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03H41 ................ 1.0M

09H26 ................ 5.4M

16H08 ................ 1.0M

22H15 ................ 5.2M

O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), por não ser 
candidato a nada em 2020, não está nem um pouco preocupado se as 
eleições municipais vão ser realizadas no dia 4 de outubro, 15 de no-
vembro ou somente em 2022. 

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

FÉRIAS EM CASA 
Veja  seis filmes 
para conhecer 
outros países

 PÁGINA  16

ECONOMIA 
São Luís  registra 

deflação pelo 
segundo mês

 PÁGINA  11

Retomada das aulas  
na rede pública 

será de forma híbrida

PÁGINA   3

Conheça as regras 
para frenquentar 

bares e restaurantes 
neste sábado

Os bares e restaurantes precisam se-
guir as medidas sanitárias dispostas na 
portaria da Casa Civil, além de cumprir 

com os protocolos de segurança 
PÁGINA  13

Fiocruz diz que remédio 
para hepatite inibe 

replicação do coronavírus

PÁGINA   3

Com prisão de novo supeito, polícia fará 
reconstituição do crime na segunda-feira

CASO DIOGO
 SARNEY }

PÁGINA 12

Relação com eleitorado 
será diferente na campanha  

EFEITOS DO CORONAVÍRUS NO VOTO

Cientista político  analisa os principais efeitos do adiamento das eleições no cenário 
local  diante das regras  de prevençao da pandemia. Judiciário terá papel primordial. 

PÁGINA 7

Maranhão 
Pressa, riscos e 
dificuldades na 
volta do futebol

 PÁGINA  15

BENEFÍCIO 
Caixa começa a 

pagar 3ª parcela do 
auxílio emergencial

 PÁGINA  11

28 DE JUNHO,  DIA ORGULHO GAY
A luta diária é contra a LGBTfobia

O Imparcial buscou órgãos da rede de proteção à população 
LGBT para falar sobre como as políticas públicas tem atuado para 
deixar menos difícil a vida dessas pessoas, e como elas se sentem 

tendo que lutar diariamente por respeito. PÁGINA 9

BASE DE ALCÂNTARA
CLA volta a lançar foguetes

Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) realizou o lançamento de um 
Foguete de Treinamento Básico (FTB) na Operação Falcão I/2020. A operação 

que tem o apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB), integra o cronograma de 
atividades de lançamento do CLA de 2020. PÁGINA 14

Prefeito Edivaldo 
investe na melhoria 

da infraestrutura 
do bairro Fumacê

O bairro está recebendo 
um pacote de serviços que 
inclui construção de ponte, 
implantação de drenagem 

profunda e asfaltamento de 
vias; obras vão garantir mais 

mobilidade e qualidade de vida 
para a população da região do 
Itaqui-Bacanga. PÁGINA 12
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Equi pe uni da

Ha bi li da des de ca da pro fes sor

Ava li a ções pe rió di cas

Edu ca ção que Faz a Di fe ren ça

Rede de Ensino

Como a educação
lida com a pandemia

A
com pa nhar de per to es co las, pro fes so res e es tu- 
dan tes, com vi si tas fre quen tes aos cen tros de
en si no; mo ni to rar a apren di za gem dos alu nos
con ti nu a men te e ofe re cer for ma ção con ti nu a- 

da e di ver si fi ca da aos edu ca do res são al gu mas das prá ti- 
cas de re des de en si no pú bli cas que se des ta cam no país
por bom de sem pe nho. O es tu do Edu ca ção que Faz a Di- 
fe ren ça, di vul ga do ho je (25), ma pe ou 118 re des de en si- 
no mu ni ci pais com bons re sul ta dos no en si no fun da- 
men tal e que tam bém atin gi ram cri té ri os mí ni mos de
qua li da de na edu ca ção in fan til.

O es tu do foi fei to pe lo In ter dis ci pli na ri da de e Evi dên- 
ci as no De ba te Edu ca ci o nal (Ie de), o Ins ti tu to Rui Bar- 
bo sa (IRB) e os Tri bu nais de Con tas do país com ju ris di- 
ção na es fe ra mu ni ci pal e es tá dis po ní vel na in ter net. O
ma pe a men to foi re a li za do em 2019, an tes da pan de mia
do no vo co ro na ví rus e da sus pen são das au las pre sen ci- 
ais. A Agên cia Bra sil con ver sou com al guns dos ges to res
dos mu ni cí pi os re co nhe ci dos pa ra sa ber co mo as bo as
prá ti cas, que já ado ta vam, aju dam ago ra em mo men to
de cri se mun di al.

“A gen te tem um acom pa nha men to sis te ma ti za do,
alu no por alu no, tur ma por tur ma, es co la por es co la. E
es se acom pa nha men to é fei to pe lo co or de na dor pe da- 
gó gi co de ca da es co la. Co mo a gen te já vem de um pro- 
ces so mui to bem or ga ni za do, on de ca da um sa be qual o
seu pa pel, não foi di fí cil co me çar a fa zer as ati vi da des re- 
mo tas”, diz a se cre tá ria de Edu ca ção de Li cí nio de Al- 
mei da, na Bahia, Mychely Te les.

Lo ca li za do a 675 quilô me tros (km) de Sal va dor, o mu- 
ni cí pio tem 12 de 16 es co las mu ni ci pais de en si no fun- 
da men tal na zo na ru ral. Um dos des ta ques do mu ni cí- 
pio, se gun do o es tu do, é a ado ção de um Pla no de Ações
e Me tas, fei to com ba se no de sem pe nho das es co las a
ca da ano e que ser ve de re fe rên cia pa ra o ano se guin te. A
ci da de con ta tam bém com um Nú cleo de Aten di men to
Mu ni ci pal Es pe ci a li za do, com nu tri ci o nis ta, psi co pe da- 
go gos e psi có lo gos, en tre ou tros pro fis si o nais.

Com a pan de mia, co me çou a ser im plan ta do a cha- 
ma da Edu ca ção Sem Fron tei ras, que ofe re ce au las on li- 
ne e ma te ri ais im pres sos pa ra aque les que não con se- 
guem acom pa nhar as au las pe la in ter net. Na edu ca ção
in fan til, o ma te ri al é en vi a do aos pais e res pon sá veis, ou
aos cha ma dos pa dri nhos, que são ou tros en tes fa mi li a- 
res, vi zi nhos ou pes soa que aju de na edu ca ção das cri- 
an ças. Não es tá sen do da do, nes sa eta pa, ne nhum con- 
teú do no vo. A se cre tá ria es ti ma que ape nas 5% dos alu- 
nos não es te jam par ti ci pan do das ati vi da des.

“É uma coi sa no va, que che gou de sur pre sa. A gen te
co me çou a res sig ni fi car a prá ti ca da es co la e dos pro fes- 
so res. Pro cu ra mos fa zer o me lhor. O que es ta mos fa zen- 
do é o ide al? Acre di to que não, mas é o pos sí vel no mo- 
men to”, diz.

Em Pa raí so do To can tins (TO), a Se cre ta ria de Edu ca- 
ção usa até mes mo o trans por te es co lar pa ra ga ran tir
que to dos te nham aces so pe lo me nos ao ma te ri al im- 
pres so. To da se ma na, os pro fes so res pas sam no vas ati vi- 
da des e as cor ri gem na se ma na se guin te. Os pais e res- 
pon sá veis que não po dem bus car o ma te ri al na es co la,
to man do os de vi dos cui da dos de pro te ção pa ra não pro- 
pa gar o ví rus, re ce bem as ta re fas em ca sa.

