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EDITORIAL       Por uma mancha a menos
Nós, de O Imparcial, imbuídos na missão de 

bem informar a população brasileira, especial-

mente a maranhense, acompanhamos as inves-

tigações e noticiamos cada passo dado pelos 

investigadores. Diante da reviravolta do caso 

Bruno Sarney, com a inocência incontestável 

de Ayrton, tomamos a atitude que pensamos 

ser uma obrigação de todos aqueles que fazem 

jornalismo com seriedade e sem sensaciona-

lismos: retiramos do ar todas as publicações 

anteriores que, baseadas nas informações po-

liciais, apontavam um jovem inocente como 

suspeito de um crime terrível. “Por uma man-

cha a menos” é isto! Não se pode varrer sujei-

ras para debaixo do tapete. É preciso agir com 

responsabilidade e compromisso com a ver-

dade. De nossa parte, com essa mancha, Ayr-

ton Pestana não conviverá.                   PÁGINA 4

}

 R$ 1 milhão de maranhenses têm 
direito a saque especial de FGTS

AJUDA FINANCEIRA

O recurso que estará liberado para os trabalhadores maranhenses é de 600 milhões de reais. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 
de contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores). A ação faz parte do conjunto de medidas de enfrentamento 

aos impactos causados aos trabalhadores pela pandemia do coronavírus (covid-19), adotadas pelo Governo Federal. PÁGINA 11

A Prefeitura mantém simultaneamente cerca de 200 frentes de serviços em diversas regiões, 
como recuperação da infraestrutura do Centro, asfaltamento em dezenas de bairros, implantação de 

drenagens, construção de praças, de pontes e reforma de mercados.  PÁGINAS 13 e 14

Prefeito Edivaldo 
executa  mais 
de 200 frentes 
de serviços e  

obras São Luís

FEITO HISTÓRICO
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Falta de comprovação de que a droga reduz a mortalidade em pacientes com covid-19
leva agência a suspender experimentos

DECISÃO

OMS interrompe testes
com a hidroxicloroquina

U
m dia de pois de o cor ti coi de
de xa me ta so na ter si do
apre sen ta do co mo o pri- 
mei ro me di ca men to ca paz

de evi tar mor tes em pa ci en tes com
sin to mas gra ves da co vid-19, a Or ga- 
ni za ção Mun di al de Saú de (OMS)
anun ci ou a in ter rup ção de tes tes clí- 
ni cos com a hi dro xi clo ro qui na, dro ga
que já foi con si de ra da uma das prin ci- 
pais apos tas pa ra o com ba te ao co ro- 
na ví rus. Se gun do a agên cia das Na- 
ções Uni das, ex pe ri men tos com a
subs tân cia cri a da pa ra tra tar a atri te
reu ma toi de não re sul ta ram em da dos
po si ti vos li ga dos à re du ção da mor ta- 
li da de pe lo Sars-CoV-2. Ou tros pro je- 
tos de pes qui sas ado ta ram a mes ma
me di da re cen te men te, o que dei xa o
me di ca men to e a sua fór mu la de ori- 
gem, o an ti ma lá ri co clo ro qui na, ca da
vez mais dis tan tes de se rem uma op- 
ção te ra pêu ti ca pa ra o Sars-CoV-2.

A OMS li de ra uma fren te

de pes qui sa

in ter na ci o nal, cha ma da

Solidarity, que con ta

com a par ti ci pa ção de

400 hos pi tais em 35

paí ses e tem ava li a do

uma sé rie de

me di ca men tos no

com ba te à co vid-19. 

Tes tes com a hi dro xi clo ro qui na são
um dos bra ços do pro je to e, des de
maio, têm si do al vo de de ci sões po lê- 
mi cas (Leia Pa ra sa ber mais). A me di- 
da anun ci a da on tem foi to ma da após
du as ro da das de con sul tas com es pe- 
ci a lis tas e in te gran tes do pro je to.

“As evi dên ci as dos en sai os mos tra- 
ram que a hi dro xi clo ro qui na, quan do
com pa ra da com o tra ta men to pa drão
de pa ci en tes hos pi ta li za dos, não re- 
duz a mor ta li da de. Com ba se nes sa
aná li se e nas re vi sões pu bli ca das, de- 
ci di mos in ter rom per os es tu dos ran- 
do mi za dos com hi dro xi clo ro qui na no
Solidarity”, en fa ti zou, em co le ti va vir- 
tu al, Ana Ma ria He nao Res tre po, mé- 
di ca da Uni da de de Emer gên ci as Sa- 
ni tá ri as da OMS

Res tre po ex pli cou que a de ci são
tam bém le vou em con si de ra ção os re- 
sul ta dos do es tu do Recovery, do Rei no
Uni do, que tes tou a mes ma subs tân- 
cia e tam bém não iden ti fi cou be ne fí- 
ci os em pa ci en tes com co vid-19. O
gru po li de ra do pe la Uni ver si da de de
Ox ford, res pon sá vel pe lo anún cio dos
tes tes com a de xa me ta so na, ces sou os
ex pe ri men tos com a hi dro xi clo ro qui- 
na no iní cio des te mês.

Na úl ti ma se gun da-fei ra, a Fo od
and Drug Ad mi nis tra ti on (FDA), ór- 
gão que con tro la o uso de me di ca- 
men tos nos Es ta dos Uni dos, re vo gou
a au to ri za ção pa ra uso de emer gên cia
pa ra hi dro xi clo ro qui na e clo ro qui na

em pa ci en tes com co vid-19 tam bém
ale gan do que as dro gas “pro va vel- 
men te não se rão efi ca zes” no tra ta- 
men to da do en ça. De acor do com au- 
to ri da des ame ri ca nas, a de ci são tam- 
bém con si de rou re la tos de “even tos
ad ver sos car día cos gra ves e de ou tros
efei tos co la te rais gra ves” as so ci a dos
ao uso das du as dro gas no tra ta men to
de pa ci en tes in fec ta dos pe lo pa tó ge- 
no Sars-CoV-2.

No Bra sil, os es tu dos com as dro gas
con ti nu am. Um de les é o do gru po
Co a li zão Co vid Bra sil, co or de na do
pe lo hos pi tal Sí rio-Li ba nês, em São
Pau lo. A equi pe ana li sa os efei tos da
hi dro xi clo ro qui na em 1.100 pa ci en- 
tes, di vi di dos em du as pes qui sas, que
en vol vem 60 hos pi tais bra si lei ros. Lu- 
ci a no Aze ve do, su pe rin ten den te de
en si no e pes qui sa dor do Hos pi tal Sí- 
rio-Li ba nês, em São Pau lo, é um dos
ci en tis tas par ti ci pan tes da in ves ti ga- 
ção. “Ain da não te mos pre vi são da di- 
vul ga ção dos re sul ta dos, é uma pes- 
qui sa tra ba lho sa, mas acre di ta mos
que, em pou co tem po, va mos po der
pu bli cá-los e en ten der os de ta lhes re- 
la ti vos ao uso des sa dro ga em pa ci en- 
tes bra si lei ros”, dis se.

O mé di co acre di ta que a sus pen são
anun ci a da pe la OMS se jus ti fi ca de vi- 
do ao nú me ro di ver so de es tu dos que
mos tram co mo a hi dro xi clo ro qui na
não res pon de a ex pec ta ti vas de es pe-
ci a lis tas da área. “Mui tos es tu dos têm
mos tra do uma ina bi li da de des se me-
di ca men to ao tra tar até ou tros ti pos
de ví rus, co mo a den gue e o zi ka. E as
pou cas pes qui sas que mos tra ram da-
dos po si ti vos fo ram fei tas com pou cos
pa ci en tes”, afir mou.

TRATAMENTO

Argentina cria soro terapêutico para tratar pacientes

O SORO É SIMILAR AOS USADOS PARA TRATAR O ENVENENAMENTO POR PICADA

Pes qui sa do res ar gen ti nos de sen- 
vol ve ram um so ro te ra pêu ti co que,
em tes tes em la bo ra tó rio, de mons- 
trou ca pa ci da de pa ra neu tra li zar o ví- 
rus SARS-Cov-2, cau sa dor da co vid-
19, anun ci ou o go ver no nes ta quar ta-
fei ra (17). “Tra ta-se de um so ro hi pe ri- 
mu ne an ti-co vid-19 pa ra imu ni za ção
pas si va”, ex pli ca ram as au to ri da des
em um co mu ni ca do. Com es te re sul- 
ta do, o la bo ra tó rio In mu no va, que
par ti ci pa do pro je to, ini ci a rá em bre ve
a fa se de tes tes clí ni cos com pa ci en- 
tes. A imu ni za ção pas si va con sis te em
ad mi nis trar an ti cor pos em pa ci en tes
con tra o agen te in fec ci o so pa ra pro- 
du zir seu blo queio e evi tar que se es- 
pa lhe. O so ro é si mi lar aos usa dos pa- 
ra tra tar o en ve ne na men to por pi ca- 
das de co bras e es cor piões, in to xi ca- 
ções por to xi na te tâ ni ca, ex po si ção ao
ví rus da rai va e in fec ções co mo a gri pe
aviá ria, ex pli ca a no ta ofi ci al.

Em seu de sen vol vi men to usou-se
co mo an tí ge no uma pro teí na re com- 
bi nan te do ví rus pa ra ob ter an ti cor- 
pos po li clo nais. 

O so ro pro du zi do

con tém gran de

quan ti da de des tes

an ti cor pos com

ca pa ci da de

neu tra li zan te, que

po de ria evi tar a en tra da

do ví rus nas cé lu las, que

é on de se mul ti pli ca.

Tra ta-se do pri mei ro po ten ci al me- 
di ca men to pa ra tra tar pa ci en tes com
co vid-19 de sen vol vi do na Ar gen ti na,
fru to de um tra ba lho con jun to dos se- 
to res pú bli co e pri va do. Co o pe ram no
pro je to o la bo ra tó rio In mu no va, jun- 
ta men te com o BI OL, a Ad mi nis tra ção
Na ci o nal de La bo ra tó ri os e os Ins ti tu-
tos de Saú de Dr. Mal brán, com a co la- 
bo ra ção da Fun da ção Ins ti tu to Le loir
(FIL), Mab xi en ce e o Co ni cet, bem co- 
mo a Uni ver si da de Na ci o nal de San
Mar tín. Atu al men te, es tá sen do ava li- 
a do ou tro mé to do de imu ni za ção pas-
si va, que é a apli ca ção de plas ma de
con va les cen tes com an ti cor pos ge ra- 
dos por es tes pa ci en tes re cu pe ra dos,
à es pe ra do de sen vol vi men to a lon go
pra zo de uma va ci na.

DAL VA RÊ GO

Sem ame a ças

Há bi tos ali men ta res

Bom si nal

Ani mais sil ves tres
pas sei am em São Luís

Era noi te quan do, ao pas sar de car ro, a ca mi nho de
ca sa, o pro fes sor uni ver si tá rio Már cio Cu nha ob ser vou
ani mais di fe ren tes pas se an do tran qui la men te pe lo cal- 
ça dão da La goa da Jan sen, em São Luís. Ao se apro xi mar,
fi cou sur pre so com o que viu: eram du as ra po sas (no me
ci en tí fi co: Cerdocyon thous), ani mais que tam bém são
cha ma dos de ca chor ros-do-ma to. Pa ra com pro var o
que tes te mu nhou, Már cio gra vou um ví deo.

O que Már cio pre sen ci ou na noi te de ter ça-fei ra (16)
já ti nha si do vis to por ou tras pes so as ao lon go dos úl ti- 
mos di as. No fim de se ma na, ou tro ví deo, que aca bou vi- 
ra li zan do nas re des so ci ais, mos tra um ca sal en can ta do
com a pre sen ça dos ani mais no mes mo lu gar.

“Meu Deus, um mon te de ra po sa!”, ex cla ma a mu lher,
en quan to o ho mem, que di ri gia o veí cu lo, che gou a pa- 
rar o car ro pa ra ten tar fil mar me lhor o gru po de ani mais
que por ali pas se a va. “Olha, que coi sa lin da, um mon te
de ra po sa aqui na La goa da Jan sen! Olha, olha que coi sa
lin da!”, co men tou.

Es sa ad mi ra ção exis te por que, ape sar de se rem co- 
muns nos cha ma dos frag men tos flo res tais – áre as ver- 
des pre ser va das den tro da zo na ur ba na da ci da de-, es- 
ses ani mais sil ves tres há mui to não eram vis tos tão à
von ta de por aí. “Es ses bi chos sem pre exis ti ram pe la re- 
gião, mas com obras de ur ba ni za ção, co mo as pra ças,
eles fo ram per den do es pa ço de ha bi ta ção na tu ral. Es ses
ani mais se es pan tam fa cil men te com ruí dos de car ros,
sons de má qui nas, além da pre sen ça de pes so as. Por is- 
so, ago ra, acre di ta-se que o iso la men to so ci al te nha os
dei xa do mais ‘li vres’ pa ra es sas saí das de den tro das ma- 
tas”, co men ta Ma xi mi li a no Si quei ra, bió lo go com mes- 
tra do em Ci ên cia Ani mal e es pe ci a lis ta em En ge nha ria
Am bi en tal.

Ques ti o na do so bre se te ve ou não al gum ti po de re- 
ceio ao se apro xi mar dos ani mais, Már cio Cu nha dis se
acre di tar que não ha ja pe ri go. “Acre di to que não tem, só
se al guém for lá per tur bar, elas são mui to as sus ta das. Eu
des ci e fui olhar de per to, e elas se as sus ta ram quan do
me olha ram. Em pe río do nor mal, elas não apa re cem as- 
sim”, re la ta o pro fes sor que fil mou as ra po sas ma ra- 
nhen ses pas se an do pe la La goa.

O es tu di o so Ma xi mi li a no Si quei ra es cla re ce que a ra- 
po sa é a es pé cie da fa mí lia dos ca ní de os mais co mu- 
men te en con tra da nos frag men tos flo res tais. De há bi tos
no tur nos, os ani mais não ofe re cem qual quer ris co às
pes so as. “Não faz ne nhum sen ti do re co lher es ses ani- 
mais, que sem pre vi ve ram ali; mas tal vez um mo ni to ra- 
men to [pe lo Cen tro de Con tro le de Zo o no ses (CCZ)]
pos sa ser in te res san te”, ates ta o con sul tor am bi en tal es- 
pe ci a lis ta em ani mais sil ves tres que atua em uma em- 
pre sa es pe ci a li za da.

O pes qui sa dor pon de ra que o ris co de trans mis são de
do en ças co mo a rai va a par tir do con ta to com es ses ani- 
mais é bai xo.

Ra po sas são ma mí fe ros sil ves tres de mé dio por te, e
são no tí va gas: dor mem o du ran te o dia e sa em de pois
que o sol se põe. É quan do vão em bus ca de ali men tos.
Por se rem oní vo ros, eles se ali men tam tan to de ou tros
ani mais, co mo ro e do res e aves, quan to de al guns ve ge- 
tais, co mo fru ti nhas sil ves tres. “Jus ta men te por se rem
‘ge ne ra lis tas’ na ali men ta ção, as ra po sas vêm con se- 
guin do se adap tar às mu dan ças im pos tas pe la ur ba ni- 
za ção da ci da de”, pon tua Max Si quei ra.

A pre sen ça des ses ani mais não de ve ser en ca ra da co- 
mo uma pre o cu pa ção, mas co mo um bom si nal, pois,
se gun do o es pe ci a lis ta, eles vi vem e se re fu gi am em mi- 
cro po pu la ções, nos frag men tos de ma ta que ain da re- 
sis tem em São Luís, co mo a flo res ta do en tor no da La goa
da Jan sen; o Par que do Ran ge dor; a Área de Pre ser va ção
Am bi en tal do Ita pi ra có; as ve ge ta ções que co brem du- 
nas na Ave ni da Li to râ nea; e as áre as de ma ta ci li ar no lei- 
to do rio Pi men ta, na re gião do Vi nhais e Ca lhau. “Já
ocor reu de al guns ban dos mi gra rem du ran te o dia, de
um frag men to flo res tal pa ra ou tro, e aca ba rem atro pe la- 
dos”, re la ta Max Si quei ra, que acres cen ta: “Se as ra po sas
pas sei am pe la La goa, é por que a po pu la ção hu ma na da
re gião co e xis te pa ci fi ca men te com es ses ani mais, há
uma cons ci ên cia ge ral pa ra a pre ser va ção da fau na sil- 
ves tre”.

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Todos os estabelecimentos deverão seguir medidas sanitárias tais como: uso de
máscaras, distanciamento mínimo obrigatório

Um ví rus eu ro peu?

Fron tei ras fe cha das

EDUCAÇÃO

Aulas retornam dia
1º de agosto

Re a ber tu ra de seg men tos

D
u ran te en tre vis ta co le ti va 
re a li za da na ma nhã des ta 
sex ta-fei ra (19), o go ver na- 
dor Flá vio Di no anun ci ou 

que as au las pre sen ci ais nas ins ti tui- 
ções de en si no es tão fi xa das pa ra re- 
tor na rem a par tir do dia 1º de agos to.

“Ain da va mos in ten si fi car oi ti va 
com pais e mães, mas anun ci a mos de 
mo do de fi ni ti vo fi xa da a da ta de 1 de 
agos to pa ra a re to ma da das au las com 
pro to co los sa ni tá ri os edi ta dos em de- 
cre to”, dis se.

O go ver na dor in for mou que uni- 
ver si da des e fa cul da des tam bém po- 
dem ini ci ar nes ta da ta, mas fi ca a car- 
go da de ci são dos co le gi a dos su pe ri o- 
res e con se lhos fi xar pro to co los pe da- 
gó gi cos e re gras pa ra fun ci o na men to 
das au las

Ain da du ran te a co ber tu ra, Di no a 
anun ci ou a pos si bi li da de do 4º ano do 
En si no Mé dio em 2021, on de fi ca a 
car go dos es tu dan tes do 3º ano do En- 
si no Mé dio, cur sa rem.

Em re la ção às ati vi da des co mer ci- 
ais, o go ver na dor in for mou que nes ta 
se gun da-fei ra (22), as aca de mi as vol- 
tam às su as ati vi da des de for ma gra- 
du al, mas se rão cons tan te men te fis- 
ca li za dos.

Co mo anun ci a do pe lo go ver no an- 
te ri or men te, ba res e res tau ran tes vol- 
tam a fun ci o nar a par tir do dia 29 de 
ju nho, e tam bém de vem obe de cer a 
pro to co los sa ni tá ri os.

“Nós te mos a con fir ma ção da aber- 
tu ra das aca de mi as no dia 22, na pró-

Trei nos de fu te bol

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

ESCOLAS VOLTAM GRADUALMENTE NO DIA 1º DE AGOSTO

xi ma se ma na (se gun da-fei ra). Os pro- 
to co los já fo ram apro va dos e va mos 
fis ca li zar”, dis se Flá vio Di no.

Ain da de acor do com o go ver na dor, 
ba res e res tau ran tes de vem abrir na 
pró xi ma se gun da-fei ra, dia 29 de ju- 
nho. Se guin do ain da to dos os pro to- 
co los sa ni tá ri os.

To dos os es ta be le ci men tos de ve rão 
se guir me di das sa ni tá ri as tais co mo:

Uso de más ca ras;
Dis tan ci a men to mí ni mo obri ga tó- 

rio;
As sep sia, hi gi e ni za ção e lim pe za;
EPIs

O go ver na dor anun ci ou ain da a re- 
to ma da dos trei nos dos ti mes ma ra- 
nhen ses de fu te bol no mês de ju lho e 

jo gos no mês de agos to no que se re fe-
re ao fu te bol.

Em re la ção as ou tras mo da li da des 
es por ti vas, o go ver na dor anun ci ou 
que ain da não há uma da ta pa ra o re- 
tor no.

De acor do com o úl ti mo bo le tim 
di vul ga do pe la Se cre ta ria de Saú de do 
Es ta do (SES) na noi te des ta quin ta-
fei ra (18), o Ma ra nhão re gis trou, 
66.091 ca sos con fir ma dos de co ro na- 
ví rus e 1.607 mor tos pe la do en ça. Nas 
úl ti mas 24h, fo ram re gis tra dos 37 no-
vos óbi tos e 1.356 ca sos de Co vid-19. 
O in te ri or do es ta do te ve o mai or nú- 
me ro de no vos in fec ta dos, re gis tran- 
do 1.194 pes so as, Im pe ra triz te ve 42 e 
São Luís atin giu 120 no vos ca sos.

OMS

“Mundo está em ‘fase perigosa’ da pandemia”

O CORONAVÍRUS AVANÇA CONSTANTEMENTE E O NÚMERO DE MORTOS DOBROU EM UM MÊS E MEIO

O mun do en trou em uma “fa se pe- 
ri go sa” da pan de mia de co ro na ví rus
com o des con fi na men to, aler tou nes- 
ta sex ta-fei ra (19) a Or ga ni za ção Mun- 
di al da Saú de (OMS), de vi do ao ví rus
que cir cu la em al ta ve lo ci da de na
Amé ri ca La ti na.

“O mun do en trou em uma fa se no- 
va e pe ri go sa. Mui tas pes so as es tão
ob vi a men te can sa das de fi car em ca- 
sa. Os paí ses es tão an si o sos pa ra re a- 
brir sua so ci e da de e eco no mia”, de- 
cla rou o che fe da OMS, Te dros Adha- 
nom Ghebreyesus.

O co ro na ví rus avan ça cons tan te- 
men te e o nú me ro de mor tos do brou
em um mês e meio. Des de que foi de- 
tec ta do na Chi na em de zem bro, in fec- 
tou mais de 8,5 mi lhões de pes so as.

Bra sil, com mais de 1.200 mor tos, e
Mé xi co com 770, são os paí ses que re- 
gis tra ram mais mor tes nas úl ti mas 24
ho ras, de acor do com uma con ta gem
da AFP.

No Bra sil, o ví rus não dá tré gua. No
país de 210 mi lhões de ha bi tan tes, há
um to tal de 47.748 mor tos e 978.142
ca sos po si ti vos, sen do o se gun do
mais afe ta do pe lo ví rus de pois dos Es- 

ta dos Uni dos.

A Chi na, que já ha via re cu pe ra do
al gu ma nor ma li da de e on de o ví rus
pa re cia es tar con tro la do, te me um
no vo sur to da do en ça ca so a pan de- 
mia con ti nue a avan çar na Amé ri ca.

As au to ri da des in for ma ram ho je
so bre 25 no vos ca sos em Pe quim, o
que au men ta pa ra 183 os ca sos nes sa
ca pi tal de 21 mi lhões de ha bi tan tes.

Es se no vo sur to for çou o go ver no
co mu nis ta a im por o con fi na men to
em vá ri os bair ros e a fa zer tes tes de di- 
ag nós ti co em mi lha res de ha bi tan tes.

“É pos sí vel que o ví rus que re cen te- 
men te ge rou uma epi de mia em Pe- 
quim te nha vi a ja do de Wuhan pa ra a
Eu ro pa e ago ra re tor na do à Chi na”,
es ti ma Ben Co wling, pro fes sor do
Cen tro de Saú de Pú bli ca da Uni ver si- 
da de de Hong Kong.

Ou tro da do ci en tí fi co, des ta vez da
Itá lia, re ve lou ho je que o no vo co ro- 
na ví rus já es ta va nas águas re si du ais
de Mi lão e Tu rim (nor te) em de zem- 
bro pas sa do, dois me ses an tes do pri- 
mei ro pa ci en te de CO VID-19 ser re- 

gis tra do ofi ci al men te.
Na Eu ro pa, con ti nen te mais cas ti-

ga do pe la pan de mia com mais de
190.000 mor tes, os 27 lí de res da União
Eu ro peia (UE) che ga ram a um acor do
nes ta sex ta pa ra uma no va reu nião em
ju lho, a fim de ten tar su pe rar su as di- 
fe ren ças so bre um pla no bi li o ná rio
con tra a pro fun da re ces são cau sa da
pe la pan de mia, di an te de ape los pa ra
ajam ra pi da men te.

Es ta dos Uni dos, país mais afe ta do
pe la pan de mia com cer ca de 120.000
mor tos, re gis trou 687 óbi tos nas úl ti- 
mas 24 ho ras, oi ta vo dia con se cu ti vo
com um sal do diá rio in fe ri or a mil.

O con sul tor mé di co da Ca sa Bran- 
ca, Anthony Fau ci, afir mou em en tre- 
vis ta à AFP que não é ne ces sá rio or de- 
nar mais fe cha men tos ge ne ra li za dos
nos EUA, mas que a ges tão de ve rá ter
uma abor da gem lo cal.

No en tan to, ape sar dos da dos ani- 
ma do res, o país re gis tra um au men to
de ca sos em cer ca de vin te es ta dos e o
fo co da epi de mia se des lo cou de No va
York e do nor des te pa ra o sul e o oes te.

Por que os obe sos es tão no gru po de ris co Co vid-19?

ESPECIALISTA

A relação entre
obesidade e covid-19

NO BRASIL, A CADA CINCO PESSOAS , UMA É OBESA

BLOG - OBESIDADE E COVID-19

No Bra sil, uma a ca da cin co pes so as são obe sas – 20%
dos bra si lei ros adul tos e qua se 13% das cri an ças. O pro- 
ble ma tor na-se mais pre o cu pan te ago ra, já que pes so as
obe sas es tão no gru po de ris co do no vo co ro na ví rus

Des de o iní cio da pan de mia da Co vid 19, o Mi nis té rio
da Saú de vem aler ta do que a obe si da de de ve ser con si- 
de ra da fa tor de ris co, in clu si ve pa ra jo vens e pes so as
abai xo de 60 anos. Se gun do o ór gão, 57% dos mor tos
abai xo da ida de de ris co (60 anos) ti nham ex ces so de pe- 
so.

