a maioria dos transtornos mentais, os pes-
quisadores ainda não sabem o que exatamente causa 
essa condição, mas certamente, o sentimento de té-
dio, resultado da falta de ânimo para fazer qualquer 
coisa, pode estar relacionado à depressão. 

Sendo assim, é provável que uma combinação de 
fatores seja responsável no surgimento da depressão, 
incluindo:  genética , constituição neurobiológica ,  his-
tórico familiar , personalidade , fatores psicológicos , 
meio ambiente , fatores sociais no crescimento, tédio

Ansiedade e o tédio
A ansiedade pode ser causada por vários fatores, 

variando de estímulos externos,como abandono emo-
cional e vergonha, ou estímulos internos, como estres-
se, medo e até mesmo o tédio.

 É provável que os transtornos de ansiedade, como 
todas as doenças mentais, sejam causados   por uma 
combinação complexa de fatores ainda não totalmente 
compreendidos. Esses fatores provavelmente incluem 
o desenvolvimento infantil, genética, fatores psicoló-
gicos, desenvolvimento da personalidade, bem como 
sugestões sociais e ambientais.

Indiferente

Pessoas com tédio indiferente parecem relaxadas, calmas e retraídas. Pense nisso como um tipo 
de tédio inerte – é tão indiferente que até sua definição parece inútil. 

Calibração

Quem possui esse tipo de tédio experimentava um tédio que se assemelha muito com o desam-
paro (e poderia contribuir para a depressão).

 Pessoas que apresentam esse tipo de tédio mostram pouca excitação e muita aversão.

Reagente

As pessoas que o experimentam são altamente despertadas e têm muitas emoções negativas. São 
também consideradas inquietas e agressivas. 

Quem experimenta o tédio reagente realmente quer deixar suas situações monótonas e fugir 
das pessoas que o culpam por isso, incluindo seus professores, chefes ou familiares, por exemplo.

Apático

De forma literal, apatia significa falta de sentimento.
Pode parecer algo exagerado. Entretanto, basta lembrar da última vez em que a apatia nos abra-

çou dos pés à cabeça para entender que, inclusive nós mesmos, nos surpreenderíamos com o estilo 
de pensamento que nos rondava a mente. ‘’Nada atrai meu interesse, tudo é indiferente pra mim, 
nada importa…”

Esses são pensamentos de quem possui o tédio apático.

SAÚDE



São Luís,  Sábado e domingo  13 e junho de 2020

Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com 9EMPREENDEDORISMO

Negócios pós-coronavírus 
podem ser o fim ou 
recomeço de uma jornada

 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

 

Empresa de saneamento básico 
disponibiliza  tour virtual 

 

A BRK Ambiental, empresa pri-
vada de saneamento básico, dispo-
nibiliza um tour virtual por uma 
de suas Estações de Tratamento 
de Água (ETA) e por uma Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE), no 
Projeto Portas Abertas 360. A inicia-
tiva é uma importante ferramen-
ta educativa e de relacionamento 
com a população, e contribui para 
sensibilizar sobre a importância do 
saneamento básico.

Disponível no site www.brktrans-
forma.com.br/interatividade/, o 
tour em 360° tem duas versões, uma 
visita informativa para adultos e 
outra com uma linguagem lúdica 
com personagens animados para 
as crianças. O objetivo da ação é es-
timular o conhecimento e reforça 

a importância da adoção de atitu-
des sustentáveis no dia a dia, com 
a sensibilização das pessoas a res-
peito da necessidade do consumo 
consciente dos recursos hídricos 
e da forma correta do descarte de 
resíduos para não comprometer as 
redes de esgoto.

Além das visitas virtuais, no por-
tal de sustentabilidade da BRK Am-
biental, as crianças podem se di-
vertir enquanto aprendem com o 
quebra-cabeças “Dança da Chuva” 
com as etapas do ciclo da água; 
e o jogo da memória “Vilões do 
Esgoto”, que pede atenção redo-
brada em relação aos resíduos 
descartados incorretamente e os 
transtornos que essas ações po-
dem causar.

TRATAMENTO DE ESGOTO

MARCELO PIMENTA

Pense comigo:

O cenário atual, nos aponta um 
triste cenário: o fim de muitos 
CNPJs, especialmente dos micro 
e nano empresários. Esses 
foram os primeiros impactados: 
pesquisas nos mostram que 
cerca de 40% dos MEIs tiveram 
sua renda interrompida nos 
primeiros dias da pandemia. 
Infelizmente, muitos ainda não 
voltaram nem voltarão a abrir.

Desde 2010, tendo estudado 
modelos de negócios. Sou 
reconhecidamente defensor, 
incentivador, mentor e investidor 
de negócios inovadores. Porém, 
com a pandemia do Covid-19 
desde o início de março observei 
que não basta o chamado 
“reposicionamento”. Tenho 
falado muito que este é um 
momento de cada negócio olhar 
para o seu DNA, para sua força 
motriz e redefinir os rumos da 
sua navegação.

Nesse sentido, é importante 
que os modelos de negócios 
se revistam de uma nova 
camada, que tenho chamado de 
Atributos dos Negócios no Pós-
coronavírus.

Por isso, usando os nove blocos 
do modelo canvas, listo aqui os 
principais aspectos que precisam 
ser observados:

No que se refere ao Segmento de Cliente, hoje é 
preciso ver o Perfil do Cliente individualmente:

· É preciso olhar o cliente a partir de uma singularidade, pois cada 
pessoa demonstra neste momento uma dificuldade distinta. É preciso 
olhar cada caso;

· Compreender o contexto a situação de cada cliente e não querer 
generalizar;

· O cliente está buscando cada vez mais uma oferta singular;

· Por outro lado, existem grupos com necessidades em comum, por 
exemplo, donos de cães e gatos que não podem dar a devida atenção aos 
pets, idosos que não podem fazer compras, pais que não sabem lidar com 
a rotina das crianças em casa.

Lanço a seguinte provocação: Como você pode 
sanar essas necessidades específicas?

É aqui que entra a Proposta de Valor, já que 
o cliente está mais exigente. Como focar 
novas propostas e ideias se eu não conheço as 
necessidades desse cliente (e, muitas vezes, ele é 
invisível aos meus olhos?). Vamos às dicas:

· Ficar atento em oferecer conveniência, ou seja: o que for mais fácil 
e prático para o cliente;

· O preço vai estar vinculado muito mais ao valor do que do atributo 
objetivo do produto. Seu produto responde à essas expectativas?;

· A segunda palavra de ordem: segurança e a noção de cuidado: como 
seu cliente percebe os cuidados que sua empresa está tendo neste cenário?

· Incorporar o cuidado na sua proposta de valor. Valor é algo relacio-
nado a comportamento humano. Nunca discutiu-se tanto a frase “agre-
gar valor”.

No que se refere aos Canais, que é onde seu cliente irá encontrá-lo, 
pense na proporção de uma ideia “multicanal” e sua disponibilidade à 
essa conveniência.

Refiro-me aqui à proposta de multicanais - físicos 
e, principalmente os digitais:

· O cliente encontra o produto pelo Facebook, acessa o site, faz a com-
pra, recebe a confirmação pelo Whatsapp e depois vai até a loja só para 
retirar o produto. De forma bem simplificada, esta é a ideia do omnicha-
nell, que ganha força neste período de quarentena.

· Embora seja mais difícil a implementação internamente, para o clien-
te é uma grande vantagem e há um menor desgaste de energia, não ter 
que, a cada canal acessado, contar todo seu histórico e jornada.

Sobre o Relacionamento com o Cliente, mais 
do que nunca são necessárias empatia e 
compaixão:

· Neste momento delicado, o relacionamento a partir dos ca-
nais deve ser de maior cuidado, em que você se coloca no lugar 
do cliente e apresenta uma solução ao problema dele;

· A compaixão é um atributo exclusivo dos seres humanos. 
Desde que nascemos, temos alguém que cuida e nós enquan-
to não somos capazes de sobreviver sozinhos. Ao contrário dos 
animais, a empresa que demonstra compaixão, ganha mais do 
que uma venda. Ganha clientes fiéis.

Para finalizar, mentores, empreendedores 
e gestores de negócios não podem 
desconsiderar cinco blocos que fazem parte 
de todos os modelos de negócios:

Fontes de Receita, o que gosto de chamar de “Escambo de 
valor”. Se estivermos falando em repensar negócios, uma meta 
é importante: é mister pensar em novas formas que não limite 
somente a troca de produto por dinheiro.

Recursos, mais do que nunca, eles passam a ser, cada vez mais 
compartilhados e colaborativos e são mais bem utilizados e re-
ciclados de forma compartilhada por todos. Busque parceiros!

Distribuição das Atividades um único objetivo e resultado 
para todos. O isolamento vai exigir mais colaboração e contri-
buição por parte de cada membro da equipe.

Parcerias-Chave são aquelas que garantem ao projeto ou negó-
cio, apoio e compromisso imensuráveis, onde é comum o sentido 
de solidariedade e responsabilidade social. Fortalecer o relacio-
namento com seus fornecedores, oferecendo apoio é indispen-
sável e pode ser um diferencial.

Estrutura de Custos, sem medo ou meias-palavras, a palavra 
de ordem é Racionalizar. Pense: quais são os custos importan-
tes que não podem ser substituídos? Tenha em mente: utilize 
melhor o dinheiro que você tem., pause projetos que não sejam 
prioritários e aposte, de fato, naquilo que merece sua atenção e 
que faz parte da sua reinvenção pós-coronavírus. Todos os seus 
recursos devem ser destinados a isso.

Não fique com medo. Você também pode transformar a crise 
em oportunidade. Não fuja da onda. Olhe o movimento, confie 
em você e seja prudente. Surfe nela.

E claro que, diante disso tudo, mais importante do que ter 
pessoas e pensamentos positivos para superar a crise, aja posi-
tivamente também. É a sua ação que superará a adversidade. E 
comece compartilhando esse texto com algum amigo seu que 
precisa ler isso hoje.

Em qualquer dos casos, a inovação é único caminho para a sobrevivência

PS - Se você quer conhecer mais sobre o modelo Canvas eu 
tenho um curso grátis sobre o assunto que você pode fazer aqui 
- https://bit.ly/canvas-udemy

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

Casais empreendedores:  histórias 
de amor e sucesso para se inspirar

 

Dividindo histórias inspiradoras, eles ensinam que 
empreender envolve dificuldades e alegrias!

1. Jay-Z e Beyoncé: fazendo dos limões 
uma limonada

Shows, marketing, uma equipe de basquete, uma agên-
cia desportiva e marcas de roupas já fizeram parte da 
gama de negócios gerenciada pelo casal Jay-Z e Beyoncé.

Jay-Z é um rapper bem-sucedido. Seu último ál-
bum, “4:44”, recebeu 8 indicações ao Emmy e discutiu 
abertamente o racismo, a união da família e os danos 
causados por um caso extraconjugal. O artista tam-
bém apoia uma série de outros profissionais no ramo 
da música, sendo um dos cofundadores da plataforma 
de streaming Tidal.

Beyoncé dispensa apresentações. Com uma postura 
discreta em relação à vida pessoal, ela é conhecida por 
orquestrar a própria imagem com maestria. O álbum 
“Lemonade” tornou-se conhecido por debater a soli-
dão entre mulheres negras, o racismo e a traição que a 
cantora sofreu.

Tanto a Queen B quanto Jay-Z transformam as difi-
culdades em materiais artísticos relevantes, conduzindo, 
juntos, assuntos difíceis às paradas de sucesso. Segundo 
a Forbes, o casal detém um patrimônio de U$1.16 bilhão.

2. Bill e Melinda Gates: unindo 
habilidades

O sucesso do casal magnata poderia ser definido 
pela junção de habilidades complementares. Empre-
sário, investidor e filantropo, Bill Gates, conhecido por 
ser cofundador da Microsoft, foi um dos pioneiros na 
revolução do computador pessoal.

Melinda, formada em Ciência da Comunicação, Eco-

nomia e Administração com notas altas, é ex-funcionária 
da Microsoft e hoje gerencia a Fundação Bill e Melinda 
Gates, que arrecada fundos para ações de melhoria na 
área da saúde e de combate à pobreza.

3. Gabriela Giovannini e Rodrigo 
Casas: a importância da perseverança

Gabriela, gaúcha, e Rodrigo, argentino, são os fun-
dadores da Perky Shoes. As alpargatas, fabricadas com 
materiais 100% brasileiros, surgiram de um negócio que 
deu errado: após tentarem licenciar uma marca argen-
tina e se frustrarem com a complexidade dos modelos, 
eles foram encorajados a fabricar os próprios sapatos.

A primeira coleção foi vendida de loja em loja, “na 
cara e na coragem”. Em seguida, o casal conseguiu conta-
to com representantes. Hoje, a marca já acumula parce-
rias com designers de destaque e desenvolve projetos de 
responsabilidade social e com cooperativas de artesãs.

4. Carmen e Moacir Fachini: vencendo 
os desafios de empreender no Brasil

Em 1977, Carmen e Moacir iniciaram o namoro. Em 
1994, já casados e com filhos, fundaram a Fakini, marca 
de roupas infantis. Ligados a esse universo por causa das 
crianças, os pombinhos empreendiam na sala de casa e 
tinham uma única fonte de renda para segurar as rédeas.

Hoje, os filhos de Moacir e Carmen ajudam na ad-
ministração do negócio e a marca conta também com 
peças para adolescentes e adultos.]

Casais empreendedores famosos nos ensinam que 
esse tipo de sociedade pode ter suas dificuldades, mas 
gera bons frutos e valiosas experiências de vida, além 
de aproximar!  

 jornalista, especialista em invoca-
ção e criatividade, professor, con-
sultor e palestrante
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Navio Stellar Banner é afundado na costa do Maranhão. Monitoramento será mantido
pelos próximos dias a fim de evitar maiores impactos ambientais

DAL VA RÊ GO

AFUNDAMENTO DO STELLAR BANNER

Monitoramento para
evitar danos ambientais

E
m me nos de dois mi nu tos, to- 
da a es tru tu ra de um ver da- 
dei ro “gi gan te do mar” é en- 
go li da no meio do oce a no

Atlân ti co, na cos ta ma ra nhen se.

O afun da men to do na vio mer can te
Stel lar Ban ner ocor reu exa ta men te às
10h, da sex ta-fei ra (12), de acor do
com a no ta emi ti da pe la Ma ri nha do
Bra sil, por meio do Co man do do 4º
Dis tri to Na val (Com4ºDN).

Ape sar do mo men to cru ci al ter
ocor ri do de for ma rá pi da, os pro ce di- 
men tos pa ra que o afun da men to fos- 
se re a li za do se ini ci a ram às 5h e trans- 
cor re ram, ain da se gun do a no ta da
MB, co mo pla ne ja dos e de ta lha dos no
Pla no de Ali ja men to, apro va do pe la
Au to ri da de Ma rí ti ma com anuên cia
da Au to ri da de Am bi en tal.