O ma te ri al im pres so é com ple men ta do por vi de o au- 
las e por tro cas de men sa gens por meio de gru pos em
apli ca ti vos. “Nem to das as fa mí li as têm aces so a es sa
tec no lo gia em ca sa. Fi ze mos um es tu do e de tec ta mos
que mui tos não têm in ter net, en tão dis tri buí mos as ta- 
re fas im pres sas pa ra que nin guém fi que sem”, ex pli ca, a
se cre tá ria de Edu ca ção do mu ni cí pio, Li ze te Co e lho.

Pa raí so do To can tins é um mu ni cí pio com pou co
mais de 50 mil ha bi tan tes, lo ca li za do a cer ca de 70 km da
ca pi tal do es ta do, Pal mas. Na re de mu ni ci pal há oi to es- 
co las ur ba nas e três ru rais. Se gun do o es tu do, a des bu- 
ro cra ti za ção no con ta to com a se cre ta ria é um pon to
po si ti vo. Os edu ca do res afir mam que a co mu ni ca ção é
fluí da e acon te ce por vá ri os mei os, co mo te le fo ne, apli- 
ca ti vo de men sa gens, re des so ci ais, ofí ci os for mais e
pes so al men te. As es co las têm au to no mia pa ra adap tar
su as prá ti cas pe da gó gi cas e cur rí cu lo se gun do as di re- 
tri zes da re de. Em bo ra as mé di as nas ava li a ções ex ter- 
nas se jam re le van tes, a se cre tá ria en fa ti za que a pre o cu- 
pa ção mai or é com o de sen vol vi men to do alu no co mo
in di ví duo.

Li ze te con ta que o prin ci pal se gre do pa ra o bom de- 
sem pe nho das es co las é “a união da equi pe. O nos so pla- 
ne ja men to é par ti ci pa ti vo. Não fa ze mos na da na se cre- 
ta ria sem que es co la par ti ci pe. To do ano cons truí mos a
agen da pe da gó gi ca, com me ta, ações. De fi ni mos on de
es ta mos e on de que re mos che gar”, diz.

Em Sen gés (PR), uma das ações to ma das pe la se cre ta- 
ria foi ve ri fi car em qual eta pa os pro fes so res que ri am le- 
ci o nar . “Te mos uma equi pe boa, mas fal ta va ver o per fil
de ca da um. Acer ta mos o per fil, co lo ca mos na al fa be ti- 
za ção ou nas sé ri es mai o res de acor do com o per fil dos
pro fes so res. De mos su por te pe da gó gi co e con se gui mos
fa zer com que os pais par ti ci pas sem mais da vi da dos fi- 
lhos”, diz a se cre tá ria de Edu ca ção, Ro sân ge la Fer rei ra.

Co nhe cer bem as ap ti dões dos do cen tes foi, se gun do
a se cre tá ria, im por tan te no mo men to da pan de mia. “Eu
sa bia que era um de sa fio gran de, te nho pro fes so res que
têm ha bi li da de com a mí dia e ou tros que não sa bem,
por exem plo, co mo for mar um gru po no what sApp. Eu
não po dia dei xar ne nhum alu no sem as sis tên cia”, diz. A
es tra té gia foi, en tão, além das apos ti las im pres sas, dis- 
po ni bi li zar au las gra va das com uma equi pe de pro fes- 
so res na in ter net, pa ra que to da a re de pu des se aces sar.

“Te mos um gru po de es tu do por sé rie. Os pro fes so res

se reú nem e de ci dem o que é pri o ri da de. Fi ze mos uma
fle xi bi li za ção no pla ne ja men to [pa ra o ano] e vi mos o
que era pri o ri da de pa ra tra ba lhar nes te mo men to”, ex- 
pli ca.

Sen gés, fo ra da Re gião Nor des te, é o mu ni cí pio bra si- 
lei ro que aten de alu nos de mais bai xo ní vel so ci o e conô- 
mi co. A ci da de tem oi to es co las ur ba nas e três ru rais. O
mu ni cí pio fi ca a 272 km da ca pi tal, Cu ri ti ba. De acor do
com o es tu do, a re de tra ba lha com ges tão pa ra re sul ta- 
dos, com atri bui ção de no tas pa ra ca da uma das uni da- 
des de en si no e tam bém pa ra os tra ba lhos da se cre ta ria.
Em 2019, uma psi có lo ga pas sou a in te grar a equi pe pa ra
au xi li ar nas ques tões mais com ple xas en vol ven do os es- 
tu dan tes e su as fa mí li as.

Em Cruz (CE), os es tu dan tes são ava li a dos cons tan te- 
men te. “Is so é im por tan te por que a gen te tem um pa râ- 
me tro de co mo es tão to das as es co las”, afir ma o se cre tá- 
rio de Edu ca ção, Rai mun do Mot ta. “Se eu ob ser vo que
em uma es co la não con se gui mos fa zer com que as cri- 
an ças apren dam, a gen te che ga na es co la e ten ta sa ber o
por quê. Con ver sa mos com di re to res e co or de na do res.
Com a ava li a ção, a gen te ti ra uma fo to rá pi da de co mo
es tá a apren di za gem e tem co mo fa zer in ter ven ção ime- 
di a ta”.

As ava li a ções se guem em pe río do de dis tan ci a men to
so ci al e com as au las pre sen ci ais sus pen sas. Se gun do o
se cre tá rio, 80% dos es tu dan tes têm aces so à in ter net e
es tão ten do au las on li ne. Os de mais 20% bus cam ati vi- 
da des im pres sas na es co la e têm pra zo pa ra de vol vê-las
aos pro fes so res. As ava li a ções se guem, se gun do Mot ta,
me din do o apren di za do.

Cruz é um mu ni cí pio que fi ca a 242 km de For ta le za.
O es tu do des ta ca as ins ta la ções fí si cas das es co las, que
es tão aci ma da mé dia da re a li da de do in te ri or ce a ren se,
além do mo ni to ra men to quin ze nal da apren di za gem
dos es tu dan tes em lín gua por tu gue sa e ma te má ti ca. A
re de tem cin co es co las ur ba nas de en si no fun da men tal
e 20 ru rais.

O es tu do Edu ca ção que Faz a Di fe ren ça, pa ra iden ti fi- 
car as re des de en si no, ana li sou in di ca do res co mo
apren di za do dos es tu dan tes em lín gua por tu gue sa e
ma te má ti ca, se gun do o Sis te ma de Ava li a ção da Edu ca- 
ção Bá si ca (Sa eb) 2017, o Ín di ce de De sen vol vi men to da
Edu ca ção Bá si ca (Ideb) atu al e evo lu ção des de 2005 e ta- 
xas de apro va ção, con for me o Cen so Es co lar.

As re des re co nhe ci das bus cam ga ran tir a apren di za- 
gem da mai o ria dos alu nos, es for çam-se pa ra re du zir as
de si gual da des e não dei xar nin guém pa ra trás, tra ba- 
lham pa ra que to dos fi quem na es co la e apre sen tam
avan ços con sis ten tes na apren di za gem dos es tu dan tes
ao lon go dos anos.