Con si de ran do a al ta in ci dên cia do pro ble ma, os nú- 
me ros pre o cu pam os es pe ci a lis tas pa ra um pos sí vel au- 
men to de in fec ta dos e óbi tos de vi do à obe si da de. Em
uma en tre vis ta re cen te, o pre si den te da So ci e da de Bra- 
si lei ra de En do cri no lo gia e Me ta bo lo dia, Adau to Ver si a- 
ni, afir mou que 20% dos bra si lei ros são obe sos, 55% es- 
tão aci ma do pe so e, des ses, 21% são mu lhe res.

Uma pes qui sa di vul ga da em abril pe la Im pe ri al Col le- 
ge, de Lon dres, apon ta que pes so as obe sas têm me nos
chan ces de so bre vi ver aos di ag nós ti cos gra ves da Co vid-
19. No es tu do, pes so as com IMC aci ma de 30 cor res pon- 
dem a mai o ria das mor tes em hos pi tais do Rei no Uni do.
Pa ra os pes qui sa do res, as mor tes po dem es tar li ga das à
ca pa ci da de re du zi da da fun ção pul mo nar e de in fla ma- 
ções no te ci do adi po so.

A es pe ci a lis ta em obe si da de adul ta e in fan til e foun- 
der do Gru po 5S, Edi va na Pol tro ni e ri, ex pli ca por que a
obe si da de po de ser um fa ci li ta dor pa ra o ví rus. “A obe si- 
da de re duz as ações an ti-in fla ma tó ri as do or ga nis mo e,
con se quen te men te, com pro me te a efi ci ên cia do sis te- 
ma imu no ló gi co da pes soa, dei xan do-a mais vul ne rá vel
ao ví rus. Sem con tar que a obe si da de le va a ou tros pro- 
ble mas de saú de, co mo di a be tes, hi po ti re oi dis mo e
pres são al ta, do en ças que tam bém es tão as so ci a das a
es ta vul ne ra bi li da de”, ex pli ca.

ELETIVAS

Mais de 3 milhões de
cirurgias são canceladas

CIRURGIAS ELETIVAS FORAM CANCELADAS NO BRASIL

Se gun do um es tu do re cém pu bli ca do na re vis ta Bri- 
tish Jour nal of Surgery a pan de mia do co ro na ví rus foi
res pon sá vel pe lo can ce la men to ou adi a men to de mais
de 28 mi lhões de ci rur gi as em to do o Mun do. Es sa pes- 
qui sa foi co or de na da por pes qui sa do res da Uni ver si da- 
de de Bir mingham (Rei no Uni do) e con tou com a co la- 
bo ra ção de ci rur giões de 71 paí ses. A aná li se es ta tís ti ca
le vou em con ta a sus pen são das ci rur gi as ele ti vas por
um pe río do má xi mo de 12 se ma nas des de a in ter rup ção
de vi do a pan de mia.

O Bra sil é o ter cei ro país do mun do com mais can ce- 
la men to, to ta li zan do qua se 3 mi lhões de ci rur gi as ele ti- 
vas. Des se to tal 90,5% cor res pon dem a do en ças be nig- 
nas, 7,7% a ci rur gi as on co ló gi cas e 1,8% a ope ra ções
obs té tri cas.

No cen tro des te ce ná rio es tá o pa ci en te que aguar da
sem pers pec ti va a re so lu ção do seu pro ble ma de saú de,
cor ren do o ris co de agra var sua con di ção e pi o rar sua
qua li da de de vi da en quan to as ci rur gi as não vol tam a
nor ma li da de. Nos ca sos mais ur gen tes, nos pa ci en tes
on co ló gi cos, por exem plo, es se atra so po de tra zer pro- 
ble mas ain da mai o res, co mo a per da da ja ne la te ra pêu- 
ti ca e até mes mo o óbi to.

Ane el Anhan gue ra, ci rur gião e pro fes sor da Uni ver si- 
da de de Bir mingham, afir ma que a pa ra li sa ção era ne- 
ces sá ria e ocor reu pa ra di mi nuir o ris co de ex po si ção
dos pa ci en tes ao COVID19 du ran te sua in ter na ção, bem
co mo am pli ar a dis po ni bi li da de de lei tos e oti mi zar a as- 
sis tên cia aos pa ci en tes in fec ta dos pe lo no vo co ro na ví- 
rus.

Mas pas sa do o mo men to crí ti co, que po de ser vis to
com a di mi nui ção nas in ter na ções por co ro na ví rus, me- 
nor ocu pa ção dos lei tos de UTI e que da no nú me ro de
óbi tos, acre di ta mos que é pre ci so nos pre pa rar mos pa ra
a re to ma da das ci rur gi as ele ti vas.

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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CEL SO BRAN DÃO
Pro du tor Cul tu ral - Mes tran do em Cul -
tu ra e So ci e da de -UF MA

EDITORIAL

Por uma mancha a menos
Su jei ra é coi sa fá cil de lim par. Bas- 

tam al guns ape tre chos, água e sa bão,
e lo go se tem um am bi en te lim po ou- 
tra vez. Su jei ra não é man cha. E pa ra a
mai o ria das man chas, não há lim pe za
ou subs tân cia que dê jei to, elas con ti- 
nu a rão por lá. A vi da de um ser hu ma- 
no tem inú me ras su jei ras diá ri as, bem
fá ceis de eli mi nar: pen sa men tos se- 
cre tos, de se jos ocul tos, pa la vras ati ra- 
das no im pul so de uma emo ção, des- 
li zes pro fis si o nais.

 O pro ble ma é quan do uma su jei ra
sim ples co mo es sas cau sam uma
man cha di fí cil de re mo ver. Aqui, a su- 
jei ra po de ser tra du zi da co mo a pres sa
da po lí cia em ex por o su pos to cul pa- 
do de um cri me cho can te. Já a man- 
cha se ria o pró prio de sen ro lar da in- 
ves ti ga ção po li ci al, que aca bou le van- 
do à “con de na ção so ci al” o jo vem
Ayrton Cam pos Pes ta na  equi vo ca da- 
men te apon ta do co mo o prin ci pal
sus pei to do ho mi cí dio que vi ti mou,
na úl ti ma ter ça-fei ra (16), o pu bli ci tá- 
rio Di o go Adri a no Cos ta Cam pos (41,
mor to com um dis pa ro de re vól ver
após uma dis cus são no trân si to, em
São Luís.

Em tem pos de re des so ci ais, bas ta
um no me em uma mão, que lo go a
ou tra já aces sa fo tos e re vi ra a vi da de
quem quer que se ja. Na mes ma tar de
da trá gi ca mor te do pu bli ci tá rio, uma
úni ca – e frá gil – evi dên cia le vou a Po- 
lí cia Ci vil a con si de rar Ayrton Pes ta na
sus pei to. Mes mo sem re sul ta do de
pe rí cia no au to mó vel su pos ta men te
usa do por Ayrton, o jo vem te ve a pri- 
são pre ven ti va de cre ta da e foi en ca- 
mi nha do ao Com ple xo Pe ni ten ciá rio
de Pe dri nhas.

Em pou cas ho ras, ele e a fa mí lia es- 
ta vam com a ima gem na ca be ça e o
no me na bo ca da po pu la ção lu do vi- 
cen se, re vol ta da com o cri me. O pai

in sis tia que o fi lho era ino cen te, as se- 
gu ra va que a pla ca do car ro vis to nas
câ me ras ha via si do clo na da, mas o es- 
tra go já es ta va fei to. “O pai es tá ten- 
tan do pro te ger o fi lho” fo ram as pa la- 
vras do ex pe ri en te de le ga do Wang
Chao Jen, rá pi do e se gu ro na res pos ta
da in ves ti ga ção, cer ta men te pres si o- 
na do pe lo an seio po pu lar e, não ra ro,
pe las li ga ções fa mi li a res da ví ti ma:
Di o go Adri a no era so bri nho do ex-
pre si den te da Re pú bli ca, o ma ra- 
nhen se Jo sé Sarney.

Sim, o pai ten ta va pro te ger o fi lho,
por que é exa ta men te o que um pai
faz, em es pe ci al, quan do tem cer te za
do áli bi que o ino cen ta: Ayrton es ta no
lo cal de tra ba lho no bair ro da Cam- 
boa. O car ro da fa mí lia, que tem ca- 
rac te rís ti cas se me lhan tes às do veí cu- 
lo usa do no cri me, ja mais saiu da por- 
ta do es ta be le ci men to on de ele tra ba- 
lha va, no mo men to em que Adri a no
le va va um ti ro fa tal. Mas is so tu do a
po lí cia só des co briu de pois de dois di- 
as de lu ta in can sá vel da que le pai pro- 
te tor, que per cor reu es ta be le ci men- 
tos vi zi nhos à pró pria ca sa pa ra en- 
con trar evi dên ci as que pu des sem
com pro var a ino cên cia do fi lho.

De pois, mais uma pro va – des ta
vez, ca bal – aca bou ti ran do Ayrton da
ca deia: a pe rí cia fei ta pe lo Ins ti tu to de
Cri mi na lís ti ca (Icrim) não en con trou
ves tí gi os de pól vo ra no veí cu lo da fa- 
mí lia de Ayrton. De re pen te, em vez de
Wang Chao Jen, foi o de le ga do Ge or ge
Mar ques, res pon sá vel pe la Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os da Ca pi tal
(SHPP), que pas sou a fa lar com a im- 
pren sa. O que hou ve in ter na men te
não se sa be ain da; a Se cre ta ria de Se- 
gu ran ça Pú bli ca ape nas li mi tou-se a
di zer que as in ves ti ga ções te ri am con- 

ti nui da de pa ra lo go se en con trar o
ver da dei ro as sas si no. Quan do fi nal- 
men te saiu do pre sí dio, on de fi cou
por cer ca de 48 ho ras, Ayrton foi re ce- 
bi do com fes ta do la do de fo ra.

Os mes mos pa ren tes e ami gos que
fi ze ram vi gí lia na por ta da SHPP tam- 
bém o aguar da vam emo ci o na dos em
Pe dri nhas. Em meio a to do aque le
mis to de sen ti men tos, o iso la men to
so ci al pa ra con ter o con tá gio do co ro- 
na ví rus deu lu gar a abra ços ca lo ro sos,
per me a dos pe las in con fun dí veis sen- 
sa ções de alí vio e li ber da de.  Se, por
um la do, Ayrton Pes ta na e a fa mí lia
ago ra des can sam, por ou tro, fi cam
tam bém sen ti men tos di fí ceis de es- 
que cer: má goa, me do, tris te za di an te
do que foi vi vi do, an gús tia. Não é de se
es pan tar que nem o ino cen te Ayrton,
nem o pai, nem nin guém que o ama
ago ra pre fi ra o si lên cio. Com pre en de- 
mos e res pei ta mos.

Nós, de O Im par ci al, im buí dos na
mis são de bem in for mar a po pu la ção
bra si lei ra, es pe ci al men te a ma ra- 
nhen se, acom pa nha mos as in ves ti ga- 
ções e no ti ci a mos ca da pas so da do
pe los in ves ti ga do res. Di an te da re vi- 
ra vol ta do ca so, com a ino cên cia in- 
con tes tá vel de Ayrton, to ma mos a ati- 
tu de que pen sa mos ser uma obri ga- 
ção de to dos aque les que fa zem jor na- 
lis mo com se ri e da de e sem sen sa ci o-
na lis mos: re ti ra mos do ar to das as pu-
bli ca ções an te ri o res, que, ba se a das
nas in for ma ções po li ci ais, apon ta vam
um jo vem ino cen te co mo sus pei to de
um cri me ter rí vel. “Por uma man cha a
me nos” é is to! Não se po de var rer su- 
jei ras pa ra de bai xo do ta pe te. É pre ci- 
so agir com res pon sa bi li da de e com-
pro mis so com a ver da de. De nos sa
par te, com es sa man cha Ayrton Pes ta- 
na não con vi ve rá.

Parece até que so existe o Boi da Maioba 

A vi bra ção dos pan dei rões, os mo- 
vi men tos sin cro ni za dos das ín di as,
dos ca bo clos de pe na, dos ra ja dos, do
mi o lo do boi, do céu es tre la do, o som
agu do das ma tra cas que to cam co ra- 
ções, per pe tu an do ge ra ções há mais
de 100 anos.

Mai o ba de tan tas his tó ri as, de Jo sés
e Ma ri as, que fa zem des sa brin ca dei ra
o sus ten to de su as al mas dan do sen ti- 
do a su as vi das, ele van do au to es ti- 
mas, fa zen do nas cer jar gões, dig nos
de ser apre ci a dos e ins pi rar po e tas e
gran des pro fis si o nais da co mu ni ca- 
ção. E Lá vai Mai o ba, Mai o ba do Po vo,
Mai o ba Que ri da, Mai o ba de no vo,
por que Mai o ba é Mai o ba, Mai o ba não
cai no Chão, Mai o ba é NA ÇÃO.

Pa ra ce le brar a imen si dão do boi da
Mai o ba, nes te sá ba do (20), às 20h, no
ca nal do Youtube do Boi da Mai o ba. A
Na ção Mai o bei ra vai se reu nir, des sa
vez vir tu al men te, por meio da li ve, ca- 
da um na sua ca sa, mas que de mo do
al gum mu da a pai xão e cren ça des se
po vo que du ran te anos vem, com
mui ta sen si bi li da de e ri que za cul tu- 
ral, sen do fa mí lia e le van do a cul tu ra

do Ma ra nhão pa ra o mun do. 
Além da apre sen ta ção do mai or boi

do Ma ra nhão, co mo di zia o sau do so
Oswal do Meu Rei, Man dou Le gal, te- 
re mos um elen co es tre lá ti co co mo
par ti ci pa ção es pe ci al: Ze ca Ba lei ro,
Boi de Axi xá, Cé sar Nas ci men to e a in- 
flu en ci a do ra di gi tal e ma dri nha do
Boi da Mai o ba: Thaynara OG.

Em um ce ná rio to tal men te atí pi co,
o Boi da Mai o ba se apre sen ta co mo al- 
go além da brin ca dei ra fes ti va e re li gi- 
o sa que, só por aí, já se faz imen sa,
mas aqui ela faz mais, tra zen do pa ra
den tro da li ve to da sua for ça, to da a
Na ção Mai o bei ra, fa mí li as, ami gos,
vi zi nhos e sim pa ti zan tes. 

É bo ni to de se ver, é mais quem diz:
“va mos in te rar, eu dou a cer ve ja, tu
com pras as co mi di nhas? E o Te lão?
Va mos co lo car um te lão, li gar o som
bem al to, va mos cur tir nos sa Mai o ba,
vai ser mas sa ó.” E pa ra dar mais sen- 
ti do a to da es sa re la ção de pai xão dos
mai o bei ros, a di re ção fez uma lin da
cam pa nha du ran te a úl ti ma se ma na,
re ce beu atra vés de men sa gens, fo tos
(se rão exi bi das na li ve) en vi a das de
to dos os can tos do Ma ra nhão, do Bra- 
sil e do mun do. Es sa foi uma for ma
sin ge la em que a di re to ria en con trou
pa ra apro xi mar a Na ção da sua li ve.

Ju ni nho da Mai o ba em

uma lin da to a da

ex pres sou bem o que

re pre sen ta o ge nuí no

sen ti men to do que é ser

Mai o ba, e me ins pi rou a

fa zer es se tex to e deu

tí tu lo a ele. 

É as sim: “To do dia eu sou Mai o ba, o
ano in tei ro eu sou mai o bei ro, aqui eu
me sin to bem por que tem coi sas que
só a Mai o ba tem, tem um po vo hos pi- 
ta lei ro, um lin do ter rei ro e uma ca pe la
de São João, tem um boi top de li nha
que agi ta a mul ti dão, quan do des ce
pa ra a ci da de faz aque le ar ras tão, pa- 
re ce até, que só exis te Boi da Mai o ba
no Ma ra nhão”

FE LI PE CA MA RÃO
Pro fes sor, Se cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção  Mem bro da
Aca de mia Lu do vi cen se de Le tras e Só cio do Ins ti tu to His tó -
ri co e Ge o grá fi co do Ma ra nhão

O re gres so aos
am bi en tes es co la res

Nas úl ti mas se ma nas, acom pa nha mos o re gres so de es tu dan- 
tes às es co las em di fe ren tes par tes do mun do: Áfri ca do Sul, Fran- 
ça, Di na mar ca, Chi na, Por tu gal, Aus trá lia, Co reia do Sul, Fin lân- 
dia, Is ra el, No ru e ga e No va Ze lân dia, só pa ra ci tar al guns. Em to- 
dos, fo ram ado ta dos pro to co los rí gi dos, or ga ni za ção de es pa ços e
es tra té gi as co mo: dis tan ci a men to en tre as ca dei ras na sa la de au- 
la, o uso obri ga tó rio de más ca ras, la va gem das mãos a ca da ho ra,
au las com ho rá ri os re du zi dos, ro dí zio de alu nos e fun ci o ná ri os,
au las em am bi en tes ex ter nos, me di ção de tem pe ra tu ra, pas sa- 
gem por ca bi nes de de sin fec ção, en tre ou tras me di das. En tre tan- 
to, em to das es sas ex pe ri ên ci as, mes mos nos lu ga res on de a fa se
mais crí ti ca da pan de mia e in di ca do res epi de mi o ló gi cos apon ta- 
ram pa ra a re to ma da e fle xi bi li za ção do iso la men to so ci al, o que
mais nos cha ma a aten ção é o re ceio da co mu ni da de es co lar, dos
pais, pro fes so res e fun ci o ná ri os com a se gu ran ça, nes te mo men to
que, efe ti va men te, re quer de nós pla ne ja men to e par cimô nia,
uma vez que, além dos de sa fi os sa ni tá ri os, te mos ques tões emo ci- 
o nais e psi co ló gi cas a se rem tra ba lha das nos am bi en tes edu ca ti- 
vos. Em to da a his tó ria da hu ma ni da de, nun ca se te ve tan ta pes- 
qui sa e exer cí cio da ci ên cia, de bru ça dos so bre o es tu do pa ra com- 
ba ter um ví rus ain da des co nhe ci do pe lo mun do. No cam po da
edu ca ção, des ta co o tra ba lho pri mo ro so do Cen tro de Ex ce lên cia
e Ino va ção em Po lí ti cas Edu ca ci o nais (CEI PE/FGV) que, em ar ti- 
cu la ção com or ga nis mos in ter na ci o nais, vem dis po ni bi li zan do
ma te ri ais di ver sos que têm ser vi do pa ra fun da men tar o pla no de
re a ber tu ra das es co las que es ta mos cons truin do pa ra o Ma ra- 
nhão. É cla ro que não po de mos apli car, em nos sa re de de en si no,
o mo de lo chi nês ou di na marquês de re a ber tu ra das es co las, por
exem plo, fa ce às par ti cu la ri da des re gi o nais e di ver si da des de um
es ta do ex ten so, ter ri to ri al men te e plu ral, as pec tos que pre ci sam
ser res pei ta dos e con si de ra dos, em se tra tan do do Ma ra nhão. No- 
ta da men te, co mo ór gão res pon sá vel pe la ofer ta do En si no Mé dio
e for mu la dor de po lí ti cas pú bli cas edu ca ci o nais, te mos es tu dan- 
tes em fa se pre pa ra tó ria pa ra ad mis são no En si no Su pe ri or, po- 
rém o prin ci pal ob je ti vo, ago ra, não é o con teú do e, sim, a vi da, a
saú de e o bem-es tar de to dos, mas sa li en to que não po de mos per- 
der de vis ta nos sa mis são de edu car e as se gu rar a apren di za gem
dos es tu dan tes.

Des de que as au las pre sen ci ais fo ram sus pen sas, em mar ço,
ini ci a mos uma sé rie de de ba tes com di fe ren tes en ti da des re pre- 
sen ta ti vas, ór gãos co le gi a dos, lí de res edu ca ci o nais de to das as re- 
des pú bli cas e pri va da, no in tui to de cons truir mos es tra té gi as
con jun tas, res pei tan do a au to no mia de ca da um, no sen ti do de
mi ti gar e, ao mes mo tem po, en fren tar os im pac tos na edu ca ção,
ge ra dos pe la pan de mia. É por is so que a ges tão edu ca ci o nal di a ló- 
gi ca se gue mais for te, em nos so Es ta do, nes te mo men to, com uma
sé rie de es cu tas diá ri as, en vol ven do o Mi nis té rio Pú bli co, Sin di ca- 
to do Tra ba lha do res em Edu ca ção, Con se lhos, Fó rum Es ta du al de
Edu ca ção, re pre sen tan tes das re des de en si no e au to ri da des sa ni- 
tá ri as e da saú de, que es tão re sul tan do – sem ge run dis mo, mas em
prá ti ca – na ela bo ra ção de três pro to co los pri mor di ais: sa ni tá rio,
pe da gó gi co e ope ra ci o nal, pa ra ado ção, nos am bi en tes edu ca ti- 
vos, in cluin do a cri a ção da Co mis são de Pre ven ção de Agra vos,
em to das as ins ti tui ções de en si no, que de ve rá ser com pos ta por
mem bros das co mu ni da des es co la res e de saú de lo cais, com fo co
no mo ni to ra men to e exe cu ção des ses pro to co los ins ti tuí dos.

Co mo cris tão e ávi do lei tor da Bí blia, sei que bus car e aca tar
con se lhos são ar mas pa ra ven cer uma guer ra, con for me des ta ca o
pro vér bio 24.6: “Por que com con se lhos pru den tes tu po des fa zer
a guer ra; e há vi tó ria na mul ti dão de con se lhei ros.” É por is so que
o go ver no Flá vio Di no tem to ma do de ci sões a par tir de ava li a ções
pe rió di cas, ba se a das em evi dên ci as ci en tí fi cas e con se lhos das
au to ri da des sa ni tá ri as, com bom sen so, cons ci ên cia e se gu ran ça.

Mes mo sem da ta de fi ni da pa ra a re to ma da das au las pre sen ci- 
ais nas es co las, é in di ca ti vo que vol te mos no iní cio do se gun do se- 
mes tre e, por tan to, o Ma ra nhão se gue na cons tru ção de seu pla- 
ne ja men to, pen san do em vi das, em um re co me ço aco lhe dor e de
so li da ri e da de, as pec tos que são ati nen tes à fun ção so ci al do es pa- 
ço es co lar. Co mo edu ca do res, é ho ra de unir mos for ças, sem pes- 
si mis mo, mas de for ma com ba ti va e com fé, pen san do em um re- 
gres so que pre ser ve a vi da e que ca da um de nós exer ça sua mis- 
são, cons ti tuí da de res pon sa bi li da de so ci al e re fe rên cia pa ra nos- 
sos es tu dan tes. A pan de mia vai pas sar, mas dei xa rá pa ra a so ci e- 
da de, pa ra o ser hu ma no e pa ra a edu ca ção, em es pe ci al, um le ga- 
do de res sig ni fi ca ção da es co la, co mo um am bi en te de so li da ri e- 
da de, sem dei xar nin guém pa ra trás, pe lo con trá rio, que se ja ca da
vez mais de in clu são e de va lo ri za ção da dig ni da de hu ma na. E
que, as sim, olhe mos pa ra o nos so re gres so!

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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JOÃO GON SA LO DE MOU RA
Dou tor em Eco no mia - Pro fes sor As so ci -
a do do De par ta men to de Eco no mia da
UF MA (jgmoura1964@yahoo.com.br)

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

Responsabilidade fiscal em tempos de pandemia

Já se pas sa ram du as dé ca das des de
a en tra da em vi gor da Lei Com ple- 
men tar n° 101/2000, co nhe ci da co mo
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LRF).
Es te even to his tó ri co de ve ser sem pre
lem bra do co mo um gran de di vi sor de
águas na ges tão pú bli ca bra si lei ra,
pois, além de ter si do de ci si vo pa ra es- 
ta bi li za ção ma cro e conô mi ca da épo- 
ca, até en tão, pre do mi na va no país
uma es pé cie de des con tro le e ino pe- 
rân cia dos me ca nis mos de po lí ti ca
fis cal.

No ano an te ri or da edi ção da LRF,
1999, o Bra sil ha via es ti pu la do a sua
pri mei ra me ta ofi ci al de re sul ta do pri- 
má rio: um su pe rá vit da or dem de
3,1% do PIB. Na ver da de, cin co anos
an tes da vi gên cia da LRF, quan do foi
edi ta da a Lei Com ple men tar n°
82/1995 (“Lei Ca ma ta”), o país já vi- 
nha im pon do li mi tes às des pe sas com
o fun ci o na lis mo pú bli co, que re pre- 
sen ta ain da ho je uma das mais ex- 
pres si vas ru bri cas de gas tos do se tor
pú bli co, prin ci pal men te pa ra es ta dos
e mu ni cí pi os. Ou se ja, a Lei de Res- 
pon sa bi li da de Fis cal po de ser vis ta
co mo um mar co le gal con ce bi do pa ra
con so li dar um con jun to de ini ci a ti vas
de na tu re za fis cal que o país já vi nha
co lo can do em prá ti ca pau la ti na men- 
te, ano após ano.