A no ta as se gu ra que a fa se de pre- 
pa ra ção pa ra o afun da men to ocor reu
“em con so nân cia com os pa re ce res da
So ci e da de Pro tec ti on and Indemnity
(P&I) e da or ga ni za ção ITOPF (In ter- 
na ti o nal Tan ker Ow ners Po lu ti ons Fe- 
de ra ti on) que reú nem bo as prá ti cas
mun di al men te re co nhe ci das nas
ques tões am bi en tais”, apre sen ta o
tex to.

Man cha pre o cu pan te
As sim que é afun da do, jor rou um

lí qui do de cor mar rom do na vio, que
se ria a mis tu ra da água do mar com
óleo e re sí du os do mi né rio de fer ro
trans por ta dos pe lo gra ne lei ro. Na úl- 
ti ma quar ta-fei ra (3), a Ma ri nha Bra sil
já ha via in for ma do o en cer ra men to
da fa se de re ti ra da da car ga, com re- 
mo ção de cer ca de 145 mil to ne la das
de mi né rio de fer ro.

De acor do com as au to ri da des ma- 
rí ti mas, ago ra, após o afun da men to,
ha ve rá mo ni to ra men to da área. “O
AHTS (An chor Han dling Tug Supply)
Be ar, o OSRV (Oil Spill Res pon se Ves- 
sel) Água Ma ri nha na con tin gên cia, o
OSV (Offsho re Sup port Ves sel) Nor- 
mand Ins tal ler e o Na vio de Apoio
Oceâ ni co ‘gua te mi’, da MB, per ma ne- 
ce rão na área pe los pró xi mos três di- 
as, a fim de ve ri fi car pos sí veis ob je tos
que por ven tu ra se sol tem do Na vio e
man chas de óleo na ce na de ação”, diz
o co mu ni ca do, que tam bém in for ma

par ti ci pa ção do Ins ti tu to Bra si lei ro do
Meio Am bi en te e dos Re cur sos Na tu-
rais Re no vá veis (IBA MA), com a con-
tra ta ção da ae ro na ve PO SEI DON, que
re a li zou vo os nes ta ma nhã e con ti nu- 
a rá no lo cal pe los pró xi mos di as. A Ca- 
pi ta nia dos Por tos do Ma ra nhão tam- 
bém irá man ter a fis ca li za ção com as
au to ri da des am bi en tais es ta du ais e
fe de rais.

Re lem bre o ca so
O Stel lar Ban ner en ca lhou no dia 24

de fe ve rei ro de 2020, após so frer ava- 
ria na proa, ao dei xar o Ter mi nal Ma rí-
ti mo de Pon ta da Ma dei ra (por to pri- 
va do da Va le), em São Luís. O pro ble-
ma ocor reu no ca nal de aces so ao por- 
to, a 100 quilô me tros do li to ral. O des-
ti no da em bar ca ção era a Chi na. O na- 
vio é um mi ne ra lei ro do ti po Va le max
com ca pa ci da de pa ra trans por tar até
300 mil to ne la das de car ga, se gun do o
si te da Po la ris, em pre sa sul-co re a na
res pon sá vel pe la fa bri ca ção do na vio.

No dia 4, com o na vio já flu tu an do,
mer gu lha do res e um veí cu lo sub ma-
ri no ope ra do re mo ta men te
(Remotely ope ra ted un derwa ter vehi- 
cle – ROV) ins pe ci o na ram o ca so da
em bar ca ção.

No dia se guin te, o re la tó rio fo to grá-
fi co su baquá ti co da ins pe ção te ria si- 
do en tre gue ao De par ta men to de Por-
tos e Cos tas. O do cu men to com pro- 
vou que o cas co, prin ci pal men te a
proa, do Stel lar Ban ner es ta va de te ri-
o ra do. No re la tó rio, cons ta ria que, pe-
lo me nos, três po rões da em bar ca ção
es ta vam com pro ble mas que afe ta-
vam di re ta men te as di men sões do na- 
vio; is to tor na va a em bar ca ção ins tá- 
vel, ca paz de em bor car quan do su jei- 
ta a agen tes ex ter nos. A si tu a ção se ria
tão gra ve que o des ti no da do ao Stel lar
Ban ner foi ine vi tá vel.

3 meses do Stellar Banner na costa do Maranhão

No dia 24 de fe ve rei ro de 2020, o
Stel lar Ban ner en ca lhou. Três di as de- 
pois, 27 de fe ve rei ro, o Ins ti tu to Bra si- 
lei ro do Meio Am bi en te e dos Re cur- 
sos Na tu rais Re no vá veis (Iba ma) fez
seu pri mei ro so bre voo na re gião, e te- 
ria en con tra do uma man cha de óleo.
Tam bém no dia 27, foi con fir ma do pe- 
la Ma ri nha do Bra sil que os tri pu lan- 
tes, 20 pes so as, já ti nham si do res ga- 
ta dos com se gu ran ça, e le va dos pa ra a
ca pi tal ma ra nhen se.

No dia 29 de fe ve rei ro, o Iba ma in- 
for mou à im pren sa que a man cha de
óleo, de 333 li tros, era do óleo re si du al
na par te su pe ri or do na vio e em vá ri os
equi pa men tos. Na que le dia, as em- 
bar ca ções ‘C-Sai lor’ e ‘C-Atlas’ uti li za- 
ram ra da res e não fo ram iden ti fi ca dos
ves tí gi os de óleo do na vio na água.
Ain da as sim, a man cha se es pa lhou
no en tor no da em bar ca ção, nu ma
área de 800 me tros. Se gun do o Iba ma,
os tan ques com 3,8 mi lhões de li tros
de com bus tí vel es ta vam in tac tos.

No dia 1º de mar ço, uma equi pe de
mer gu lha do res co me çou a ava li ar a
ex ten são dos ras gos no cas co do na vio
MV Stel lar Ban ner. No dia 11 de mar- 
ço, du as ou tras em bar ca ções na ve ga- 
ram pa ra a área on de es tá o Stel lar
Ban ner. Se ri am elas: Bi gua e Car mo- 

ran. A par tir das 14h10 da que le dia,
co me çou a ser fei ta a re ti ra da do óleo
com bus tí vel e di e sel do na vio Stel lar
Ban ner. 

No dia 14 de mar ço, te ve iní cio a
ope ra ção de des car ga do mi né rio de
fer ro do po rão nº 4 do na vio cha ma do
de MV Stel lar Ban ner.

A re mo ção da car ga de mi né rio do
Stel lar Ban ner co me çou a ser fei ta no
dia 16 de abril. Fo ram trans fe ri das 3,5
mil to ne la das pa ra o ba te lão LE EUW,
e des pe ja das na área de ali ja men to n°
4. A bal sa Su per pe sa II, que fa ria o res- 
tan te do des car re ga men to, de vi do su- 
pos ta men te ter equi pa men tos ve lhos,
apre sen tou pro ble ma e não te ve co- 
mo re a li zar a ati vi da de, par tin do pa ra
o Rio de Ja nei ro, sen do que ain da es tá
a ca mi nho do es ta do. No dia 28 de
abril, foi ini ci a do o des car re ga men to
de mi né rio de fer ro no na vio Al fred
Ol den dorff.

No dia 3 de ju nho, a Ma ri nha do
Bra sil in for mou que en cer rou a fa se
de re ti ra da da car ga do Na vio Mer can- 
te Stel lar Ban ner. Fo ram re mo vi das
145 mil to ne la das de mi né rio de fer ro,
ten do si do ini ci a da a eta pa de flu tu a- 
ção no dia 1º des te mês.

Ou tro epi só dio foi o so bre voo do
mi nis tro do Meio Am bi en te Ri car do

Sal les, na ma nhã do dia 4 de mar ço, na
área em que es tá en ca lha do o na vio
Stel lar Ban ner.

An tes do so bre voo, du ran te en tre-
vis ta co le ti va à im pren sa de São Luís,
na ca pi tal ma ra nhen se, Sal les fa lou da
pre o cu pa ção do go ver no fe de ral na
re ti ra da do óleo de for ma cor re ta, pa- 
ra que não hou ves se va za men to e fez
elo gi os ao Ga bi ne te de Cri se.

Em bar ca ções Ve la max

O ti po de na vio mer can te Va le max
é, atu al men te, o mai or mi ne ra lei ro
em ope ra ção no mun do, com 362 me- 
tros de com pri men to e 65 me tros de
lar gu ra. Trans por ta até 400 mil to ne la- 
das e di mi nuiu em 35% a emis são de
car bo no por to ne la da trans por ta da.

SAU LO DU AI LI BE

SÃO LUÍS

Capital tem deflação
pelo segundo mês

ALIMENTAÇÃO  CONTRIBUIU NO RESULTADO DA DEFLAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A ca pi tal, São Luís, re gis trou mais uma vez que da no
Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor Am plo (IP- 
CA). A re du ção foi con se cu ti va, pois a pri mei ra foi em
abril e ago ra em maio. No mês pas sa do foi de -0,22%,
sen do que a que da dos pre ços no mês de maio foi me nor
que a que da de tec ta da no mês de abril, que foi de
-0,44%. São Luís se guiu o com por ta men to ge ral dos pre- 
ços das 16 re giões pes qui sa das, ha ven do de fla ção em
to das elas, sen do que a mai or de fla ção no mês de maio
foi de tec ta da em Be lo Ho ri zon te (-0,60%) e a me nor de- 
fla ção foi ob ser va da em Re ci fe (-0,18%). De pois de Re ci- 
fe, São Luís foi a se gun da re gião de in ves ti ga ção da pes- 
qui sa a apre sen tar mai or re sis tên cia à que da de pre ços.

No ca so de São Luís, den tre os no ve gru pos de pro du- 
tos e ser vi ços in ves ti ga dos pe la pes qui sa de pre ços ao
con su mi dor do IB GE, em cin co de les fo ram de tec ta dos
re cu os de pre ços em re la ção ao mês an te ri or, sen do que
três des ses gru pos são os de mai or pe so nas des pe sas
men sais das fa mí li as: ali men ta ção e be bi das, pe so de
23,93%; trans por te, 17,74%; e ha bi ta ção, 14,57%. Des sa
for ma, os re cu os de pre ços nos res pec ti vos gru pos im- 
pac ta ram con si de ra vel men te a que da ge ral dos pre ços
em São Luís no mês de maio.

As mai o res ta xas de de fla ção fo ram ob ser va das nos
gru pos ha bi ta ção, -0,60%, trans por te, 0,40%, e ali men- 
ta ção e be bi das, -0,37%. Os ou tros dois gru pos de des pe- 
sas que apre sen ta ram di mi nui ção de pre ços fo ram ves- 
tuá rio, -0,04%, e ar ti gos de re si dên cia, -0,03%.

Na con tra mão des se qua dro de fla ci o ná rio, is to é, com
apon ta men to de ele va ção de pre ços, es tão co mu ni ca- 
ção, +0,21%, des pe sas pes so ais, +0,15%, edu ca ção,
+0,07%, e saú de e cui da dos pes so ais, +0,05%. Co mo es- 
ses gru pos de des pe sas, ex ce tu an do saú de e cui da dos
pes so ais, têm me nor pe so nas des pe sas men sais das fa- 
mí li as em São Luís.

COROATÁ

Letícia e as “Marias”
recebem alta médica

LETÍCIA E AS FILHAS TRIGÊMEAS AO RECEBEREM ALTA MÉDICA

DIVULGAÇÃO

Le tí cia Cha ves dos San tos, Ma ria Jhe ni fer, Ma ria Kelly
e Ma ria Jei za ti ve ram al ta do Hos pi tal Ma cror re gi o nal
Ale xan dre Ma me de Tro vão, em Co ro a tá. Nes tes tem pos
de pan de mia do co ro na ví rus, to dos po dem achar que
es sas qua tro pes so as ven ce ram a do en ça! Mas não, elas
ven ce ram ou tra ba ta lha! Le tí cia é mãe das três Ma ri as,
que são tri gê me as e nas ce ram na uni da de de saú de e re- 
ce be ram al ta nes ta se ma na após di as in ter na das na UTI
Ne o na tal, pa ra que Le tí cia e as três Ma ri as pu de ram ir
pa ra ca sa.

Na tu rais de Co dó, as me ni nas nas ce ram com ape nas
32 se ma nas, du as de las pe san do 1.700kg e a ter cei ra
com ain da me nos pe so, ne ces si tan do de cui da dos in- 
ten si vos. Qua dro que tor nou ne ces sá rio a trans fe rên cia
de las atra vés de uma Uni da de de Su por te Avan ça do
(USA) pa ra a UTI Ne o na tal do Hos pi tal Ma cror re gi o nal
de Co ro a tá Ale xan dre Ma me de Tro vão.

O tra ba lho do hos pi tal na área da obs te trí cia de al ta
com ple xi da de e a UTI Ne o na tal pos si bi li tam res pos ta
ime di a ta às de man das da re gião, co mo no ca so das Ma- 
ri as. Após o nas ci men to, as cri an ças per ma ne ce ram na
UTI Ne o na tal sob o acom pa nha men to da equi pe mé di- 
ca. Le tí cia Cha ves, que já tem uma fi lha de 6 anos, con- 
tou que com o nas ci men to das tri gê me as, a fe li ci da de só
au men tou. “Uma dá di va de Deus, e se Deus me per mi tiu
é por que sou ca paz de cri ar mi nhas fi lhas. Saio ain da
mais re vi go ra da, pois o amor só tri pli ca”, co me mo ra a
mãe.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vender produtos usados favorece o bolso e o meio ambiente, atestam especialistas.
Internet é melhor ferramenta para venda de desapegos

EM TEMPOS DE CRISE

“Desapego” pode
gerar renda extra

R
ou pas, sa pa tos, ele tro do més- 
ti cos ou ele trô ni cos, quan tos 
des ses itens vo cê man tém 
guar da dos em ca sa e não usa 

há um bom tem po? Mui ta gen te ao re- 
dor do mun do já des co briu o quan to 
se de sa pe gar faz bem! Além de sau dá- 
vel, o ne gó cio é lu cra ti vo, prin ci pal- 
men te pa ra quem tem ob je tos so- 
bran do em ca sa, já que eles po dem 
ge rar uma ren da ex tra em tem pos de 
cri se.

Um le van ta men to fei to por um si te 
de ven das on li ne re ve la que 72% dos 
in ter nau tas bra si lei ros têm e pen sam 
em ven der itens de ca sa que não es tão 
mais em uso. Se to das es sas ven das 
fos sem efe ti va das, is so ge ra ria uma 
re cei ta adi ci o nal de até R$ 277 bi- 
lhões.

Da dos da pes qui sa tam bém mos- 
tra ram que, ca da vez mais as pes so as 
es tão pas san do pa ra fren te ob je tos 
que an tes fi ca vam pa ra dos em ca sa. 
En tre os seg men tos com mais su ces so 
nas ven das es tão os ele trô ni cos e ce- 
lu la res, com 84%; mó veis pa ra ca sa, 
com 81%, e ar ti gos in fan tis, com 77%. 
A ca te go ria de mú si ca, hob bi es, ves- 
tuá rio e be le za tam bém se des ta cam, 
am bas re pre sen tan do 74%.