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os bares e restaurantes precisam seguir as medidas sanitárias dispostas na portaria da
Casa Civil, além de cumprir com os protocolos de segurança

BRU NA TA VA RES

• En tra da e nú me ro de cli en tes con -
tro la do, pa ra evi tar aglo me ra ções res -
pei tan do sem pre a dis tân cia de 2m
por pes soa;
• É obri ga tó rio que to dos os cli en tes e
fun ci o ná ri os fa çam uso de pro te ção
fa ci al;
• É obri ga tó rio que to dos os tra ba lha -
do res que re a li zem ma ni pu la ção de
ali men tos e/ou aten di men to ao pú -
bli co uti li zem EPI’s con for me se gue:
lu va ni trí li ca, ócu los, aven tal e más ca -
ra ci rúr gi ca;
• O es ta be le ci men to de ve rá for ne cer

sa co plás ti co hi gi e ni za do pa ra que o
cli en te acon di ci o ne sua más ca ra de
ma nei ra se gu ra, du ran te e no mo -
men to da re fei ção;
• Proi bir o aces so de pes so as ex ter -
nas, co mo en tre ga do res, no lo cal de
ma ni pu la ção dos ali men tos;
• As me sas de ve rão ser ocu pa das no
má xi mo por até qua tro pes so as, que
re si dam na mes ma ca sa;
• Após o uso, as to a lhas de me sa de -
vem ser tro ca das, não po den do ser
apro vei ta das de um aten di men to pa -
ra o ou tro;
• Fi ca proi bi do o ser vi ço de self ser vi -
ce e ro dí zio;
• De ter mi nar tra ba lha do res es pe cí fi -
cos pa ra ser vi rem os ali men tos aos
cli en tes de for ma in di vi du al, res pei -
tan do a dis tân cia mí ni ma de 2m e a
uti li za ção de EPI’s;
• Não po de ter de gus ta ção de ali men -
tos e be bi das;
• Eli mi nar pa li tei ros, sa lei ros, açu ca -
rei ros, ou qual quer ou tro ali men -
to/tem pe ro que se ja dis po ni bi li za do
des sa for ma, fi can do per mi ti do ape -
nas uso de sa chês pa ra uso in di vi du al;
• Guar da na pos de pa pel de vem ser
ofe re ci dos ao cli en tes em ba la dos e
guar da na pos de te ci do po dem ser le -
va dos ao cli en te após es te ter ocu pa do
a me sa;
• Car dá pi os com ma te ri al de fá cil
lim pe za ou des car tá veis, po den do ser
ado ta do de for ma di gi tal;
• O am bi en te de ve ter boa ven ti la ção,
man ten do por tas e ja ne las aber tas.
Em ca so de am bi en te cli ma ti za do, ga -
ran tir a ma nu ten ção de apa re lhos de

ar con di ci o na do, con for me re co men -
da ções das le gis la ções vi gen tes;
• Evi tar a con ta mi na ção do uni for me;
• Pro mo ver ca pa ci ta ção ade qua da e
atu a li za da dos tra ba lha do res nas Bo -
as Prá ti cas, bem co mo acom pa nhar
sua efi cá cia, as ações de ca pa ci ta ção
pro mo vi das aos tra ba lha do res de ve -
rão ter com pro va ção e re gis tro do cu -
men tal;
• Ma te ri ais de tra ba lho, hor ti frú tis e
em ba la gens de pro du tos e etc., de vem
ser hi gi e ni za dos an tes de se rem es to -
ca dos;
• La var com água e sa bão os uten sí li -
os de ser vi ço a ca da 30 mi nu tos, hi gi e -
ni zan do-os com ple ta men te;
• Os es pa ços ex clu si vos pa ra cri an ças
, de ve rão per ma ne cer fe cha dos;
• Os tra ba lha do res de ve rão fi car
aten tos pa ra evi tar to car olhos, na riz e
bo ca du ran te a ma ni pu la ção de ali -
men tos e nos aten di men tos do cai xa;
• Tra ba lha do res e cli en tes que apre -
sen ta rem sin to mas, ain da que le ves,
de ve rão vol tar pra ca sa e pro cu rar
uma uni da de de saú de;
• Proi bi da a en tra da de pes so as de
gru pos de ris co ou com do en ças crô -
ni cas;
• Fi cam proi bi das atra ções mu si cais,
cul tu rais e de qual quer ti po que pro -
mo vam aglo me ra ção ou mo vi men ta -
ção, até no va de li be ra ção dos ór gãos
sa ni tá ri os;

ABERTURA

Bares e restaurantes
reabrem neste sábado

O
s ba res e res tau ran tes de São
Luís ti ve ram seu fun ci o na- 
men to an te ci pa do do pró xi- 
mo dia 29 pa ra es te sá ba do,

dia 27 de ju nho. A de ci são foi to ma da
após o diá lo go en tre o che fe da Ca sa
Ci vil, Mar ce lo Ta va res e Gus ta vo Araú- 
jo, que re pre sen tou o se tor ao lon go
das reu niões du ran te to o pe río do de
qua ren te na por con ta do no vo co ro- 
na ví rus (co vid-19).

Os ba res e res tau ran tes pre ci sam
se guir as me di das sa ni tá ri as dis pos tas
na por ta ria da Ca sa Ci vil, além de
cum prir com os pro to co los de se gu- 
ran ça, ter os equi pa men tos de EPI’s
(equi pa men tos de pro te ção in di vi du- 
al), e se guir as nor mas e con du tas de
se gu ran ça e hi gi e ne es ta be le ci das pe- 
la Or ga ni za ção Mun di al da Saú de, pe- 
la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de.

Pro to co los de se gu ran ça es pe cí fi co
pa ra ba res e res tau ran tes:

Os res tau ran tes, lan cho ne tes, ba res
e si mi la res lo ca li za dos em ga le ri as e
shop ping cen ters, so men te po de rão
fun ci o nar por meio de Delivery e dri-
ve th ru.

ALBERT EINSTEIN

Hospital desaconselha médicos a usarem cloroquina

APESAR DE HAVER TESTADO, O MEDICAMENTO NO COMBATE À DOENÇA

O Hos pi tal Is ra e li ta Al bert Eins tein
dis tri buiu co mu ni ca do a seus mé di- 
cos, nes ta quin ta-fei ra, 25, em que de- 
sa con se lha a uti li za ção da clo ro qui na
pa ra tra ta men to de pa ci en tes in fec ta- 
dos pe lo no vo co ro na ví rus. Ape sar de
ha ver tes ta do o me di ca men to no
com ba te à do en ça, a ins ti tui ção de- 
cla rou em no ta, nes ta sex ta-fei ra, 26,
que nun ca te ve um pro to co lo de uso
da clo ro qui na e da hi dro xi clo ro qui na
pa ra tra ta men to da co vid-19.

Mé di cos do cor po

clí ni co aber to, po rém,

es ta vam pres cre ven do a

clo ro qui na em acor do

com os pa ci en tes. 

O uso, nes se ca so, era “off la bel”,
quan do um re mé dio é re cei ta do fo ra
das in di ca ções con ti das na bu la – que
se guem ori en ta ções da Agên cia Na ci- 
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa).
Com a no va car ti lha, o Eins tein re co- 
men dou a seus pro fis si o nais que evi- 
tem a uti li za ção do me di ca men to em
ca rá ter “off la bel” pa ra in fec ta dos.

O co mu ni ca do do hos pi tal se ba se- 
ou em uma de cla ra ção da agên cia de
con tro le de dro gas e ali men tos dos
Es ta dos Uni dos (FDA), que re vo gou a
au to ri za ção de uso emer gen ci al da
clo ro qui na e da hi dro xi clo ro qui na co- 
mo tra ta men to pa ra pa ci en tes com
co vid-19. De acor do com o ór gão, os
es tu dos não de tec ta ram efi cá cia do

re mé dio, além de po ten ci ais be ne fí ci- 
os não su pe ra rem pos sí veis ris cos.