Um dos as pec tos mais im por tan tes
a se rem des ta ca dos no bo jo da LRF, é
que a mes ma pro por ci o nou à so ci e- 
da de a opor tu ni da de de mi grar pa ra
um ní vel mais ele va do de qua li da de
no que diz res pei to ao con tro le da ges- 
tão do or ça men to pú bli co e, con se- 
quen te men te, so bre a po lí ti ca fis cal
do país. Is to se tor nou pos sí vel no mo- 
men to em que a mes ma exi biu re gras

or ça men tá ri as, que pos si bi li ta ram
aos ci da dãos a opor tu ni da de de olhar
mais fi xa men te pa ra es sas nor mas.
Es ses no vos man da men tos apon ta- 
vam pa ra três ca te go ri as de re gras dis- 
tin tas: nu mé ri cas, de pro ce di men to e
de trans pa rên cia.

Tu do is to fun ci o nou co mo um ele- 
men to fa ci li ta dor de um mai or con- 
tro le da ges tão pú bli ca e pre ven ção de
ano ma li as que pre ju di cam so bre ma- 
nei ra a so ci e da de, co mo é o ca so do
en di vi da men to pú bli co ex ces si vo, má
alo ca ção dos re cur sos go ver na men- 
tais, exa cer ba ção das des pe sas pú bli- 
cas em ano elei to ral, den tre ou tras. 

No en tan to co mo não po de ri am
fal tar os efei tos co la te rais, vez por ou- 
tra apa re cem os ca sos de ges to res que
ten tam lu di bri ar os ór gãos de fis ca li- 
za ção e a pró pria so ci e da de com ar ti- 
fí ci os que, com o pas sar dos anos, fi- 
ca ram co nhe ci dos co mo “con ta bi li- 
da de cri a ti va” ou “pe da la das fis cais”.
En tre be ne fí ci os e ma le fí ci os emer gi- 
dos pe lo dis ci pli na men to do ma ne jo
or ça men tá rio, a ver da de é que o se tor
pú bli co bra si lei ro evo luiu nas úl ti mas
dé ca das pa ra um ní vel mais ele va do
de pro ce di men tos, de sem pe nho,
trans pa rên cia, acom pa nha men to e
con tro le das con tas pú bli cas, ge ran do
mes mo ex ter na li da des po si ti vas pa ra
a exe cu ção da po lí ti ca mo ne tá ria.

Ao lon go das úl ti mas du as dé ca das,
aper fei ço a men tos sis te má ti cos no ar- 
ca bou ço fis cal do país, co mo o Te to de
Gas tos (2016) e a Re for ma da Pre vi- 
dên cia (2019), ter mi na ram por exi gir
da so ci e da de bra si lei ra uma co ta de
sa cri fí cio con si de ra vel men te ele va da.
Des te mo do, con vém ques ti o nar: com
a ex pan são abrup ta do gas to pú bli co
(es sen ci al) em de cor rên cia da pan de- 
mia em cur so, o es for ço de du as dé ca- 
das no sen ti do de as se gu rar o equi lí- 
brio or ça men tá rio no Bra sil foi de fi ni- 

ti va men te jo ga do por ter ra? Ha ve rá
pos si bi li da de de uma re to ma da ime- 
di a ta das re gras nu mé ri cas, de pro ce- 
di men to e de trans pa rên cia lo go que a
atu al pan de mia atin gir o seu epí lo go?

Co mo mui to pou co se co nhe ce até
ago ra so bre a tra je tó ria do sur to e as
su as con sequên ci as pa ra a ati vi da de
econô mi ca, sa be-se ain da me nos a
res pei to do im pac to fis cal que o mes- 
mo cau sa rá até que ocor ra o seu de-
sen la ce fi nal. Por tan to, sen do es te o
ce ná rio, a me lhor al ter na ti va é su ge rir
aos ges to res uma ro ta de ex pan são fis-
cal que pri vi le gie um pa drão de gas tos
tran si tó ri os e que não com pro me ta
per ma nen te men te o erá rio pe la as- 
sun ção de des pe sas de ca rá ter per pé- 
tuo. Es te úl ti mo ca so foi exa ta men te o
er ro co me ti do pe la ges tão pú bli ca
bra si lei ra no pe río do que se su ce deu à
cri se de 2009, quan do o ex pan si o nis- 
mo fis cal tam bém se apre sen ta va co-
mo um pro ce di men to ne ces sá rio e
opor tu no, mas a con fi gu ra ção das
des pe sas as su mi das não pre zou pe la
tran si to ri e da de.

No con tex to atu al, di an te da di- 
men são do pro ble ma en fren ta do, que
é in fi ni ta men te mais gra ve do que
aque le de 2009, se tor na ain da mais
sa lu tar a ob ser vân cia do pre cei to de
que a ex pan são da des pe sa pú bli ca
de ve ter ca rá ter tran si tó rio, mes mo
di an te do fa to de não sa ber mos quão
ex ten so se rá o pe río do de du ra ção do
co lap so. A de ci são de ofe re cer re cur- 
sos di re ta men te aos in di ví du os, por
um pe río do pre vi a men te acor da do,
pa re ce aten der bem ao prin cí pio su-
ge ri do, pre ser van do, no lon go pra zo,
as con quis tas fis cais al can ça das. O
mes mo po de ser di to pa ra adi a men- 
tos tem po rá ri os de tri bu tos e de mais
ini ci a ti vas do gê ne ro. Ou se ja, man ti- 
do o cur so atu al, a ten dên cia é op tar
por um não co mo res pos ta às in da ga- 
ções aci ma ex ter na das.

DEMOCRACIA

Es ta é a úni ca pa la vra

que de ve gui ar a na ção

ru mo a um ho ri zon te de

de sen vol vi men to e bem

es tar.

 A or dem e o pro gres so, es tam pa- 
dos na ban dei ra na ci o nal, par tem de
uma ação con jun ta, har mo ni o sa, en- 
vol ven do po de res cons ti tuí dos, en ti- 
da des re pre sen ta ti vas e so ci e da de.

As ce nas vis tas re cen te men te além
de es ta pa fúr di as, re pre sen tam um
sen ti men to que de ve ser abo mi na do,
de fi ni ti va men te. Não fa lo aqui de não
acei tar as crí ti cas, as opi niões, a li ber- 
da de de pen sa men to e ex pres são. Não
se tra ta dis so, ab so lu ta men te. Por es- 
sên cia, o com por ta men to acrí ti co não
se co a du na com os prin cí pi os da de- 
mo cra cia, cu jo em ba te de idei as es tá
na es sên cia.

No en tan to, as li ber da des in di vi du- 
ais de vem es tar ba li za das em con du- 
tas cris ta li za das, pre vis tas  na Cons ti- 
tui ção Fe de ral. Não se po de rou bar,
ma tar, ca lu ni ar, in ju ri ar e  di fa mar, em
no me da li ber da de de agir ou pen sar.
Não exis te res guar do le gal pa ra tais
com por ta men tos, im pli can do em
uma prá ti ca ilí ci ta. As prá ti cas in di vi- 
du ais, ain da que or ga ni za das em gru- 
pos, de vem es tar à luz das nor mas ins- 
ti tuí das, não en con tran do con so nân- 
cia com a sim ples von ta de de agir mo- 
ti va do por in te res ses egoís ti cos e es- 
cu sos, em de tri men to da co le ti vi da de.

Os aten ta dos que vem sen do pra ti- 
ca dos sis te ma ti ca men te con tra as
ins ti tui ções ou os seus re pre sen tan tes
não po dem ser to le ra dos. E não se tra- 

ta, aqui, de que rer com ba ter o mal
com o mal, mas de apli car o an tí do to
le gal pa ra ca da ca so e afron ta aos pre- 
cei tos mo rais que ali cer çam as ins ti- 
tui ções se cu la res cons ti tuí das.

Não im por ta a for ma de in ves ti du- 
ra no car go, se ele ti va ou pe la via da
pro gres são na car rei ra, após con cur- 
so. Ou ain da nos ca sos de for ma ção e
no tá vel sa ber ju rí di co, co mo é o ca so
do cha ma do quin to cons ti tu ci o nal. As
ins ti tui ções têm seus ri tos cons truí- 
dos sob o pi lar da de mo cra cia.

Pro fe rir ma ni fes ta ções con tra es ses
re pre sen tan tes, em ra zão do exer cí cio
le gal de su as fun ções, não é uma ati- 
tu de ade qua da den tro de um sta tus
quo que se pos sa en ten der de mo crá- 
ti co.

Atos en de re ça dos a agen tes pú bli- 
cos, es pe ci al men te aque les vis tos re- 
cen te men te con tra mi nis tros do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral, im buí dos de
ame a ças con cre tas que des ti lam ódio
e in to le rân cia, são ra sos de qual quer
ar gu men ta ção ra ci o nal. Por mui to ul- 
tra pas sa ram a li nha que se pa ra a crí ti- 
ca que cons trói de um com por ta men- 
to des tru ti vo.

Co mo se não bas tas se ab sur do que
apre sen ta o te or des sas ma ni fes ta- 
ções, é ain da mais de sa bo na dor cons- 
ta tar que as mes mas acon te cem re gu- 
lar men te no au ge da mai or cri se sa ni- 
tá ria mun di al e que tem de mons tra do
um efei to de vas ta dor no Bra sil. As sis- 
ti mos es tu pe fa tos a pas se a tas, ma ni- 
fes ta ções e aglo me ra ções. Em meio a
es se fal so ato de de mo cra cia em fa vor
de uma fi gu ra po lí ti ca, fai xas e ban- 
dei ras são er gui das com pa la vras que
não se ali nham com nos so sis te ma
de mo crá ti co, con fi gu ran do-se ex- 
pres sa men te in cons ti tu ci o nal.

Não se po de que rer o fe cha men to
de ins ti tui ções ga ran ti do ras da es ta bi- 
li da de so ci al, co mo o Con gres so ou o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, sob qual- 
quer ar gu men to. Tal co mo se con fi gu- 
ra co mo ab sur da a mu dan ça do re gi- 
me po lí ti co re pre sen ta ti vo, o que já
se ria um re tro ces so em nos so pro ces- 
so de mo crá ti co. Mui tos da que les que
ali es ta vam ca mi nhan do se quer têm

cons ci ên cia da qui lo que de fen dem.
Não pos so con ce ber co mo nor mal um
ci da dão, com to das as su as li ber da des
as se gu ra das, gri tar “pa la vras de
(des)or dem” pa ra vol ta da di ta du ra,
do re gi me mi li tar ou do po si ci o na- 
men to do Po der Exe cu ti vo ab so lu to
so bre os de mais. 

Fa ço um con vi te a qual quer um de- 
les a fa zer uma bre ve pes qui sa acer ca
do re gi me de go ver no vi vi do no país
de 1964 a 1985. Lá, con se gui rá um far- 
to acer vo com acon te ci men tos que
mar cam o mais som brio ca pí tu lo de
nos sa his tó ria. Exe cu ções, tor tu ras,
ar bi tra ri e da des, abu sos de po der, fal-
ta de trans pa rên cia, cer ce a men to de
di rei tos, con tro le das pu bli ca ções,
cen su ra edi to ri al. O bra ço mi li tar era
ape nas uma das ares tas de um re gi me
ba se a do na for ça. O au to ri ta ris mo era
a fa ce mais cru el de um sis te ma que
co a giu, per se guiu e dei xou mi lha res
de ci da dãos ór fãos.

É na tu ral a cri ti ca so ci al, in clu si ve
às ins ti tui ções pú bli cas, que de vem
tra ba lhar em prol ex clu si va men te do
in te res se co le ti vo.  Mas a crí ti ca de ve
ser fei ta den tro da ra zo a bi li da de es pe-
ra da, pau ta da em um pro ces so de
cons tru ção de al ter na ti vas de me lho- 
ria e não de rom pi men to com a or- 
dem de mo crá ti ca. Não se po de agir
sob a ló gi ca do 8 ou 80.

Me lhor exem plo é o nos so pro ces so
elei to ral, por meio do qual po de mos
es co lher, de mo cra ti ca men te, os nos-
sos re pre sen tan tes. Qua tro anos é o
tem po ne ces sá rio pa ra con ven cer o
elei tor de que me re ce con ti nu ar no
car go, sob pe na de ser subs ti tuí do.
Uma or dei ra mu dan ça nas es tru tu ras
re pre sen ta ti vas, por tan to, de mo crá ti- 
ca. 

Não ha ve rá li ber da de de agir, de
pen sar e de se ex pres sar quan do os
fins fo rem ex clu si va men te da agres- 
são, da ofen sa, do van da lis mo, da des- 
trui ção. Atos con tra o Su pre mo de vem
ser re pu di a dos, apu ra dos e ado ta das
as me di das ca bí veis, sob pe na de ver- 
mos ruir as ba ses da uma de mo cra cia
con quis ta da a du ras pe nas com san-
gue, su or e lá gri mas.

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

APON TA MEN TOS
SO BRE A PRAIA
GRAN DE LX XI II

O ca pí tu lo pas sa do, que jul guei que se ria o úl ti mo,
sen ti que fi cou in con clu so. Des pe di-me da Praia Gran de
e ela se des pe diu de mim, é ver da de, pois já não pos suía- 
mos jus ti fi cá veis con ver gên ci as pa ra man ter mos a con- 
vi vên cia que ha vía mos ini ci a do des de o fi nal dos anos
qua ren ta do sé cu lo pas sa do. E, en tão, es tá va mos qua se
a bei rar os anos se ten ta da mes ma cen tú ria, apro xi ma- 
das três dé ca das de ati vi da de na que la ines que cí vel pra- 
ça de co mér cio, cen tro de de sen vol vi men to e eco no mia
do Ma ra nhão.

Os se ten ta e dois ca pí tu los que a me mó ria me per mi- 
tiu es cre ver, so bre fa tos de que dei con ta na que le pe río- 
do, obe de ce ram a um cri té rio econô mi co-ge o grá fi co,
al ter na ti va que achei mais fá cil de me xer com mi nhas
re lem bran ças. Di ria, uma for ma di dá ti ca, tam bém a cri- 
ar opor tu ni da de de me lhor com pre en são do lei tor. Es se
pro ces so, no en tan to, me con du ziu a dei xar à mar gem
al gu mas fir mas im por tan tes, lo ca li za das que se acha- 
vam em ru as trans ver sais ou pa ra le las à do Tra pi che ou
Por tu gal e à da Es tre la ou Cân di do Men des.

Por con ta de uma con ver sa que ti ve com o meu ir mão
Antô nio, a re lem brar mos al gu mas pes so as in te res san tes
do nos so pas sa do, co me ço lo go com um por tu guês que
pos suía ofi ci na no an ti go Be co da Pa co ti lha ou do Que- 
bra-bun da, ho je Rua João Vi tal, que co me ça na Pra ça
João Lis boa e ter mi na na Rua da Es tre la, de fron te do
mu ro da Al fân de ga. Cha ma va-se ele tam bém Antô nio e
an da va sem pre ves ti do em ma ca cão, mais pa re cen do
um fer rei ro, um ope rá rio me ta lúr gi co, do que pro pri e tá- 
rio do ne gó cio. Pos suía ele ra ra ha bi li da de de sa ber abrir
co fres, ra pi da men te des ven dar os se gre dos des sas ve- 
lhas cai xas de fer ro, fos sem elas an ti gas ou mo der nas,
so fis ti ca dos ou não. Era fa mo so no que fa zia.

Co nhe ci bas tan te o se nhor Antô nio, o su fi ci en te pa ra
ava li ar a sua ca pa ci da de pro fis si o nal. A pro pó si to, cor- 
ria uma no tí cia cu ri o sa acer ca des sa fi gu ra in te res san te.
Acon te ceu que cer ta ma nhã, à aber tu ra das por tas da
úni ca agên cia do Ban co do Bra sil, nes ta ca pi tal, o en car- 
re ga do da te sou ra ria não con se guia abrir o co fre. O tem- 
po avan ça va e a cli en te la já emi tia si ais de in sa tis fa ção.
O se nhor Antô nio foi, en tão, aci o na do com vis tas a re- 
sol ver o pro ble ma. Ao che gar à agên cia le va ram-no pa ra
o lo cal on de se acha va o co fre. E qua se sem fa lar ele ro- 
dou o se gre do pa ra a di rei ta e pa ra a es quer da, de uma
vol ta na cha ve,

Qua se sem fa lar, ro dou o se gre do pa ra a es quer da e
pa ra a di rei ta, deu uma vol ta na cha ve, mo vi men tou o
trin co e o co fre es ta va aber to. Mas, an tes que en tre gas se
o seu ser vi ço, deu o pre ço. Co mo o ge ren te e al guns fun- 
ci o ná ri os acha ram ca ro, o se nhor Antô nio, em res pos ta,
não te ve dú vi das, fe chou a por ta do co fre, ro dou o se gre- 
do e já ia sain do, de vol ta pa ra sua ofi ci na. Atô ni tos com
a re a ção do por tu guês, re tro ce de ram to dos em seus
pon tos de vis ta e lo go acor re ram pa ra fa zer o pa ga men- 
to que, a es sa al tu ra so freu um acrés ci mo de 20% so bre o
pre ço co bra do, pe lo re tra ba lho da ope ra ção.

 
Quem saía da Pra ça João Lis boa e des cia a La dei ra do

Co mér cio, an ti ga Rua dos Bar bei ros, ho je Rua Hum ber- 
to de Cam pos, ao fi nal che ga va à Far má cia Con fi an ça, já
na Rua 28 de Ju lho ou do Giz, que tam bém fa zia es qui na
com a Rua João Gual ber to. Bem ou mal ex pli ca do es se
tre cho, en vol ven do o tra ça do de nos sa ci da de, o que
mais im por ta nes ta opor tu ni da de é a lem bran ça de que
ali fun ci o nou a Far má cia Con fi an ça, cu jo pré dio ter mi- 
nou sen do uma es pé cie de an te pa ro pa ra o veí cu lo que
des pen cas se la dei ra abai xo, vin do pe la Hum ber to de
Cam pos. In te res san te res sal tar que aque le bair ro, o da
Praia Gran de, mes mo vol ta do qua se ex clu si va men te pa- 
ra a ati vi da de co mer ci al, pos suía uma far má cia que in- 
cluía um pe que no e im pro vi sa do am bu la tó rio, do ta do
de ra zoá vel cli en te la. E eu mes mo me va li des ses ser vi- 
ços, quan do ti ve a ca be ça que bra da em bri ga de me ni- 
nos. Meu pai, en tão, não te ve dú vi das e me le vou ao seu
Chi co, is to é, ao se nhor Fran cis co Bri to, pro pri e tá rio da
Far má cia Con fi an ça, on de fiz to do o tra ta men to, à ba se
de cu ra ti vos e sem an ti bió ti cos.

Pra ti ca men te me en con tro na Rua 28 de Ju lho ou Rua
do Giz, e ocor rem à mi nha lem bran ça al gu mas ca sas co- 
mer ci ais, so bre mo do im por tan tes. Uma de las, Fer rei ra,
Ir mão & Cia., es ta va lo ca li za da do la do es quer do da re fe- 
ri da ar té ria, após a es ca da ria, par tin do-se da Rua Jo a- 
quim Tá vo ra. Co mo a mai o ria das fir mas de en tão, de di- 
ca va-se aos tra di ci o nais ra mos de es ti vas e miu de zas em
ge ral. Na ver da de era uma so ci e da de fa mi li ar, mui to
usu al na épo ca, fa to que ain da vem se re pe tin do em
mai or ou me nor

es ca la, nos di as de ho je. Ar nal do e Al ber to Fer rei ra, as
per so na li da des mais im por tan tes da fir ma, sem es que- 
cer o se nhor Reis. A so ci e da de pos suía seu rit mo pró prio
de atu ar, is to é, uma po si ção bas tan te con ser va do ra.
Além do mais, um dos seus só ci os, Ar nal do Fer rei ra, cer- 
ta men te o de mai or pro e mi nên cia, por mui tos anos foi
Pre si den te da As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão, sem- 
pre go zan do da con fi an ça e dos aplau sos do em pre sa ri- 
a do ma ra nhen se. Além de co mer ci an te, ho mem de di ca- 
do aos li vros, foi aco lhi do co mo mem bro da Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras.

De vo es cla re cer que es te ca pí tu lo é pon tu al, co mo se- 
rão mais al guns que de ve rei pu bli car, aten den do a pe di- 
dos de aten ci o sos lei to res e ami gos. Es pe ro, no en tan to,
não abu sar da pa ci ên cia dos que pou ca lem bran ça têm
ou ja mais ou vi ram fa lar da Praia Gran de, o cen tro co- 
mer ci al mais ex pres si vo da his tó ria do nos so Es ta do.

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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O texto havia sido analisado pelos deputados no fim de abril, mas como sofreu
modificações no Senado e voltou. A matéria segue para sanção presidencial

A pro pos ta

ATÉ O FIM DO ANO

Câmara suspende
pagamento do Fies

A
Câ ma ra dos De pu ta dos apro- 
vou nes ta quin ta-fei ra (18) a 
sus pen são dos pa ga men tos 
de vi dos pe los es tu dan tes ao 

Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan til 
(Fi es) du ran te o es ta do de ca la mi da de 
pú bli ca pro vo ca do pe la pan de mia do 
no vo co ro na ví rus. O tex to já ha via si- 
do ana li sa do pe los de pu ta dos no fim 
de abril, mas co mo so freu mo di fi ca- 
ções no Se na do pre ci sou pas sar por 
no va apre ci a ção. A ma té ria se gue pa ra 
san ção pre si den ci al.

A me di da es ta be le ce o di rei to à sus- 
pen são dos pa ga men tos aos es tu dan- 
tes que es tão em dia com as pres ta- 
ções do fi nan ci a men to e aque les com 
par ce las em atra so por, no má xi mo, 
180 di as. Se gun do o tex to, se rão in- 
cluí dos os ina dim plen tes de pres ta- 
ções de vi das até 20 de mar ço de 2020, 
pois a par tir des sa da ta con tam com 
sus pen são. Os sal dos das obri ga ções 
sus pen sas de vem ser pa gos “de for ma 
di luí da nas par ce las res tan tes”, sem 
co bran ça de ju ros ou mul tas. Em to- 
das as si tu a ções de sus pen são de pa- 
ga men tos, o es tu dan te não po de rá ser 
ins cri to em ca das tros de ina dim plen- 
tes e não se rá con si de ra do des cum- 
pri dor de quais quer obri ga ções jun to 
ao Fi es. Pa ra ob ter a sus pen são, o es- 
tu dan te de ve rá ma ni fes tar o in te res se 
ao ban co no qual de tém o fi nan ci a- 
men to, pre sen ci al men te ou por meio 
dos ca nais de aten di men to ele trô ni- 
co. O Fi es é o pro gra ma de fi nan ci a- 
men to es tu dan til pa ra cur sos su pe ri- 
o res par ti cu la res. O pro je to de lei pre- 
vê a sus pen são dos se guin tes pa ga-

Re fi nan ci a men to

Mé di cos

O PROJETO AUMENTA O LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO FG-FIES 

men tos:
–  amor ti za ção do sal do de ve dor;
– ju ros in ci den tes so bre o fi nan ci a- 

men to;
– qui ta ção das par ce las oriun das de 

re ne go ci a ções de con tra tos;
– pa ga men tos even tu al men te de vi- 

dos pe los es tu dan tes be ne fi ciá ri os e 
pe las man te ne do ras das ins ti tui ções 
de en si no su pe ri or (IES) aos agen tes 
fi nan cei ros pa ra sal dar mul tas por 
atra so de pa ga men to e gas tos ope ra- 
ci o nais com o P-Fi es ao lon go dos pe- 
río dos de uti li za ção e de amor ti za ção 
do fi nan ci a men to.

Além da sus pen são de pa ga men to, 
o tex to apro va do cria um sis te ma de 
re fi nan ci a men to. No ca so de qui ta ção 
in te gral até 31 de de zem bro de 2020, 
ha ve rá re du ção de 100% dos en car gos 
mo ra tó ri os. Na re gra atu al, a re du ção 
é de 50%. Já os par ce la men tos fei tos 
em 145 ou 175 par ce las men sais re ce- 

be rão re du ção de 40% e 25%, res pec ti- 
va men te. Os pa ga men tos co me çam a 
par tir de ja nei ro de 2021. Nes ses par- 
ce la men tos, o va lor de en tra da se rá a 
pri mei ra par ce la men sal a ser pa ga. 
Co mo o par ce la men to co me ça do ze-
ro, po dem ser in cluí das as par ce las 
não qui ta das até a da ta de pu bli ca ção 
da fu tu ra lei.

O tex to apro va do in clui mé di cos, 
en fer mei ros e de mais pro fis si o nais de 
saú de com seis me ses de tra ba lho no 
aten di men to a in fec ta dos pe la co vid-
19 en tre as ca te go ri as ap tas a re ce ber 
aba ti men tos nas par ce las do Fi- 
es. Des sa for ma, o Fi es po de rá aba ter, 
men sal men te, 1% do sal do de ve dor 
con so li da do, in cluí dos os ju ros de vi-
dos no pe río do e in de pen den te men te 
da da ta de con tra ta ção do fi nan ci a- 
men to. Tam bém po de aba ter até 50% 
do va lor men sal de vi do ao Fi es por es- 
ses pro fis si o nais.

ADIAMENTO

Senado vota da PEC das eleições na terça

A CÚPULA MENOR, VOLTADA PARA BAIXO, ABRIGA O PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL.