O mes tre em Eco no mia, Di e go 
Hen ri que Ma tos Pi nhei ro, con ta que a 
prá ti ca do de sa pe go tem efei tos di re- 
tos na ren da. “Com a in ter net e as re- 
des so ci ais, com o mar ke ting a cus to 
ze ro, fi cou mais fá cil ven der e com- 
prar pro du tos sem sair de ca sa. Com a 
fa ci li da de, abrir ne gó ci os de rou pas 
usa das ou de coi sas que as pes so as

VESTUÁRIO E BELEZA REPRESENTANDO 74% DAS VENDAS EM SITES ESPECIALIZADOS

DIVULGAÇÃO

não que rem mais ou que rem tro car fi- 
cou ao al can ce de to dos”, ex pli ca.

Se pa ra quem ven de o prin ci pal be- 
ne fí cio é a ren da ex tra, pa ra quem 
com pra a van ta gem es tá nos pre ços 
dos ar ti gos ven di dos. Em al guns ca- 
sos, o va lor che gar a ser até 90% mais 
ba ra to que o pro du to na lo ja. Sen do 
mais em con ta, os con su mi do res po- 
dem eco no mi zar ain da mais, co mo 
con ta o en ge nhei ro, Je an Pa blo que 
com pra e ven de itens pe la in ter net. 
“Em al gu mas com pras, con si go eco- 
no mi zar até 50% do va lor se fos se 
com prar o pro du to di re to da lo ja, no- 
vo. Nos si tes de ven das, en con tro 
mui tos pro du tos de boa qua li da de e 
con ser va dos, já com prei câ me ras fo- 
to grá fi cas, ce lu la res, itens pa ra ca sa, 

À

mas tam bém já ven di bas tan te. Às ve- 
zes, é um ce lu lar que vo cê não quer 
mais ou um mó vel, na ven da, con si go 
ti rar par te do va lor pra com prar um 
no vo”, com par ti lha Je an.

O eco no mis ta lem bra que a prá ti ca 
do jo vem, de 25 anos, tem se tor na do 
mui to co mum e ge ra uma im por tan te 
ren da, ex tra ou até úni ca, so bre tu do 
em mo men tos de cri se. “Vi ve mos 
uma cri se econô mi ca cau sa da pe la 
pan de mia do no vo co ro na ví rus, on de 
mui tos per de ram em pre gos ou ti ve-
ram bai xa sa la ri al. Ven der itens em 
bom es ta do e que não se usa mais é 
uma óti ma saí da pa ra re cu pe rar a ren- 
da per di da ou até au men tá-la, guar-
dan do co mo fun do de emer gên cia”, 
acon se lha.

Desapegar faz bem pra saúde, diz especialista

O DESAPEGO DE COISAS QUE VOCÊ POSSUI NÃO SIGNIFICA PERDA, INDEPENDENTE DA CIRCUNSTÂNCIAS QUE ACONTECEU

A prá ti ca do de sa pe go traz di ver sos
be ne fí ci os que vão além do fi nan cei- 
ro. Saú de emo ci o nal e men tal são al- 
gu mas das van ta gens da prá ti ca na vi- 
da das pes so as.

No en tan to, o con trá rio po de ge rar
pre juí zos, co mo ex pli ca a psi có lo ga
Ce li a ne Cha gas. “Ape gar-se a coi sas,
idei as, pes so as, quan do em ex ces so,
nos man tém re féns da vi da, fa zen do
com que o dia a dia se tor ne pe sa do e
sem ale gria. O ex ces so de ape go po de
tra zer con sequên ci as da no sas ao nos- 
so sis te ma emo ci o nal, prin ci pal men- 
te quan do a pos se se tor na de pen dên- 
cia emo ci o nal, ali e na ção, fi xa ção e so- 
fri men to”, ori en ta a es pe ci a lis ta.

Na cul tu ra de com pra que pro mo ve
a acu mu la ção de ob je tos, mui tas pes- 
so as se tor nam re féns de uma re a li da- 
de apri si o na do ra: pa ra elas, quan to
mais me lhor.

Di an te dis so, aca ba cri an do sua
iden ti da de e se gu ran ça pes so al ba se- 
a das na qui lo que elas têm e não se dá

con ta que es tão cons truin do uma pri- 
são no ci clo do con su mis mo.

“Pre ci sa mos ter mais e mais pa ra
nos sen tir mos con for tá veis, quan do
re al men te pre ci sa mos de mui to me- 
nos do que te mos pa ra ser mos fe li zes
e sen tir mo-nos tran qui los. De sa pe gar
de al go que não usa mos mais sig ni fi ca
dei xar ir o que pa ra vo cê não há mais
uti li da de, além de se li ber tar da ne- 
ces si da de de pos suí-lo”, co men ta Ce- 
li a ne Cha gas.

A es pe ci a lis ta de fen de que o de sa- 
pe go não es tá re la ci o na do ape nas ao
ma te ri al. “De sa pe gar é vi ver uma no- 
va li ber da de, de po der uti li zar o es pa- 
ço aber to, com no vas con di ções, pes- 
so as e ob je tos que re al men te se jam de
nos sas ver da dei ras ne ces si da des, que
pos sam nos fa zer bem. O de sa pe go ao
ma te ri al é ape nas um exem plo do que
nos ape ga mos, até sem per ce ber”,
des ta ca.

A psi có lo ga ain da re for ça que não
se de ve la men tar quan do al go não

ser ve mais, pois al go no vo vem, as sim
co mo no vas pers pec ti vas de sa tis fa- 
ção e re a li za ção.

A psi có lo ga des ta ca, ain da, que o
de sa pe go não sig ni fi ca per da, in de- 
pen den te da cir cuns tân ci as. “Se pre-
ci sou de sa pe gar foi por que pre ci sa va
pas sar. Mu dar de ca sa, co nhe cer no- 
vos ami gos, tro car os mó veis, do ar
rou pas sem uso, ven der os li vros já li-
dos, tu do foi ne ces sá rio pa ra a sua
cons tru ção co mo pes soa. Lem bre-se,
na da é in subs ti tuí vel e sim adap tá- 
vel”, con clui.

De sa pe gar é vi ver uma

no va li ber da de, de po der

uti li zar o es pa ço aber to,

com no vas con di ções

PA LO MA PI NHEI RO

As agên ci as

• Cen tro – Rua do Sol
• Cen tro – Pra ça De o do ro
• Cohab Anil – Av. Jerô ni mo de Al bu quer que
• Can to da Fa bril – Av. Ge tú lio Var gas
• Jar dim Re nas cen ça – Av. Co la res Mo rei ra (Mo nu men -
tal Shop ping)

Bol sa Fa mí lia

SAU LO DU AI LI BE

DA RE DA ÇÃO

MARANHÃO

Agências da Caixa
ficam abertas hoje

EM SÃO LUÍS, 5 UNIDADES ESTARÃO ABERTAS DE 8 ÀS 12H

DIVULGAÇÃO

Após li be rar, on tem, os sa ques e trans fe rên ci as da 2ª
par ce la do au xí lio emer gen ci al pa ra nas ci dos em no- 
vem bro, a Cai xa Econô mi ca Fe de ral (CEF) irá con cluir o
pa ga men to pa ra nas ci dos em de zem bro nes te sá ba do
(13).

Pa ra is so, 22 agên ci as irão fun ci o nar ama nhã no Ma- 
ra nhão, no ho rá rio de 8 às 12h. Em São Luís, 5 uni da des
es ta rão aber tas. Ve ja:

Já os be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa mí lia, de vem co me çar a
re ce ber o pa ga men to da ter cei ra par ce la a par tir do dia
17.

Até a úl ti ma quar ta-fei ra (10), a Cai xa ha via pa ga do
R$ 76,6 bi lhões em au xí lio emer gen ci al, pa ra 58,6 mi- 
lhões de be ne fi ciá ri os.

SÃO VICENTE FERRER

Irmão degola “Terror”
dentro de casa

A De le ga cia de Po lí cia Ci vil da ci da de de São Vi cen te
Fer rer re ce beu de nún cia dan do con ta de que um ho- 
mem foi en con tra do de go la do, no quin tal de sua re si- 
dên cia. 

Após o ini cio das in ves ti ga ções e di li gên ci as, a ví ti ma
foi iden ti fi ca da co mo Pau lo Go mes da Cos ta Fi lho, mais
co nhe ci do co mo “Ter ror”.

No de cor rer das in ves ti ga ções, os fa tos apon ta ram
du as pes so as co mo pro vá veis au to res da bru ta li da de.
Em seu in ter ro ga tó rio, o ir mão da ví ti ma con fes sou o
cri me e de ta lhou a di nâ mi ca do ho mi cí dio, que fo ra pra- 
ti ca do em par ce ria com ou tra pes soa.

A au to ri da de po li ci al re pre sen tou pe la pri são pre ven- 
ti va dos dois sus pei tos e, com o man da men to ju di ci al
em mãos, a Po lí cia Ci vil, com apoio da Po lí cia Mi li tar,
deu cum pri men to à pri são do ir mão da ví ti ma e se gue
em di li gên cia a fim de lo ca li zar e pren der o ou tro in ves- 
ti ga do.

BR-010

Mulher em acidente
entre caminhão e moto

Um gra ve aci den te ti rou a vi da de uma pes soa nas es- 
tra das que cor tam o Ma ra nhão.

O aci den te, en vol ven do uma mo to e um ca mi nhão,
acon te ceu na BR-010, na al tu ra da ci da de de Itin ga do
Ma ra nhão, dis tan te cer ca de 615 km da ca pi tal ma ra- 
nhen se. A ví ti ma foi iden ti fi ca da co mo Thais da Sil va
Fer rei ra, de 31 anos.

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF) do Ma ra nhão, a mu lher es ta va uma mo to mo de lo
Hon da Pop, sain do de um es ta be le ci men to co mer ci al,
lo ca li za do às mar gens da ro do via fe de ral, quan do foi
sur pre en di da por um ca mi nhão ca çam ba que se guia o
flu xo.

O con du tor do ca mi nhão, um ho mem de 38 anos, te- 
ria ten ta do evi tar a co li são jo gan do o veí cu lo pa ra fo ra
da pis ta. Após o im pac to en tre os veí cu los, a mo to aca- 
bou pe gan do fo go e a ví ti ma não re sis tiu, vin do a óbi to
no lo cal.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho
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Serviços levam qualidade de vida e mobilidade à população dos bairros como Alto da
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São Luís em obras

SÃO LUÍS

Maior pacote de
pavimentação de vias 

A
im plan ta ção de uma am pla 
re de de in fra es tru tu ra es tá 
trans for man do o per fil ur ba- 
nís ti co de São Luís. Por meio 

do pro gra ma São Luís em Obras, a 
ges tão do pre fei to Edi val do Ho lan da 
Ju ni or es tá equi pan do os bair ros da 
ca pi tal com no va pa vi men ta ção as fál- 
ti ca, pro mo ven do o de sen vol vi men to 
ur ba no, ga ran tin do mo bi li da de e 
qua li da de de vi da. As obras vão des de 
a im plan ta ção de pa vi men ta ção em 
bair ros que es tão sen do ur ba ni za dos 
pe la pri mei ra vez em sua his tó ria até a 
re cu pe ra ção de pa vi men to em lo ca li- 
da des on de as vi as es ta vam da ni fi ca- 
das em ra zão do lon go tem po sem no- 
vos in ves ti men tos. Ao lon go des ta se- 
ma na, a Pre fei tu ra avan çou com 
obras nos bair ros Al to da Es pe ran ça, 
João Pau lo, Re si den ci al Ale xan dra Ta- 
va res, Ilhi nha, en tre ou tros. A me ta é 
im plan tar 300 quilô me tros de pa vi- 
men ta ção até o fim de 2020.

O pre fei to Edi val do des ta ca que 
du ran te to da a sua ges tão fo ram fei tos 
gran des in ves ti men tos em obras de 
in fra es tru tu ra ur ba na, con so li dan do 
o mai or pro gra ma de ur ba ni za ção já 
vis to na his tó ria de São Luís. “Nós já 
be ne fi ci a mos de ze nas de bair ros com 
obras de ur ba ni za ção, con tem plan do 
ru as em to das as re giões da ci da de. 
Ini ci a mos es te mês uma gran de fren te 
de tra ba lho que é a ur ba ni za ção do 
bair ro Al to da Es pe ran ça, na área Ita- 
qui-Ba can ga. Es te é mais um bair ro 
on de es ta mos aten den do de man das 
his tó ri cas da co mu ni da de. Es ta mos 
avan çan do com a pa vi men ta ção no 
João Pau lo, Con jun to Ja gua re ma, Pi- 
ra po ra, en tre ou tros bair ros. Até o fim

OS SERVIÇOS SÃO REALIZADOS POR MEIO DO PROGRAMA  SÃO LUÍS EM OBRAS

do ano, mui tas ou tras re giões da ci da- 
de tam bém se rão con tem pla das”, dis- 
se o ges tor mu ni ci pal.

No Al to da Es pe ran ça, as equi pes 
da Pre fei tu ra de São Luís es tão exe cu- 
tan do ser vi ços de lim pe za das ru as 
pa ra que se ja exe cu ta da a ter ra pla na- 
gem e, em se gui da, a im plan ta ção do 
as fal to. O bair ro re ce be rá cer ca de 3,5 
km de pa vi men ta ção pe la pri mei ra 
vez em sua his tó ria. Após o ser vi ço, os 
imó veis fi ca rão mais va lo ri za dos, a 
cir cu la ção de pe des tres e veí cu los fi- 
ca rá mais se gu ra, ga ran tin do mai or 
mo vi men to ao co mér cio lo cal.

Ur ba ni za ção
O Al to da Es pe ran ça é mais um 

bair ro da área Ita qui-Ba can ga on de a 
Pre fei tu ra de São Luís faz im por tan tes 
in ves ti men tos em in fra es tru tu ra.

A re gião já re ce beu obras de ur ba-
ni za ção com a im plan ta ção de as fal to, 
pra ças, cons tru ção de pon tes, re for- 
ma de pos tos de saú de, en tre ou tros 
be ne fí ci os em bair ros co mo Vi la Isa- 
bel, Gan cha ria, Re si den ci al Pa raí so, 
Vi la Ba can ga e Fu ma cê.

Ou tro bair ro on de já es tão con fir- 
ma das obras de pa vi men ta ção é o São 
Rai mun do, que re ce be rá 3,2 km de as- 
fal to pa ra re cu pe rar a an ti ga pa vi-
men ta ção.

Nos re si den ci ais Ma ria Ara gão, Ti-
ra den tes e Ale xan dra Ta va res, lo ca li-
za dos na re gião da Ci da de Olím pi ca, 
que é um dos mai o res po los ha bi ta ci-
o nais da ca pi tal, tam bém es tão sen do 
fei tos ser vi ços de im plan ta ção de vi as, 
que es tão sen do pa vi men ta das pe la 
pri mei ra vez.

Implantação de asfalto novo nos bairros

No João Pau lo, es tá sen do im plan- 
ta do as fal to no vo em vi as cu ja pa vi- 
men ta ção es ta va bas tan te com pro- 
me ti da.

Se rão 4 km de no va co ber tu ra as fál- 
ti ca na re gião, com ple men tan do o
tra ba lho que já ha via si do re a li za do
nas ru as da Ce râ mi ca e Agos ti nho Tor- 
res no iní cio des te ano, du as das mais
im por tan tes vi as do bair ro. O po lo
Coha trac tam bém es tá ten do as vi as
re cu pe ra das com a im plan ta ção de
no vo pa vi men to.