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS) sus pen deu em de fi ni ti vo, em
17 de ju nho, os tes tes com a hi dro xi-
clo ro qui na no en saio clí ni co glo bal
So li da ri e da de, que pes qui sa a efi cá cia
e a se gu ran ça de pos sí veis tra ta men-
tos pa ra o no vo co ro na ví rus. 

De acor do com a en ti da de, os tes tes
com a dro ga não re du zi ram as ta xas
de mor ta li da de de pa ci en tes hos pi ta- 
li za dos com o ví rus.

No Bra sil, o uso da clo ro qui na e da
hi dro xi clo ro qui na é de fen di do por
Jair Bol so na ro, que re co nhe ce a fal ta
de evi dên ci as ci en tí fi cas so bre a efi cá- 
cia do me di ca men to. Por pres são do
pre si den te, o Mi nis té rio da Saú de li- 
be rou o re mé dio pa ra to dos os pa ci- 
en tes da co vid-19 no País.

EDUCAÇÃO

Retomada das aulas 
será de forma híbrida

DINO EXPLICOU QUE EDITARÁ UM DECRETO COMPLEMENTAR

Na ma nhã des ta sex ta-fei ra (26) o go ver na dor Flá vio
Di no fa lou so bre no vas ações de com ba te ao no vo co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão.

Co mo for ma de di mi nuir as aglo me ra ções sem pre ju- 
di car o iní cio das au las que de vem ini ci ar no dia 1 de
agos to, Flá vio Di no ex pli cou que as au las da re de es ta- 
du al, em es pe ci al do úl ti mo ano do en si no mé dio de vem
acon te cer de for ma hí bri da, ou se ja, as au las se rão pre- 
sen ci ais, mas com re du ção no nú me ro de es tu dan tes, e
com a re a li za ção de ati vi da des a dis tân cia.

O go ver na dor ex pli cou ain da que edi ta rá um de cre to
com ple men tar in for man do so bre os pro to co los pe da- 
gó gi cos que de vem ser se gui dos pe las ins ti tui ções da re- 
de es ta du al de en si no, mas avi sa que ca da pre fei tu ra
mu ni ci pal irá dis por so bre sua pró pria re de de acor do
com a si tu a ção sa ni tá ria de ca da lo cal.

No que diz res pei to a re de pri va da, o go ver na dor re- 
co men dou du ran te co le ti va que os pais e/ou res pon sá- 
veis pro cu rem as es co las pa ra que se ja es ta be le ci da um
con sen so re fe ren te ao pro ces so de re to ma da das au las,
com pre vi são tam bém pa ra o mês de agos to.

Quan to as ins ti tui ções de en si no su pe ri or, o go ver na- 
dor anun ci ou que o fun ci o na men to em fa cul da des e
uni ver si da des vai ser de fi ni do pe los co le gi a dos su pe ri o- 
res de ca da ins ti tui ção, que de ve ob ser var os pro to co los
sa ni tá ri os a se rem se gui dos.

Ou tra me di da anun ci a da pe lo go ver na dor, foi o pro- 
je to ‘Ter cei rão Não Ti ra Fé ri as’. De acor do com Flá vio
Di no, o pro je to se rá re a li za do en tre os di as 13 e 31 de ju- 
lho, on de ma te ri ais co mo apos ti las, vi de o au las, ro tei ro
de es tu do, au di o au las e pla ta for mas de es tu do por meio
do ca nal da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc)
no Youtube es ta rão dis po ní veis aos qua se 90 mil alu nos
ma tri cu la dos na 3ª sé rie do En si no Mé dio da re de pú bli- 
ca es ta du al.

FIOCRUZ

Remédio para hepatite
inibe replicação do vírus

ESTUDOS FORAM PUBLICADOS NO SITE DE PRÉ-PRINT BIORXIV

A Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) iden ti fi cou, atra- 
vés de uma pes qui sa, que me di ca men tos uti li za dos pa ra
tra tar he pa ti te C são efi ca zes con tra o no vo co ro na ví rus,
que cau sa a co vid-19. Os es tu dos fo ram pu bli ca dos no
si te de pré-print bi oR xiv. No en tan to, eles ain da re que- 
rem apro fun da men to e re vi são.

Se gun do a Fi o cruz, ob ser van do o efei to em cé lu las, os
pes qui sa do res cons ta ta ram efei tos po si ti vos, além da
re du ção de in fla ma ção as so ci a da aos ca sos gra ves da
do en ça. Na pes qui sa, fo ram ava li a dos os an ti vi rais da- 
clas ta vir e so fos bu vir, am bos usa dos no tra ta men to de
he pa ti te C.

Em ex pe ri men tos in vi tro com três li nha gens de cé lu- 
las, in cluin do cé lu las pul mo na res hu ma nas, o an ti vi ral
da clas ta vir im pe diu a pro du ção de par tí cu las vi rais do
no vo co ro na ví rus que cau sam a in fec ção. A pro du ção de
subs tân ci as in fla ma tó ri as, tí pi ca em pa ci en tes gra ves,
tam bém foi re du zi da.

Em re la ção ao so fos bu vir, ou tro re mé dio pa ra he pa ti- 
te, es te foi me nos efi ci en te do que o da clas ta vir. Em bo ra
ele tam bém te nha ini bi do a re pli ca ção vi ral em li nha- 
gens de cé lu las hu ma nas pul mo na res e he pá ti cas, não
apre sen tou efei to em cé lu las Ve ro, de ri va das de rim de
ma ca co e mui to uti li za das em es tu dos de vi ro lo gia.

O pró xi mo pas so ago ra é con se guir en qua drar o da- 
clas ta vir en tre as dro gas tes ta das pa ra os efei tos fo ra da
bu la e que ti ve ram ação de com ba te ao no vo co ro na ví- 
rus. O es tu do aler ta, no en tan to, que, após apro va do,
qual quer uso de ve ser fei to no âm bi to ex pe ri men tal e
com con tro le de mé di cos, já que a au to me di ca ção po de
ter efei tos re ver sos.

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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FLA VIO BRA GA
Ci en tis ta Po lí ti ca, es pe ci a lis ta em Di rei to
Elei to ral

MAR CO AU RÉ LIO MES TRE ME DEI ROS
É ad vo ga do es pe ci a lis ta em Re cu pe ra -
ção Ju di ci al, com atu a ção em to do o
país jun to ao es cri tó rio Mes tre Me dei ros
Ad vo ga dos As so ci a dos Email: mar co me -
dei ros@mes tre me dei ros.com.br

Os prós e contras do instituto da reeleição

A pos si bi li da de de

re e lei ção dos ti tu la res

do Po der Exe cu ti vo foi

in tro du zi da no

or de na men to ju rí di co

pá trio por meio da

Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 16/97. 

Re fe ri da ino va ção le gis la ti va rom- 
peu a tra di ção cons ti tu ci o nal re pu bli- 
ca na de proi bir a re e le gi bi li da de de
pre si den te, go ver na dor e pre fei to.

O dog ma cons ti tu ci o nal da não-re- 
e lei ção vei cu la va o de si de ra to de obs- 
tar a per pe tu a ção dos go ver nan tes,
por mei os de su ces si vos man da tos, e
im pe dir a uti li za ção da má qui na ad- 
mi nis tra ti va (abu so do po der po lí ti co)
nas elei ções em que o man da tá rio
bus cas se a sua re con du ção à che fia do
go ver no.