A CÚPULA MENOR, VOLTADA PARA BAIXO, ABRIGA O PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL.

O pre si den te do Se na do, Da vi Al co- 
lum bre (DEM-AP), mar cou pa ra a
pró xi ma ter ça-fei ra (23) a vo ta ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção
nº 18/2020, que tra ta do adi a men to
das elei ções mu ni ci pais, pre vis tas pa- 
ra ou tu bro des te ano.

O Con gres so Na ci o nal co me çou a
dis cu tir o te ma nas úl ti mas se ma nas,
con si de ran do a re si li ên cia do no vo
co ro na ví rus, cau sa dor da co vid-19.
Es pe ci a lis tas da área mé di ca ou vi dos
pe los se na do res es ti mam um acha ta- 
men to da cur va de con ta mi na ção
ape nas no mês de se tem bro.

“Na ter ça-fei ra, pau ta re mos o subs- 
ti tu ti vo do se na dor We ver ton Ro cha
[PDT-MA] pa ra vo ta ção em pri mei ro e
se gun do tur nos, pa ra ga ran tir, prin ci- 
pal men te, os pra zos já es ta be le ci dos,
se gu ran ça ju rí di ca e o for ta le ci men to
da de mo cra cia com as elei ções ain da
nes te ano”, dis se Al co lum bre, em
men sa gem no Twit ter.

O pri mei ro tur no das elei ções es tá
mar ca do pa ra 4 de ou tu bro. Con gres- 
sis tas mos tram pre o cu pa ção não ape- 

nas com a da ta da ida da po pu la ção às
ur nas, mas com to do o ca len dá rio
elei to ral. Is so com pre en de a re a li za- 
ção das con ven ções par ti dá ri as e a
pró pria cam pa nha em si. É nes se mo- 
men to que os can di da tos pre ci sam ter
con ta to com os elei to res, con ver san- 
do nas ru as e ou vin do as de man das da
po pu la ção. Nes se con tex to, a par ti ci- 
pa ção dos can di da tos que têm mais
de 60 anos é um dos pon tos que mais
pre o cu pam, já que os ido sos são os
mais vul ne rá veis à co vid-19.

A PEC 18 é de au to ria do se na dor
Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP) e a ela
fo ram apen sa das ou tras pro pos tas
com te or se me lhan te. A PEC do se na- 
dor da Re de en ca be ça rá o pro ces so
por ter si do a pri mei ra a ob ter as 27 as- 
si na tu ras ne ces sá ri as pa ra apre sen ta- 
ção de uma pro pos ta de emen da à
Cons ti tui ção.

O re la tor da PEC, We ver ton Ro cha,
tem ou vi do mé di cos, in fec to lo gis tas e
mi nis tros do Tri bu nal Su pe ri or Elei to- 

ral (TSE) pa ra cons truir seu re la tó rio.
Na úl ti ma quar ta-fei ra (17), foi re a li- 
za da uma ses são in tei ra men te de di-
ca da à dis cus são do te ma, pa ra que o
re la tor pu des se ou vir as opi niões de
seus pa res. No va ses são de de ba tes
ocor re rá na pró xi ma se gun da-fei ra
(22) e con ta rá, in clu si ve, com a par ti- 
ci pa ção do pre si den te do TSE, Luís
Ro ber to Bar ro so.

A PEC de Ran dol fe pre vê o dia 6 de
de zem bro co mo no va da ta pa ra o pri- 
mei ro tur no das elei ções, mas o mar- 
te lo ain da não es tá ba ti do. O dia 15 de
no vem bro sur ge co mo uma pos si bi li- 
da de viá vel. A úni ca cer te za que pa re- 
ce exis tir no mo men to é a re a li za ção
das elei ções ain da nes te ano. A mai o- 
ria dos se na do res não con si de ra viá-
vel pror ro gar o man da to de pre fei tos e
ve re a do res, o que ocor re ria se om
plei to  mu ni ci pal fi cas se pa ra o ano
que vem, ou até mes mo pa ra 2022,
coin ci din do com as elei ções es ta du- 
ais e na ci o nais.

BANCO MUNDIAL

Aliados criticam ida de
Weintraub para EUA

WEINTRAUB É INVESTIGADO NO INQUÉRITO DO FAKE NEWS

in ter lo cu to res do pre si den te Jair Bol so na ro in di cam
nas re des so ci ais que a no me a ção de Abraham Wein- 
traub pa ra o Ban co Mun di al não se tra ta de um prê mio
de con so la ção, mas de uma es tra té gia do pre si den te pa- 
ra ti rar o ex-mi nis tro do País e evi tar sua pri são pe lo Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral. Wein traub é in ves ti ga do no
inqué ri to das fa ke news, que tra mi ta na Cor te e já de ter- 
mi nou a pri são de vá ri os al vos. Pro cu ra do pa ra co men- 
tar se o ob je ti vo do pre si den te de em pre gar Wein traub
no Ban co Mun di al é ape nas man dá-lo pa ra Washing ton
pa ra evi tar uma even tu al pri são, o Pa lá cio do Pla nal to
ain da não res pon deu. Nas su as re des so ci ais, o ex-mi- 
nis tro in for mou nes ta sex ta-fei ra, 18, que pre ci sa sair do
País “o quan to an tes”. Em en tre vis ta à CNN Bra sil, re ve- 
lou o mo ti vo. “A pri o ri da de to tal é que eu saia do Bra sil o
quan to an tes. Ago ra é evi tar que me pren dam, ca deião, e
me ma tem”, dis se ele. O youtuber Ber nar do Küster, um
dos al vos do inqué ri to das fa ke news, foi o mais ex plí ci- 
to. Num ví deo, afir mou que Wein traub vai exer cer um
car go no ex te ri or pa ra “fu gir” de ser pre so pe lo Su pre mo.

“Es tão ar ti cu lan do a pri são des se ho mem e a vi da de- 
le vai se com pli car. O Su pre mo já si na li zou que não vai
dar mo le za pa ra ele quan do o man ti ve ram no inqué ri to
das fa ke news. O en ten di men to de mui tos é de que a pri- 
são de le vai acon te cer, ou ia acon te cer, não sei, mais dia,
me nos dia, e ele, pa ra pre ser var sua vi da e de sua fa mí lia,
ele vai em bo ra do Bra sil pa ra fu gir des sa per se gui ção di- 
ta to ri al que já se ins ta lou no Bra sil”, afir mou. Küster ex- 
pli ci tou a pre o cu pa ção com a per da da prer ro ga ti va de
fo ro de Wein traub. “Ima gi na se ele per de o fo ro pri vi le gi- 
a do, fi ca aqui no Bra sil, é ca paz de ele ser pre so, sim.
Acon te ce que ele vai exer cer um car go no ex te ri or e sair
do Bra sil. Ele sai por cau sa de um co men tá rio fei to pri- 
va da men te nu ma reu nião mi nis te ri al”, dis se num ví deo
gra va do pou co an tes de a de mis são ser anun ci a da.

ELEIÇÕES 2020

“Mandatos não devem
ser prorrogados”

MAIA  AFIRMA QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

O pre si den te da Câ ma ra, de pu ta do Ro dri go Maia
(DEM-RJ) afir mou que não há pos si bi li da de de co lo car
em vo ta ção pro je to de lei que pror ro gue man da tos dos
atu ais pre fei tos e ve re a do res em vir tu de da pan de mia
pro vo ca da pe la co vid-19. Atu al men te, de pu ta dos e se- 
na do res dis cu tem a pos si bi li da de de mu dan ça da da ta
das elei ções mu ni ci pais.

“Não há nem con di ção de se dis cu tir is so”, res sal tou.
“Os pre fei tos pres si o nam mui to pe lo não adi a men to, e o
que eu te nho di to é que se não ti ver mos con di ções de ter
elei ção em ou tu bro, va mos ter que usar a lei or gâ ni ca de
ca da mu ni cí pio. De for ma ne nhu ma vai ser au to ri za do
que se pror ro gue man da to de nin guém por um dia. Is so
se ria cons truir uma fis su ra de mo crá ti ca no fu tu ro”, ar- 
gu men tou Maia.

As elei ções es tão mar ca das pa ra o dia 4 de ou tu bro,
mas a epi de mia de co vid-19, e o con se quen te iso la men- 
to so ci al im plan ta do em to do país pa ra evi tar a pro pa ga- 
ção da do en ça, mo ti vou a dis cus são por uma mu dan ça
de da ta. De acor do com Maia, ca so a elei ção não se ja
viá vel em ra zão da pan de mia, de ve-se ava li ar quem se- 
ria o subs ti tu to le gal dos atu ais pre fei tos. No en tan to,
ain da não há con sen so en tre os de pu ta dos so bre o adi a- 
men to das elei ções, pre fei tos têm pres si o na do pa ra que
a da ta se ja man ti da.

On tem (17), se na do res co me ça ram a dis cu tir a Pro- 
pos ta de Emen da à Cons ti tui ção (PEC) 18/2020, de au- 
to ria do se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP), que
dis cu te o adi a men to das elei ções. Maia in for mou ain da
que o Se na do vai vo tar pri mei ra men te a pro pos ta de
adi a men to do plei to an tes de pas sar pe la Câ ma ra.

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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O senador convidou o presidente do TSE para participar de um debate público, que
ocorrerá na próxima segunda-feira (23), com vários parlamentares e especialistas 

ADIAMENTO

Reunião define
futuro das eleições

O
se na dor We ver ton (PDT-
MA) par ti ci pou nes ta quin- 
ta-fei ra (18) de uma reu nião 
com o pre si den te do Tri bu- 

nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), Luís Ro- 
ber to Bar ro so, pa ra con ver sar so bre o 
even tu al adi a men to das elei ções 
2020.  No en con tro, o par la men tar, 
que é re la tor da PEC que tra ta do te ma 
no Se na do, ou viu o pon to de vis ta do 
TSE so bre o as sun to.  A ideia é cons- 
truir uma pro pos ta que ga ran ta que o 
pro ces so elei to ral cor ra com to da a 
nor ma li da de e le gi ti mi da de.  “Foi 
uma reu nião bas tan te pro du ti va e im- 
por tan te pa ra co me çar mos a for mar 
uma opi nião a res pei to do adi a men to 
das elei ções”, dis se We ver ton.  Na oca- 
sião, o se na dor con vi dou o pre si den te 
do TSE pa ra par ti ci par de um de ba te 
pú bli co, que ocor re rá na pró xi ma se- 
gun da-fei ra (23), com par la men ta res 
e es pe ci a lis tas de vá ri as áre as.

“É im por tan tes 

ou vir mos os es tu di o sos, 

sa ni ta ris tas e 

es pe ci a lis tas em áre as 

es tra té gi cas do Bra sil, 

que es tão tra tan do 

di re ta men te o te ma. 

As sim, con se gui re mos

WEVERTON SE REÚNE COM PRESIDENTE DO TSE SOBRE ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES

for mar uma opi nião e 

che gar a um con sen so 

so bre o as sun to. Dan do 

cer to, já na se ma na que 

vem, irei apre sen tar 

meu re la tó rio”, 

ex pli cou.

Luís Ro ber to Bar ro so agra de ceu o 
con vi te e a vi si ta do par la men tar.  “Ti- 
ve o pra zer de re ce ber o se na dor We- 
ver ton pa ra con ver sar mos so bre o 
even tu al adi a men to das elei ções.  Es- 
sa tem si do a re co men da ção con sen- 
su al dos mé di cos e ci en tis tas. Na 
even tu a li da de des se adi a men to, há 
mui tas ques tões de pra zos ope ra ci o- 

nais que pre ci sam ser equa ci o na das. 
O se na dor me con vi dou pa ra es tar 
pre sen te no de ba te pa ra ha bi li tar-se a 
pro du zir o re la tó rio fi nal so bre es ta 
ma té ria no Se na do”, afir mou o pre si-
den te do TSE.

O tex to da PEC que for 

apro va do pe lo Se na do 

se rá en vi a do pa ra a 

Câ ma ra dos De pu ta dos.

Após sua apro va ção pe la Câ ma ra, a 
PEC se rá pro mul ga da, já en tran do em 
vi gên cia pa ra as elei ções. Não ca be 
san ção do pre si den te da Re pú bli ca, 
pois as PECs são de com pe tên cia úni- 
ca e ex clu si va do Con gres so Na ci o nal.

EDUCAÇÃO

PDL de Bira revoga última maldade de Weintraub

PDL DE BIRA REVOGA ÚLTIMA MALDADE DE WEINTRAUB NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

O pre si den te da Fren te Par la men- 
tar Qui lom bo la, de pu ta do Bi ra do
Pin da ré (PSB), apre sen tou, nes ta
quin ta-fei ra (18), o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo 285/2020 (PDL 285) com o
ob je ti vo de man ter a po lí ti ca de co tas
em pro gra mas de pós-gra du a ção uni- 
ver si da des e ins ti tu tos pú bli cos fe de- 
rais.

O PDL, se gun do

ex pli cou o ma ra nhen se,

sus ta os efei tos da

Por ta ria nº 545, de 16 de

ju nho de 2020, que

re vo ga va a por ta ria

13/2016 que in cluia

ne gros, par dos,

in dí ge nas e pes so as

com de fi ci ên cia em

pro gra mas de

es pe ci a li za ção.

Pa ra ele, a por ta ria do mi nis tro da
Edu ca ção, Abraham Wein traub, con- 
tra ria o en ten di men to do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) que de cla rou,
em 2012, a Cons ti tu ci o na li da de das
Po lí ti cas de Ações Afir ma ti vas. A Lei
nº 12.990, de ju nho de 2014, re ser vou
20% das va gas aos ne gros no ser vi ço
pú bli co fe de ral.

Bi ra clas si fi cou co mo ab so lu ta- 
men te gra ve e ina cei tá vel ig no rar a re- 
a li da de do país, “na ten ta ti va de co lo- 
car em pé de igual da de uma par te da
so ci e da de que so fre e ba ta lha con tra o
ra cis mo e a de si gual da de so ci al”, jus-
ti fi cou.

1

2

3

Em ba ra ço

Re gras do adi a men to

Ga nhan do tem po

“Um go ver no po pu lis ta com ex plo sões au -
to ri tá ri as”

Con tra au to ri ta ris mo

Já vai tar de
“Sim, des ta vez é ver da de”. A fra se, no twit ter, é do ex-

mi nis tro da Edu ca ção, Abraham Wein traub, co mo o 12º
ao se des pe dir do go ver no Bol so na ro, em me nos 18 me- 
ses. Mas pa ra dei xar ao me nos uma mar ca à fren te de
um dos mi nis té ri os mais im por tan tes pa ra a so ci e da de
bra si lei ra, ele pro vo cou mais uma tro vo a da nas idei as
con tro ver ti das. No apa gar das lu zes, re vo gou uma por- 
ta ria de 2016  que fi xa va a po lí ti ca de co tas pa ra ne gros,
in dí ge nas e pes so as com de fi ci ên cia em cur sos de pós-
gra du a ção nas uni ver si da des fe de rais.

De fa to, ele quis pas sar a bor ra cha no ato pra ti ca do
pe lo pe tis ta Mer ca dan te e ex pli ci tar, ao mes mo tem po,
sua aver são aos po vos que mais pre ci sam de in clu são
so ci al. Wein traub nem se pre o cu pou em jus ti fi car a ra- 
zão da ati tu de, ao anu lar a obri ga to ri e da de das ins ti tui- 
ções fe de rais de en si no su pe ri or a apre sen ta rem um
pla no pa ra a “in clu são de ne gros (pre tos e par dos), in dí- 
ge nas e pes so as com de fi ci ên cia em seus pro gra mas de
pós-gra du a ção (mes tra do, mes tra do pro fis si o nal e dou- 
to ra do), co mo po lí ti cas de ações afir ma ti vas”. Al go ino- 
mi ná vel num país co mo o Bra sil, com 49,9% da po pu la- 
ção bran ca e os res tan te – a mai o ria – for ma da por par- 
dos e ne gros, his to ri ca men te ex cluí dos do to po do en si- 
no su pe ri or.

Com a saú de de Wein traub do MEC, o car go en tra ti- 
nin do na am bi ção do Cen trão, em sua apro xi ma ção
com o go ver no. Mes mo que se ja pa ra o país per ma ne cer
ata ca do por al to grau de anal fa be tis mo, en si no mé dio
de fi ci en te e des qua li fi ca ção in ter na ci o nal no ran king de
de sen vol vi men to ci en tí fi co. Em 2019, com da dos de
2018, o Bra sil con se guiu man ter sua  po si ção de 2015, no
ran king do Pro gra ma In ter na ci o nal de Ava li ção de Alu- 
nos (Pi sa), mas ain da es tá atrás de mais de 50 paí ses e re- 
giões econô mi cas. Já em ci ên cia, o país caiu al gu mas
po si ções, pa ra uma co lo ca ção abai xo de pe lo me nos 65
par ti ci pan tes. Tu do is so in di ca o ta ma nho do enor me
de sa fio que o MEC tem pe la fren te.

Con tu do, o ex-mi nis tro Wein traub foi pre mi a do na
me ga-se na, ao mu dar-se do MEC, on de ga nha R$
30,934, pa ra a di re ção do Ban co Mun di al. Ele dis se que
sua pri o ri da de ago ra é dei xar o Bra sil. Não é pa ra me nos.
O pro fes sor uni ver si tá rio te rá um au men to de sa lá rio de
qua se 400% por mês, pas san do a ar re ca dar men sal men- 
te US$ 21.547 (qua se R$ 116 mil) na ins ti tui ção fi nan cei- 
ra. Quan to sua por ta ria que dei xa rá co mo le ga do no
MEC, des fa vo re cen do ne gros, ín di os, de fi ci en tes e par- 
dos, a se na dor Eli zi a ne Ga ma e a de pu ta da Ta ba ta Ama- 
ral já pro pu se ram pro je tos de lei pa ra anu lar a por ta ria
de Wein traub. O ris co é ele dei xar no lu gar o 2º no MEC,
te le gui a do do es que ma Ola vis ta no Pla nal to.

O de pu ta do, Dr Yglésio, es tá nu ma si nu ca de bi co.
Tem o apoio do de pu ta do fe de ral, Gas tão vi ei ra, pa ra to- 
car seu pro je to de can di da to à pre fei tu ra de São Luís no
Pros, mas fal ta mon tar a cha pa de ve re a do res. Pi or é pre- 
en cher a co ta de 30% de mu lhe res na cha pa.

An tes de de fi nir as no vas re gras pa ra o adi a men to das
elei ções mu ni ci pais pre vis tas pa ra ou tu bro, o re la tor da
PEC 18/2020, se na dor We ver ton Ro cha (PDT) se reu niu
com o pre si den te do TSE, Luiz Ro ber to Bar ros. Ro cha
de fi niu a vo ta ção do tex to pa ra se gun da-fei ra.

O pre fei to Edi val do Jú ni or vai em pur ran do com a
bar ri ga o de ba te so bre sua su ces são, en quan to fo ca no
pro gra ma “São Luís em Obras”, que mar ca rá seus oi to
anos à fren te da pre fei tu ra da ca pi tal. An te ci par o de ba te
é an te ci par bri gas inú teis.

Do ex-mi nis tro Sér gio Mo ro, em en tre vis ta ao El País,
dan do no va clas si fi ca ção à ges tão do pre si den te Jair Bol- 
so na ro.

Já fo ram mais de 315 mil in ter na ções de ja nei ro
a ju nho des te ano no Bra sil, se gun do da dos do
In fo Gri pe, que mo ni to ra os ca sos da co vid-19 e
ou tros ti pos de sín dro me res pi ra tó ria agu- 

da gra ve (srag). Mai or do que 2009, na pan de mia de
H1N1 (202 mil).

Dos seis es ta dos com ten dên cia de es ta bi li za- 
ção dos ca sos da covid19, ou si nais de la, es- 
tão o Acre, Ala go as, Bahia, Goiás, Ma ra nhão e
Ro rai ma. Os da dos, no en tan to, não mo ti- 

vam qual quer re la xa men to. O cres ci men to no in- 
te ri or ain da é per sis ten te.

No twit ter, o go ver na dor Flá vio Di no re fe riu-se
à pri são de Fa brí cio de Quei roz e ape lou
aos co man dos das For ças Ar ma das que de sau- 
to ri zem o pre si den te Bol so na ro a in sis tir na in- 

ti mi da ção so bre o Ju di ciá rio, usan do ima gens das
cor po ra ções mi li ta res.

In te lec tu ais, ar tis tas e lí de res re li gi o sos ma ra nhen ses
lan çam nes te do min go ma ni fes to pe la de mo cra cia. Diz
o tex to, que o Ma ra nhão se le van tou con tra a di ta du ra
mi li tar de 1964, se uniu pa ra de vol ver a de mo cra cia e
ago ra de fen de a fren te am pla con tra as in ves ti das do go- 
ver no Bol so na ro por uma di ta du ra mi li tar no país.

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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Panteada como Fiasp, a nova insulina pode reduzir o tempo de aplicação prévia de 15
minutos para zero

Pen sa men tos per tur ba do res

DIABETES

Insulina ultrarrápida
chega ao Brasil

P
es so as com di ag nós ti co de di- 
a be tes Ti po 1, e al gu mas das 
con si de ra das do Ti po 2, pre ci- 
sam fa zer apli ca ção de in su li- 

na, a fim de con tro lar o ní vel de gli co- 
se no san gue. Nes te con tex to, exis tem 
inú me ros ti pos de in su li na dis po ní- 
veis no mer ca do, que se di fe ren ci am 
pe lo tem po que de mo ram pa ra fa zer 
efei to e, tam bém, pe lo pe río do que fi- 
cam ati vas no cor po.

A par tir do en ten di men to do fun ci- 
o na men to da in su li na é que, se gun do 
a So ci e da de Bra si lei ra de Di a be tes 
(SBD), o di a bé ti co po de pla ne jar su as 
re fei ções e de mais ati vi da des do dia.

Por tan to, o tem po de ati va ção da 
gli co se no san gue se tor na fun da men- 
tal no tra ta men to e con tro le da do en- 
ça. E é nes te ce ná rio que a em pre sa 
No vo Nor disk, lo ca li za da em Mon tes 
Cla ros, deu iní cio à pa ten te a ção de 
uma in su li na ul trar rá pi da no Bra sil.

A di re to ra mé di ca da No vo Nor disk 
Bra sil, Pris cil la Olim de An dra de Mat- 
tar, ex pli ca que a no va in su li na, in ti tu- 
la da Fi asp (in su li na as par te de ação 
rá pi da), foi cri a da a fim de que a ad- 
mi nis tra ção do me di ca men to se ja fei- 
ta no mo men to exa to da re fei ção ou, 
até mes mo, 20 mi nu tos após o iní cio 
da ali men ta ção.

“Es se me di ca men to ten de a ser be- 
né fi co pa ra o am plo es pec tro de pes- 
so as com di a be tes no Bra sil, que ne- 
ces si tam de in su li na nas re fei ções. A 
op ção de po der ad mi nis trar a in su li na 
ime di a ta men te an tes, ou até 20 mi nu- 
tos após, o iní cio de uma re fei ção, sem 
com pro me ter o con tro le gli cê mi co

INSULINA ULTRARRÁPIDA PREVÊ EFICÁCIA NO CONTROLE GLICÊMICO

ge ral, ofe re ce uma van ta gem pa ra 
aque les com ho rá ri os al ta men te va- 
riá veis ou mes mo quan do a in ges tão 
de ali men tos é im pre vi sí vel.”

Além dis so, Pris cil la des ta ca que, 
por es se ti po de in su li na ser ab sor vi da 
ra pi da men te pe lo or ga nis mo, ela po- 
de ofe re cer uma van ta gem par ti cu lar 
às pes so as que usam um sis te ma de 
in fu são sub cu tâ nea con tí nua de in su- 
li na, a co nhe ci da bom ba de in su li na, 
per mi tin do um me lhor de sem pe nho 
no con tro le dos ní veis de gli ce mia em 
um de ter mi na do in ter va lo de tem po, 
ao lon go do dia.

“De uma for ma ge ral, as ca rac te rís- 
ti cas da Fi asp re pre sen tam mu dan ças 
po si ti vas a lon go pra zo, co mo mai or 
ade são ao tra ta men to, vis to que es se 
ti po de in su li na fa ci li ta a ro ti na ali- 
men tar; me lho ra no con tro le da gli ce- 

mia pós-pran di al, aque la de pois das 
re fei ções; e um con tro le efe ti vo da he-
mo glo bi na gli ca da, um in di ca ti vo im-
por tan te da ta xa de açú car no san gue 
acom pa nha do pe los mé di cos pa ra di-
mi nuir as chan ces de com pli ca ções 
da di a be tes”, res sal ta.

Con for me elu ci da do pe la di re to ra 
mé di ca da No vo Nor disk Bra sil, as in- 
su li nas de ação rá pi da, atu al men te 
dis po ní veis no mer ca do, têm co mo 
ob je ti vo cor res pon der a res pos ta na- 
tu ral à in su li na de um cor po hu ma no 
sau dá vel após a re fei ção, pa ra con tro- 
lar o au men to dos ní veis de gli ce mia 
du ran te a in ges tão de açú ca res e de- 
mais ali men tos.

No en tan to, Pris cil la pon tua que 
ain da há cer ta ine fi ci ên cia nes te mé-
to do, jus ta men te quan to a ve lo ci da de 
de ação do me di ca men to.