Na Coheb Sa ca vém os tra ba lhos
con tem plam 1,3 km de pa vi men ta ção
en tre im plan ta ção de as fal to e re ca pe- 
a men to, re cu pe ran do as con di ções de
mo bi li da de no bair ro. No Con jun to
Ja gua re ma, Pi ra po ra e San to Antô nio
es tão sen do exe cu ta dos 5,4 km de no- 
va pa vi men ta ção.

No bair ro Ilhi nha, na re gião do São
Fran cis co, já ha vi am si do exe cu ta dos
mais de 7 km de pa vi men ta ção e ago- 

ra mais ru as es tão sen do as fal ta das.
Nes ta eta pa, se rão mais de 30 vi as en- 
tre ru as e tra ves sas que re ce be rão no- 
va pa vi men ta ção.

Em to da a ci da de, até en tão, as
fren tes de pa vi men ta ção do São Luís
em Obras já ha vi am con tem pla do

mais de 40 bair ros co mo An ge lim,
Ale ma nha, Coha trac, Coha ma, Coha- 
jap, Ipa se de Bai xo, Uni da de 205 da
Ci da de Ope rá ria, Vi la Ba can ga, Cohab
Anil, São Fran cis co, Par que Ama zo- 
nas, Ave ni da Gua ja ja ras, Ave ni da
Jerô ni mo de Al bu quer que (Cohab),
Re can to dos Vi nhais, Li ber da de, Cam- 
boa, Cen tro, en tre ou tros. Na zo na ru-
ral, os ser vi ços tam bém fo ram exe cu- 
ta dos em tre chos da Ave ni da Prin ci pal
do Ti bi ri. Além do as fal ta men to, o
pro gra ma São Luís em Obras tem
avan ça do por to da a ci da de com de- 
ze nas de fren tes de tra ba lho, com a re- 
for ma de es pa ços pú bli cos, obras de
ma cro dre na gem, in ter ven ções no
trân si to, re for ma de mer ca dos, es co- 
las e uni da des de saú de, en tre ou tras.

Ao lon go do ano, os in ves ti men tos
se rão am pli a dos e se so ma rão aos já
re a li za dos du ran te to da a ges tão pa ra
a me lho ria da in fra es tru tu ra da ca pi- 
tal.

Mun do pós-pan de mia:
co mo se rá  o Na tal 

* J. Pe dro Cor rêa

Fo to: Pixabay.com
Nas vá ri as li ves que te nho par ti ci pa do pe la In ter net,

me per gun tam sem pre so bre co mo se rá o no vo nor mal
do trân si to bra si lei ro de pois da pan de mia. Não sen do
da área mé di ca (mes mo que fos se) e sem ter uma bo la
de cris tal, é pra ti ca men te im pos sí vel an te ver com cla re- 
za mas re a fir mo al go que re pi to há anos: não se po de
pre ver o fu tu ro, mas se po de in flu en ciá-lo.

Ou ço mui to que, de pois do Co ro na vi rus, “o pes so al
vai apren der, vai mu dar com por ta men to e me lho rar
nos so trân si to”. Se rá? Se ria ex tra or di ná rio se ocor res se,
mas se ria opor tu no per gun tar: O que tem si do fei to des- 
de o iní cio da pan de mia pa ra do mar o com por ta men to
in con se quen te do bra si lei ro no trân si to? Quem, efe ti va- 
men te, es tá tra ba lhan do em es ca la mas si va pa ra pre pa- 
rar o po vo pa ra o no vo nor mal do trân si to? Vi ve mos re- 
pe tin do que pre ci sa mos “nos rein ven tar”, pa ra usu fruir
de um trân si to mais pa cí fi co quan do o na tal che gar.
Con tu do, até on de ve jo, a tal “rein ven ção” não che gou
ain da. Ok, vo cê po de rá di zer que a en xur ra da de li ves so- 
bre trân si to que te mos vis to ul ti ma men te po de aju dar o
país a che gar a um trân si to me lhor. Sim, é ver da de que
te mos fa la do mui to em trân si to pe los vá ri os apli ca ti vos
dis po ní veis, mas não nos es que ça mos que nes tes de ba- 
tes pra ti ca men te es ta mos con ver ten do os já con ver ti- 
dos quan do o que re al men te pre ci sa mos é en vol ver os
ain da não con ver ti dos. Es te é o gran de de sa fio e por en- 
quan to não ve jo nin guém en ca ran do-o com de ter mi na- 
ção.

Ul ti ma men te cons ta to com pra zer mo vi men tos pa ra
in cre men tar a cul tu ra da se gu ran ça no País, a ver da dei- 
ra raiz de to do o pro ces so pa ra apri mo rar a lei e a or dem
nes ta na ção. Ve ja que fa lei em cul tu ra de se gu ran ça sem
men ci o nar no trân si to pois quan do vo cê já tem a cul tu- 
ra de se gu ran ça ela vai ser vir pa ra to dos os mo men tos e
lu ga res.

Daí até es pe rar um trân si to na ta li no no país mais or- 
dei ro, com me nos aci den tes em 2020, ain da exis te um
lon go ca mi nho a ser per cor ri do. Pa ra is to, é es sen ci al
que sur ja um mo vi men to na ci o nal, bem or ga ni za do,
com ca pa ci da de de en vol ver li de ran ças re gi o nais (De- 
trans, pre fei tu ras, em pre sas) ca pa zes de mo bi li zar es- 
for ços nos es ta dos nes ta di re ção. Es ta ini ci a ti va de mo- 
bi li za ção ca be ao Go ver no Fe de ral e, pe lo an dar da car- 
ru a gem, não há in dí ci os que is to es te ja pa ra acon te cer.
Mo vi men tos pon tu ais, iso la dos, po dem ocor rer e sem- 
pre são bem vin dos mas não têm for ça de co man do pa ra
ca ta li sar ato res lo cais de pe so. As sim, res ta-nos ape nas
es pe rar que o trân si to no pró xi mo na tal pos sa ser me- 
lhor que os úl ti mos, mas se ria pru den te avi sar Pa pai No- 
el pa ra que ve nha de vi da men te pre pa ra do pa ra en fren- 
tar a con fu são de sem pre e que tor ça pa ra não en trar nas
es ta tís ti cas bra si lei ras na da elo giá veis.

*J. Pe dro Cor rêa é con sul tor em pro gra mas de se gu- 
ran ça no trân si to, au tor de di ver sos li vros na área e fun- 
da dor do Pro gra ma Vol vo de Se gu ran ça no Trân si to
Fon te: https://por tal do tran si to.com.br

No Bra sil mor rem no trân si to qua se 3 mil pes so as
por mês

Fon te: http://vi as-se gu ras.com
CÓ DI GO DE TRÂN SI TO BRA SI LEI RO-CTB(Lei nº

9.503/97)
Art. 68. É as se gu ra da ao pe des tre a uti li za ção dos pas- 

sei os ou pas sa gens apro pri a das das vi as ur ba nas e dos
acos ta men tos das vi as ru rais pa ra cir cu la ção, po den do a
au to ri da de com pe ten te per mi tir a uti li za ção de par te da
cal ça da pa ra ou tros fins, des de que não se ja pre ju di ci al
ao flu xo de pe des tres.

§ 1º O ci clis ta des mon ta do em pur ran do a bi ci cle ta
equi pa ra-se ao pe des tre em di rei tos e de ve res.

FA ÇA A SUA PAR TE PE LO TRÂN SI TO SE GU RO: SE JA
OBE DI EN TE ÀS LEIS DO TRÂN SI TO.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA
Twit ter:@va lo ri za ca o vi da                                                 E-mail:va- 

lo ri za ca o a a vi da@gmail.com                            Fo nes:(98)98114-
3707(VI VO-What sapp)
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APENAS EM APLICATIVO

Caixa libera R$ 1.045
do FGTS na segunda

O
go ver no vai li be rar, na se- 
gun da-fei ra (15), o aces so a
até R$ 1.045 (va lor do sa lá rio
mí ni mo) do Fun do de Ga- 

ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS)
pa ra to dos os tra ba lha do res que te- 
nham sal do em con tas ati vas ou ina ti- 
vas no FGTS.

O Go ver no Fe de ral, por 30 di as (de
15 de ju nho a 15 de ju lho), os R$ 36 bi- 
lhões do no vo “sa que emer gen ci al” do
FGTS só es ta rão dis po ní veis no apli- 
ca ti vo Cai xa Tem, o mes mo usa do por
be ne fi ciá ri os do au xí lio emer gen ci al,
aque le de R$ 600. De acor do com es sa
mes ma fon te, a par tir de 15 de ju lho, o
di nhei ro po de rá ser sa ca do ou trans- 
fe ri do pa ra ou tros ban cos, mas com
um es ca lo na men to de da tas, com ba- 
se no mês de ani ver sá rio da pes soa.

Por meio do app Cai xa Tem é pos sí- 
vel fa zer pa ga men to de con tas e bo le- 
tos de água, luz, te le fo ne e car tões de
cré di to. A pes soa tam bém po de emi tir

um car tão de dé bi to di gi tal, que po de
ser usa do pa ra com prar em si tes e
apli ca ti vos. Vá ri as gran des lo jas de
de par ta men tos já co lo ca ram em seus
si tes a pos si bi li da de de pa ga men to
via Cai xa Tem.

O di nhei ro do FGTS só não es ta rá
dis po ní vel pa ra sa que em es pé cie a
par tir de se gun da-fei ra por que não há
pa pel mo e da su fi ci en te pa ra hon rar
to dos os sa ques. Is so por que ela se so- 
ma ao pro gra ma de au xí lio emer gen- 
ci al, que ini ci al men te li be rou três par- 
ce las de R$ 600 pa ra mi lhões de pes- 
so as, e co lo cou nas mãos dos bra si lei- 
ros de ze nas de bi lhões de re ais, o que,
até o iní cio da pan de mia, não era pre- 
vis to.

Es sa li be ra ção de di nhei ro le vou a
Ca sa da Mo e da a pro du zir mais pa pel
mo e da a to que de cai xa. Des de 13 de
mar ço, o to tal de di nhei ro em cir cu la- 
ção no país au men tou R$ 70 bi lhões,
sain do de R$ 256 bi lhões em 13 de
mar ço, pa ra R$ 326 bi lhões, de acor do
com da dos do Ban co Cen tral. Mas
mes mo com es se es for ço, a Cai xa foi
obri ga da a achar uma ma nei ra al ter- 
na ti va de li be rar os re cur sos sem ter
de co lo car as no tas de di nhei ro efe ti- 
va men te na mão das pes so as. E es sa
al ter na ti va foi o apli ca ti vo

Em um pri mei ro mo men to, as pes- 
so as usam os re cur sos via Cai xa Tem
pa ra pa gar con tas, bo le tos e fa zer
com pras em lo jas. Em te se, num se- 
gun do mo men to, na ho ra em que os
re cur sos fi cam de fa to li be ra dos pa ra
sa ques e trans fe rên ci as pa ra con tas
de ou tros ban cos, a quan ti da de de di- 
nhei ro que as pes so as ain da têm dis- 
po ní vel pa ra sa car é me nor e, con se- 

quen te men te, a ne ces si da de de pa pel
mo e da tam bém é me nor. Es se é o
gran de ra ci o cí nio por trás da cri a ção
do Cai xa Tem e de pois do es ca lo na- 
men to dos pa ga men tos de acor do
com o mês de ani ver sá rio da pes soa,
ex pli ca.

As sim, os R$ 1.045 do FGTS de vem
es tar dis po ní veis no Cai xa Tem a par- 
tir de se gun da-fei ra pa ra to dos que fo- 
rem ele gí veis e, só a par tir de 15 de ju-
lho, pa ra sa ques e trans fe rên ci as, a
par tir de um ca len dá rio com o mês de
ani ver sá rio das pes so as, que de ve ser
anun ci a do no co me ço da pró xi ma se- 
ma na. O pe di do de trans fe rên cia dos
re cur sos pa ra ou tros ban cos, pro va- 
vel men te, se rá fei to tam bém via o
apli ca ti vo Cai xa Tem, lem bra es sa
fon te. To dos es ses de ta lhes de vem ser
anun ci a dos na se ma na que vem.

O go ver no anun ci ou o sa que emer- 
gen ci al por meio da Me di da Pro vi só- 
ria 946, em fun ção da pan de mia do
co ro na ví rus. Te rá di rei to a sa car até
R$ 1.045 do FGTS to do tra ba lha dor
que tem sal do na con ta ati va – do em-
pre go atu al – ou ina ti va – de em pre gos
an te ri o res. Se vo cê ti ver R$ 500 no
FGTS, po de rá sa car es ses R$ 500 e se
vo cê ti ver R$ 500 mil, te rá aces so aos
R$ 1.045.

Ca da tra ba lha dor te rá di rei to a um
sa que, in de pen den te men te do nú me- 
ro de con tas. Ao to do, são mais de 60
mi lhões de bra si lei ros com con tas do
FGTS, dos quais 20 mi lhões não têm
con ta em ban co. A me di da de ve in je- 
tar até R$ 36,2 bi lhões na eco no mia.
Pa ra 30,7 mi lhões de co tis tas, a li be ra- 
ção fa rá com que a con ta do FGTS fi- 
que ze ra da.

DURANTE PANDEMIA

Fórum teme aumento de trabalho infantil

NO BRASIL,  MAIS DE 2 MILHÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 5 A 17 ANOS ESTÃO EM  SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

DIVULGAÇÃO

O Dia Mun di al con tra o Tra ba lho
In fan til e tam bém Dia Na ci o nal de
Com ba te ao Tra ba lho In fan til foi on- 
tem, dia 12 de ju nho. A ati vi da de é ile- 
gal con for me a Cons ti tui ção Fe de ral,
o Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les cen- 
te e du as con ven ções da Or ga ni za ção
In ter na ci o nal do Tra ba lho (OIT) subs- 
cri tas pe lo Bra sil – uma so bre a ida de
mí ni ma pa ra ad mis são ao tra ba lho e
ou tra so bre a proi bi ção das pi o ras for- 
mas de tra ba lho in fan til. A Lei da
Apren di za gem es ta be le ce re gras pa ra
a ocu pa ção de ado les cen tes com 14
anos ou mais na con di ção de apren- 
diz.

A ri gor, o Bra sil e to do o pla ne ta vol- 
tam-se con tra prá ti ca, que po de pro- 
vo car “a que da no de sem pe nho e o
aban do no es co lar, con du zir cri an ças
e ado les cen tes a uma vi da adul ta li mi- 
ta da, na qual exer cem su bem pre gos,
com sa lá ri os bai xos e em con di ções
de gra dan tes, além de fi ca rem ex pos- 
tas a ou tras tan tas vi o lên ci as, co mo o
en vol vi men to com dro gas, ex plo ra- 
ção se xu al, aci den te de tra ba lho, e ou- 

tras”, afri ma a de sem bar ga do ra do
Tra ba lho Ma ria Zui la Li ma Du tra, do
Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho (8ª Re- 
gião) do Pa rá e Ama pá.