Ob ser ve-se que o che fe do Po der
Exe cu ti vo não po de ser can di da to a

um ter cei ro man da to su ces si vo. As- 
sim, após o exer cí cio de du as ges tões
con se cu ti vas, im põe-se a obri ga to ri e- 
da de do in ter va lo de, pe lo me nos, um
pe río do go ver na men tal pa ra que pos- 
sa plei te ar no va can di da tu ra ao mes- 
mo car go.

O mo de lo ins ti tuí do em nos so pro- 
ces so elei to ral não ado tou a fór mu la
nor te-ame ri ca na so bre o re gi me da
re e lei ção. Com efei to, a Cons ti tui ção
dos EUA es ta be le ce a li mi ta ção do di- 
rei to à re e lei ção em úni ca vez, pre cei- 
tu an do que nin guém po de rá ser elei to
pa ra o car go de pre si den te mais de
du as ve zes.

As prin ci pais van ta gens elen ca das
pe los pró ce res da re e lei ção são: a prá- 
ti ca é ado ta da na mai o ria dos paí ses
de mo crá ti cos; a so be ra nia po pu lar é
pres ti gi a da ao con fe rir ao elei to ra do a
opor tu ni da de de um du plo jul ga men- 
to do ges tor pú bli co; o pe río do de
qua tro anos é in su fi ci en te pa ra um
pro gra ma de go ver no con sis ten te; o
con tro le da má qui na pú bli ca não é
ga ran tia de per ma nên cia no po der;
mui tos can di da tos à re e lei ção se quer
pas sam pa ra o se gun do tur no; efe ti vi- 
da de do prin cí pio da con ti nui da de
ad mi nis tra ti va; ju ri di ca men te, não se
po de pre su mir a má-fé do re can di da- 
to; ma nu ten ção de uma ad mi nis tra- 
ção bem-su ce di da e mai or efi ci ên cia
da ges tão pú bli ca.

De sua vez, os ad ver sá ri os da re gra
da re e lei ção apon tam as se guin tes
dis tor ções: con ti nuís mo po lí ti co-ad- 

mi nis tra ti vo em afron ta ao prin cí pio
re pu bli ca no, fun da do nos pos tu la dos
da ele ti vi da de, al ter nân cia e tem po ra- 
ri e da de dos man da tos; ine xi gên cia de
afas ta men to do go ver nan te pa ra con- 
cor rer a um se gun do man da to; que-
bra do prin cí pio da iso no mia e de se-
qui lí brio en tre can di da tos e re can di- 
da tos; o pos tu lan te à re e lei ção tem
imen sa van ta gem de ex po si ção na
mí dia; ine vi tá vel abu so da má qui na
ad mi nis tra ti va e des vir tu a men to da
pu bli ci da de ins ti tu ci o nal pa ra ins tru-
men to de pro se li tis mo po lí ti co do
can di da to re e le gí vel.

A meu ver, a re e lei ção é um ex ce-
len te me ca nis mo pa ra se evi tar a des- 
con ti nui da de ad mi nis tra ti va, pos si bi- 
li tan do o re co nhe ci men to po pu lar ao
tra ba lho dos bons ges to res. Ao con-
trá rio do que afir mam os seus opo si-
to res, o ins ti tu to da re e lei ção en cer ra
um ônus e um bô nus. 

Ao mes mo tem po em que per mi te a
re can di da tu ra sem ne ces si da de de
de sin com pa ti bi li za ção, o re can di da to
en fren ta um na tu ral des gas te po pu lar
em ra zão da es cas sez de re cur sos pú- 
bli cos, com pro mis sos não cum pri- 
dos, an sei os da co le ti vi da de não con- 
tem pla dos, gre ves, in sa tis fa ção de
ser vi do res, for ne ce do res etc. To da via,
é ne ces sá rio se aper fei ço ar, em ca rá- 
ter per ma nen te, os ins tru men tos de
con tro le do uso in de vi do da má qui na
ad mi nis tra ti va.

PANDEMIA

Recuperação judicial para o setor de turismo 

Com a pan de mia do

no vo co ro na ví rus ain da

avan çan do após três

me ses de iso la men to

so ci al no Bra sil, a

so bre vi vên cia de

mi lha res de em pre sas

cor re se ve ros ris cos. 

O se tor do tu ris mo é um dos mais
afe ta dos com es se efei to cas ca ta, que
é agra va do pe la de pen dên cia com ou- 
tras áre as co mo ho te la ria e com pa- 
nhi as aé re as, ati vi da des que tam bém
es tão com a mai or par te de su as ope- 
ra ções sus pen sas.

Nes se ce ná rio, a re cu pe ra ção ju di- 
ci al é uma al ter na ti va viá vel e ca paz
de per mi tir que em pre sas do se tor tu- 
rís ti co con si gam “res pi rar” sem ter
que fe char mi lhões de pos tos de tra- 
ba lho em de fi ni ti vo ou de cre tar fa lên- 

cia. O prin ci pal ob je ti vo da Lei de Re- 
cu pe ra ção Ju di ci al (Lei 11.101/2005) é
pre ser var a fun ção so ci al da em pre sa
a fim de  fa ci li tar a re to ma da da ati vi- 
da de econô mi ca.

Por abran ger em pre en di men tos de
di fe ren tes se to res, a in dús tria do tu- 
ris mo cor re ris co de so frer um re tro- 
ces so de até 30%, con for me pre vi são
da Or ga ni za ção Mun di al do Tu ris mo
(OMT), agên cia da Or ga ni za ção das
Na ções Uni das (ONU). De acor do
com o Con se lho Mun di al de Vi a gens e
Tu ris mo (World’s Tra vel and Tou rism
Coun cil- WTTC), o seg men to de tu ris- 
mo res pon de por 1 em ca da 10 em pre- 
gos do mun do e con tri bui com 10,3%
do PIB glo bal.

É bom res sal tar que den tro de uma
em pre sa, os re fle xos ne ga ti vos da gra- 
ve cri se que es ta mos en fren tan do se
es ten dem aos fun ci o ná ri os, só ci os,
re pre sen tan tes, for ne ce do res e cli en- 
tes. No se tor do tu ris mo, boa par te das
em pre sas são de pe que no por te e com
as res tri ções pa ra con ter o avan ço do
ví rus, ti ve ram que re em bol sar cli en tes
por pa ga men tos efe tu a dos an tes da
pan de mia.

Em pre sá ri os do se tor es tão se es- 
for çan do em bus ca de saí das pa ra mi- 
ni mi zar os im pac tos ne ga ti vos, mas
em prés ti mos ban cá ri os pos su em ta- 
xas de ju ros al tís si mas e as em pre sas
não têm mui tas ga ran ti as a ofe re cer.
Al gu mas me di das de es tí mu lo e so- 
cor ro ao seg men to fo ram anun ci a das

pe lo Go ver no Fe de ral, mas são pa li a- 
ti vas e in ca pa zes de re ver ter a gra ve
cri se.

Uma de las é Me di da Pro vi só ria nº
963/2020, que li be rou cré di to ex tra or-
di ná rio de R$ 5 bi lhões pa ra ser apli-
ca do no fi nan ci a men to da in fra es tru- 
tu ra tu rís ti ca na ci o nal. Ou tra MP,  a de
nº  948, tra ta do can ce la men to de ser- 
vi ços, re ser vas e even tos e vi sa au xi li ar
os seg men tos tu rís ti cos e cul tu rais
nes se pe río do de cri se.