ESPECIALISTA

Covid-19 levou a aumento de transtornos mentais

PSICÓLOGA ALDELÚCIA CASTRO AFIRMA QUE AS PESSOAS TERÃO DE SE PREPARAR PARA O “NOVO NORMAL”

O no vo co ro na vi rus não só tem
cau sa do mi lha res de mor tes e im pac- 
tos na eco no mia, mas tam bém pro vo- 
ca do o au men to dos trans tor nos
men tais, acar re tan do aba los psi co ló- 
gi cos pa ra mui tos in di ví du os. A ten- 
dên cia é que es ses pro ble mas per sis- 
tam na vi da “pós-pan de mia” e as pes- 
so as de vem se pre pa rar pa ra en ca rar
um “no vo nor mal”. A ava li a ção é da
psi có lo ga Al de lú cia de Cas tro Sou za,
pro fes so ra do cur so de psi co lo gia das
Fa cul da des Uni das Nor te de Mi nas
(Fu nor te), de Mon tes Cla ros, no Nor te
de Mi nas.

In te gran te da As so ci a ção Bra si lei ra
de Neu rop si co lo gia e pós-gra du a da
em Neu rop si co lo gia e Re a bi li ta ção
Cog ni ti va, Al de lú cia diz que a ideia do
“no vo nor mal” ou da vi da pós-CO- 
VID-19 ain da traz des con for to psí qui- 
co de vi do à au sên cia de pre vi são acer- 
ca do fim da pan de mia e de su as con- 
sequên ci as.

“Con tu do, é ne ces sá rio es for çar-se
di a ri a men te pa ra man ter o equi lí brio
emo ci o nal”, afir ma a es pe ci a lis ta,
des ta can do que as pes so as te rão que

acei tar uma no va ma nei ra de vi ver:
“Mui tos acre di tam que as pes so as se
tor na rão mais hu ma nas, ou tros te- 
mem trans tor nos de es tres se pós-
trau má ti co”.

Al de lú cia afir ma que os ci da dãos
de vem se pre pa rar pa ra o en fren ta- 
men to da no va si tu a ção, mu dan do
seus há bi tos. “Evi tem fi car pre sos a
es que mas ha bi tu a dos do mo do de vi- 
ver an te ri or à pan de mia e pre pa rem-
se pa ra en fren tar o no vo com men te
aber ta”, re co men da.

“O mo men to exi ge exer ci tar a re si- 
li ên cia, res sig ni fi car, sa ber ad mi nis- 
trar pen sa men tos e sen ti men tos de
for ma sau dá vel e for ta le cer a per cep- 
ção de in ter de pen dên cia”, ob ser va a
psi có lo ga, lem bran do que “su pe rar
di fi cul da des é fun da men tal pa ra o de- 
sen vol vi men to hu ma no”.

Al de lú cia des ta ca que a pan de mia
da CO VID-19 trou xe mu dan ça de ro ti- 
na, iso la men te so ci al, adi a men to de
pla nos, pre juí zos fi nan cei ros e a pró- 
pria in cer te za so bre a du ra ção e as
con sequên ci as das mu dan ças, ge ran- 
do tam bém me do, an gús tia e pre o cu- 

pa ção.
Se gun do ela, a pan de mia aca bou

pro vo can do um au men to pe la pro cu- 
ra dos con sul tó ri os dos psi có lo gos,
so bre tu do no sis te ma a dis tân cia. “No
meu ca so, o aten di men to on-li ne au-
men tou em cer ca de 80%. Pes so as de
ou tros es ta dos co mo Bahia, São Pau-
lo, Bahia e San ta Ca ta ri na e tam bém
bra si lei ros que es tão na Eu ro pa e nos
Es ta dos Uni dos”, re la ta.

Con for me ex pli ca a psi có lo ga, o
trans tor no men tal é ca rac te ri za do pe- 
lo au men to de emo ções ruins, de pen-
sa men tos per tur ba do res, ca tas tró fi- 
cos, ir re a lis tas e al te ra ções fi si o ló gi- 
cas.

“Es ses fa to res in ter fe rem na qua li-
da de do so no, do ape ti te, do rit mo
car día co e da res pi ra ção, lo go com- 
pro me tem a qua li da de de vi da do in- 
di ví duo. Mui tas pes so as an te ri or men-
te sa tis fei tas com seu equi lí brio men- 
tal se de se qui li bra ram nes te pe río do
de pan de mia”, sa li en ta Al de lú cia.

PANDEMIA

A importância do diálogo
nos tempos atuais

CONVERSAS SÃO IMPORTANTES PARA MANTER SAÚDE

A ar te do diá lo go nun ca foi tão ra ra e ne ces sá ria em
tem pos de po la ri za ção ex tre ma. A pan de mia do no vo
co ro na ví rus, em vez de unir as pes so as em prol de fa las
pa ra o bem co mum e pro por ci o nar ali nha men to de dis- 
cur sos – se ja das au to ri da des e da so ci e da de pa ra a se- 
gu ran ça de to dos –, acir ra o de sen con tro de nar ra ti vas
que le vam o Bra sil, no va men te, pa ra uma on da de de- 
sen ten di men tos e cho ques co mo se não fa las se a mes- 
ma lín gua. A an gús tia, pa ra além do iso la men to so ci al e
da qua ren te na im pos ta pe la CO VID-19, é per ce ber que
par te dos bra si lei ros não tem es sa per cep ção. Não en- 
xer gam o pe ri go de uma es tra da sem diá lo go.

A au sên cia do diá lo go é fa tal pa ra a con vi vên cia so ci- 
al. O in crí vel é que tu do par tiu da se a ra po lí ti ca, es pan- 
to sa men te nú cleo fun da do sob a égi de da fa la e da es cu- 
ta. Co mo en ten der? No en tan to, é fa to que além da fal ta
de fa la e da es cu ta no am bi en te pú bli co, a con ver sa e o
ou vir tam bém so frem aba los que in ter fe rem no seio pri- 
va do ao mi nar re la ções fa mi li a res, la ços pes so ais e eli- 
mi nar a em pa tia com o ou tro num mo men to cru ci al pa- 
ra o mun do, com mi lhões de mor tos di an te de um ini mi- 
go in vi sí vel, de sa fi a dor e ain da sem con tro le. Sem diá lo- 
go, o con fli to pa re ce ine vi tá vel.

Pa dre Már cio Pai va, pro fes sor e che fe do De par ta- 
men to de Fi lo so fia da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca
de Mi nas Ge rais (PUC Mi nas) e pá ro co da Pa ró quia Nos- 
sa Se nho ra Rai nha, no Bair ro Bel ve de re, en si na que, do
pon to de vis ta da fi lo so fia, ser é co mu ni car. “Tu do aqui- 
lo que é, ten de a se dei xar co nhe cer; tu do aqui lo que é se
dei xa ilu mi nar pe la in te li gên cia hu ma na e se tor na al go
co mu ni cá vel. Por tan to, na cul tu ra atu al, nós vi ve mos
um mis to de pro gres so pe las tec no lo gi as e, so bre tu do,
no vas tec no lo gi as da co mu ni ca ção”

ISOLAMENTO

Excesso de doces
preocupa profissionais

EXCESSO PODE TRAZER SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS AO  CORPO 

De acor do com da dos di vul ga dos pe lo pro je to Con- 
Vid, pes qui sa de com por ta men to da UFMG, o con su mo
de ali men tos sau dá veis di mi nuiu du ran te o iso la men to
so ci al im pos to pe los ór gãos de saú de no com ba te do
no vo co ro na ví rus. Em con tra par ti da, a in ges tão de ali- 
men tos em bu ti dos, con ge la dos e ri cos em açú ca res e
gor du ra au men tou.

O es tu do apon ta que os ín di ces de con su mo de ver- 
du ras e/ou le gu mes, em cin co di as ou mais por se ma na,
caí ram de 37% pa ra 33%. En quan to is so, a in ges tão de
ali men tos sau dá veis, em adul tos jo vens en tre 18 e 29
anos, re gis trou ta xas de ape nas 13%.

Por ou tro la do, o con su mo de ali men tos con si de ra- 
dos não sau dá veis, em dois di as ou mais por se ma na,
au men tou, sen do re gis tra da ele va ção das ta xas em 5%
na in ges tão de em bu ti dos e ham búr gue res, 4% na de
con ge la dos e 6% na de cho co la tes e do ces.

En tre os adul tos jo vens, apro xi ma da men te 63% es tão
con su min do ali men tos ri cos em açú car em dois di as ou
mais da se ma na.

Pa ra Adau to Ver si a ni, pre si den te da So ci e da de Bra si- 
lei ra de En do cri no lo gia e Me ta bo lo gia – Re gi o nal Mi nas
Ge rais (SBEM-MG), o ex ces so no con su mo de do ces e
ali men tos não sau dá veis po de se de ver à an si e da de e às
in cer te zas, se jam do pon to de vis ta po lí ti co, de saú de ou
da eco no mia.

“Não sa ber o que vai acon te cer no fu tu ro po de ge rar
uma in se gu ran ça. Mui tas ve zes, as pes so as que rem des- 
con tar es sa an si e da de na co mi da e aca bam por pro cu rar
o que é mais fá cil pa ra se fa zer e/ou co mer”, afir ma.

A psi có lo ga Fa bi a na Ba ce lar des ta ca que o fa tor psi- 
co ló gi co po de sim ser um dos mai o res res pon sá veis pe- 
lo au men to de in ges tão de do ces nes te pe río do. E elu ci- 
da o mo ti vo de eles se rem, qua se sem pre, o ali men to es- 
co lhi do em mo men tos de gran de ten são.

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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PELA EXPERIÊNCIA DO 
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 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

 

Se faça essa pergunta: “Quem é res-
ponsável pela experiência do cliente lá 
na empresa? ”

Não importa qual a sua função, a res-
ponsabilidade da experiência, atendimen-
to e fidelização do cliente, vai de “P a P”, 
ou seja, do porteiro ao presidente.

Imagine um restaurante, onde um clien-
te passará e poderá interagir com dife-
rentes pessoas e áreas: estacionamento, 
hall de entrada, mesa, corredores e lava-
bo. Cada uma dessas interações criar nele 
um aprendizado e um sentimento, e é esse 
conjunto de percepções que chamamos 
de experiência do cliente.

A impressão que ele vai levar do es-
tabelecimento, irá reverberar em outras 
ações, que pode ser desde uma indicação, 
até uma crítica aberta em redes sociais.

Costumo dizer que a experiência do 
cliente ajuda ou destrói a reputação de 
negócio, dessa forma, CX (Customer Ex-
perience) é um processo de gestão de ne-
gócios, marketing e brand.

Ah Fernando! Isso é só para as empre-
sas grandes! Correto?

NÃO! É para todos os negócios e seg-
mentos e pode ser desenvolvido com al-
gumas práticas bem simples.

O QUE TODO NEGÓCIO PRECISA FAZER PARA GERENCIAR 
A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

· Pense e desenhe a jornada do seu cliente – cada passo dele nas intera-
ções com o seu produto ou empresa;

· Crie POPS (Procedimentos Operacionais Padrão) para cada serviço;

· Desenvolva Scripts para os Colaboradores;

· Treine e Revise os procedimentos e políticas;

· Crie uma cultura de foco no cliente – inclusive isso precisa estar escrito 
na visão, missão e valores da empresa;

· Acompanhe e faça medição do nível de satisfação dos seus clientes por 
meio de pesquisas

Essas são algumas práticas bem simples que você como empreendedor 
pode incluir em sua rotina de negócio. Em tempos crise como esse, é ain-
da mais importante colocar o cliente no centro do processo. Para você ter 
uma noção, a Kantar Pesquisa apresentou no mês de maio, um estudo que 
mostra que os clientes preferem até 10 vezes mais a uma empresa quando 
sentem que ela é centrada no consumidor.

Marcas com foco no cliente possuem mais chances de retorno e reco-
mendação de clientes. E essa responsabilidade, de conquistar o consumi-
dor é de todos: do porteiro ao presidente. 

Criatividade é ingrediente fundamental
 na receita para superar a crise

Do lanche à venda na mala do carro à oferta de kits de recreação: 
para manter negócios, empreendedores inovam e se reinventam

 GRACY RABELO

“
Ocarro do lanche vai passando 
aqui pertinho da sua casa com 
aquela pizza saborosa de apenas 
R$ 10,00”. Gideone Lima, 25, só 

precisa de um veículo e um som para 
fazer esse anúncio na cidade de Paço 
do Lumiar, região metropolitana de São 
Luís. Essa foi a forma que ele e a espo-
sa, Graziela Lima, 25, encontraram para 
se diferenciar da concorrência, incenti-
var as vendas dos lanches e contornar 
a crise causada pela pandemia do novo 
coronavírus.

Assim como o casal, vários empreen-
dedores estão reinventando negócios e 
aproveitando novos espaços e oportu-
nidades criadas com o distanciamen-
to social para ajudar a manter a renda 
e equilibrar o orçamento.

Gideone destaca que a isenção na 
cobrança da taxa de entrega dos pedi-
dos, campanhas promocionais e a de-
monstração de cuidados sanitários com 
o atendimento e os produtos impulsio-
naram as vendas durante o período de 
pandemia. “Passamos a atender pedi-
dos sem cobrar taxa de entrega. Procu-
ramos mostrar para os clientes os cuida-
dos que temos com o uso da máscara e 
do álcool em gel e não há aglomeração 
no carro”, comenta.

De segunda a sábado, o casal utili-
za o porta-malas do veículo para ven-
der as pizzas e esfihas feitas em casa, 
a um preço acessível. “Nosso objetivo 
é ir até as pessoas que não têm aces-
so a lanchonetes ou a um restaurante, 
com uma pizza tamanho família que 
custa apenas R$10,00. Nosso público 
é a classe social mais atingida com a 
crise”, pontua.

O casal Gildeone e Graziela 
durante a venda das pizzas no 
próprio veículo. Foto: Divulgação

Dando a volta por cima

Pizza em formato de 
coração vendida feita pelo 

casal. Foto: Divulgação

Com Angélica Lucena, 48, não 
foi muito diferente. Dona de uma 
empresa do segmento de recre-
ação, festas infantis e aluguel de 
brinquedos, Angélica viu todos os 
eventos serem cancelados e adia-
dos, o faturamento zerar no mês 
de abril e precisou negociar o alu-
guel do ponto comercial. Diante 
do momento difícil, a empresária 
teve que avaliar cenário, mercado e 
recorrer a alternativas para manter 
o negócio funcionando. Para fugir 
da crise, Angélica criou kits de re-
creação que podem incluir por es-
culturas de gesso, cordas de pular, 
desenhos, tela para pintura e até 
comidas típicas. Foto: Divulgação

“Nós vimos que as crianças es-
tavam em casa e começamos a fa-

zer trabalhos on-line e divulgar os 
nossos aluguéis de brinquedos. As 
famílias estavam querendo mui-
to, então começamos a divulgar as 
brincadeiras e muitas não tinham 
tempo de brincar, pelo home offi-
ce. Foi aí que surgiu a ideia dos kits 
de recreação infantil, tanto para as 
crianças brincarem quanto para tra-
balharem a atenção dos pequenos”, 
detalha Angélica.

Os kits são variados e podem 
ser formados por esculturas de ges-
so, cordas de pular, desenhos, tela 
para pintura, tinta e, recentemente, 
Angélica passou a incluir comidas 
típicas como pipoca gourmet e al-
godão doce, com o lançamento do 
‘Kit de festas juninas’. Depois de 
montar os kits, a própria Angélica 

faz a entrega nas residências dos 
clientes. Além disso, os brinque-
dos que eram alugados por diária, 
agora podem ser alugados por tem-
poradas, que podem chegar a até 
sete dias, a um valor bem abaixo 
do praticado antes da crise.

Com as dificuldades do período 
e os novos tipos de serviços lança-
dos como estratégias de combate 
à crise, uma corrente de solidarie-
dade foi formada a partir da divul-
gação dos serviços da empresa por 
pessoas que Angélica não conhe-
cia. “As pessoas estão sendo muito 
empáticas e solidárias. Com isso, o 
retorno foi maior que nos períodos 
de festas, foi muito positivo. Houve 
aumento na demanda e surgiram 
novos clientes”, revela admirada.

Soluções empreendedoras

Itens do kit de recreação 
infantil produzidos por 

Angélica. Foto: Divulgação

Para sobreviver ao período de 
pandemia, a dica da gerente de aten-
dimento e relacionamento com o 
cliente do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Se-
bra/MA), Hildenê Maia, é apostar 
na criatividade e na tecnologia.

“Os empresários devem investir 
em delivery, que pode ser trabalhado 
por vários segmentos, inclusive, o 
do comércio. Podem trabalhar com 
segmentos associados, a exemplo 
dos músicos, que podem estar dife-
renciando seu tipo de serviço, como 
presenteando com serenatas. Sem-

pre é interessante que essa empre-
sa e empreendedor esteja perto do 
seu cliente. O cliente é importante 
para ele. Por mais que se invista em 
novas tecnologias, quando o em-
presário muda, ele não se distan-
cia desse cliente”, atesta. gerente 
de atendimento e relacionamento 
com o cliente Hildenê Maia

Hildenê Maia esclarece que os 
micro e pequenos empreendedo-
res ajudam a reforçar a economia. 
“A gente sabe que 98% dos negó-
cios brasileiros são pequenos ne-
gócios. Das 246 mil empresas do 

Maranhão, 229 mil são micro e pe-
quenas empresas, responsáveis por 
fomentar a economia local e por 
gerar 15 mil novos empregos for-
mais, como uma frutaria, uma lan-
chonete, ou uma loja de vestuário, 
por exemplo”, defende.

Então, ao se deparar com um em-
preendedor criativo, o ideal nesse 
momento é dar apoio, adquirindo 
um produto ou serviço de interes-
se ou, simplesmente, ajudando a 
divulgar a ideia. Em algum lugar, 
pode ter alguém precisando.
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Saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai liberar R$ 1.045 por
trabalhador, a partir de 29 de junho, de acordo com mês de nascimento

Ca len dá rio de sa que
• Nas ci dos em JAN: 29/06
• Nas ci dos em FEV: 06/07
• Nas ci dos em MAR:13/07
• Nas ci dos em ABR: 20/07
• Nas ci dos em MAI: 27/07
• Nas ci dos em JUN: 03/08
• Nas ci dos em JUL: 10/08
• Nas ci dos em AGO: 24/08
• Nas ci dos em SET: 31/08
• Nas ci dos em OUT: 08/09
• Nas ci dos em NOV: 14/09
• Nas ci dos em DEZ: 21/09
• Fon te: Cai xa Econô mi ca Fe de ral

SAQUE EMERGENCIAL

Cerca de 1 milhão 
devem receber FGTS
PATRÍCIA CUNHA

N
o Ma ra nhão, 1 mi lhão de 
tra ba lha do res de vem fa zer 
o sa que emer gen ci al do 
Fun do de Ga ran tia do Tem- 

po de Ser vi ço (FGTS), se gun do a Su- 
pe rin ten dên cia da Cai xa Econô mi ca 
Fe de ral no Ma ra nhão. O re cur so que 
es ta rá li be ra do pa ra os tra ba lha do res 
ma ra nhen ses é de 600 mi lhões de re- 
ais. Ca da tra ba lha dor po de rá sa car até 
R$ 1.045 de con tas ati vas (do em pre go 
atu al) ou ina ti vas (de em pre gos an te- 
ri o res).

A ação faz par te do con jun to de 
me di das de en fren ta men to aos im- 
pac tos cau sa dos aos tra ba lha do res 
pe la pan de mia do co ro na ví rus (CO- 
VID-19), ado ta das pe lo Go ver no Fe- 
de ral. Em to do o Bra sil, cer ca de R$ 
37,8 bi lhões se rão li be ra dos pa ra 
apro xi ma da men te 60 mi lhões de tra- 
ba lha do res com di rei to ao sa que, con- 
for me as re gras es ta be le ci das. De 
acor do com a MP, o va lor do sa que é 
de até R$ 1.045 por tra ba lha dor, con- 
si de ran do a so ma dos sal dos de to das 
as su as con tas do FGTS.

Pa ra a en fer mei ra Di a na Do min- 
gos, a me di da veio em boa ho ra, uma 
vez que o ma ri do, que tra ba lha va de 
es to quis ta per deu o em pre go em 
abril. Des de en tão, as con tas tem es ta- 
do aper ta das, co mo por exem plo, dé- 
bi tos com car tões de cré di to. “Se fos se 
em ou tra épo ca eu não pre ci sa ria fa- 
zer o sa que, mas com as con tas che- 
gan do e a ren da me nor, por que meu 
ma ri do não es tá ten do ren da fi xa, vou 
ter que fa zer o sa que pa ra qui tar al- 
guns dé bi tos de car tão”, dis se ela.

Ou tro que es pe ra a aju da é o ven de- 
dor ex ter no Fran cis co Fi lho, mas ele

Li be ra ções  dia 29 de ju nho

RECURSO LIBERADO AOS TRABALHADORES MARANHENSES É DE R$ 600 MILHÕES 

DIVULGAÇÃO

diz que nem tan to por es tar com dí vi- 
das, mas por que pre ci sa fa zer uns re- 
pa ros na sua re si dên cia que te ve bas- 
tan te es tra go por cau sa da chu va que 
caiu na ci da de no iní cio do ano. “Eu 
mo ro no Ba can ga e com o pe río do 
chu vo so ti ve uns pro ble mas na ca sa, 
de go tei ra, de in fil tra ção. Não vai dar 
pa ra fa zer mui ta coi sa, mas já aju da a 
não pi o rar a si tu a ção”, acre di ta.

O va lor e as da tas do sa que emer- 
gen ci al já po dem ser con sul ta dos por 
meio do apli ca ti vo FGTS e do In ter net 
Ban king do ban co. As li be ra ções 

emer gen ci ais co me ça rão no dia 29 de 
ju nho pa ra o tra ba lha dor nas ci do em 
ja nei ro. O sa que em es pé cie ou trans-
fe rên ci as, tam bém dos ani ver sa ri an-
tes de ja nei ro, es tão li be ra dos a par tir 
de 25 de ju lho (ve ja ca len dá rio no fim 
des ta re por ta gem).

O sa que emer gen ci al do FGTS foi li- 
be ra do pe lo go ver no du ran te a pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus. O di nhei-
ro se rá de po si ta do au to ma ti ca men te 
em con tas-pou pan ça di gi tais da Cai- 
xa, que se rão aber tas pe lo ban co pa ra 
to dos os tra ba lha do res com di rei to a 
re ce ber. Cer ca de 60 mi lhões de con- 
tas se rão cri a das.

Pagamento será feito através do digital Caixa

Se gun do a Cai xa, o pa ga men to se rá
fei to de for ma ini ci al atra vés da pou- 
pan ça di gi tal Cai xa, ge ren ci a da atra- 
vés do apli ca ti vo Cai xa Tem. Por lá, o
tra ba lha dor re ce be rá em um pri mei ro
mo men to o FGTS e, em se gui da, po- 
de rá sa car.

Após o cré di to dos va lo res, pe lo
App Cai xa Tem, se rá pos sí vel uti li zá-
lo em mais de 9 mi lhões de ma qui ni- 
nhas de car tão em to do o país pa ra
com pras em su per mer ca dos, far má- 
ci as, pa da ri as, etc. Além de fa zer com- 
pras em vá ri os si tes da in ter net com
uso do car tão de dé bi to vir tu al.

Após a li be ra ção pa ra sa que ou
trans fe rên cia, se rá pos sí vel re a li zar o
sa que em es pé cie nos ter mi nais de

au to a ten di men to da Cai xa ou nas
uni da des lo té ri cas, além de trans fe rir
os re cur sos pa ra con tas de qual quer
ban co sem cus to.

Mas se o tra ba lha dor op tar por não
que rer re ce ber o sa que, de ve in for- 
mar, no APP FGTS, pe lo me nos 10 di as
an tes da da ta pre vis ta do cré di to. Ca so
o cré di to se ja fei to, o tra ba lha dor po- 
de ir no APP FGTS so li ci tar seu des fa- 
zi men to. Os va lo res re tor na rão à con- 
ta do FGTS de vi da men te cor ri gi dos,
sem pre juí zo ao tra ba lha dor.

Em úl ti mo ca so, se até 30 de no- 
vem bro o tra ba lha dor não mo vi men- 
tar a con ta, a Cai xa vai ti rar o di nhei ro
des sa con ta e de vol ver au to ma ti ca- 
men te pa ra a con ta do FGTS do tra ba- 

lha dor. Ou tras in for ma ções po dem
ser ob ti das atra vés do si te fgts.cai- 
xa.gov.br.

DA RE DA ÇÃO

• Se gun do a Cai xa, o tra ba lha dor de ve aces sar o si te ou
apli ca ti vo do FGTS, e in for ma nú me ro do CPF OU NIS e
se nha. Ca so não te nha ca das tro, de ve re a li zar pa ra po -
der fa zer a so li ci ta ção.
• O va lor dis po ní vel apa re ce rá na te la e o tra ba lha dor
po de cli car na op ção “Não que ro re ce ber”.
• Lem bran do que, o tra ba lha dor tem um pra zo de 10 di -
as pa ra ne gar o va lor, an tes do iní cio do seu ca len dá rio
de cré di to, que co me ça no dia 29 de ju nho pa ra nas ci dos
em ja nei ro.