A de sem bar ga do ra Ma ria Zui la,
que tam bém é ges to ra na ci o nal e co- 
or de na do ra re gi o nal do Pro gra ma de
Com ba te ao Tra ba lho In fan til e de Es- 
tí mu lo à Apren di za gem da Jus ti ça do
Tra ba lho, diz que es tá es pe ci al men te
pre o cu pa da com a pos si bi li da de de a
cri se econô mi ca pro vo ca da pe la pan- 
de mia da co vid-19 re sul tar no au men- 
to do nú me ro de cri an ças e ado les- 
cen tes tra ba lhan do ile gal men te. “A si- 
tu a ção é agra va da nes se tem po de
pan de mia pe lo au men to do nú me ro
de de sem pre ga dos no país, o que nos
le va a pro je tar que o ín di ce de tra ba- 
lho in fan til se rá ele va do por que a ne- 
ces si da de de so bre vi vên cia em pur ra
cri an ças e ado les cen tes a tro car a sua
for ça de tra ba lho por co mi da”, res sal- 
ta a de sem bar ga do ra.

Nú me ros
Se gun do a Pes qui sa Na ci o nal por

Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua do

IB GE, ha via em 2016, quan do o país
es ta va em re ces são econô mi ca, 2,4
mi lhões de cri an ças e ado les cen tes de
5 a 17 anos em si tu a ção de tra ba lho
in fan til, ou 6% da po pu la ção (40,1 mi-
lhões) na fai xa etá ria.

Co mo des ta ca o Fó rum Na ci o nal
de Pre ven ção e Er ra di ca ção do Tra ba- 
lho In fan til, “des se uni ver so, 1,7 mi-
lhão exer ci am tam bém afa ze res do- 
més ti cos de for ma con co mi tan te ao
tra ba lho e, pro va vel men te, aos es tu-
dos”.

De acor do com o le van ta men to, as
re giões Nor des te e Su des te re gis tra- 
ram as mai o res ta xas de ocu pa ção na
fai xa etá ria dos 5 aos 17 anos, res pec- 
ti va men te 33% e 28,8%. “Em ter mos
ab so lu tos, os es ta dos de São Pau lo
(314 mil), Mi nas Ge rais (298 mil),
Bahia (252 mil), Ma ra nhão (147 mil),
ocu pam os pri mei ros lu ga res en tre as
uni da des da Fe de ra ção. Nas ou tras re-
giões, des ta cam-se os es ta dos do Pa rá
(193 mil), do Pa ra ná (144 mil) e do Rio
Gran de do Sul (151 mil)”, enu me ra o
Fó rum.

Pro pos ta

Pes qui sa

DES BU RO CRA TI ZA ÇÃO

Se na do dis cu te
mo der ni za ção de
pes qui sa e ino va ção

Uma pro pos ta pa ra des bu ro cra ti zar a cha ma da Lei
do Bem, que con ce de in cen ti vos fis cais às em pre sas
bra si lei ras que re a li zam pes qui sa e de sen vol vi men to de
ino va ção tec no ló gi ca, es tá em tra mi ta ção no Se na do Fe- 
de ral. O tex to, de au to ria do se na dor Izal ci Lu cas (PSDB-
DF), per mi te que des pe sas de em pre sas com pes qui sas
tec no ló gi cas se jam apro vei ta das em pe río dos pos te ri o- 
res, ca so ocor ra pre juí zo fis cal.

Edi ta da há 14 anos, a lei di mi nui o pa ga men to de tri- 
bu tos de em pre sas – co mo o Im pos to so bre Pro du tos In- 
dus tri a li za dos (IPI) e o Im pos to de Ren da Pes soa Ju rí di- 
ca (IRPJ) e a Con tri bui ção So ci al so bre Lu cro Lí qui do
(CSLL) – que re a li za rem pes qui sa e de sen vol vi men to de
ino va ção tec no ló gi ca. O Mi nis té rio da Ci ên cia, Tec no lo- 
gia, Ino va ção e Co mu ni ca ções es ti ma que, pa ra ca da R$
1 de isen ção, as em pre sas in vis tam R$ 4,50 em pes qui sa,
de sen vol vi men to e ino va ção.

Ain da não há pre vi são pa ra a pro pos ta ser pau ta da no
ple ná rio, mas Izal ci tem se mo bi li za do nos bas ti do res
pa ra ten tar in cluir o pro je to de lei na lis ta pa ra vo ta ção
nas pró xi mas se ma nas.

De acor do com a lei, o be ne fí cio da ex clu são adi ci o nal
só po de ser usa do pe las em pre sas que ti ve ram lu cro fis- 
cal no pe río do, e tal ex clu são es tá li mi ta da ao va lor das
ba ses de cál cu lo do IRPJ e da CSLL. Ou se ja, so men te po- 
de ser usa do até ze rar as ba ses. Além dis so, even tu al sal- 
do re ma nes cen te de um ano não po de rá ser apro vei ta do
em pe río dos pos te ri o res.

Se gun do a As so ci a ção Na ci o nal de Pes qui sa e De sen- 
vol vi men to das Em pre sas Ino va do ras (An pei), o atu al
ce ná rio po de fa zer com que em pre sas te nham seus pro- 
je tos de ino va ção pre ju di ca dos por não ter aces so aos
be ne fí ci os da lei em meio à cri se pro vo ca da pe la pan de- 
mia de co vid-19. “Exis te uma gran de pre o cu pa ção, que
não é de ho je, ain da que ha ja pre juí zo fis cal cu mu la ti vo,
de que, se eu te nho pre juí zo [co mo em pre sa], não pos so
usar o be ne fí cio da lei. Com a ques tão do co vid-19, to das
as em pre sas es tão pre o cu pa das com o re sul ta do. En tão,
é mais que opor tu no tra zer es se plei to pa ra que se jam as
des pe sas con si de ra das pa ra 2020 e pa ra anos vin dou- 
ros”, dis se o vi ce-pre si den te da An pei, Ra fa el Na var ro.

De acor do com Na var ro, a mo der ni za ção da Lei do
Bem é fun da men tal di an te do atu al ce ná rio bra si lei ro.
Na var ro lem brou que ou tros paí ses ofe re cem be ne fí ci os
fis cais e in cen ti vos pa ra que em pre sas que in ves tem em
pes qui sa e de sen vol vi men to se man te nham, e es se pro- 
je to de lei po de man tê-las em ação no país. A pers pec ti- 
va, no en tan to, não é am pli ar o uni ver so de em pre sas
que já usu fru em do be ne fí cio. “O plei to é pa ra não per- 
der o pou co que já tem. É uma mos tra pe que na [as em- 
pre sas que usu fru em do be ne fí cio fis cal], que já tem
uma re pre sen ta ti vi da de im por tan te, mas não tem o ob- 
je ti vo de atrair no vas em pre sas”, acres cen tou Na var ro.

Ao jus ti fi car a pro pos ta, Izal ci ar gu men tou que a res- 
tri ção pro vo ca da pe lo pre juí zo fis cal tem li mi ta do as
em pre sas que po dem ser be ne fi ciá ri as dos in cen ti vos
fis cais da Lei do Bem, de ses ti mu lan do os in ves ti men tos
em ino va ção no Bra sil.

Se gun do o Mi nis té rio da Ci ên cia, Tec no lo gia, Ino va- 
ção e Co mu ni ca ções, 1.783 em pre sas se be ne fi ci a ram
da Lei do Bem em 2018 e pou co mais de 1.800 em 2019.
Atu al men te, são 155 mil as que apu ram pe lo lu cro re al,
con for me in for ma ções da Re cei ta Fe de ral do Bra sil.

Se gun do Izal ci, ino var im pli ca in cer te zas e ris cos,
tan to do pon to de vis ta mer ca do ló gi co, quan to tec no ló- 
gi co. “As em pre sas bus cam apoio pa ra mi ni mi zar o ris co
tec no ló gi co e o de sem bol so fi nan cei ro do pro je to de
ino va ção. Vem des se pro ces so a ne ces si da de de po lí ti cas
pú bli cas fa vo rá veis à mi ti ga ção do ris co tec no ló gi co,
evo luin do e ama du re cen do a tec no lo gia a pon to de vi a- 
bi li zar seu for ne ci men to em es ca la.”

Pes qui sa re a li za da pe la An pei, em par ce ria com o Nú- 
cleo de Ino va ção da Fun da ção Dom Ca bral, re ve lou que
mais de 64% das em pre sas que dis se ram já ter su as ati vi- 
da des de pes qui sa e de sen vol vi men to afe ta das ne ga ti- 
va men te in for ma ram que o pra zo má xi mo pa ra que a si- 
tu a ção não se agra vas se era o fim de maio.

En tre as me di das ado ta das na oca sião, des ta ca ram-se
a re du ção par ci al das ati vi da des, adi a men to de no vos
pro je tos por pra zo in de ter mi na do, de mis são ou re du- 
ção das equi pes de pes qui sa e de sen vol vi men to, con ge- 
la men to de con tra ta ções, iso la men to so ci al das equi pes
de pes qui sa.

O le van ta men to foi re a li za do no iní cio da pan de mia
de co vid-19 no Bra sil, en tre os di as 2 e 6 de abril, com
108 em pre sas dos se to res de tec no lo gia, in dús tria, ser vi- 
ços, edu ca ção, saú de e agri cul tu ra.

He loi sa acres cen tou que, no pri mei ro tri mes tre des te
ano, as em pre sas já es ta vam re ce o sas de man ter ou ini- 
ci ar pro je tos de pes qui sa e de sen vol vi men to. Na ava li a- 
ção da con sul to ra, o atu al ce ná rio po de fa zer com que
em pre sas pa ra li sem os pro je tos já ini ci a dos e até mes- 
mo com pro me ter o fu tu ro, sa cri fi can do ou tros em um
mo men to crí ti co pa ra as em pre sas e pa ra o país. “Se as
em pre sas ti ve rem pre juí zos fi cais, que é o mais cer to de
ocor rer, en tão nem os gas tos re a li za dos em 2020 po de- 
rão ser ob je tos de in cen ti vos fis cais. Po dem pre ju di car
2021 e pro va vel men te 2022. Se, por um la do, a cri se
mos trou a im por tân cia da ci ên cia, da tec no lo gia, de de- 
sen vol vi men to, mui to ra pi da men te, por ou tro la do,
mos tra a ame a ça nos re cur sos”, afir mou.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho
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Desfalcado de Lewandowski e Müller, time precisará derrotar o Mönchengladbach em
casa. Mas, antes, conta com derrota do Borussia para o Fortuna Düsseldorf

ALEMÃO

Bayern pode ser
campeão pela 8ª vez 

O
Bayern po de ser cam peão 
ale mão pe la oi ta va vez con- 
se cu ti va nes te sá ba do. Pa ra 
ga ran ti rem ma te ma ti ca- 

men te o tí tu lo (iné di to pe la sequên- 
cia) com três ro da das de an te ce dên- 
cia, os bá va ros pre ci sam ven cer o seu 
jo go – re ce bem o Bo rus sia Mönchen- 
glad ba ch, às 13h30 (de Bra sí lia) – e 
tor cer por uma der ro ta do Bo rus sia 
Dort mund, que vi si ta o For tu na 
Düssel dorf mais ce do, às 10h30.

Es sa é a úni ca com bi na ção pos sí vel 
pa ra a de fi ni ção do cam peão nes ta 
31ª ro da da, uma vez que a di fe ren ça 
en tre Bayern e Dort mund es tá na ca sa 
de se te pon tos (70 a 63) e ain da fal tam 
12 pon tos em dis pu ta. O sal do de gols 
é o pri mei ro cri té rio de de sem pa te e, 
em bo ra o Bayern te nha van ta gem 
con for tá vel (60 a 46), es tar no ve pon- 
tos à fren te po de ria não ser o su fi ci en- 
te.

Lewan dows ki e Müller fo ra
O Bayern, que pas sou por ci ma dos 

ad ver sá ri os des de que a Bun des li ga 
foi re to ma da após a in ter rup ção pro- 
vo ca da pe lo co ro na ví rus, jo ga rá sem 
al guns de seus me lho res jo ga do res 
nes te con fron to con tra o quar to co lo- 
ca do, que tam bém bus ca uma va ga na 
Li ga dos Cam peões.

O ar ti lhei ro (Lewan dows ki, 30 gols) 
e o gar çom (Tho mas Müller, 20 as sis- 
tên ci as) do Cam pe o na to Ale mão es- 
tão sus pen sos de pois de te rem re ce bi- 
do o quin to car tão ama re lo.

Já o pon ta Gnabry, que mar cou 12 
gols e deu 10 as sis tên ci as, é dú vi da, 
após so frer uma pe que na le são nes ta 
se ma na nos trei nos que o ti rou da se- 
mi fi nal da Co pa da Ale ma nha na

JOGADORES DO BAYERN FESTEJAM O ENTÃO QUINTO TÍTULO SEGUIDO EM 2017

REUTERS

quar ta-fei ra con tra o Ein tra cht Frank- 
furt (vi tó ria do Bayern por 2 a 1).

O vo lan te Thi a go Al cân ta ra tam- 
bém es tá fo ra de com ba te por três se- 
ma nas de pois de pas sar por uma ci- 
rur gia na vi ri lha.

O Bo rus sia Mönchen glad ba ch 
tam bém vai en trar em cam po sem um 
de seus ata can tes mais im por tan tes, o 
fran cês Pléa, ex pul so após re ce ber 
dois car tões ama re los na se ma na pas- 
sa da na der ro ta pa ra o Frei burg fo ra 
de ca sa.

Mas o ad ver sá rio do Bayern con ta- 
rá, pa ra in cen ti var o ata que, com seu 
ou tro ata can te fran cês, Mar cus Thu- 
ram, atu al men te em óti ma fa se (qua- 
tro gols em cin co jo gos).

A par ti da tam bém é mui to im por- 
tan te pa ra o Bo rus sia Mönchen glad- 

ba ch, que tem 56 pon tos: per to da va- 
ga na Li ga dos Cam peões, gra ças ao 
seu quar to lu gar, ele po de, em ca so de 
der ro ta, ter sua po si ção ame a ça da, já 
que o Bayer Le ver ku sen (que tam bém 
tem 56 pon tos) vi a ja pa ra en fren tar o 
Schal ke.

Ca so o tí tu lo não saia no sá ba do, 
ha ve rá no va opor tu ni da de na ter ça-
fei ra, quan do se ini cia a 32ª ro da da.

Pro vá veis es ca la ções:
Bayern: Neu er, Pa vard, Bo a teng, 

Ala ba e Da vi es; Kim mi ch e Ja vi Mar tí- 
nez; Co man, Go retz ka e Pe ri sic; Zirk-
zee. Téc ni co: Han si Flick.

Bo rus sia Mönchen glad ba ch: 
Som mer, Lai ner, Gin ter, El ve di e Ben- 
se bai ni; Hof mann, Kra mer e 
Neuhaus; Stin dl, Em bo lo e Thu ram. 
Téc ni co: Mar co Ro se.