Di an te des se ce ná rio, as em pre sas
bra si lei ras des se se tor pre ci sam bus- 
car al ter na ti vas pa ra au xi li ar em su as 
re es tru tu ra ções. E a me lhor saí da pa ra
mui tas se rá re cor rer à re cu pe ra ção ju- 
di ci al, que se for de fe ri da per mi te ao
em pre sá rio os se guin tes be ne fí ci os:
fa ci li tar o pa ga men to das dí vi das, di a- 
lo gar com os cre do res, sus pen der
ações e exe cu ções ju di ci ais, evi tar
pro ces so de fa lên cia e fa zer acor dos
ou con ven ções co le ti vas de tra ba lho.

In clu si ve, o  Po der Ju di ciá rio es tá
sen sí vel e aten to ao di fí cil mo men to
en fren ta do pe lo se tor e de ve rá re ce- 
ber o pro ces sa men to da re cu pe ra ção
ju di ci al com bons olhos.

Até por que o em pre sá rio que bus ca
es se me ca nis mo ju rí di co já de mons- 
tra que es tá in te res sa do em evi tar
uma fa lên cia e dei xa cla ro o in te res se
em  ga ran tir a con ti nui da de dos ne gó- 
ci os pa ra hon rar os com pro mis sos
com cre do res, for ne ce do res e pre ser-
var os em pre gos dos co la bo ra do res.

CAR LOS GUI MAR
*Car los Gui mar é es pe ci a lis ta em se gu ran ça pú bli ca e pri -
va da e di re tor as so ci a do de se gu ran ça em pre sa ri al na ICTS
Security, con sul to ria e ge ren ci a men to de ope ra ções em se -
gu ran ça, de ori gem is ra e len se.

As for ças de
se gu ran ça sem o uso
da for ça: ca sos Ge or ge
Floyd e Rayshard
Bro oks co mo aler tas

Em qual quer si tu a ção ou lu gar, a au to ri da de de Se gu- 
ran ça Pú bli ca só me re ce rá res pei to quan do es ti ver a fa- 
vor da Lei. A tra di ção da for ça pe la for ça e, até mes mo o
ris co de ex por a po pu la ção pa ra aten der in te res ses fo ra
dos pre cei tos e do bem co le ti vo, nun ca foi e ja mais se rá
o ca mi nho. Fins ja mais jus ti fi ca rão os mei os quan do há
vi das em pe ri go.

Es ta mos con vi ven do na es ca la da cres cen te de ten- 
sões e ris cos, as quais rup tu ras têm si do aber ta men te
dis cu ti das, in cluin do as de po der em to das as ins tân ci- 
as. Há al to grau de ris co, po den do ser con si de ra do ca- 
tas tró fi co, tan to pe la so ma tó ria das cri ses atu ais, co mo
pe la con du ção in ten ci o nal e di re ci o na da de even tos
que pre sen ci a mos ou to ma mos ci ên cia pe los mei os de
co mu ni ca ção.  Aqui, en tre di ver sas ações que ne ces si- 
tam ur gen te men te de cor re ção é a se pa ra ção to tal en tre
po lí cia e po lí ti ca. Na sequên cia ime di a ta, pre ci sa mos de
me ca nis mos con du zin do pa ra uma se gu ran ça pú bli ca
pro fis si o nal, guar diã das Leis e pre pa ra da pa ra um
mun do de di ver si da de, sem pre con cei tos e dis cri mi na- 
ções, ten do co mo prin ci pal pro pó si to o ser vir. Fa to é
que, em mo men tos co mo es tes que es ta mos vi ven ci an- 
do, is so é pre ci so es tar evi den te, não im por ta se es ta mos
num país de pri mei ro ou de ter cei ro mun do.

Nos úl ti mos di as acom pa nha mos o que, de fa to, te- 
mos que com ba ter: dois ca sos re cor ren tes de atos in sen- 
sa tos de bru ta li da de nos Es ta dos Uni dos. Pri mei ro, com
Ge or ge Floyd, que se tor nou o es to pim de uma no va lu ta
ra ci al con tra a vi o lên cia. Me nos de um mês de pois, há
pou cos di as, um no vo ca so, de Rayshard Bro oks, mor to a
ti ros num es ta ci o na men to de uma lan cho ne te. Há de- 
cep ção e re pu dio quan do ve mos aque le que se di zia um
po li ci al su fo car um ser hu ma no e o ou tro ati rar pe las
cos tas de um ci da dão. E no ca so Floyd, vi mos na
sequên cia o que há de pi or: uma sé rie de posts nas re des
so ci ais com ho mens bran cos imi tan do a ce na. Las ti má- 
vel.  Pe lo la do da ins ti tui ção pú bli ca de se gu ran ça, von- 
ta des pes so ais, vai da de e a de mons tra ção de for ça por
quem in te gra um bra ço ar ma do e con tra a po pu la ção a
que de ve pro te ger, é co var dia e não se dis cu te. O ex tre- 
mo ri gor da Lei aos mar gi nais, quan do é ne ces sá rio, pre- 
ci sa se li mi tar ao uso pro por ci o nal dos mei os e di rei to de
de fe sa. Se, não, on de se en cai xa a fi na li da de de pre ser- 
va ção da or dem pú bli ca, da pro te ção de pes so as, do pa- 
trimô nio e do con tro le da vi o lên cia?  Ain da va le res sal tar
que des pre pa ro e des res pei to ocor rem em qual quer lu- 
gar e não es co lhe gê ne ro, cor e ida de. Po de ría mos abrir
inú me ros ca sos gro tes cos con tra nos sas cri an ças e mu- 
lhe res aqui no Bra sil, que nos le va ri am a uma es tra da
que não se en con tra ria o fim, nos cri an do um mal es tar
in su por tá vel de sen sa ção de im pu ni da de e in se gu ran ça.
Co mo des cre ver que ser um agen te da Lei é pro te ger o
po vo e que, mes mo es tan do em cons tan te pe ri go, con- 
se gui rá evi tar e so lu ci o nar cri mes? Es tá fo ra de qual quer
pro pó si to des me re cer ou enal te cer er ros dos pro fis si o- 
nais ou ins ti tui ções de se gu ran ça, mas te mos que apro- 
vei tar o en se jo pa ra for ta le cer es tes que são a mai or bar- 
rei ra e a úl ti ma ins tân cia en tre o bem e o mal. Pre ci sa- 
mos cri ar vei as for tes des te cor po úni co for ma do pe la
po lí cia e so ci e da de pa ra em po de ra dos nos li ber ta rem
de mui tos pro ble mas que cir cu lam. O mun do mos tra
que er ros de tra ta ti vas são cí cli cos, po rém há mui to
tem po não exis te mais es pa ço pa ra o mo de lo atu al. O
que se es pe ra num fu tu ro bem pró xi mo é o diá lo go e
não o con fron to, é a cons tru ção de pon tes e não mu ros.
É pre ci so lu ci dez em tem pos de con fu são e, com pe que- 
nos pas sos, se ini ci a rá o ca mi nho da au to ri da de pe la au- 
to ri da de.

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de São
Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do vi -
cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras.

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

Rotina eleitoral reprogramada

As elei ções cons ti tu em uma for ma
de mo crá ti ca dos ci da dãos fa ze rem
su as es co lhas em qual quer âm bi to da
vi da em so ci e da de. Des de aque la pa ra
lí de res de clas se, pas san do por or ga- 
ni za ções da so ci e da de ci vil, or ga ni za- 
ções em pre sa ri ais, até as ins ti tui ções
de Es ta do, cu jos re pre sen tan tes co- 
man da rão a ce na po lí ti ca da na ção.