• Vá até a aba do Car tão Ci da dão no si te da Cai xa;
• In for me o nú me ro do CPF ou PIS;
• Se le ci o ne a op ção “Não sou um robô”;
• Em se gui da, se le ci o ne a op ção “Ca das tra men to de Se -
nha In ter net”;
• Cli que em “Acei to”;
• Con fir me em “Per mis são pa ra en vio de e-mail”, pro -
van do que não é um robô;
• Aces se sua cai xa de em-mail e ve ri fi que se o link foi re -
ce bi do. Ca so não re ce ba, con fi ra a aba de Spam/Li xo
ele trô ni co;
• Ao cli car no en de re ço, vo cê se rá di re ci o na do no va -
men te ao si te;
• Crie uma se nha de aces so cli que em “Con fir mar”;
• Ao re tor nar pa ra a pá gi na ini ci al, in for me no va men te
o CPF ou NIS, além da se nha re cém ca das tra da.

• Fei to o lo gin, aces se o me nu lo ca li za do na aba su pe ri -
or e se le ci o ne a op ção “Ex tra to”.
• Ca so o as sun to se ja o se gu ro-de sem pre go, cli que na
aba de mes mo no me;
• Pron to! O be ne fi ciá rio já po de re a li zar a con sul ta ao
sal do do Car tão Ci da dão.

FGTS

Veja como negar  crédito
do saque emergencial

O BANCO LIBEROU CONSULTAS AOS VALORES POR MEIO DO SITE

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral (CEF) li be rou as con sul tas
aos va lo res e ca len dá rio do sa que emer gen ci al do FGTS,
por meio do apli ca ti vo e In ter net Ban king Cai xa.

Na úl ti ma se gun da-fei ra (15), o ban co já ha via li be ra- 
do as con sul tas aos va lo res por meio do si te. Quem não
quer re ce ber o va lor, tam bém já po de fa zer a so li ci ta ção
pa ra ne gar o cré di to, a par tir de ho je. Ve ja:

Co mo in di car que não de se ja re ce ber o sa que emer- 
gen ci al do FGTS:

O que acon te ce ca so o tra ba lha dor não avi se?
Ca so o tra ba lha dor não avi se que não de se ja re ce ber

o sa que emer gen ci al do FGTS den tro do pra zo es ti pu la- 
do, o di nhei ro se rá cre di ta do na Con ta Di gi tal. Se o va lor
de po si ta do não for mo vi men ta do até o dia 30 de no- 
vem bro, os re cur sos se rão re tor na dos à con ta do FGTS,
sem ne nhum pre juí zo.

PASSO A PASSO

Saiba consultar o saldo
do Cartão Cidadão

TAMBÉM É POSSÍVEL CONSULTAR SALDO PARA SAQUE

Cri a do pa ra fa ci li tar o aces so aos ser vi ços e be ne fí ci os
so ci ais tra ba lhis tas, co mo se gu ro-de sem pre go e ren di- 
men tos do fun do do PIS, o Car tão Ci da dão po de ser uti- 
li za do pa ra sa que e con sul ta em to dos os ca nais de an te- 
di men to au to ri za dos pe la Cai xa. Com a fer ra men ta
tam bém é pos sí vel con sul tar o sal do dis po ní vel pa ra sa- 
que do abo no sa la ri al e do Fun do de Ga ran tia do Tem po
de Ser vi ço (FGTS). 

Pa ra o pri mei ro aces so à pla ta for ma (si te), si ga os
se guin tes pas sos:

Con sul tan do o sal do

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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A Advocacia-Geral da União (AGU) vai analisar 14 mil pedidos de benefícios de seguro
defeso de pescadores artesanais no prazo de 45 dias

DA RE DA ÇÃO

PESCADORES ARTESANAIS

14 mil benefícios
serão analisados

A
cor do ce le bra do pe la Ad vo ca- 
cia-Ge ral da União (AGU) vai
pos si bi li tar a aná li se de 14 mil
pe di dos de be ne fí ci os de se- 

gu ro de fe so de pes ca do res ar te sa nais
no pra zo de 45 di as. O acor do foi ho- 
mo lo ga do pe la 9ª Va ra Fe de ral do Dis- 
tri to Fe de ral no âm bi to de uma ação
ci vil pú bli ca mo vi da pe la De fen so ria
Pú bli ca da União con tra a União e o
Ins ti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al
(INSS). A ação pe dia que o INSS pro- 
ces sas se e de fe ris se to dos re que ri- 
men tos de con ces são do se gu ro de fe- 
so e que fos sem anu la dos dis po si ti vos
de uma Por ta ria de 2018 do Mi nis té rio
da In dús tria, Co mér cio Ex te ri or e Ser- 
vi ços que tra ta va da au to ri za ção tem- 
po rá ria da ati vi da de pes quei ra.

A De fen so ria en ten dia que a por ta- 
ria con tra ri a va re qui si tos exi gi dos por
lei que con di ci o nam a ha bi li ta ção ao
be ne fí cio ao ca das tro atu a li za do de
pes ca dor pro fis si o nal no Re gis tro Ge- 

ral de Pes ca do res (RGP), é emi ti do pe- 
la Se cre ta ria de Agri cul tu ra e Pes ca
(SAP).

O pro ble ma co me çou com a edi ção
de por ta ri as que per mi ti am que pes- 
ca do res com re gis tros pen den tes pu- 
des sem exer cer a ati vi da de pes quei ra
tem po ra ri a men te ape nas com a apre- 
sen ta ção de um pro to co lo ini ci al de
re gis tro no RGP, sem, con tu do, po de- 
rem fa zer jus ao se gu ro de fe so com
ba se na do cu men ta ção.

Em 2018, a Jus ti ça con ce deu par ci- 
al men te tu te la de ur gên cia que de cla- 
ra va nu los dis po si ti vos de por ta ria
que tra ta va de li mi tes tem po rais, além
da ve da ção que im pe dia o aces so ao
se gu ro-de fe so. De ter mi nou, tam bém,
que fos sem aten di dos ou tros re qui si- 
tos le gais pre sen tes na por ta ria.

Do cu men ta ção
Com is so, o INSS pas sou a exi gir

que os pes ca do res ar te sa nais apre- 
sen tas sem do cu men tos com pro ba tó- 
ri os da ati vi da de pes quei ra du ran te o
re que ri men to ad mi nis tra ti vo do se- 
gu ro de fe so.

Mas ou tra de ci são ju di ci al pos te ri- 
or es ta be le ceu que o INSS não po de- 
ria exi gir dos pes ca do res a apre sen ta- 
ção de no vos do cu men tos. A AGU ex- 
pli cou, en tão, que fal ta vam do cu men- 
tos ins tru tó ri os mí ni mos que per mi- 
tis sem a aná li se de to dos os re que ri- 
men tos por par te do INSS, já que as
in for ma ções dos re que ren tes não
cons ta vam no RGP e nem po de ri am
ser for ne ci das pe lo pró prio se gu ra do.
“Tu do is so ge rou um con jun to de pro- 
ble mas prá ti cos, ope ra ci o nais e sen sí- 
veis ao in te res se pú bli co, por que
qual quer pes soa em pos se de um pro- 

to co lo ini ci al de re gis tro de pes ca,
mes mo que não ti ves se qual quer in- 
for ma ção de sua ati vi da de pes quei ra
jun to aos re gis tros ofi ci ais, po de ria fa- 
zer jus ao se gu ro de fe so. Con se quen- 
te men te, o acor do foi mui to im por- 
tan te pa ra evi tar que pes so as se uti li- 
zas sem des ses me ca nis mos a fim de
ob ter o se gu ro de fe so in de vi da men- 
te”, ex pli ca Lu cas Jo sé Be zer ra Pin to,
res pon sá vel pe la Atu a ção Pri o ri tá ria
do Nú cleo de Ma té ria Pre vi den ciá ria
da Pro cu ra do ria Re gi o nal Fe de ral da
1ª Re gião.

Aná li se
Por meio do acor do, o INSS se com- 

pro me teu a ana li sar as in for ma ções
pro ve ni en tes dos 14 mil pro to co los
que já ha vi am si do re co nhe ci dos pe lo
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to (MA PA) no pra zo de
45 di as. Pa ra os de mais ca sos que es- 
tão fo ra des se lo te, fi cou es ta be le ci do
que os so li ci tan tes de ve rão pre en cher
e apre sen tar ao INSS um “For mu lá rio
de Re que ri men to de Li cen ça de Pes- 
ca dor Pro fis si o nal”, dis po ní vel nos si- 
tes do MA PA, INSS, e DPU, e no en de- 
re ço ele trô ni co http://www.agri cul- 
tu ra.gov.br/as sun tos/aqui cul tu ra-e-
pes ca/re gis tro-pes ca dor-pro fis si o nal.

Após o fi nal do pra zo de apre sen ta- 
ção dos for mu lá ri os, o INSS ana li sa rá
de for ma gra du al os re que ri men tos
em até 120 di as.

Além da Pro cu ra do ria Re gi o nal Fe- 
de ral da 1ª Re gião (PRF1), atu ou no
ca so a Pro cu ra do ria Re gi o nal da
União da 1ª Re gião (PRU1) e a Con sul- 
to ria Ju rí di ca jun to ao Mi nis té rio da
Agri cul tu ra Pe cuá ria e Abas te ci men- 
to.

CASO DIOGO SARNEY

Ayrton Pestana deixou Penitenciário de Pedrinhas

AYRTON PESTANA SENDO RECEBIDO POR SEUS FAMILIARES AO SER LIBERADO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS

Ayrton Pes ta na foi ino cen ta do e
dei xou Com ple xo Pe ni ten ciá rio de
Pe dri nhas, on de es ta va pre so des de a
úl ti ma ter ça-fei ra (16), co mo sus pei to
de as sas si nar o pu bli ci tá rio, Di o go
Sarney.

O lau do re a li za do pe lo Ins ti tu to de
Cri mi na lís ti ca (Icrim) no veí cu lo Ar go
ver me lho, pla cas PTJ-2844, per ten- 
cen te ao pai do jo vem, cons ta tou que
não se tra ta do mes mo car ro uti li za do
no cri me. De acor do com in for ma- 
ções do Pe ri to Cri mi nal, Rob son Mou- 
rão, após se rem re a li za das aná li ses
mi cros có pi cas e ma cros có pi cas das
ima gens re ce bi das e tam bém ser pe ri- 
ci a do o veí cu lo Ar go ver me lho que es- 
ta va no pos to de com bus tí vel, foi

cons ta ta do que os dois veí cu los ver- 
me lhos são di fe ren tes.

In ves ti ga ção
Uma no va in ves ti ga ção es tá acon- 

te cen do. Se gun do in for ma ções do de- 
le ga do Ge or ge Mar ques, o car ro com
os sus pei tos de as sas si nar o pu bli ci tá- 
rio, Di o go Sarney, te ria si do rou ba do
no dia 13 de ju nho. “A gen te tem in for- 
ma ção de um veí cu lo, Fi at Ar go, rou- 
ba do no dia 13 de ju nho. Ou vi mos o
pro pri e tá rio do car ro, que é um mo to- 
ris ta de apli ca ti vo. Ele dis se que foi as- 
sal ta do por dois sus pei tos. Já fi ze mos
um re tra to fa la do dos dois e va mos
apre sen tar, pois eles po dem ser os
mes mo que co me te ram o ho mi cí dio”,
re ve lou.

A po lí cia in ves ti ga a pos si bi li da de
de du as ou mais pes so as te nham par- 

ti ci pa do do cri me.
En ten da o ca so
O cri me ocor reu na ma nhã des ta

ter ça-fei ra (16), e a mo ti va ção te ria si- 
do uma dis cus são de trân si to na La- 
goa da Jan sen, em São Luís. De acor do
com as pri mei ras in for ma ções, o veí- 
cu lo on de es ta va a ví ti ma e o au tor do
cri me qua se se cho ca ram no mo men- 
to em que Di o go es ta va sain do da ga- 
ra gem do pré dio on de mo ra va. Os
dois mo to ris tas te ri am dis cu ti dos por
200 me tros, quan do Di o go saiu do
car ro, foi atin gi do no pes co ço e mor- 
reu no lo cal.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, com
aju da de câ me ras de se gu ran ça iden- 
ti fi cou o car ro con du zi do pe lo sus pei- 
to no mo men to do cri me, um Ar go
Ver me lho.

SAÚ DE

Os be ne fí ci os
im per dí veis do
óleo de co co

Nas pra te lei ras do su per mer ca do, ele não pas sa des- 
per ce bi do: o óleo de co co tem atra ti vos que vão des de os
be ne fí ci os pa ra a saú de até os pro du tos de be le za e hi gi- 
e ne pes so al. Gra ças à sua ver sa ti li da de, po de ser usa do
co mo hi dra tan te pa ra o ros to, na más ca ra do ca be lo, na
co mi da pa ra dar mais sa bor e tam bém pa ra in cluir em
di e tas de per da de pe so.

De acor do com a mé di ca Síl via Go mes, car di o lo gis ta
e nu tró lo ga, o óleo de co co é um ali men to fun ci o nal for- 
ma do por tri gli ce rí de os de ca deia mé dia, que em con ta- 
to com o estô ma go se trans for mam em mo no lau ri na –
um po ten te an ti bac te ri ci da, an ti fún gi co e an ti vi ral,
agin do di re ta men te na imu ni da de do or ga nis mo.

Ele tam bém é ri co em vi ta mi nas li pos so lú veis (A,D,E
e K), que con tro lam o co les te rol, au men tam o HDL (gor- 
du ra boa) e re du zem o LDL (gor du ra ruim), por is so o
óleo de co co tem efei to an ti-in fla ma tó rio e an ti trom bó- 
ti co “Ex ce len te pa ra a prá ti ca de ati vi da de fí si ca. Os áci- 
dos gra xos (gor du ras), jun ta men te com car boi dra tos,
con tri bu em pa ra o for ne ci men to de ener gia du ran te
exer cí ci os de in ten si da de le ve ou mo de ra da e de lon ga
du ra ção. Quan to mais bem trei na do o in di ví duo, mai or
a ca pa ci da de de oxi da ção de gor du ra”, des ta ca a es pe ci- 
a lis ta.

Na es té ti ca, o óleo de co co traz bons re sul ta dos pa ra
os ca be los e a pe le, não só pe lo uso oral, mas tam bém no
uso tó pi co. De acor do com Síl via Go mes, ele po de ser
pas sa do no ca be lo an tes de dor mir, o que re sul ta em fi os
com mais bri lho e me nor que da.  “O po ten te óleo ini be a
ação da en zi ma 5-al fa-re du ta se, o que evi ta a que da de
ca be lo, se o ca so for alo pe cia idi o pá ti ca (do en ça com a
per da dos fi os)”, de ta lha.

Ali men ta ção
Es se óleo po de ser ob ti do do co co se co ou do co co

fres co, sen do de no mi na do óleo de co co re fi na do ou ex- 
tra vir gem. O óleo de co co ex tra-vir gem é o que mais traz
be ne fí ci os pa ra a saú de, já que não pas sa por pro ces sos
de re fi na men to e não per de nu tri en tes nem é sub me ti- 
do a al tas tem pe ra tu ras. Na ali men ta ção, o óleo de co co
po de ser acres cen ta do na pre pa ra ção de di ver sos ti pos
de ali men tos.

A nu tró lo ga Mo ni que Car va lho su ge re que o óleo se ja
usa do no pre pa ro das re fei ções que exi gem re fo gar, co- 
zi nhar ou fri tar as pro teí nas, o ar roz e os le gu mes, por
exem plo, pois mes mo ex pos to a al tas tem pe ra tu ras,
man tém as su as pro pri e da des. Mas ela pon de ra so bre o
uso em ex ces so.

“Acon te ce de mui ta gen te con su mir o óleo pu ro e no
pre pa ro dos ali men tos, e aca ba in ge rin do de mais. O
óleo de co co tem que ser usa do cor re ta men te e po de es- 
tar em qual quer di e ta, mas é ne ces sá rio pro cu rar um
nu tri ci o nis ta pa ra ve ri fi car a quan ti da de re co men da da
pa ra ca da in di ví duo”, pon de ra.

Pa ra dar mais di cas so bre o po der des se ali men to, lis- 
ta mos 5 be ne fí ci os im per dí veis. Ve ja!

1- Pro te ge o fí ga do con tra os efei tos do ál co ol
É um an ti o xi dan te na tu ral, aju dan do no com ba te aos

da nos cau sa dos pe los ra di cais li vres, subs tân ci as res- 
pon sá veis pe lo en ve lhe ci men to pre co ce e sur gi men to
de al gu mas do en ças.

2- Dá ener gia pa ra o trei no
O óleo de co co ace le ra o me ta bo lis mo e dá aque la

ener gia pa ra vo cê ma lhar com mais dis po si ção. E, se for
com bi na do com uma xí ca ra de ca fé,  que es ti mu la o sis- 
te ma ner vo so cen tral e me lho ra o es ta do de aler ta, tor- 
na-se um ter mo gê ni co ain da mais po de ro so pa ra an tes
do trei no.

3- Re cu pe ra o ca be lo da ni fi ca do
O óleo de co co é ri co em tri gli ce rí de os e vi ta mi na E,

que for ma um fil me lu bri fi can te no fio. Por is so, é um
óti mo ali a do na pre ven ção do res se ca men to, na re cu pe- 
ra ção dos fi os da ni fi ca dos pe lo ex ces so de quí mi ca e de
ca lor da cha pi nha e se ca do res, e na pro te ção do frizz.

4- Hi dra ta e com ba te o en ve lhe ci men to da pe le
Es tu dos in di cam que o óleo de co co po de au men tar a

elas ti ci da de da pe le, já que man tém a hi dra ta ção na tu- 
ral da der me, en quan to seus an ti o xi dan tes com ba tem
os ra di cais li vres, res pon sá veis pe lo en ve lhe ci men to
pre co ce das cé lu las. Além dis so, nos di as de tem pe ra tu- 
ras mui to bai xas ou ele va das, ele atua co mo um óti mo
hi dra tan te la bi al.

5- Po de subs ti tuir os tra di ci o nais óle os de co zi nha
O óleo de co co é o mais in di ca do pa ra co zi nhar, pois,

por ser um tri gli ce rí deo de ca deia mé dia, con se gue atin- 
gir al tas tem pe ra tu ras sem oxi dar e sem al te rar su as pro- 
pri e da des nu tri ci o nais. Mas aten ção, sem fri tu ras em
ex ces sos!

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho

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


oimparcial.com.br GERAL Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 13

30 km de dre na gem 

Mais de 1.000 ru as pa vi men ta das

Mais mo bi li da de ur ba na

São Luís

Maior volume de
obras da história

O
pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or (PDT), por
meio do pro gra ma São Luís em Obras, es tá
exe cu tan do atu al men te mais de uma cen te na
de ser vi ços em di fe ren tes áre as de in fra es tru- 

tu ra ur ba na em di ver sos bair ros da ci da de. São obras de
re cons tru ção de mer ca dos, ma cro dre na gem, as fal ta- 
men to, cons tru ção de pon tes, in ter ven ções viá ri as, re- 
for ma de pra ças, re vi ta li za ção do pa trimô nio his tó ri co,
en tre ou tras que in te gram o mai or vo lu me de obras si- 
mul tâ ne as da his tó ria da ci da de, sen do o mai or pro gra- 
ma de ur ba ni za ção já im ple men ta do em São Luís.

As in ter ven ções ur ba nas que es tão sen do exe cu ta das
aten dem a an ti gas de man das da po pu la ção de São Luís.
“To das as obras que es ta mos exe cu tan do são his tó ri cas
por que há dé ca das a po pu la ção vem en fren tan do os
mes mos pro ble mas sem que o po der pú bli co atu as se
pa ra re sol ver em de fi ni ti vo. Por exem plo, pe la pri mei ra
vez a re gião do San ta Bár ba ra re ce be in ves ti men tos pa ra
cons tru ção da ma cro dre na gem que vai dar fim aos ala- 
ga men tos e ga ran tir a ur ba ni za ção do bair ro e en tor no.
Uma gran de trans for ma ção ur ba na, so ci al e econô mi ca.
Es ta mos com obras em mer ca dos que há mais de 20
anos não re ce bi am ser vi ços es tru tu rais; cons truin do
mais de 100 pra ças, em di ver sos bair ros, trans for man do
áre as an tes aban do na das em es pa ços de so ci a bi li za ção
e la zer pa ra as fa mí li as”, dis se Edi val do.

To das as obras que es ta mos

exe cu tan do são his tó ri cas por que há

dé ca das a po pu la ção vem

en fren tan do os mes mos pro ble mas

sem que o po der pú bli co atu as se

pa ra re sol ver em de fi ni ti vo

So men te pa ra o Cen tro da ca pi tal, o pre fei to Edi val do
tem des ti na do um gran de vo lu me de in ves ti men tos em
re cu pe ra ção da in fra es tru tu ra e do pa trimô nio his tó ri co
com o mai or pa co te de obras dos úl ti mos 30 anos. “São
obras em to da a ci da de, pro mo ven do ur ba ni za ção, de- 
sen vol vi men to so ci al e econô mi co e, con se quen te men- 

te, qua li da de de vi da pa ra nos sa po pu la ção”, en fa ti zou o
pre fei to.

São obras em to da a ci da de,

pro mo ven do ur ba ni za ção,

de sen vol vi men to so ci al e econô mi co

e, con se quen te men te, qua li da de de

vi da pa ra nos sa po pu la ção

So men te de dre na gem pro fun da a ges tão do pre fei to
Edi val do, por meio do pro gra ma São Luís em Obras, es tá
im plan tan do mais de 30 km de re de pa ra o es co a men to
da água das chu vas. A re gião do San ta Bár ba ra é que es tá
re ce ben do a obra mais com ple xa do ti po. Lá, es tão sen- 
do cons truí das cer ca de 12 km de re de de dre na gem, um
ma cro sis te ma com pos to por ga le ri as ce lu la res e im- 
plan ta ção de du tos de con cre to e de po li e ti le no com va- 
zão su fi ci en te pa ra dre nar to da a água que, no pe río do
chu vo so, inun da ru as e ca sas, pro mo ven do des trui ção e
mui to so fri men to aos mo ra do res. A ma cro dre na gem do
San ta Bár ba ra se rá fi na li za da com a cons tru ção de 20
km de re de de dre na gem su per fi ci al e a im plan ta ção de
12 km de as fal ta men to, abran gen do ru as e ave ni das, co- 
mo São Jerô ni mo, Jo sé Sarney, Sau da de, en tre ou tras.

Fi na li za da, a obra pro mo ve rá o de sen vol vi men to ur- 
ba no, so ci al e econô mi co da re gião que con ta com mais
de 30 bair ros, en tre es ses: Ca ju pe, Vi la Ro má rio, Re si- 
den ci al 12 de Ou tu bro, Jar dim São Rai mun do e São Rai- 
mun do. Ou tro im pac to des ta obra é a me lho ria do aces- 
so às co mu ni da des da zo na ru ral, fa ci li tan do o es co a- 
men to da pro du ção de pe que nos agri cul to res da ilha.

Re ce bem ain da obras de dre na gem pro fun da os bair- 
ros Di vi néia/Vi la Lui zão, on de além da re de de 12 km de
ex ten são, a Pre fei tu ra de São Luís es tá alar gan do e re ves- 
tin do as pa re des do ca nal do Tu ru; Ti bi ri/Ti bi ri zi- 
nho/Rio do Meio; Rua Rio Cla ro, no Olho d’Água; Ave ni- 
da Oes te Ex ter na, na Uni da de 203 da Ci da de Ope rá ria;
Tra ves sa Pau lo VI, no Jar dim São Cris tó vão; Fu ma cê.
Ou tros bair ros vão ter fren tes ini ci a das em bre ve, co mo
o Ge ni pa ra na.

Além de obras de dre na gem, as de as fal ta men to são
fun da men tais pa ra ga ran tir a ur ba ni za ção dos bair ros.

Só com o São Luís em Obras, o pre fei to Edi val do Ho lan- 
da Ju ni or já pa vi men tou mais de mil ru as al can çan do
mais 80 bair ros (en tre os fi na li za dos e em obras). Mui tos
des ses bair ros da ca pi tal se en con tram em es ta do de de- 
gra da ção ur ba na pe la pre cá ria in fra es tru tu ra e re ce bem
pa vi men ta ção pe la pri mei ra vez. É o ca so do Al to da Es- 
pe ran ça, na re gião Ita qui-Ba can ga; Re si den ci ais Ale xan- 
dra Ta va res, Ma ria Ara gão e Ti ra den tes e a Ave ni da Bra- 
sil, am bos na re gião da Ci da de Olím pi ca.

João Pau lo, Ilhi nha, São Fran cis co, Coheb/Sa ca vém,
Ja gua re ma, Pi ra po ra, San to Antô nio, Ge ni pa ra ma são
ou tras lo ca li da des on de a Pre fei tu ra de São Luís avan ça
atu al men te com no vo pa vi men to, mas a lis ta de bair ros
com obras de as fal ta men to nos úl ti mos dois anos é mui- 
to mai or e in clui o po lo Coha trac, Vi nhais, An ge lim,
Coha ma, Rio Anil, Coha ser ma, Be la Vis ta, Di a man te, Fi- 
li pi nho, Fu ma cê, Vi la Ba can ga, Cen tro, Li ber da de e de- 
ze nas de ou tros.