SAU LO DU AI LI BE

• 1 – re bai xa men to: dois clu bes se rão re bai xa dos ao ter -
mi no da com pe ti ção. O Cor di no ain da tem uma par ti da
pa ra fa zer na tem po ra da, mas é a pri mei ra equi pe a cair
pa ra a se gun da di vi são do fu te bol ma ra nhen se. Os ou -
tros clu bes que lu tam con tra a úl ti ma va ga do re bai xa -
men to são São Jo sé e MAC.
• 2 – ins cri ções: em um pri mei ro mo men to po de ri am
ins cre ver ape nas 35 atle tas, pois se ria o li mi te acor da do
no re gu la men to da com pe ti ção des te ano. Por con ta da
pan de mia e a pa ra li sa ção do cam pe o na to, mui tos clu -
bes des li ga ram atle tas e fi ca ram sem elen co. Ago ra eles
po de rão mon tar uma no va equi pe pa ra a con ti nu a ção
da com pe ti ção. A da ta li mi te pa ra ins cri ções ain da se rá
de fi ni da.

CAMPEONATO MARANHENSE

Reunião não define data
para retorno do futebol

O PROVÁVEL RETORNO DAS ATIVIDADES DEVE SER EM JULHO

Mais de três ho ras de reu nião! Es se foi o tem po que
du rou a te le con fe rên cia en tre Fe de ra ção Ma ra nhen se
de Fu te bol (FMF) e os clu bes que dis pu tam a Sé rie A do
Cam pe o na to Ma ra nhen se, pa ra de ci sões im por tan tes
na vol ta do es por te após a pan de mia do co ro na ví rus.

Ini ci a da às 10h, a reu nião ter mi nou após as 13h com
mui tas in de fi ni ções, as sim co mo da tas pa ra re tor no aos
trei na men tos, ins cri ções e pri mei ra par ti da da vol ta do
Ma ra nhen se 2020.

Fi ca ram de fi ni das du as si tu a ções:

Da tas de re tor no
A FMF irá se reu nir, no dia 22, com a Se cre ta ria de Es- 

ta do do Es por te e La zer (Se del) pa ra de fi ni rem as da tas
do re tor no aos trei nos e da pri mei ra par ti da da vol ta do
Ma ra nhen se.

RONALDINHO GAÚCHO

Há mais de 100 dias no Paraguai

Há cer ca de 100 di as co me ça va a aven tu- 
ra de Ro nal di nho Gaú cho e seu ir mão, Ro- 
ber to As sis, no Pa ra guai. No dia 4 de mar ço,
uma quar ta-fei ra, eles de sem bar ca ram no
ae ro por to Sil vio Pet ti ros si, na ca pi tal do
país, e usa ram pas sa por tes fal sos pa ra pas- 
sar pe la Imi gra ção.

De pois de dois di as de lon gas au di ên ci as
na Jus ti ça pa ra guaia, os dois fo ram pre sos a
pe di do do Mi nis té rio Pú bli co lo cal, que os
acu sou de por tar e uti li zar do cu men tos fal- 
sos.

Após mais de três me ses de in ves ti ga- 
ções – que re sul ta ram no in di ci a men to de
14 pes so as e re ve la ram um es que ma de la- 
va gem de di nhei ro, eva são de di vi sas e pro- 
du ção de do cu men tos fal sos – ne nhu ma
ou tra acu sa ção foi for mu la da con tra os ir- 
mãos As sis, além da que la pe la qual eles fo- 
ram de ti dos. Ne nhum in dí cio de cri me por

par te dos bra si lei ros foi en con tra do. “A pri- 
são é ma ni fes ta men te ar bi trá ria e ile gal. O
Mi nis té rio Pú bli co não pos sui ne nhum
ele men to de pro va pa ra man tê-los pri va- 
dos da li ber da de. Ne nhum! Te mos con vic- 
ção de que em bre ve a ver da de pre va le ce rá
– de cla rou nes ta quin ta-fei ra o ad vo ga do
de Ro nal di nho e As sis, Sér gio Quei roz.

Há um re cur so por ser jul ga do, que pe de
a anu la ção da pri são pre ven ti va, que no Pa- 
ra guai po de du rar até seis me ses. Ain da
não há um pra zo de fi ni do pa ra a da ta do
jul ga men to da ape la ção.

A pan de mia do co ro na ví rus tor nou mais
len tos os pro ces sos, mas a de fe sa do ex-
cra que con fia que um re sul ta do po si ti vo
de ve sair “em bre ve”. Ro nal di nho es tá há
mais tem po no país vi zi nho do que fi cou
no Flu mi nen se, seu úl ti mo clu be, por on de
sua pas sa gem du rou exa tos 80 di as.

Ro nal di nho e As sis pas sa ram 32 noi tes
pre sos na Agru pa ción Es pe ci a li za da, um
quar tel da Po lí cia Na ci o nal do Pa ra guai
trans for ma do em com ple xo de se gu ran ça
má xi ma, que abri ga de ten tos que po dem
cor rer ris co, co mo po lí ti cos e ex-po li ci ais.
Vi ra li za ram na in ter net as ima gens de Ro- 
nal di nho jo gan do fut sal e fu tevô lei com
ou tros pre sos.

No dia 7 de abril a Jus ti ça con cor dou
com o pe di do de pri são do mi ci li ar, e Ro- 
nal di nho e As sis fo ram trans fe ri dos pa ra
um ho tel no cen tro de As sun ção. Ho je, os
dois e mais o ad vo ga do Ser gio Quei roz, que
es tá no Pa ra guai des de 7 de mar ço, são os
úni cos três hós pe des do ho tel, que tam- 
bém es tá fe cha do pa ra ou tros cli en tes por
cau sa da pan de mia do co ro na ví rus.

Ro nal di nho e As sis vi a ja ram ao Pa ra guai
a con vi te da em pre sá ria Da lia Lo pez, a
quem co nhe ce ram por meio de um em pre- 
sá rio bra si lei ro, cha ma do Wil mon des Sou- 
za Li ra. Da lia Lo pez, acu sa da de li de rar o
es que ma de cor rup ção e con fec ção de pas- 
sa por tes fal sos, es tá fo ra gi da des de 7 de
mar ço. Sou za Li ra es tá pre so no Pa ra guai
des de o dia 4 de mar ço.

O con vi te in cluía a inau gu ra ção de um
cas si no e a par ti ci pa ção em ações so ci ais
de uma su pos ta ONG.

FUTEBOL AMERICANO

NFL destina R$ 1,2 bi contra racismo

LIGA AMERICANA AFIRMA AINDA QUE VAI “CONTINUAR A ALAVANCAR A REDE DA NFL

GETTY IMAGES

A NFL vai des ti nar US$ 250 mi lhões (R$
1,2 bi lhão) du ran te o pe río do de 10 anos
pa ra aju dar no com ba te ao ra cis mo sis tê- 
mi co nos Es ta dos Uni dos. O fun do “vai su- 
por tar a ba ta lha con tra as in jus ti ças his tó- 
ri cas e em cur so en fren ta das pe los ne- 
gros”. Na se ma na pas sa da, a li ga de fu te- 
bol ame ri ca no dis se que os jo ga do res de- 
ve ri am ser li be ra dos pa ra pro tes tar du- 
ran te o Hi no Na ci o nal.

Ajo e lhar-se no mo men to da exe cu ção
do Hi no Na ci o nal, uma prá ti ca ini ci a da
em 2016 pe lo ex-jo ga dor do San Fran cis co
49ers, Co lin Ka e per nick, foi ba ni da em
maio de 2018. Em agos to da que le ano, a
NFL anun ci ou que não pu ni ria os jo ga do- 
res. No iní cio des te mês, atle tas co mo Pa- 
trick Maho mes e Odell Beckham Jr. pe di- 
ram que a li ga se po si ci o nas se e to mas se
ações pa ra “con de nar o ra cis mo e o sis te- 
ma de opres são con tra pes so as ne gras”.

Pro tes tos acon te ce ram ao re dor dos Es- 
ta dos Uni dos e do mun do nas úl ti mas três
se ma nas de pois do as sas si na to bru tal do
ex-se gu ran ça Ge or ge Floyd, ho mem ne- 
gro de 46 anos, pe lo po li ci al bran co De rek
Chau vin, em Min ne a po lis, no dia 25 de
maio.

A NFL, em sua no ta ofi ci al so bre as ver- 
bas, de cla rou:

– A NFL e seus clu bes vão con ti nu ar a
tra ba lhar de for ma co la bo ra ti va com jo ga- 
do res pa ra apoi ar pro gra mas e en de re çar
uma re for ça na jus ti ça cri mi nal, re for mas
na po lí cia e avan ços edu ca ci o nais e econô- 
mi cos. Além do com pro mis so fi nan cei ro,
va mos con ti nu ar a ala van car a re de da
NFL e to das as nos sas pro pri e da des de mí- 
dia pa ra en fa ti zar mais a cons ci en ti za ção
e pro mo ver a edu ca ção de ques tões de jus- 
ti ça so ci al pa ra nos sos fãs e aju dar a pro- 
mo ver a uni da de.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho
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SAMARTONY MAR TINS

Con ci ta Bra ga acres cen tou que a Li ve foi a ma nei ra
que o gru po en con trou de ce le brar a da ta em meio a
pan de mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19) com o pú bli- 
co que acom pa nha su as apre sen ta ções nos ar rai ais da
ilha. Con ci ta Bra ga lem brou que o Ni na Ro dri gues, era
até en tão o úni co gru po fol cló ri co que não ha via se pro- 
nun ci a do até ago ra nas re des so ci ais atra vés de li ves. Ela
pro me te que se rá uma fes ta in crí vel, dig na dos seus trin- 
ta anos, ba ti zan do o Boi e seus brin can tes, fa zen do a fes- 
ta pra to do mun do fi car em ca sa!

Um re per tó rio es pe ci al

SÃO JOÃO EM CASA

Boi de Nina Rodrigues :
30 anos com live 

“O
Boi de Ni na Ro dri gues é a mi nha vi da”.
Foi des sa for ma que Con ci ta Bra ga de fi- 
niu o que sig ni fi ca pa ra ela, uma das
brin ca dei ras mais im por tan tes da cul tu- 

ra ma ra nhen se que co me mo ra ho je (13) seus 30 anos
com uma Li ve es pe ci al, às 17h por meio de su as re des
so ci ais.

Com o sen ti men to de gra ti dão, Con ci ta Bra ga, fun da- 
do ra do Boi de Ni na Ro dri gues, que é na tu ral de Bar ras,
no Pi auí, e vi ve no Ma ra nhão des de os 5 anos de ida de,
on de fun dou um dos bois de or ques tra mais re qui si ta- 
dos no pe río do ju ni no em to do o Es ta do, o Boi Ni na Ro- 
dri gues, no ano de 1990, no mu ni cí pio de mes mo no me,
a 112 quilô me tros de São Luís

Con ci ta Bra ga se emo ci o na ao fa lar do boi que co me- 
çou na ci da de que dá no me à brin ca dei ra, e que o boi
tor nou-se a sua ra zão de vi ver e a faz se guir do anoi te cer
ao le van tar pe la ma nhã, por que ao lon go de to do es te
tem po o boi se trans for mou em uma ver da dei ra fa mí lia.

“Fa lar do Boi de Ni na Ro dri gues é

fa lar de sen ti men to, é fa lar de

emo ção. É fa lar de um sen ti men to

pro fun do e in con di ci o nal, de um

amor sem ta ma nho cha ma do Boi

de Ni na Ro dri gues. É um fi lho que

cres ceu tan to, tan to que eu não

per ce bi o quan to. Trin ta anos é uma

vi da e vi da é amor”

 
Con ci ta Bra ga é fun da do ra, pre si den te, ama e com- 

po si to ra da ma ni fes ta ção, é au to ra de “Nor des te Bra si- 
lei ro”, uma das prin ci pais to a das do boi, que tor nou-se

um dos hi nos da cul tu ra ma ra nhen se.
Com 28 ál buns lan ça dos (cin co vi nis e 23 CDs), o Boi

de Ni na Ro dri gues é co nhe ci do pe las co re o gra fi as
harmô ni cas e rit ma das. É um boi pi o nei ro na in tro du- 
ção de no vos ins tru men tos no so ta que de or ques tra,
sem per der as raí zes re gi o nais. “Eu es tou só agra de ci- 
men to pe lo re co nhe ci men to do tra ba lho que te mos fei- 
to ao lon go des sa tra je tó ria. Eu só te nho agra de cer por
to da es sa ale gria, por tan tos ami gos con quis ta dos, pe los
cho ros emo ci o na dos, por meu co ra ção ace le rar e ba ter
tão for te quan do ve jo a be le za do Ni na nos ar rai ais do
Ma ra nhão. São mo men tos im par vi vi dos ao la do de um
ba ta lhão. In fe liz men te por con ta da pan de mia não po- 
de mos nós não po de mos fa zer uma fes ta me re ci da com
o nos so pú bli co e aque les que amam as fes tas ju ni nas,
que amam seus bois, que amam su as ma tra cas e pan- 
dei rões e o nos so São João”, res sal tou Con ci ta Bra ga.

 

 

 
Pa ra Jo el son Bra ga, can ta dor do Boi de Ni na Ro dri gues,
e que acom pa nhou o cres ci men to da brin ca dei ra ao
lon go des sas três dé ca das, é uma emo ção di fe ren te ce le- 
brar o ani ver sá rio por meio do uso da tec no lo gia. “Es tou
no boi des de o iní cio. Acom pa nhei os pri mei ros mo- 
men tos de to da es ta tra je tó ria. No pri mei ro ano eu só
acom pa nhei, mes mo, não fa zia par te do gru po. Mas a
par tir do se gun do ano já es ta va in te gra do. Sou pri mo da
Con ci ta e to da a fa mí lia es ta va en vol vi da. Mi nhas ir mãs
tam bém dan ça vam. Du ran te to do es te pe río do só um
ano não can tei no por mo ti vos pro fis si o nais que im pe- 
di ram. To dos os mo men tos no boi fo ram mar can tes. É
um sen ti men to de frus tra ção e im po tên cia. Mas es ta- 
mos ma tan do a sau da de com a li ve do 30 anos”, dis se Jo- 
el son Bra ga, afir man do que bom se ria mes mo era es tar
se apre sen tan do nos ar rai ais da ci da de e co me mo ran do
de per to o ani ver sá rio da brin ca dei ra com o pú bli co.