 
Em nos sa con so li da da de mo cra cia,

es sa prá ti ca de es co lha já se con cre ti- 
zou en quan to von ta de po pu lar, fa- 
zen do par te de um “jo go po lí ti co”, na
es sên cia aris to té li ca, cu jos re sul ta dos
po dem ser cri ti ca dos, ques ti o na dos,
de ba ti dos, po rém acei tos. So bre tu do,
quan do te mos, com pro va da men te,
um dos sis te mas elei to rais mais mo- 
der nos e se gu ros do mun do.

 
Mas o tra di ci o nal mês de ou tu bro

ce deu es pa ço e a co nhe ci da fes ta de- 
mo crá ti ca, re pre sen ta da pe las elei- 
ções, es te ano, es tá ame a ça da pe la
pan de mia da Co vid-19. Mais uma de- 
mons tra ção de que seu im pac to so- 
bre veio em to das as áre as da vi da hu- 
ma na.

 
Cul tu ral men te o bra si lei ro se acos- 

tu mou com o pri mei ro do min go de
ou tu bro, em al guns ca sos, de se gun do
tur no, tam bém ao úl ti mo do min go.
Pa ra mui tos o dia é um ri tu al, me re- 
cen do, in clu si ve, ves ti men ta apro pri- 
a da e um vi su al ir re to cá vel. O que de- 
ve rá acon te cer em 2020, mas, cer ta- 
men te, não no mês de ou tu bro.

 
A cri se sa ni tá ria for çou mu dan ças

ne ces sá ri as. Con for me o no vo cro no- 
gra ma apro va do pe lo Ple ná rio do Se- 
na do Fe de ral, em vo ta ção re mo ta, as
elei ções mu ni ci pais des te ano acon te- 
ce rão ex cep ci o nal men te no dia 15 de
no vem bro e, ha ven do ne ces si da de de
se gun do tur no, es te se rá re a li za do no
dia 29 do mes mo mês.

 
Na tu ral men te a ma té ria vo ta da não

al can çou una ni mi da de no Se na do.
Há quem de fen dia a ma nu ten ção em
ou tu bro e até quem al me ja va sua re a- 
li za ção em 2021, com res pec ti va pror- 
ro ga ção dos atu ais man da dos. Mas,
tal co mo em um pro ces so elei to ral, a
de ci são se deu  pe la mai o ria, se guin do
o pro ces so le gis la ti vo per ti nen te à
ma té ria.

 
As mu dan ças apro va das no Se na- 

do, em dois tur nos, se gui ram pa ra a
Câ ma ra, que até o fe cha men to des te
ar ti go ain da não ti nham si do apro va- 
das, em bo ra a ten dên cia se ja es ta.

 
Com as mu dan ças, al te ra-se não

ape nas a da ta, mas ou tras re gras que
pre ci sam ser ade qua das den tro de
uma no va re a li da de so ci al, ain da que
se ja es se con tex to ape nas mo men tâ- 
neo.

De acor do com as mu dan ças, as
con ven ções – ato re a li za do pe los par- 
ti dos pa ra es co lha dos seus can di da- 
tos e pa ra de li be ra ção so bre co li ga- 
ções – de vem ocor rer no pe río do de 31
de agos to a 16 de se tem bro. A no vi da- 
de é que es te ano elas po dem acon te- 
cer de for ma vir tu al, con for me de li be- 
rou o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral. Pra- 
zos de de sin com pa ti bi li za ção dos que
ain da não o fi ze ram se es ten de rão pe- 
lo mes mo pe río do da elei ção, ou se ja
42 di as.

 
Com no vo cro no gra ma de vi da- 

men te apro va do e em vi gor, par ti dos

po lí ti cos, can di da tos e mei os de co-
mu ni ca ção de vem aten tar pa ra to dos
os pra zos do ca len dá rio elei to ral.
Além das con ven ções, há mu dan ça,
por exem plo, de da tas li mi tes pa ra
can di da tos que apre sen tam ou co- 
men tam em pro gra mas te le vi si vos e
pa ra iní cio das cam pa nhas.

 
No en tan to, há coi sas que não mu-

dam. O atu al pe río do de man da to fi ca
inal te ra do, as sim co mo o pra zo li mi te
pa ra a di plo ma ção dos elei tos pe ran te
as Zo nas Elei to rais e a da ta de pos se
no res pec ti vo car go, 1º de ja nei ro.

 
A pro pos ta apro va da pe lo Se na do

tam bém ga ran te que to das as al te ra-
ções se jam apli ca das nas elei ções des- 
te ano, con si de ran do que são me di-
das ex cep ci o nais. Em re gra, pe lo pre- 
vis to na Cons ti tui ção Fe de ral, qual-
quer nor ma que al te re o ri to elei to ral
só se apli ca às elei ções que ocor re rem
um ano após a vi gên cia des se no vo or- 
de na men to.

 
Há, ain da, pre vi são de ex ce ções, a

exem plo de ne ces si da de de re or de na-
men to do ca len dá rio elei to ral ora
apro va do, em de cor rên cia da con jun- 
tu ra sa ni tá ria de ca da mu ni cí pio, a
de pen der de even tu al avan ço da do- 
en ça. Nes te ca so, a da ta li mi te pa ra as
elei ções nes tes mu ni cí pi os, é de 27 de
de zem bro.

 
As mu dan ças de vem ser bem re-

cep ci o na das pe la so ci e da de e de- 
mons tram a sen si bi li da de dos agen- 
tes pú bli cos de se ade qua rem à con- 
jun tu ra sa ni tá ria vi vi da. Ade mais, elas
con fir mam a ma tu ri da de al can ça da
pe la nos sa de mo cra cia, cu jos pi la res
de vem ser sus ten ta dos por to da so ci-
e da de e, no ta da men te, por aque les
in ves ti dos nos car gos pú bli cos nas
três es fe ras de po der.

O Dia In ter na ci o nal de Com ba te às Dro gas

On tem, 26 de ju nho, co me mo rou-se, no
pla ne ta, o dia in ter na ci o nal de com ba te as
dro gas. Es se dia foi ins ti tuí do pe la ONU, há
mais de 25 anos e a ideia era cha mar aten- 
ção, de to dos os paí ses do glo bo, pa ra o gra ve
pro ble ma do con su mo e trá fi co de dro gas
em nos so pla ne ta.

Na oca sião, o Sr. Bou tros Bou tros-Gha li,
en tão Se cre tá rio Ge ral das Na ções Uni das, já
pre ven do o agra va men to as sus ta dor do pro- 
ble ma, di zia que a ques tão das dro gas de ve- 
ria ser en ca ra da co mo um pro ble ma da hu- 
ma ni da de, que ren do di zer que es sa ques tão
já vi nha ad qui rin do pro por ções de cres ci- 
men to tão gran des que di fi cil men te, ape nas
o po der pú bli co, co mo a se gu ran ça, a saú de,
a edu ca ção ou mes mo por ou tros se to res
ins ti tu ci o nais, po de ri am dá con ta de to das
as ques tões en vol vi das com es sa si tu a ção,
sen do, ne ces sá ria, ab so lu ta par ti ci pa ção de
to dos no en fren ta men to des sas ques tões.

Na re a li da de, a pre vi são do Se cre tá rio Ge- 
ral das Na ções Uni das – ONU so bre o avan ço
dos pro ble mas re la ci o na dos às dro gas se
con cre ti zou. Ho je es ta mos di an te de uma
das mais im por tan tes ques tões da saú de, da
se gu ran ça, da eco no mia e do bem es tar so ci- 
al da hu ma ni da de, en vol ven do pra ti ca men- 
te to dos os se to res da vi da as so ci a ti va.