Am pli an do os in ves ti men tos em mo bi li da de ur ba na,
tam bém es tão em exe cu ção pe la ges tão do pre fei to Edi- 
val do Ho lan da Ju ni or as cons tru ções da pon te do Bai- 
xão, no Jar dim São Cris tó vão; no Fu ma cê, na área Ita qui-
Ba can ga; e no Re can to Ver de, li gan do es se bair ro à Vi la
Ita mar. To das as pon tes são em con cre to ar ma do e, na
me di da em que in ter li gam bair ros, vão fa ci li tar o des lo- 
ca men to, en cur tar dis tân ci as e per mi tir aces so a ser vi- 
ços pú bli cos es sen ci ais, co mo co le ta do mi ci li ar, aces so
de am bu lân ci as e vi a tu ras de se gu ran ça pú bli ca, en tre
ou tros.

Ain da na área da mo bi li da de ur ba na, a Pre fei tu ra de
São Luís es tá exe cu ta do na Ave ni da Da ni el de La Tou che
obras pa ra a im plan ta ção de mais uma fai xa de ro la- 
men to no tre cho de mai or flu xo de veí cu los da via, na al- 
tu ra do bair ro Coha ma, aca ban do com os con ges ti o na- 
men tos na área. Às obras se guem em rit mo ace le ra do e
se rá en tre gue em bre ve pa ra à po pu la ção.

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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Outras obras foram realizadas como nos mercados da capital e no Centro Histórico, que
ainda segue recebendo investimentos da Prefeitura de São Luís

Pra ças

Mercados recebem
pacotes de reformas

Pa trimô nio his tó ri co

O
u tro con jun to de obras im- 
por tan tes da ges tão do pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Ju- 
ni or pa ra o dia a dia das co- 

mu ni da des é a re cons tru ção e re for- 
ma dos mer ca dos pú bli cos. O Mer ca- 
do do Co ro a di nho es tá pra ti ca men te 
pron to e se rá en tre gue to tal men te no- 
vo em bre ve. Mer ca do das Tu lhas (Fei- 
ra da Praia Gran de) es tá sen do re for- 
ma do, tam bém com obras avan ça das. 
A Pre fei tu ra de São Luís es tá re cons- 
truin do ain da os mer ca dos do São 
Fran cis co, Cohab, Anil, Bom Je sus, 
Mon te Cas te lo e San to Antô nio. Os 
mer ca dos dos bair ros Vi la Ba can ga e 
San ta Cruz tam bém es tão no pa co te 
de re for ma.

Quan do es tes no vos equi pa men tos 
fo rem en tre gues, os fei ran tes te rão 
mais dig ni da de e es tru tu ra de tra ba- 
lho e os con su mi do res a cer te za de es- 
ta rem com pran do ali men tos den tro 
de to das as nor mas sa ni tá ri as.

Ou tro des ta que da ges tão do pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or é o pa- 
co te de obras na re gião cen tral da ci- 
da de. Des de 2018, a área vem re ce- 
ben do gran des in ves ti men tos pa ra re- 
cu pe ra ção da in fra es tru tu ra de es pa- 
ços pú bli cos e do pa trimô nio his tó ri- 
co, a exem plo do com ple xo que com- 
pre en de as pra ças De o do ro, Pan te on, 
Ala me das Go mes Cas tro e Sil va Maia e 
mais a Rua Gran de, Pra ças Pe dro II, 
Mãe d´Água, Ale gria e Pes ca dor (Des- 
ter ro), só pa ra ci tar al gu mas, cu jas 
obras fo ram exe cu ta das pe lo Ins ti tu to 
do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co e 
Na ci o nal (Iphan) em par ce ria com a 
Pre fei tu ra de São Luís.

O Cen tro His tó ri co de São Luís se- 
gue re ce ben do in ves ti men tos. São

O  MERCADO DAS TULHAS SERÁ ENTREGUE TOTALMENTE NOVO EM BREVE

cer ca de 15 fren tes de tra ba lho em to- 
da a área, co mo pra ças, re for ma de 
imó veis co lo ni ais, cons tru ção de mo- 
ra dia pa ra ha bi ta ção de in te res se so- 
ci al. En tre as obras em exe cu ção, a 
Pre fei tu ra tra ba lha pa ra con cluir as 
re for mas do Par que do Bom Me ni no, 
das pra ças da Bí blia, da Mi se ri cór dia e 
da Sau da de, sen do a úl ti ma na Ma dre 
Deus. A ur ba ni za ção da Fon te do Bis- 
po, nas ime di a ções do Anel Viá rio, já 
fo ram ini ci a das e pro me te trans for- 
mar a área que ho je pos sui ocu pa ção 
de sor de na da em mais um car tão-pos- 
tal, com a fon te re vi ta li za da.

Uma das obras mais sig ni fi ca ti vas 
des ta eta pa de re for ma do Cen tro é do 
Com ple xo que com pre en de o Lar go 
do Car mo, a Pra ça João Lis boa e a Rua 
de Na za ré. Em mais uma par ce ria da 
Pre fei tu ra de São Luís com o IPHAN, 
to da a área es tá sen do re cu pe ra da, 
res pei tan do su as ca rac te rís ti cas ar- 
qui tetô ni cas his tó ri cas.

A Pre fei tu ra tam bém tra ba lha na 
re cu pe ra ção de ca sa rões his tó ri cos 

pa ra mo ra dia de in te res se so ci al. No 
ca sa rão da Rua do Giz, 445, oi to apar- 
ta men tos es tão em fa se de aca ba men-
to. O imó vel em res tau ra ção na Rua da 
Pal ma, 195/205, vai ofe re cer 14 apar-
ta men tos aos fu tu ros mo ra do res.

Tam bém es tá em fa se de con clu são 
a res tau ra ção do ca sa rão nú me ro 53, 
da Rua do Giz, no Cen tro His tó ri co, 
que vai se di ar a Es co la Mu ni ci pal de 
Mú si ca (Em mus), ga ran tin do en si no 
gra tui to de mú si ca e aces so às ar tes a 
cri an ças da re de mu ni ci pal de en si no.

Nhozinho ganha maior obra dos últimos 70 anos

In te gran do ain da o pa co te do pro- 
gra ma São Luís em Obras, es tá a re for- 
ma do Es tá dio Nho zi nho San tos. É a
pri mei ra vez em seus 70 anos de exis- 
tên cia que uma das mais tra di ci o nais
are nas es por ti vas do Ma ra nhão, lo ca- 
li za da na Vi la Pas sos, pas sa por obra
pa ra a re cu pe ra ção e re for ço da sua
es tru tu ra.

O es tá dio es tá pra ti ca men te pron to
e com o anún cio do rei ni cio das ati vi- 
da des es por ti vas pa ra agos to, de ve ser
rei nau gu ra do em bre ve, com jo gos in- 
clu si ve à noi te. O Nho zi nho San tos
ago ra tem no vo gra ma do e no vos e
mo der nos sis te mas de ir ri ga ção e dre- 
na gem. Os ves tiá ri os es tão to tal men te
re for ma dos e fo ram ins ta la dos sis te- 
mas de ven ti la ção. A mo der ni za ção
do es tá dio com pre en deu a tro ca dos
an ti gos alam bra dos de fer ro por vi dro
tem pe ra do, fa ci li tan do a vi são do
cam po e dan do mais se gu ran ça ao
tor ce dor.

Fo ram re for ma das ain da to da a
par te hi dráu li ca e elé tri ca, as ca bi nes
da rá dio trans mis são, fei ta a lim pe za

do po ço ar te si a no que abas te ce o es- 
pa ço, bem co mo a res tau ra ção do pla- 
car ele trô ni co, en tre ou tros ser vi ços. A
ilu mi na ção tam bém foi subs ti tuí da e
ago ra é em LED. O Nho zi nho San tos
tam bém te rá aces si bi li da de pa ra pes- 
so as com de fi ci ên cia.

Na pri mei ra ges tão de Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or a Pre fei tu ra de São Luís
cons truiu ou re for mou mais de 60
pra ças. Até de zem bro, a ci da de vai ga- 
nhar no vas 100 pra ças, sen do 17 so- 
men te no Vi nhais, 17 no bair ro Cohab
Anil e 8 no Coha trac, to das já em
obras. No Rio Anil, de pois do as fal ta- 
men to, a Pre fei tu ra con cluiu re cen te
as obras de 9 pra ças no bair ros, ga ran- 
tin do mais es pa ços de la zer e con vi- 
vên cia pa ra a po pu la ção.

Ci da de Ope rá ria, Par que Sha lom,
Coha ma, Co ro a do, Coha ser ma, Cen- 
tro, Vi cen te Fi a lho, An ge lim e Ma dre
Deus são ou tros bair ros on de pra ças
es tão sen do cons truí das ou com can- 
tei ro de obra em fa se de ins ta la ção.

Lei Se ca com ple ta 12
anos com cam pa nha
de cons ci en ti za ção

A Lei Se ca bra si lei ra com ple tou 12 anos dia
12.06.2020. Pa ra mar car a da ta, o Mi nis té rio da In fra es- 
tru tu ra (MIn fra), por meio da Se cre ta ria Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres e do De par ta men to Na ci o nal de
Trân si to (De na tran), pro mo veu uma cam pa nha nas re- 
des so ci ais pa ra cons ci en ti zar a po pu la ção.

De acor do com o Mi nis té rio, as ações de cons ci en ti- 
za ção, mes mo nes se mo men to de pan de mia, ain da são
ne ces sá ri as. Por es sa ra zão, é im por tan te ex por os ris cos
de di ri gir de pois de ter in ge ri do be bi das al coó li cas e
subs tân ci as psi co a ti vas. Pa ra o di re tor do De na tran, Fre- 
de ri co Car nei ro, a Lei Se ca é um im por tan te ins tru men- 
to pa ra a re du ção do nú me ro de aci den tes de trân si- 
to. “Os efei tos ao lon go dos 12 anos des de o ad ven to da
lei são evi den tes. A atu a ção da fis ca li za ção de trân si to, o
al to va lor da mul ta e a apli ca ção da pe na li da de de sus- 
pen são do di rei to de di ri gir fa zem com que to do con du- 
tor pen se du as ve zes an tes de di ri gir após in ge rir be bi da
al coó li ca. Nos so de sa fio é con ti nu ar tra ba lhan do pa ra
cons ci en ti zar os con du to res dos ris cos da com bi na ção
ál co ol e di re ção”, afir mou.

Lei Se ca
A lei 11.705, de 19 de ju nho de 2008, co nhe ci da po pu lar- 
men te co mo Lei Se ca, al te rou o Có di go de Trân si to Bra- 
si lei ro (CTB), pas san do a proi bir a con du ção de veí cu lo
au to mo tor, na via pú bli ca, es tan do o con du tor com
con cen tra ção de ál co ol por li tro de san gue igual ou su- 
pe ri or a seis de ci gra mas, ou sob a in fluên cia de qual- 
quer ou tra subs tân cia psi co a ti va que de ter mi ne de pen- 
dên cia. An tes, não ha via pre vi são em lei do te or al coó li- 
co ne ces sá rio pa ra a ca rac te ri za ção do cri me, bas tan do
que o mo to ris ta es ti ves se sob a in fluên cia de ál co ol.

Em de zem bro de 2012, foi san ci o na da a lei 12.760,
apro va da pe lo Con gres so Na ci o nal, com no va al te ra ção
no CTB, que es ta be le ceu to le rân cia ze ro ao ál co ol e re- 
for çou os ins tru men tos de fis ca li za ção do cum pri men to
da Lei Se ca: pro vas tes te mu nhais, ví de os e fo to gra fi as
pas sa ram a ser acei tos co mo pro vas de que um mo to ris- 
ta di ri ge sob efei to de ál co ol.

Fis ca li za ção
Se gun do da dos da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF),
ape nas du ran te a pan de mia (11/03 a 31/05), fo ram con- 
ta bi li za dos 11.268 aci den tes, sen do 969 de les (8,6%)
pro vo ca dos pe la in ges tão de ál co ol. O con su mo de ál co- 
ol foi res pon sá vel por 7% do to tal de óbi tos, que che ga- 
ram a 958. Ao lon go de 2019, o to tal de aci den tes pro vo- 
ca dos por be bi das al coó li cas foi de 5.631, sen do 1.412
gra ves. Além dis so, cer ca de 18 mil mo to ris tas fo ram no- 
ti fi ca dos por se rem fla gra dos di ri gin do sob efei to de ál- 
co ol. Fon te: https://por tal do tran si to.com.br

Ma ra nhão de tém gran de ín di ce de mor ta li da de no
trân si to

O Ma ra nhão é me nos mo to ri za do que a Re gião Nor- 
des te, po rém é mais pe ri go so. Em re la ção ao Bra sil, o Es- 
ta do é mui to me nos mo to ri za do, po rém, tem um ín di ce
de mor ta li da de mai or. Os va lo res em 2015 são os se guin- 
tes: Ta xa de mo to ri za ção (nú me ro de veí cu los por 100
ha bi tan tes: MA 21, Re gião 28, Bra sil 46.

Ín di ce de mor tos (nú me ro por 100.000 ha bi tan tes):
MA 23 , Re gião 21, Bra sil 18

De 2011 a 2015 (na Dé ca da Mun di al), es te ín di ce pas- 
sou de 22 pa ra 23 no Es ta do e de 23 pa ra 18 no Bra sil.

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. 72. To do ci da dão ou en ti da de ci vil tem o di rei to

de so li ci tar, por es cri to, aos ór gãos ou en ti da des do Sis- 
te ma Na ci o nal de Trân si to, si na li za ção, fis ca li za ção e
im plan ta ção de equi pa men tos de se gu ran ça, bem co mo
su ge rir al te ra ções em nor mas, le gis la ção e ou tros as sun- 
tos per ti nen tes a es te Có di go.

Art. 73. Os ór gãos ou en ti da des per ten cen tes ao Sis te- 
ma Na ci o nal de Trân si to têm o de ver de ana li sar as so li- 
ci ta ções e res pon der, por es cri to, den tro de pra zos mí ni- 
mos, so bre a pos si bi li da de ou não de aten di men to, es- 
cla re cen do ou jus ti fi can do a aná li se efe tu a da, e, se per- 
ti nen te, in for man do ao so li ci tan te quan do tal even to
ocor re rá. Pa rá gra fo úni co. As cam pa nhas de trân si to de- 
vem es cla re cer quais as atri bui ções dos ór gãos e en ti da- 
des per ten cen tes ao Sis te ma Na ci o nal de Trân si to e co- 
mo pro ce der a tais so li ci ta ções.

Fa ça sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às leis de 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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NE RES PIN TO

Re cor dar é vi ver

Nar ra ção his tó ri ca

Ze bra da ro da da

 Fi cha téc ni ca

• Lo cal: Rio de Ja nei ro – Es tá dio Ma ra ca nã
• Jo go: Bo ta fo go 0 x 1 Mo to
• Gol: Cân di do aos 26 do 2º tem po
• Ár bi tro: Afon so Vic tor Oli vei ra (PR)
• Au xi li a res: Edel mar Frei re e Luís Du rão (PR)

Fla men go de Zi co não ven ceu o Pa pão

Fi cha téc ni ca

• Jo go: Mo to 1 x 1  Fla men go
• Gols: New ton (Mo to) , 38 Zi co (Fla) de fal ta, am bos no
1º tem po
• Ár bi tro:  Brau lio Za not to (PR)
• Au xi li a res: Edel mar Frei re e Luis Du rão, am bos do Pa -
ra ná
• Pú bli co: 23.774

Botafogo 0 x 1 Moto

O dia em que o
“Maraca” foi do

PapãoO
gran de tem plo do fu te bol bra si lei ro com ple- 
tou 70 anos de exis tên cia no úl ti mo dia 16,
mas as co me mo ra ções con ti nu am. Cons truí- 
do no Rio de Ja nei ro  pa ra se di ar a Co pa do

Mun do de 1950, o Es tá dio Má rio Fi lho (Ma ra ca nã), co- 
mo ocor re em to dos os pal cos do es por te, tem si do lo cal
de mui tas ale gri as e tris te zas. Ali, fo ram vi vi das vi tó ri as
me mo rá veis e  der ro tas sur pre en den tes.

Além dis so, ocor re ram inú me ros con fli tos pro vo ca- 
dos por fa ná ti cos tor ce do res que lo ta ram as ar qui ban- 
ca das em di as de gran des de ci sões e até mes mo de sim- 
ples jo gos amis to sos. Tam bém se re gis tra ram os mai o res
re cor des de pú bli co. Pa ra do xal men te, ago ra,  as ar qui- 
ban ca das va zi as pas sam a ilus trar a his tó ria da que la  re- 
no va da pra ça es por ti va, con sequên cia da Co vid-19,
pan de mia que to mou con ta do pla ne ta e oca si o nou
qua se 50 mil per das hu ma nas.

Em bo ra lo ca li za do no Su des te do país (Rio de Ja nei- 
ro),  da de cep ção bra si lei ra pe la per da de um Mun di al
pa ra o Uru guai (Ma ra ca na zo),  o sep tu a ge ná rio es tá dio
é lem bra do po si ti va men te  pe la tor ci da de uma equi pe
tra di ci o nal do nos so fu te bol: o Mo to Clu be de São Luís,
úni ca agre mi a ção ma ra nhen se a ar ran car uma vi tó ria,
no an ti go gra ma do do Ma ra ca nã, di an te de um gi gan te
ca ri o ca (Bo ta fo go). Tam bém deu mui to tra ba lho ao Fla- 
men go de Zi co, Le an dro,  Jú ni or e Com pa nhia,no mes- 
mo lo cal. Che gou a es tar ven cen do por 1 a 0, gol de New- 
ton, mas o “Ga li nho” em pa tou em co bran ça de fal ta.
Nes se jo go, o pon ta lu do vi cen se New ton deu um “bai le”
no la te ral-es quer do Jú ni or. Atu a ção que aca bou re sul- 
tan do na sua con tra ta ção pe lo São Pau lo. Os de mais re- 
pre sen tan tes do Ma ra nhão, por ou tro la do, co le ci o nam
go le a das aca cha pan tes na que la ma jes to sa pra ça es por- 
ti va.

O ano de 1984 (22 de fe ve rei ro) fi cou mar ca do pa ra o
tor ce dor mo ten se co mo se fos se aque le dia em  que “Da- 
vi en ca rou Go li as”. Ti me for ma do por jo ga do res de al to
ní vel e do no de enor me tor ci da, o Al vi ne gro do Rio en- 
trou em cam po pa ra re ce ber o Ru bro-ne gro ma ra nhen- 
se pe lo Cam pe o na to Bra si lei ro co mo  am plo fa vo ri to.
In te gra vam  a equi pe da Es tre la So li tá ria, no mes co nhe- 
ci dos co mo o za guei ro Abel Bra ga, o la te ral-di rei to Jo si- 
mar e o meio-cam po Ale mão. Um gru po mes cla do por
jo vens va lo res, sob o  co man do téc ni co do mes tre Di di,
cam peão co mo atle ta nos mun di ais de 58 e 62.

An tes do jo go, nas an ti gas ar qui ban ca das o as sun to
do mi nan te era uma pos sí vel go le a da e as apos tas se po- 
la ri za vam em tor no de qual se ria o pla car mais di la ta do
em fa vor do Bo ta. Afi nal, o Mo to era vi si vel men te in fe ri- 
or tec ni ca men te e fi gu ra va en tre os pi o res ti mes que dis- 
pu ta vam a com pe ti ção.

Com a bo la ro lan do, no en tan to, o que se viu foi o Pa- 
pão mui to aguer ri do e exer cen do se ve ra mar ca ção so- 
bre os pon tos prin ci pais de des ta que da equi pe lo cal.
Pa ra que se te nha uma ideia, o pri mei ro tem po ter mi- 
nou com os bo ta fo guen ses ame a çan do o gol ru bro-ne- 
gro em ape nas uma opor tu ni da de,  num cru za men to de
He li nho que foi mal apro vei ta do pe lo ata can te Bahia.

No se gun do tem po, o Bo ta fo go foi com to do gás em
bus ca do seu pri mei ro gol. Per deu bo as opor tu ni da des.

O ata can te Berg che gou a ati rar uma bo la na tra ve do go- 
lei ro Mau rí lio aos 15 mi nu tos. O Pa pão res pon deu com
su ces si vos con tra gol pes, mas fal ta va pon ta ria. Até que
aos 26min o ata can te Cân di do en trou li vre na área, es ca- 
pou de Abel e dri blou o go lei ro Luís Car los pa ra fa zer o
úni co gol da par ti da. Daí pa ra fren te, o Pa pão re for çou a
mar ca ção. O Bo ta fo go, de ses pe ra do, in sis tiu mas não
en con trou o ca mi nho do gol de em pa te, ape sar das
subs ti tui ções de Berg por Ade mir e Cláu dio no lu gar de
Bahia.

O re pór ter Edi van Fon se ca, que es te ve no Ma ra ca nã e
nar rou o jo go pe la Rá dio Tim bi ra,  fa lou à re por ta gem de
O Im par ci al so bre a emo ção vi vi da na que le dia. “Nin- 
guém acre di ta va que o Mo to, na úl ti ma par ti da do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro da que le ano fos se con quis tar a vi tó- 
ria. Eu es ta va lá, co mo úni co nar ra dor do rá dio ma ra- 
nhen se. Foi uma des pe di da hon ro sa e um dia de mui ta
fes ta. O gol foi fei to pe lo ata can te Cân di do (já fa le ci do),
ex-Amé ri ca Mi nei ro e Cru zei ro. Em se gui da, o Mo to se
re tran cou até ao fim e ga ran tiu o pla car. Uma vi tó ria his- 
tó ri ca, sem dú vi da ne nhu ma. Emo ci o nou a to dos os
mo ten ses”,re la tou.

O jo go foi as sis ti do por 12.109 pa gan tes, pro por ci o- 
nan do uma ren da de 14 mi lhões de cru zei ros , mo e da da
épo ca.

A equi pe do Mo to ti nha co mo trei na dor Mar çal To len- 
ti no Ser ra, ga nha dor dos mai o res tí tu los do fu te bol ma- 
ra nhen se. Ele  tam bém co lo cou seu no me na his tó ria
por ser o úni co téc ni co do Ma ra nhão a con quis tar uma
vi tó ria na que le que já foi con si de ra do o mai or es tá dio
de fu te bol do mun do.

O ma te má ti co, pes qui sa dor e his to ri a dor Ma no el
Mar tins lem bra  que a vi tó ria mo ten se so bre o Bo ta fo go
foi a mai or “ze bra” da ro da da. “O Mo to fa zia pés si ma
cam pa nha e  não ha via con se gui do ven cer ne nhum jo go
do Bra si lei rão. Por is so, a gran de mai o ria dos apos ta do- 
res da Lo te ria Es por ti va ti nha cra va do a co lu na um. Eu
fui um de les. Mui ta gen te fi cou fo ra por con ta des se re- 
sul ta do e per deu di nhei ro por que não acre di ta va, ja- 
mais,  que o ti me ma ra nhen se con se gui ria ven cer em
ple no Ma ra ca nã. Foi a pri mei ra e úni ca vi tó ria”, re lem- 
bra.

Em 84, o Mo to ha via per di do pa ra o Au to Es por te-PI
por 4 a 2, em  Te re si na e em São Luís por 1 a 0. De pois foi
der ro ta do por 1 a 0 em São Luís pe la Por tu gue sa de Des- 
por tos e per deu por 2 a 0 em São Pau lo. Tam bém per deu
por 3 a 1 pa ra o San ta Cruz-PE, em Re ci fe, em pa tou aqui,
no Cas te lão,  com o San ta Cruz (2 a 2) e com Bo ta fo go RJ
(1 a 1).

Da ta: 22/02/84

Bo ta fo go: Luís Car los; Jo si mar, Abel, Ca xi as e Pau lo
Ro ber to; Ale mão, Berg (Ade mir) e Otá vio; He li nho,
Bahia (Cláu dio) e Té. Téc ni co: Di di

Mo to: Mau rÍ lio; Bás si, Ri bas, Ha mil ton e Antô nio
Car los Pau lis ta; Di as Pe rei ra (An to nio Car los Ma ra nhen- 
se) e Lu tér cio; Car do si nho (Gi ba), Cân di do e Zé Ro ber to.
Téc ni co: Mar çal To len ti no Ser ra

To dos os gran des ti mes do fu te bol ma ra nhen se já jo- 
ga ram no Es tá dio Ma ra ca nã. Des ta que pa ra o Mo to
Club de São Luís, que em du as opor tu ni da des fez bo ni- 
to: um em pa te di an te do Fla men go e uma vi tó ria so bre o
Bo ta fo go.

O Sam paio deu ve xa me nas du as ve zes em que es te ve
no Má rio Fi lho. Em 1976 foi go le a do im pi e do sa men te
por 8 a 1 pe lo Fla men go, em jo go vá li do pe lo Cam pe o- 
na to Bra si lei ro. O úni co gol tri co lor foi mar ca do por Fer- 
raz em co bran ça de uma pe na li da de má xi ma.  Zi co foi
res pon sá vel por mar car em três opor tu ni da des, Lui si- 
nho Le mos em du as, Pau li nho, Ron di nel li e Mar ci a no
dei xa ram um ca da. Em 2002, pe la Co pa do Bra sil, o Sam- 
paio per deu por 5 a 1 pa ra o Flu mi nen se.