O can ta dor que por meio do Boi de Ni na Ro dri gues co- 
nhe ceu mui tas pes so as, vi a jou pa ra ou tros es ta dos e
ain da lhe deu a opor tu ni da de de in te ra gir com ou tros
ar tis tas. “Can tei uma vez no Ar rai al da La goa ao la do de
Al ci o ne. O mo men to mais tris te es ta sen do ago ra. Quan- 
do o Ni na com ple ta 30 anos não po de re mos fa zer o que
mais gos ta mos”, dis se o can ta dor.
         So bre os 30 anos do Boi de Ni na Ro dri gues, Jo el son
Bra ga re ve lou a O Im par ci al que  ja mais ima gi nou que a
brin ca dei ra iria se trans for mar em um gran de es pe tá cu- 
lo de mú si ca, dan ça e ale gria. 
 “O boi cres ceu mui to e era di fí cil ima gi nar que o pro je to
que sur giu na nos sa que ri da ci da de de Ni na Ro dri gues,
tão pe que no, de sa gua ria nes sa re fe rên cia pa ra a cul tu ra
po pu lar do es ta do. Tí nha mos pre pa ra do um gran de es- 
pe tá cu lo pa ra 2020, mas di an te da pan de mia foi in vi a bi- 
li za do. Mas fa re mos uma lin da fes ta”, afir man do que
pre pa rou um re per tó rio es pe ci al, ape sar do mo men to
em que o mun do vi ve, en fa ti zan do que o Boi de Ni na Ro- 
dri gues le va rá um pou co de ale gria aos co ra ções das
pes so as que amam a cul tu ra do Bum ba meu boi e em es- 
pe ci al o Boi de Ni na Ro dri gues. 
Va le res sal tar que o Boi de Ni na Ro dri gues é ho je o mai or
ba ta lhão de Or ques tra do es ta do, tem a fa ma das ín di as
mais be las, que com ape nas 30 anos con se gue ser con si- 
de ra do por mui tos o ba ta lhão do seu co ra ção, ba ten do
mui tos re cor des de pú bli cos nos gran des ar rai ais da ci- 
da de!  Nes te sá ba do, a par tir das 17h, tem a Li ve dos 30
anos do Boi de Ni na Ro dri gues com par ti ci pa ções es pe- 
ci ais do Jo sé Rai mun do, Pau li nha Lo bão e Sen sa ci o na- 
lis taslz. Além de mui tas sur pre sas! A Li ve se rá trans mi ti- 
da pa ra to do Ma ra nhão pe la #band ma ra nhao e tam bém
pe las re des ofi ci ais do Boi.
 
 

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho
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Zé Olhinho À 
fren

te
A história do batalhão do Bumba meu boi Unidos de Santa Fé confunde-se 

com a história de Raimundo Miguel Ferreira, “Zé Olhinho’, amo e fundador de 
uma das maiores manifestações culturais do Maranhão.

“Unidos de 
Santa Fé: 

orgulho do 
Maranhão ”

E
m 1940, centenas de famílias da re-

gião da Baixada migraram para áre-

as adjacentes de conjuntos habita-

cionais e rios da cidade de São Luís, 

principalmente na região onde hoje está situado 

o Bairro de Fátima.  Residentes em bairros pró-

ximos ao Centro da capital, mantiveram os cos-

tumes, as crenças e a sua cultura, e assim surgiu 

o sotaque do Bumba Meu Boi da Baixada em São 

Luís. Em 1988, foi fundada a Associação Cultural 

do Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula “Unidos 

de Santa Fé”.

Em entrevista a O Imparcial, o mestre contou 

um pouco da trajetória da brincadeira e como 

está sendo vivenciar o São João em tempos de 

pandemia do novo coronavírus (covid-19). Con-

fira a entrevista na íntegra. 

Como surgiu seu interesse pelo bumba meu 
boi? 

Surgiu de ver meu pai fazer, e trazendo o dom 
e vendo meu pai e meu tio cantando, me desper-
tou o interesse pela cantoria. 

E como foi a ideia de fundar o Boi Unidos de 
Santa Fé?  

A ideia surgiu de um encontro  de duas pes-
soas, Raimundo Miguel Ferreira (Raimundinho)  
e João Madeira Ribeiro  (Fontinele), que me con-
vidaram para   uma reunião para fundar um boi.
Coisa que eu não aceitei, mais tarde insistiram 
novamente;. Aí aceitei o convite e, em 05/05/1988, 
fundado Unidos de Pindaré 2, que  quatro anos 
mais tarde, mudou a razão social para Unidos 
de Santa Fé. 

A brincadeira completou no ano passado 32 
anos de existência. O que mudou de quando 
começou para agora? 

O que mudou foi que o grupo cresceu. Monta-
mos uma diretoria onde todos trabalhamos jun-
tos  pelo bem da brincadeira. 

Quais foram as maiores dificuldades que 
enfrentou para colocar o boi para brincar?

No início da brincadeira, tivemos e sofremos 
por parte de algumas pessoas que não aceita-
vam o nome de Pindaré dois aonde houve con-
fusão briga. Mas, tudo isso é passado. Santa fé só 
desenvolve um trabalho que é bem aceito pela 
opinião pública. 

Quem foram suas maiores inspirações no 
bumba meu boi? 

Minha maior inspiração para fazer, organi-
zar, saber trabalhar na liderança. Tive uma pes-
soa que se chamava João Cancio dos Santos. Foi 
quem ensinou, e com passar do tempo, vim me 
aperfeiçoar mais ainda. 

Você já passou por algum tipo de 
preconceito por ser um representante da 
cultura popular?  

Que eu me lembre no momento, não. Graças 
à Deus sempre sou bem recebido em toda parte 
que eu chego  por que sempre tratei todos com 
respeito. 

E como é ser reconhecido nacionalmente como 
um dos grandes mestres da cultura brasileira?  
Para mim é um prazer muito grande saber que 
todos esses trabalhos eu desenvolvi na cultura 
popular. É uma satisfação imensa receber esse 
reconhecimento da opinião pública. 

O Boi Unidos de Santa Fé tem um projeto social. 
Qual a lição que você tira ao compartilhar seu 
conhecimento com crianças e adolescentes?

Hoje temos um pouco de dificuldade com o material 
humano. Com o avanço da tecnologia,  as crianças e os 
jovens de hoje se interessam pouco pela manifestação 
cultural, salvos aqueles que já vem na genética familiar. 
Mas eu não desisto de está convidando porque temos 
que manter e preservar esse bem cultural para que essa 
manifestação não desapareça. 

Estamos em plena pandemia da covid-19. Como foi 
ficar distante dos terreiros e arraiais da ilha. E de 
que forma a brincadeira tem feito para se manter 
presente no São João? 

Para mim, ficar longe dos terreiros e dos arraiais é di-
fícil. Num período desse, todas as brincadeiras estavam 
felizes, mas temos que compreender que o momento é 
difícil para o mundo inteiro. Vamos ter fé em Deus que 
tudo isso vai passar. Ano que vem vamos está na nossa 
sede, em nossos terreiros, ensaiando nossos batalhões e 
brincando em  nossos arraiais. 

O Bumba Meu Boi do Maranhão, agora é 
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade! 
O que você espera que este título traga para a 
manifestação?

Esperamos que nos traga um pouco mais de reconhe-
cimento pelas três esferas  de nossos gestores, Federal, 
Estadual e municipal, traba-
lhamos em prol dessa cultu-
ra  aonde todas essas mani-
festações geram uma cadeia 
produtiva muito grande para 
nossa economia. Sem falar 
da responsabilidade, manu-
tenção, preservação, e con-
servação desse bem cultural.

SAMARTONY MARTIS

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS
TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA BRASIL 
CAMPOS MACIEL 
2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2268

                LIVRO:  D 9 FOLHA:  67                        TERMO: 2268

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 

artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. JOÁS DA SILVA ALMEIDA e 
KATIA BISPO PERREIRA.Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de São 

Luís – MA, nascido em 14/06/1985, estado civil divorciado, profissão salgadeiro, 

residente e domiciliado em Rua 21, Nº 10, Quadra 19, Residencial Safira, Paço do 

Lumiar – MA, filho de Mauricio Cunha de Almeida e de Nelia Maria Caldas Silva 

Almeida.Ela, de nacionalidade brasileira, natural de Vitoria do Mearim - MA, 

nascida em 03/12/1986, estado civil solteira, profissão axiliar administrativo, 

residente e domiciliada em Rua G, Nº 18, Nova Jesuralem, Paço do lumiar – MA, 

filha de Manoel Domingos Pereira e de Raimunda Nascimento Bispo Pereira.Se 

alguém souber de algum impedimento, que o oponha. Lavro o presente para ser 

afixado em cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 08 de Junho de 2020.
Tathianne Sousa da Silva

Escrevente
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Na sequência:  Gilberto Gil, a banda Jota Guest, o trio musical Merlim e o cantor rapper Emicida

 Artistas vão homenagear profissionais
da saúde e apoiar ações no 

combate à Covid-19

Co mo co la bo rar

Mais so bre o MSF  

A MTV e a or ga ni za ção hu ma ni tá ria in ter na ci o nal Mé di cos Sem Fron tei ras (MSF) aca bam de anun ci ar a
re a li za ção do MTV Es pe ci al #Jun to sA Dis tân cia, ini ci a ti va que tem co mo ob je ti vo en tre ter e unir as pes so as,

mes mo que a dis tân cia, com par ti lhar men sa gens de apoio e ale gria atra vés da mú si ca, ho me na ge ar pro fis si- 
o nais de saú de e, prin ci pal men te, apoi ar as ações de MSF no com ba te ao no vo co ro na ví rus .

Com cu ra do ria es pe ci al da MTV, Ana vi tó ria, Anit ta, Du da Be at, Emi ci da, Gil ber to Gil, Jo ta Quest, Ma nu Ga- 
vas si, MC Re bec ca, Me lim, Pau lo Mi klos, So fi Tuk ker, Ta ti Za qui e Vi tor Kley são no mes con fir ma dos pa- 

ra apre sen ta ções iné di tas, gra va das pe los pró pri os ar tis tas, na se gu ran ça de su as ca sas, on de ca da um exer- 
ceu, além do pa pel de can tor, mas tam bém de di re tor, pro du tor, câ me ra, con tra-re gra, fi gu ri nis ta, ma qui a- 

dor, den tre ou tros pro fis si o nais. No vas apre sen ta ções de ar tis tas se rão co mu ni ca das, em bre ve.
MTV Es pe ci al #Jun to sA Dis tân cia acon te ce, em 18 de ju nho e se rá trans mi ti do nos ca nais ofi ci ais da

MTV no Youtube e Fa ce bo ok. No li ne ar, MTV, Comedy Cen tral e Pa ra mount Network trans mi tem, si mul ta- 
ne a men te, o es pe ci al iné di to.

Aces san do o si te, que per ma ne ce rá na te la du ran te to da a exi bi ção do es pe ci al, a au di ên cia se rá con vi da- 
da a aju dar com do a ções 100% des ti na das às ações re a li za das em com ba te ao no vo co ro na ví rus, por Mé di- 

cos Sem Fron tei ras, que es tá com ba ten do a pan de mia na Amé ri ca La ti na e em mais de 70 paí ses ao re dor do
mun do.

 Mé di cos Sem Fron tei ras (MSF) é uma or ga ni za ção in ter na ci o nal mé di co-hu ma ni tá ria que le va cui da dos
de saú de a pes so as afe ta das por con fli tos ar ma dos, de sas tres na tu rais, epi de mi as, des nu tri ção ou sem ne- 

nhum aces so à as sis tên cia mé di ca. MSF é im par ci al, neu tra e in de pen den te, a or ga ni za ção ofe re ce aju da ex- 
clu si va men te com ba se na ne ces si da de das po pu la ções aten di das, sem dis cri mi na ção de ra ça, re li gião ou

con vic ção po lí ti ca. Mé di cos Sem Fron tei ras não es tá atre la da a po de res po lí ti cos, mi li ta res, econô mi cos ou
re li gi o sos e tem li ber da de de ação, de ci din do on de, co mo e quan do atu ar com ba se na sua pró pria ava li a ção

do con tex to e das ne ces si da des. 

Duo musical de Nova York, Sofi Tukker, a cantora Manu Gavassi, a rainha da sofrência pop, Duda Beat e Anitta

 O cantor Vitor Kley, o músico, ator e apresentador de TV, Paulo Miklos, MC Rebecca e  o duo Anavitória 

Veja aqui como fazer o
curso online de modelo

com Sergio Mattos
Um dos mai o res ca ça ta len tos bra si lei ros, com mais de 30 anos de car- 

rei ra, o em pre sá rio Ser gio Mat tos, do no da agên cia 40 Graus Mo dels, no
Rio de Ja nei ro, es tá lan çan do o “Workshop pa ra mo de los new fa ces”, iné- 
di to no for ma to di gi tal. O ex tra or di ná rio des te workshop é que, além da 
téc ni ca, ele dar di cas de co mo ter cla re za e um bom di re ci o na men to no
mer ca do da mo da e da pu bli ci da de. Vo cê vai apren der tu do que pre ci sa

pa ra ini ci ar sua jor na da. Es tu dan do, é cla ro. São trin ta ho ras de con teú do
que vão te apre sen tar a pro fis são de mo de lo na prá ti ca. No cur so tam- 

bém, Ser gio Mat tos en si na di fe ren tes téc ni cas pa ra tra ba lhar seu au to co- 
nhe ci men to. Du ran te as au las, da rá au las em fren te ao es pe lho pa ra des- 
co brir seus me lho res ân gu los. Na sequên cia, au las so bre pos tu ra, pas sa- 
re la e lin gua gem cor po ral. “Já vi cen te nas de ca sos que de ram e não de- 
ram cer to por con ta da pas sa re la, on de ati tu de é fun da men tal”, con ta o

pro du tor.  No mó du lo fi nal, ele vai en si nar co mo fun ci o na uma agên cia e
o que se pro cu ra nos no vos ta len tos. “Não tem co mo de sen vol ver uma

car rei ra con sis ten te na mo da sem mui to es for ço e mui to es tu do”, acres- 
cen ta, Ser gio Mat tos, fi na li zan do: Lem brem-se: “to da top mo del já foi

new fa ce”. Mais in for ma ções: https://trei na men tos.cres- 
cent.com.br/cur so-ser gio-mat tos.

 Sérgio Mattos com Gisele Bündchen, ele a acompanhou no início da carreira em
suas primeiras viagens internacionais 

A atuação do Laboratório Lacmar, sob o comando do executivo Vinícius Braid (foto)
cresceu bastante nos últimos meses nesse contexto de pandemia da Covid-19. Para
quem não sabe,  o Lacmar pertence ao Grupo Mercúrio, holding de empresas da
área da saúde, e já estava pronto para essa expansão planejada, pois investiu em
treinamentos internos, aquisições de equipamentos e tecnologias de ponta; além
de passar por um amplo processo de acreditação de qualidade que reforça o
compromisso do laboratório em oferecer serviços diagnósticos de alta
confiabilidade.

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho
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O Centro Histórico de São Luís, a cidade monumento de Alcântara e os Lençóis Maranhenses são umas dessas maravilhas

No Dia do Turista, Catulé Junior convida
a conhecer os encantos do Maranhão
Dia 13 de ju nho é co me mo ra do o Dia do Tu ris ta e, pa ra to dos que amam vi a jar, o Ma ra nhão é o des ti no
cer to. O se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo, Ca tu lé Jú ni or, co men ta so bre al gu mas das be le zas lo cais. 