O Sam paio Cor rêa jo gou no Rio de Ja nei ro  em 1991.
Per deu por 3 a 1 pa ra o Bo ta fo go, pe la Co pa Bra sil, no Es- 
tá dio Caio Mar tins. Em 93, Sam paio 1 x 2 Vas co, em São
Ja nuá rio; em 2002, o Tri co lor caiu da sé rie B pa ra C, e no
úl ti mo jo go per deu pa ra o Ame ri ca no por 2 a 0. O jo go
foi na ci da de de Cam pos. Em 1976, além da der ro ta pa ra
o Fla men go, no Ma ra ca nã, o ti me bo li vi a no foi em Vol ta
Re don da e per deu por 5 a 1.

O MAC es te ve em 1979 no Ma ra ca nã, jo gan do con tra
o Flu mi nen se e sen do go le a do por 6 a 0 . O ti me ma que- 
a no par ti ci pou pe la pri mei ra vez do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro na que le ano, ten do se clas si fi ca do pa ra fa se se- 
guin te da com pe ti ção. Jo gou, na se gun da fa se, con tra
dois ti mes ca ri o cas. Além da der ro ta pa ra o Tri co lor das
La ran jei ras, per deu por 5 a 0 pa ra o Cam po Gran de.

Da ta:30/01/83

Fla men go: Raul; Le an dro, Fi guei re do, Ma ri nho e Ju- 
ni or; An dra de (Jú lio Cé sar), Vic tor e Zi co; Ro ber ti nho,
Bal ta zar e Ed son.

Mo to: Sa mu el; Ca bre ra (Sa ra rá), San do val, Gua ra ci e
Tião Bahia; Tião, Zé Car los e Rai mun di nho; New ton,
Pau lo Ro ber to. e Lu tér cio (Du ar te).
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Mais apre sen ta ções vir tu ais

Li ves até o dia 30 de ju nho

LIVE's

Bumba meu boi investe
em São João virtual

O
s fes te jos ju ni nos do Ma ra nhão não acon te ce- 
ram es te ano em de cor rên cia da pan de mia do
no vo co ro na ví rus (co vid-19). Os ter rei ros e ar- 
rai ais da ilha que nor mal men te são pal co das

ma ni fes ta ções cul tu rais, tais co mo: o tam bor de cri ou la,
ca cu riá, gru pos de dan ça por tu gue sa, gru pos de ba ta- 
lhões de bum ba bois e tan tas ou tras atra ções que le vam
a ale gria pa ra o pú bli co ti ve ram que se adap ta à uma no- 
va re a li da de: as apre sen ta ções por meio de li ves.

O re cur so tec no ló gi co foi a fer ra men ta que os tra di ci- 
o nais ba ta lhões de bum ba meu boi, se ja do so ta que de
or ques tra, ma tra ca, za bum ba, da bai xa da ou cos ta de
mão, en con tra ram pa ra man ter uma tra di ção que atra- 
ves sa o tem po e vem pas san do de ge ra ção em ge ra ção.
E, pa ra ho me na ge ar a prin ci pal ma ni fes ta ção cul tu ral
do es ta do que foi re co nhe ci do com o tí tu lo de Pa trimô- 
nio Cul tu ral Ima te ri al da Hu ma ni da de, no ano pas sa do,
os gru pos de bum ba meu boi do Ma ra nhão es tão re a li- 
zan do apre sen ta ções vir tu ais.

En tre as brin ca dei ras que pro mo vem o en con tro vir- 
tu al com seus se gui do res es tá o tra di ci o nal  Ba ta lhão do
Bum ba meu boi da Mai o ba. A brin ca dei ra se cu lar, que
foi fun da da em 1897 pe los mo ra do res do po vo a do Bom
Ne gó cio, si tu a do na lo ca li da de Mai o ba, zo na ru ral da
ilha de São Luís apre sen ta nes te sá ba do (20), às 20h, a Li- 
ve so li dá ria “Vai to car, vai vi brar, vai tre mer” no ca nal do
Youtube do Boi da Mai o ba.

Os in ter nau tas po de rão sen tir um pou co da vi bra ção
do Ba ta lhão da Mai o ba em ca sa. Du ran te a li ve os brin- 
can tes re ce be rão di ver sas par ti ci pa ções es pe ci ais co mo
as dos can to res ma ra nhen ses, Cé sar Nas ci men to e Ze ca
Ba lei ro, a in flu en ci a do ra di gi tal Thaynara OG, o Boi de
Axi xá e a brin can te Lei la, de Axi xá, tam bém já es tão com
as pre sen ças con fir ma das. No re per tó rio se rão apre sen- 
ta das to a das con sa gra das co mo “Mo lha es se ro sei ra”
(Chi a dor), “Var ra seu ter rei ro” (Dá na Vó) e “Se não exis- 
tis se o Sol” (Zé Inal do e Cha gas), além de to a das atu ais.
Uma boa opor tu ni da de pa ra ou vir o som das ma tra cas,
dos pan dei rões e tam bo res-on ça tí pi cos do Boi da Mai o- 
ba. A apre sen ta ção tam bém con ta rá com a par ti ci pa ção
de brin can tes, mes mo que em nú me ros re du zi dos de vi- 
do às exi gên ci as sa ni tá ri as. Os ra ja dos, ca bo clos e ín di as

es tão se pre pa ran do pa ra o gran de dia pa ra ter um mo- 
men to es pe ci al com os in ter nau tas.

So bre es te mo men to his tó ri co, o can ta dor Mar qui- 
nhos da Mai o ba (fo to), re ve lou a O Im par ci al, a ex pec- 
ta ti va que to mou con ta do ba ta lhão com es se en con tro
vir tu al. “A li ve é uma opor tu ni da de de fa zer mos a in te ra- 
ção com o pú bli co que gos ta de nos so ba ta lhão, que é
bo ei ro aqui em São Luís. E le var, tam bém, um pou qui- 
nho de nos sa cul tu ra via mun do pe la in ter net. A pan de- 
mia es tá sen do um mo men to com pli ca do por con ta de
ter mos pa ra do to do ser vi ço de pro du ção do boi, que
tem to das as ati vi da des vol ta das pa ra o mês de ju nho.
Gra ças a Deus sur giu es sa for ma de nos apre sen tar mos
por meio das pla ta for mas di gi tais, se guin do as ori en ta- 
ções da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS). Por is so
que es ta mos con vi dan do o pú bli co em ge ral de São Luís
pa ra par ti ci par des ta fes ta em ho me na gem a São João
des sa li ve so li dá ria que vai aju dar to dos os boi ei ros que
pre ci sam de aju da nes te mo men to de pan de mia”, res- 
sal tou mar qui nhos que se apre sen ta ao la do dos ou tros
can ta do res Dar lan e Ju ni nho.

Ou tro ba ta lhão que pro mo ve um en con tro vir tu al
com os apai xo na dos pe la cul tu ra do bum ba meu boi do
Ma ra nhão, se rá o Boi da Lua, so ta que de or ques tra, que
faz apre sen ta ção tam bém nes te sá ba do (20) em seu ca- 
nal do YouTube, a par tir das 17h, uma li ve me ga es pe ci al,
com sor teio de vá ri os prê mi os. Com rit mo di fe ren ci a do,
o gru po é re fe rên cia por on de pas sa, che gan do a ar ras tar
mul ti dões aos ar rai ais do Ma ra nhão.  Se gun do o pre si- 
den te, Washing ton Co e lho, a ex pec ta ti va é gran de. “Fa- 
re mos uma li ve bem le gal. Va mos ma tar a sau da de do
nos so São João. Con to com a au di ên cia de to dos vo cês”,
dis se o co or de na dor da ma ni fes ta ção.

O gru po ini ci ou su as ati vi da des cul tu rais em 1993,
quan do fun da do por jo vens ta len tos com a ne ces si da de
de res ga tar e for ta le cer as ma ni fes ta ções ar tís ti cas no
tra di ci o nal bair ro do João Pau lo. Fun da do por aman tes
da nos sa cul tu ra, o gru po ho je se fir ma co mo um dos
mais or ga ni za dos bum ba meu boi, tra zen do em seu
con jun to um nú me ro sig ni fi ca ti vo de brin can tes e sim- 
pa ti zan tes, on de se va le res sal tar que em sua mai o ria
são mo ra do res do bair ro do João Pau lo. As ati vi da des
pro mo vi das pe la ins ti tui ção por se rem di ver si fi ca das
abran gem cri an ças, jo vens, adul tos e ido sos do João

Pau lo e co mu ni da des vi zi nhas.
Já o Bum ba meu boi do João Pau lo re a li za, ho je, às

19h, o ba ti za do de sua brin ca dei ra. Mes mo dis tan te dos
ar rai ais, os or ga ni za do res da brin ca dei ra res sal ta ram a
im por tân cia de agra de cer e pe dir pro te ção à Nos sa Se- 
nho ra da Pi e da de e a to dos os san tos pro te to res pa ra
que a brin ca dei ra pos sa con ti nu ar sua mis são de for ta- 
le cer a cul tu ra ma ra nhen se mes mo que se ja vir tu al men- 
te.  Após o ba ti za do, acon te ce rá a apre sen ta ção das to a- 
das 2020 com os can ta do res: So ro zi nho, Ma ri val do e Ne- 
gão do BF.  A trans mis são ao vi vo ocor re rá pe la pá gi na
do Fa ce bo ok  “Ma ra nhão em to a das”  e tam bém pe lo ca- 
nal  da brin ca dei ra no YouTube.

 

 
E quem pen sa que as li ves ju ni nas dos gru pos de

bum ba boi acon te cem só es te fi nal de se ma na es tão
com ple ta men te en ga na dos.  Na se gun da-fei ra (22), o
Mu seu Ca sa do Pon tal apre sen ta a li ve: “Bum ba meu boi
do jei to que es tá” às 17h com a par ti ci pa ção de Ta li e ne
Melô nio do Boi da Flo res ta de Apolô nio; Pau li nho do Boi
de Za bum ba de Le o nar do; João Pi xa lau e Her beth do Boi
Flor de Ma ti nha  e com Ju li a na Ma nhães, ar tis ta brin- 
can te e pes qui sa do ra da Uni Rio.

No dia de São João, 24 de ju nho, o Bum ba meu boi da
Re den ção que es tá na ce na cul tu ral do Ma ra nhão des de
1986 apre sen ta o co lo ri do de su as ín di as, va quei ros de
fi ta va quei ros cam pe a do res, e a me lo dia en vol ven te de
seus amos e a har mo nia con ta gi an te da sua or ques tra de
ou ro por meio de uma li ve, a par tir das 19h, em seu ca nal
na in ter net.

 

Já o Boi Len das e Ma gi as,  apre sen tam-se na pró xi ma
quar ta-fei ra (26) pe lo ca nal do YouTube da brin ca dei ra.
Apre sen ta-se no pró xi mo do min go (28) às 19h, a li ve so- 
li dá ria do Bum ba meu boi, so ta que de or ques tra “No vi- 
lho dos Len çóis”.  Par te da sua ar re ca da ção se rá des ti na- 
da às fa mí li as dos brin can tes (ces tas bá si cas) e tam bém
aos com po nen tes da or ques tra. A li ve acon te ce na  vés- 
pe ra de São Pe dro e es tá sen do con si de ra da um mar co
pa ra a brin ca dei ra. Tam bém no mes mo dia acon te ce a
li ve: “Zé Al ber to – o leão de vo ra dor” que se rá apre sen ta- 
da pe las re des so ci ais do can ta dor.  Já no dia 30 acon te ce
a li ve so li dá ria no Ar rai al so li dá rio com o Boi de Ma ra ca- 
nã com con vi da dos a par tir das 16h, no ca nal ofi ci al da
brin ca dei ra.
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Elite

Clarice MilhomenÀ 
fren

te
Em uma conversa sem arestas, a personagem da peça “Pão com Ovo” 
revela como é fazer parte da alta sociedade maranhense, além de seus 
projetos pessoais, sociais e profissionais na vida

“O dinheiro 
não compra
 o passado”

R
epresentante da sociedade “quatrocentona” 
de São Luís a socialite Clarice Milhomen, 
personagem que integra a peça “Pão com Ovo”, 
e que é interpretada pelo ator César Boaes, fez 

uma pausa em sua agenda lotada de compromissos para 
dar uma entrevista ao Caderno Elite de O Imparcial. 
Neste bate papo prá lá de franco, a socialite maranhense 
que está bombando nas plataformas sociais com o hit 
“Lockdown” ela contou um pouco de sua vida, o valor 
da amizade, da família, do dinheiro, além de outras 
curiosidades nunca antes reveladas. Confira este verso e 
reverso da socialite mais badalada da ilha na íntegra

Qual o seu nome completo?

Clarice Milhomen Ayaub Lago Castelo Palácio Re-
gadas Murad Diniz Holanda Albuquerque Lobão Ma-
teus Dino Sarney.

Como é fazer parte da sociedade 
“quatrocetona” de São Luís?

Fazer parte dessa sociedade quatrocen-
tona para mim é uma coisa muito natural 
porque eu nasci nela. Meus bisavós, mi-
nha bisavó já era a Baronesa de Anajatu-
ba. Então...assim...o nome Milhomen se 
perpetuou durante muito tempo por não 
ser uma família falida.

O que é família para você ? Fale um 
pouco sobre a sua...

A família para mim tem um significado completa-
mente diferente dessa família tradicional brasileira. 
Família para mim é quem ama, quem cuida, quem 
cria. Isso para mim é família. A minha família não é 
uma família tradicional. Eu já fui casada várias ve-
zes. Eu tenho dois meninos: o Richard Gabriel que 
é gay e mora nos Estados Unidos com o namora-
do e o Otávio Gabriel que é um playboy daqui de 
São Luís da alta sociedade. Mas eles não deixam 
de ser a minha família.

Mesmo sendo de uma família 
tradicional, você estudou no Liceu 
Maranhense, uma escola pública onde 
conheceu a Dijé. Fale sobre isso...

Foi lá onde eu conheci Dijé. No Liceu eu fiz o meu exa-
me de admissão. A gente era da mesma turma de Roseana 
[Sarney], Alcione. Somos da mesma época contemporânea. 
Todas do Liceu. Na época o ensino público, era um ensi-
no de qualidade, era um ensino bom. Hoje está voltando 
a ser, apesar de várias má vontade de alguns gestores com 
a educação, que é a coisa primordial desse país. Mas te-
nho muito orgulho de ter estudado no Liceu, nossas pro-
fessoras de português e matemática foram maravilhosas.

Você e Dijé são muito amigas. O que é amizade 
para você?

A amizade para mim é tudo! Ainda mais minha amizade 
com Dijé, que para mim é tudo! Dijé é meu alicerce. Olha 
eu sou casada, tenho filhos, mas eu não me sinto completa 
sem a amizade da minha amiga. Porque quando eu tenho 
meu problemas é com ela que eu posso contar...

Já passou por algum preconceito por ser uma 
socialite?

Não, meu lindo. Ninguém passa preconceito por ser 
branco, nem hétero, nem da alta sociedade. Isso não exis-
te. O que existe é preconceito contra as minorias. Esses 
sim que sofrem preconceito: os negros, os gays, os pobres. 
Mas eu sou “que nem” Cazuza, eu sou burguesa, mas eu 
estou do lado do povo.

O que mais detesta nas pessoas?

O que mais detesta nas pessoas é a grosseria, a selva-
geria e a falta de humanidade. Com tanta gente morrendo 
por dia, milhares de pessoas morrendo no Brasil por causa 
da covid-19, e as pessoas estão levando a sua vida como se 
nada tivesse acontecendo. O Brasil é um país muito cruel. 
Detesto gente grossa. O sinal acaba de abrir e ele mete a 
mão na buzina.

O dinheiro serve para?

O dinheiro serve para ter qualidade de vida, para ter 
um bom plano de saúde, morar em uma casa descente, ali-
mentação boa, é para isso que o dinheiro serve. O resto é 
excesso. Dinheiro serve para fazer uma viagem, conhecer 
outros lugares, outras culturas. É para isso que o dinheiro 
serve, para ir a um teatro, assistir uma ópera ou ao cine-
ma. É para isso que o dinheiro serve. O resto é ostentação!

O que o Maranhão significa para você?

O Maranhão é tudo meu amor. Eu sou uma pes-
soa muito viajada. Você sabe que eu conheço quase 
o mundo inteiro e para me impressionar tem que 
ser uma coisa muito, mas muito absurda. Porque 
aqui no Maranhão, tem os Lençóis que não deixa 
perder para ninguém. O nosso Centro Histórico 
também. A nossa natureza é exuberante. O ma-
ranhão é uma referência porque quando eu vou 
lá fora e querem falar alguma coisa, eu jogo logo 
na cara, que nós temos dois títulos de patrimô-
nio cultural da humanidade.

Um lugar para morar, um para conhecer 
e outro para nem pisar...

Paris, sem sombra de dúvidas. Para conhecer 
a Lua e lugar para nem pisar, o sol, que é muito 
quente. Já basta o que a gente recebe dele aqui 
no Maranhão.

Você se candidataria a algum cargo 
político? Por quê?

Jamais me candidataria a nenhum cargo 
público. Não dá para mim. Para ser polí-
tico a pessoa tem que está ligada aos mo-
vimentos sociais, uma pessoa que tenha 
algum trabalho junto às comunidades e 

não virar um cabide de emprego porque de 
dinheiro eu não preciso. Mas o meu esposo Car-

los Alberto é pré-candidato à Prefeitura de São Luís 
e eu serei a primeira dama.

Você também faz trabalhos sociais. 
Solidariedade é...

O “Pão com Ovo tem projeto Amor Incondi-
cional com as crianças com microcefalia. A gen-
te tem que ter uma responsabilidade social, en-
quanto cidadão, enquanto pessoa da sociedade. 
Solidariedade é tudo!

Um sonho de consumo...

Eu não tenho sonho de consumo, porque todos 
os sonhos de consumo que eu tinha eu já realizei!

Lockdown ou aglomeração?

Adoro lockdown. E quando falam em aglomeração 
meu amor, só me vem a cabeça a Rua Grande lotada 
dia 24, na véspera do Natal ou exatamente neste mo-
mento. Ou então Av. Litorânea em plena pandemia 
as pessoas fazendo fotos e selfs para ganhar likes, en-
quanto tem milhares de pessoas morrendo em plena 
quarentena.

E como surgiu a ideia da música 
“lockdown”?

Eu já conhecia o termo “lockdown” há muito tem-
po, pois eu tenho proeficiência na língua inglesa, eu 
fiz o toefl , aí quando veio à tona a palavra lockdo-
wn, eu sempre achei essa sonoridade maravilhosa. 
Ai pensei: “gente eu preciso fazer uma música so-
bre isso”. Ai liguei para o Dj Macau, dei a ideia para 
ele e ele fez a letra e a música. Eu lancei e foi esse 
sucesso mundial!

O que é fazer parte do projeto “Pão com 
Ovo”?

É um projeto lindo. Eu contribuo com a minha be-
leza e com a minha inteligência. É um projeto aces-
sível, que traz uma identidade muito forte da mara-
nhensidade.

Quais são seus projetos futuros?

Meu grande projeto agora é ir para as telas de ci-
nema. Hollywood que me aguarde! Aí não vejo a hora 
de pisar no tapete vermelho sendo fotografada na ce-
rimônia para receber o Oscar.

Defina-se em uma frase?

Que coisa pobre! Uma frase não me define tem que 
ser uma tese de doutorado.

Deixe um recado para seus seguidores...

Meus seguidores queridos, obrigado pelo carinho 
que vocês têm com o nosso trabalho e vamos ter cons-
ciência e a preocupação pela coletividade. Isso é a 
coisa mais chic!

O que o dinheiro não compra?

O dinheiro não compra o passado. Nenhum dinheiro no mun-
do vai fazer a gente voltar para o que a gente era. Isso o dinheiro 
não compra. Agora o dinheiro tem comprado a ética e o caráter 
de muita gente por a.

Como é ser rica e famosa em um estado pobre?

Meu amor, até porque, no Maranhão, não existe gente rica. 
Existe uma elite metida a rica. Ricos mesmos são meus amigos 
milionários, bilionário do jet set internacional. Esses sim são ri-
cos. Realmente, o estado é pobre em termos de dinheiro, mas é 
de uma riqueza absurda, tanto cultural quanto natural, mal ex-
plorada até o momento.
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PAULINHA FALCÃO SE 
EMOCIONA COM SURPRESA 

EM SEU ANIVERSÁRIO 
No meio desse momento tão delicado, devido ao dis-

tanciamento social, as famílias criam novas formas de 
alegrar seus entes queridos, especialmente em datas es-
peciais. Foi assim, a comemoração do aniversário de Pau-
linha Falcão, que completou 09 aninhos na última quar-
ta-feira (17/06).

Os pais, Verônica e Paulo Falcão prepararam uma gran-
de surpresa a aniversariante. Depois de quase 03 meses 
longe dos amiguinhos e demais familiares, eles proporcio-
naram um dia muito especial para todos, seguindo todas 
as precauções necessárias e que contou com mensagens 
ao vivo, carro de som, decoração e diversas guloseimas, 
para o sopro da velinha e o tradicional “Parabéns a Você”.

Que Deus abençoe grandemente, Paulinha e toda sua 
linda família. Saúde, Conquistas, Harmonia e muita Fe-
licidade é o que desejamos. 

MARCOS DAVI REPRESENTA O BRASIL 
EM DEBATE INTERNACIONAL SOBRE 
EVENTOS E TURISMO PÓS-PANDEMIA 

 PAULINHA, COM OS PAIS, VERÔNICA E PAULO FALCÃO E A IRMÃ, CAMILLA.
 PAULINHA COM A CAIXA SURPRESA, 
REPLETA DE DOCES E BOLOS.

CUIDADOS REDOBRADOS E 
MOTIVAÇÃO ELEVADA

Dr. Aparecido Valadão, um dos mais conceituados médicos do estado e re-
ferência nacional na cirurgia bariátrica, metabólica e do aparelho digestivo, 
retornou as suas atividades, entre elas, consultas, procedimentos e cirurgias 
bariátricas, com todas as medidas protetivas, tanto aos pacientes, como para 
a equipe de trabalho. Os atendimentos contam com intervalo maior entre pa-
cientes e são agendados por hora marcada.

Em conversa recente, Dr. Valadão nos contou, que os protocolos de segu-
rança e sanitização, foram intensificados. Os nossos pacientes entram por 
acesso diferente, usam elevadores separados e não há contato com outras 
pessoas, que buscam outros tipos de atendimentos, ou suspeitas de sinto-
mas virais. “Até os corredores, os centros cirúrgicos e os apartamentos, são 
isolados dos pacientes em tratamento do Coronavírus. Estamos trabalhando 
devagar, com a máxima precaução e antes das cirurgias, todos os pacientes 
realizam exames para detectar ou não, a presença do Covid 19” finalizou o 
Dr. Aparecido Valadão.

As consultas estão sendo feitas todas as tardes, de segunda a sexta-feira, 
no prédio do HRO – Anexo do Hospital São Domingos e podem ser agenda-
das, através do telefone: 3216-8520. 

DR. APARECIDO VALADÃO, DURANTE A PANDEMIA, SE DEDICOU AOS ESTUDOS,  FAMÍLIA E RETORNA MOTIVADO, 
SEMPRE LEVANDO SAÚDE E BEM ESTAR AOS SEUS PACEINTES.

O publicitário e apresentador de TV, Marcos Davi re-
presentou o Brasil em um debate internacional, trans-
mitido pela emissora de TV da Geórgia - TV ARGO (uma 
das maiores da Europa Oriental) e que teve como tema, 
um grande evento esportivo, parcerias comerciais e o 
turismo após a pandemia do Coronavírus. As entre-
vistas foram concedidas por comunicadores, produ-
tores e esportistas de vários países, onde cada um 
teve a oportunidade de expressar sua opinião sobre 

o futuro das pessoas, após a “quarentena” mundial. 
Marcos Davi de Carvalho, que é o diretor geral e 

apresentador do Programa de TV Mundo Passaporte 
(REDETV São Luis e AMAZONSAT) falou da impor-
tância do diálogo e intercâmbio maior entre o Bra-
sil e outros países, para que cada um, possa mostrar 
seus atrativos, como forma de atrair turistas, negó-
cios, eventos e gerar desenvolvimento com as parce-
rias comerciais.

 MARCOS DAVI TEM A MAIOR AUDIÊNCIA ENTRE TODOS OS OUTROS PROGRAMAS MARANHENSES. SÃO 08 MILHÕES DE 
TELESPECTADORES POR SEMANA EM TODO O PLANETA, ALÉM DAS REDES SOCIAIS, YOUTUBE E PORTAL BLOG.

 13 ANOS DE MARIA CLARA

BIDZINA IVANISHVILI FOI PRIMEIRO-
MINISTRO, É O PRESIDENTE DO DREAM 
GEORGIANO-REPUBLIC DEMOCRATICA 
E APOIA AS PARCERIAS COMERCIAIS E 
EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERCÂMBIO 
ENTRE OS PAÍSES.

Na casa de sua mãe em Pindaré-Mirim, a meiga e estudiosa, Maria Cla-
ra Costa Nobre, comemorou seu aniversário, sem aglomeração, uma bela 
ambientação, doces e através de live, com familiares em outras cidades do 
país, soprou as velinhas do bolo e ouviu o “Parabéns a Você”.

Maria Clara, participou recentemente de uma sessão de fotos, especial-
mente produzida para a ocasião e ficou muito feliz com as homenagens, 
que recebeu dos amiguinhos e parentes. Nossos votos de Saúde e Felici-
dade Plena.

MARIA CLARA É UMA ESTUDANTE DEDICADA, MEIGA E MUITO AMADA.