“Be le zas na tu rais e ar qui tetô ni cas, cu li ná ria tí pi ca di ver si fi ca da e uma vas ta ri que za cul tu ra e his tó ri ca.
Se vo cê pre ten de co nhe cer um lu gar com to das es sas ca rac te rís ti cas e enor me po ten ci al tu rís ti co, es se lo cal
é o Ma ra nhão. Es tá va mos acu mu lan do re cor des de flu xo de tu ris tas e no São João es pe rá va mos uma mo vi- 
men ta ção fi nan cei ra pró xi ma a 80 mi lhões de re ais. O pe río do nos pe de cau te la mas em bre ve vol ta re mos

com tu do!”.
 Con si de ra do o se gun do mai or es ta do em ex ten são ter ri to ri al da re gião Nor des te, o Ma ra nhão tam bém

pos sui a se gun da mai or ex ten são li to râ nea do país, o que lhe con fi gu ra uma gran de di ver si da de de ecos sis- 
te mas ri cos, on de po dem ser en con tra das di ver sas pai sa gens na tu rais co mo man gue zais, du nas com águas

cris ta li nas, prai as des lum bran tes e o mai or del ta em mar aber to do mun do.  
As be le zas na tu rais sin gu la res ao Ma ra nhão, po rém, es tão fe cha dos pa ra vi si ta ções por con ta da pan de- 
mia do no vo co ro na vi rus, mas, as sim que a cri se sa ni tá ria pas sar, me re cem ser ad mi ra dos de per to.  

Com uma vas ta di ver si da de de atra ti vos e pre sen tes nos qua tro po los tu rís ti cos in du to res do es ta do: São
Luís, Len çóis Ma ra nhen ses, Del ta das Amé ri cas e Cha pa da das Me sas, é co mum sur gi rem al gu mas dú vi das

so bre quais lu ga res co nhe cer.

A ca pi tal São Luís é con si de ra da o pon to de par ti da pa ra quem pre ten de des ven dar tan to as be le zas na tu- 
rais ma ra nhen ses co mo ar qui tetô ni cas, his tó ri ca e cul tu ral. A ilha do amor, co mo é ca ri nho sa men te cha ma- 
da, pos sui um acer vo com mais de mil ca sa rões co lo ni ais, lo ca li za dos na re gião do Cen tro His tó ri co, bas tan- 
te vi si ta do por tu ris tas. Os im po nen tes ca sa rões do sé cu lo 18 com su as fa cha das re ves ti das por azu le jos por- 
tu gue ses tra zi dos da eu ro pa, pos sui o tí tu lo de Pa trimô nio Mun di al da Hu ma ni da de con ce di do pe la Or ga ni- 

za ção das Na ções Uni das pa ra Edu ca ção, Ci ên cia e a Cul tu ra (UNES CO), em 1997.  
Al guns des ses ca sa rões abri gam par te de um enor me e riquís si mo acer vo cul tu ral do es ta do, en tre eles a

Ca sa do Ma ra nhão, Ca sa do Tam bor de Cri ou la, Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do min gos Vi ei ra Fi lho, en tre ou- 
tros mu seus que abri gam ex po si ções e um vas to con jun to his tó ri co e cul tu ral so bre len das, azu le jos, ves ti- 
men tas de bum ba-meu-boi, tam bor de cri ou la, fes tas re li gi o sas e ou tras dan ças tí pi cas e uten sí li os re pre- 

sen ta ti vos das prin ci pais ma ni fes ta ções cul tu rais do Ma ra nhão.

Ou tro lo cal que me re ce uma vi si ta é o Mer ca do das Tu lhas, fa mo so mer ca do lo ca li za do no co ra ção do
Cen tro His tó ri co de São Luís, bas tan te tra di ci o nal pe la co mer ci a li za ção de pro du tos ge nui na men te ma ra- 

nhen ses li ga dos à gas tro no mia, in cluin do co mi das tí pi cas, tem pe ros, be bi das ar te sa nais, ti qui ra, ca cha ças,
li co res, cas ta nhas e do ces. No en tor no do mer ca do tam bém são ven di dos pe ças de ar te sa na to e ves tuá rio.

Pa ra quem de se ja ter uma in ten sa ex pe ri ên cia cul tu ral, re li gi o sa e con tem plar tam bém as be le zas e ruí nas
ar qui tetô ni cas dos ca sa rões co lo ni ais, a ci da de de Al cân ta ra, dis tan te 30 quilô me tros da ca pi tal São Luís, é o
des ti no ide al. As sim co mo São Luís, Al cân ta ra pos sui um Cen tro His tó ri co com gran di o so acer vo ar qui tetô- 
ni co de ca sa rões co lo ni ais. A ci da de tam bém é mui to co nhe ci da pe los Do ces de Es pé ci es e a tra di ci o nal Fes- 
ta do Di vi no Es pi ri to San to, que acon te ce to dos os anos no mês de abril e que du ra 15 di as. O aces so à ci da de
de Al cân ta ra tam bém po de ser fei to por meio do ferry-bo at, sain do de São Luís até o por to de Cu ju pe, e per- 
cor ren do mais al guns quilô me tros até che gar à ci da de. Ou tra op ção pa ra che gar a Al cân ta ra é por meio de

bar cos me no res e ca ta ma rãs sain do do Cais da Praia Gran de, no Cen tro de São Luís.
O Par que Na ci o nal dos Len çóis Ma ra nhen ses é um ver da dei ro pa raí so den tro do Ma ra nhão e um dos

prin ci pais des ti nos tu rís ti cos do país. São 156,5 mil hec ta res de imen sas du nas e la go as de águas cris ta li nas
com to na li da des ver de e azul, for ma das pe lo acu mu lo de águas das chu vas.  

O par que in te gra a Ro ta das Emo ções e tem co mo por tal de en tra da a ci da de de Bar rei ri nhas, dis tan te 260
quilô me tros de São Luís, on de o vi si tan te po de des fru tar de um pas seio de lan cha com di rei to ao pôr do sol

no Rio Pre gui ças.

A ação foi comandada por Júlio Moreira Gomes Filho (Presidente do Conselho da
Comunidade Luso Brasileira do Maranhão, e diretor tesoureiro do Instituto
Beneficente Áurea Faria) e Maria de Lourdes Sardinha Almeida (Diretora da
SuperClínica)

Dia de Portugal é
lembrado com ação de

solidariedade
Co mo par te das ho me na gens pe lo Dia de Por tu gal, de Ca mões, e das

Co mu ni da des Por tu gue sas, mes mo com as con tin gênci as im pos tas pe la
pan de mia, e pe lo ne ces sário dis tan ci a men to so ci al, o Con se lho da Co- 
mu ni da de Lu so Bra si lei ra do Ma ra nhão, e a Su per Clí ni ca, re a li za ram

mais uma gran de ação de so li da ri e da de. Na úl ti ma quar ta-fei ra, 10, efe tu- 
a ram a en tre ga de 352 másca ras de te ci do (reu ti li záveis), que fo ram do a- 

das pa ra uso das cri anças de 6 a 12 anos, be ne fi ci a das pe lo pro je to edu ca- 
ci o nal de re fe rência, do Ins ti tu to Be ne fi cen te Áurea Fa ria, ins ti tuição

fun da da e ad mi nis tra da por in te gran tes da co mu ni da de lu so bra si lei ra
do Ma ra nhão, que atua des de 1996 na área do bair ro da Di vi néia e ad ja- 

cênci as.

Emoldurando Júlio Moreira Filho e  Lourdes Almeida, Abraão Freitas Valinhas
Júnior (Cônsul honorário de Portugal no Maranhão) e José Maria Alves da Silva
(Presidente da Sociedade Humanitária 1º de Dezembro)

Neste sábado, das 16h às 21h, no bar Nosso Canto (Planalto Vinhais I), acontece a
ação “Pedágio do Bem” que junta cerveja e solidariedade em prol das pessoas
afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Durante esse horário, o grupo
Feijoada Completa estará com sua estrutura montada apresentando um belo
repertório para recepcionar as pessoas que estarão naquele momento em ato
solidário. “A ideia é ajudar todos aqueles que estão passando por alguma
dificuldade nesse momento, vamos usar a força dos nossos clientes para esse
sonho ser possível”, conta Ryan Borges, um dos organizadores da ação, que terá
disponível 1500 cervejas. 

São Luís, sábado e domingo, 13 e 14 de junho

INFORMAÇÃO E 
CREDIBILIDADE
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CINQUENTOU! CELIO 
SERGIO COMEMORA 
MAIS UM ANO DE VIDA 

Um jornalista apaixonado pela profissão e uma das pes-
soas mais empenhadas em resgatar a cultura e tradição do 
Maranhão. Assim podemos descrever Celio Sergio, que com-
pletou 50 anos na última quinta-feira (11/06). O comunicador, 
também é esportista, atuante no futebol maranhense, mui-
to simpático, irreverente e dono de um sorriso contagiante.

Celio Sergio, que é coordenador e superintendente do 
Jornal O Imparcial, um dos mais conceituados do país, goza 
de grande prestígio e respeito,entre os outros veículos de 
comunicação do Maranhão e também é um dos organiza-
dores do “Bloco da Imprensa”, que no Carnaval 2020 levou 
uma multidão ao Centro Histórico de São Luís e se consolida 
a cada ano como destaque entre tantas outras brincadeiras.

Nas horas de folga, Celio sempre busca momento de lazer, 
descontração e bons momentos entre familiares e amigos. E 
por falar em família, a sua sempre presente esposa, Lurdinha 
Castro, organizou na noite do seu aniversário, uma presti-
giada live pelo Instagram, onde todos puderam demonstrar 
um pouco do carinho, amor e gratidão por essa tão nobre 
pessoa, que é o Celio Sergio. Nossos votos de saúde, harmo-
nia, conquistas e felicidade plena. Parabéns!

CELIO SERGIO ENTRE O PAI, SR. ASCENÇO E SUA 
MÃE, MARIA DA PAZ, HÁ UM ANO ATRÁS

CELIO SERGIO E A ESPOSA, 
LURDINHA CASTRO, EM MOMENTO 

DE DESCONTRAÇÃO.

CELIO SERGIO COM OS FILHOS, CALIEL E CLARICE, 
SEUS MELHORES PRESENTES DE DEUS

O ANIVERSARIANTE, COM A MÃE 
MARIA DA PAZ E OS IRMÃOS, 

IZAC, ALESSANDRA E LEDA

AJUDE O CAZUMBÁ A MANTER 
O IMPORTANTE TRABALHO DE 
CURADORIA DE CONTEÚDO DIÁRIO

RACISMO EM DEBATE NO ‘’OPRAH WINFREY: PARA ONDE VAMOS?’’
Os usuários da TVN terão a opor-

tunidade de conferir nesse domingo 
(14/06) às 22H55 um especial que 
promete entrar para a história dos 
debates em torno da questão racial 
e terá transmissão simultânea nos 
canais Discovery Channel, Home & 
Health e TLC.

O programa será uma resposta à 
contínua mobilização civil que ocorre 
em vários países e vai dialogar com 
diversos líderes, ativistas e artistas 

da comunidade negra sobre o ra-
cismo estrutural e o contexto atual 
nos Estados Unidos.

As conversas em profundidade 
oferecerão informação e planos tan-
gíveis para responder às pergun-
tas “o que importa agora?”, “o que 
importará depois?” e “para onde 
vamos a partir daqui?”. 

Os convidados em destaque in-
cluem o político Stacey Abrams, o 
jornalista Charles M. Blow, a prefei-

ta da cidade americana de Atlanta, 
Keisha Lance Bottoms, a cineasta 
Ava DuVernay, indicada ao prêmio 
da Academia, a professora e auto-
ra Jennifer Eberhardt, a jornalista 
vencedora do Prêmio Pulitzer com 
“1619 Project” Nikole Hannah-Jones, 
o historiador e autor Ibram Kendi, 
o ator premiado David Oyelowo, do 
filme Selma, fundador da Color of 
Change, Rashad Robinson e o mem-
bro do conselho nacional da Asso-

ciação Nacional para o Progresso 
das Pessoas Negras (NAACP) Rev. 
Dr. William J. Barber II. Imperdí-
vel! Vamos ficar ligados.

O ESPECIAL APRESENTADO POR 
OPRAH WINFREY “PARA ONDE VA-

MOS? TERÁ COMO TEMA, A QUESTÃO 
DO RACISMO NA ÓTICA DE LÍDERES E 
ARTISTAS DA COMUNIDADE NEGRA.

ANIVERSÁRIO DE FÁTIMA GUTERRES
A publicitária, Fátima Guterres, completou mais um ano de vida e como as festas tem 

sido em casa, devido a Pandemia do covid-19, a aniversariante recebeu inúmeras mensa-
gens de carinho, gratidão e muitas homenagens durante todo o dia 10 de junho.

O seu filho, Claudio Luis Guterres, residente no Rio de Janeiro e que também atua na 
área de comunicação, como um dos editores do programa dominical - Fantástico (Rede 
Globo de Televisão) e o marido, Antonino Neto, professor e atleta dos mais conceituados 
do estado, prepararam grandes surpresas, começando por um almoço delivery, com as 
principais guloseimas apreciadas pela aniversariante e também organizaram no início da 
noite, uma live, com várias amigas.

O apartamento da publicitária, que adora viajar e curtir os bons momentos da vida, es-
pecialmente em família, foi todo ambientado e contou com mesa de doces, bolo e drinks. 
Teve o tradicional “Parabéns a Você” e o apagar das velinhas. Felicidade plena.

A ANIVERSARIANTE, COM O MA-
RIDO, ANTONINO NETO E O FILHO, 
CLÁUDIO LUIS, PASSEANDO PELO 

RIO DE JANEIRO, ANO PASSADO.

FÁTIMA GUTERRES ADORA CURTIR A NATU-
REZA E OS BONS MOMENTOS DA VIDA.

O veículo de comunicação Cazumbá (Jor-
nal e Blog), há 20 anos trazendo informação 
de qualidade, com assuntos focados em tu-
rismo, cultura e meio ambiente, com pautas 
selecionadas, atuais, importantes, urgentes 
e de fontes confiáveis e oficiais precisa da 
sua ajuda, para poder entregar ao leitor, te-
mas relevantes.

A informação é o segmento que mais agre-
ga valor a uma sociedade e dessa maneira, 
mesmo com toda dificuldade, o Cazumbá 
diariamente faz um trabalho criterioso 
e edita seu Broadcast com notícias im-
portantes, que são enviadas pela manhã, 
via whatsapp para uma lista de transmis-

são exclusiva e de grande valor. Caso você 
queira fazer parte dessa lista, mande um 
email para: reginaldorodrigues2010@hot-
mail.com ou reginaldorodrigues575@gmail.
com, com seu nome, profissão e número 
de telefone.

Durante a pandemia, a publicidade foi 
duramente atingida. Portanto as doações se 
tornaram quase nossa única fonte de sus-
tento. Que tal contribuir pra que o Cazumbá 
continue vivo e cada vez melhor:

Colabore, Ajude, Apoie. Faça sua doação: 
Dados bancários: Banco Itaú / Agência: 7859 
/ Conta corrente: 39227-1 / Nome: Francisco 
Reginaldo R. da Silva / CPF: 752.556.693-34

REGINALDO RODRIGUES É 
JORNALISTA, TURISMÓLOGO 
E FAZ UM TRABALHO
 DIFERENCIADO NO MARANHÃO.

ALÉM DO JORNAL E BLOG, 
REGINALDO RODRIGUES 

PREMIA OS DESTAQUES DO 
ANO NA CULTURA E TURISMO, 

ATRAVÉS DO PRÊMIO CAZUMBÁ.