O uso de dro gas é um pro ble ma gra ve que
pro vo ca um mal-es tar so ci al em to do mun- 
do. Se gun do da dos da ONU, cer ca de 5% da
po pu la ção mun di al en tre 15 e 64 anos, usa
dro gas ilí ci tas, o que cor res pon de a uma mé- 
dia de 243 mi lhões de pes so as. En tre es tes,
27 mi lhões são de usuá ri os pro ble má ti cos,
is to é, aque les que con so mem dro gas re gu- 
lar men te ou que apre sen tam dis túr bi os ou
de pen dên cia. O nú me ro cor res pon de a 0,6%
da po pu la ção adul ta mun di al, ou se ja, cer ca
de uma a ca da 200 pes so as.

O re la tó rio apon ta tam bém a exis tên cia
de uma mé dia de 27 mi lhões de usuá ri os de
dro gas pro ble má ti cos – aque les que con so- 
mem dro gas re gu lar men te ou que apre sen- 
tam dis túr bi os ou de pen dên cia. O nú me ro
cor res pon de a 0,6% da po pu la ção adul ta
mun di al, ou se ja, cer ca de uma a ca da 200
pes so as.

Tra ta-se de um pro ble ma trans na ci o nal,
sem fron tei ras e de di men são gi gan tes ca.
To dos os paí ses do mun do se quei xam dos
pro ble mas das dro gas. Uns, das ame a ças e
do avan ço in con tro lá vel do trá fi co ilí ci to de
dro gas, que mo vi men ta cer ca de 900 bi lhões
de dó la res em to do pla ne ta. Só de ma co nha,
a dro ga ilí ci ta mais con su mi da no pla ne ta

são cer ca de 300 bi lhões de dó la res. Ou tros
paí ses, se quei xam pre do mi nan te men te, da
fal ta de po lí ti cas pú bli cas na área da pre ven- 
ção, uma das áre as mais im por tan tes que
de ve ria ser mais va lo ri za da pa ra fre ar o
avan ço in con tro lá vel da pan de mia das dro- 
gas. Ou tros, ain da, re cla mam da de sas sis- 
tên cia aos usuá ri os e as sim por di an te. Ná
ab so lu ta mai o ria dos paí ses os re cur sos de
as sis tên cia em to dos os ní veis, aos usuá ri os,
as su as fa mí li as e par ti cu lar men te aos de- 
pen des tes des sas subs tân ci as quí mi cas.

Em nos so país, des ta cas se o con su mo de
dro gas, es pe ci al men te ma co nha en tre a po- 
pu la ção uni ver si tá ria, com pro vou-se que
eles usam mais dro gas lí ci tas e ilí ci tas, co mo
o ál co ol e a ma co nha, que a po pu la ção em
ge ral. Em pes qui sa da CE BID há 10 anos,
mos trou que mais de 60% dos en tre vis ta dos
ti nham con su mi do ál co ol nos úl ti mos 30 di- 
as, sen do o con su mo da po pu la ção em ge ral
de 38,3%. 25,9% dos uni ver si tá ri os con su mi- 
ram dro gas ilí ci tas e o con su mo da po pu la- 
ção ge ral é de 4,5%.

O con su mo de co caí na no Bra sil é mai or
que o con su mo ve ri fi ca do em ou tros paí ses,
foi o que cons ta ta ram as Na ções Uni das em
seu úl ti mo le van ta men to. En quan to no
mun do os ín di ces de con su mo de co caí na
bai xa ram, no Bra sil au men ta ram.

O pla no na ci o nal de en fren ta men to do
crack, lan ça do há 08 anos no país, cor res- 
pon deu a uma ten ta ti va de en fren ta men to
do con su mo cres cen te de crack em nos sa
po pu la ção dro gas con su mi das de for ma
uni ver sal e en tre nós se ba na li zou. Ho je te- 
mos mais de 2 mi lhões de pes so as usuá ri as
de crack e, pe los in di ca dos uti li za dos nas
pes qui sas, es ti ma-se que só aqui em São
Luís, te ría mos em tor no de 90 mil pes so as,
es pe ci al men te ado les cen tes, en tre usuá ri os
e de pen den tes des sa subs tân cia.

No Bra sil re pre sen ta 20% do con su mo
mun di al de crack, e é o mai or mer ca do da
dro ga no mun do. No País, apro xi ma da men- 
te dois mi lhões de pes so as já usa ram a dro- 
ga, se gun do a pes qui sa mais re cen te do Le- 
nad (Le van ta men to Na ci o nal de Ál co ol e
Dro gas), re a li za do em 2012 pe la Uni fesp. A
co caí na apa re ce co mo sen do a se gun do
mai or mer ca do in ter na ci o nal des sa subs- 
tân cia.

Ou tro as pec to re le van te nes sa área é a
quan ti da de de pes so as jo vens aden tran do
no uni ver so das dro gas e em pes so as de bai- 
xa fai xa de ida de.  Há al guns anos, cri an ças
pra ti ca men te não usa vam dro gas, atu al- 
men te é o que se vê. Es tu dos do CE BRID –
Cen tro Bra si lei ro de In for ma ções so bre Dro- 
gas Psi co tró pi cas, ór gão da UNI FESP, in for- 

mam que há cri an ças que ini ci am o con su- 
mo com 9 anos de ida de, em ge ral po bres,
mo ran do na pe ri fe ria, pre do mi nan te men te
ne gros e com fa mí li as dis fun ci o nais, fa tos
so ci o de mo grá fi cos que pre ju di cam mais
ain da o pro ble ma.

Ou tro fa to im por tan te é o vo lu me de dro-
gas dis po ní veis pa ra o con su mo e ca da uma
com es pe ci al po der de pro vo car di ver sos es- 
tra gos, es pe ci al men te, a de pen dên cia quí-
mi ca. Afo ra o cra que, que tem am bas as
prer ro ga ti vas bem di fe ren ci a das, há tam- 
bém o ectasy. Subs tân cia que se ba na li zou
bas tan te nos úl ti mos 20 anos, em bo ra mui-
tos es tu dos so bre a sua to xi ci da de e a pos si- 
bi li da de de mor te sú bi ta se ja re le van te, is so
não é su fi ci en te pa ra fre ar o con su mo abu si-
vo pe la po pu la ção jo vem.

Mas, o que tem acon te ci do com a so ci e- 
da de atu al pra atin gir mos ín di ces sur pre en- 
den tes de con su mo de dro gas, sem o con tro- 
le re al so bre a si tu a ção? O que pre ci sa mos fa-
zer de fa to pa ra in ter ce der mos nes sa si tu a- 
ção? Que me di das te mos que to mar, de fa to,
pa ra im pe dir que o pro ble ma não avan ce da
for ma co mo es tá avan çan do?

Es sas per gun tas de ve rão ser ple na men te
res pon di das pa ra que nós pos sa mos, de fa to,
en fren tar es ses pro ble mas. Uma coi sa, to da- 
via, é im pres cin dí vel, que to dos nós con tri- 
bu a mos pa ra o en fren ta men to da si tu a ção,
por tan to, em pre sas, uni ver si da des, pú bli cas
e pri va das, es co las, a so ci e da de or ga ni za da e
to dos os de mais se to res da vi da cí vel, po dem
dá sua con tri bui ção pa ra se en fren tar es se
gra ve pro ble ma de saú de de edu ca ção e da
se gu ran ça.

Es tá na ho ra de to dos dar mos as mãos em
um só sen ti do, pa ra as se gu rar e pro mo ver,
es pe ci al men te, aos jo vens, as con di ções mí-
ni mas de se gu ran ça e bem es tar so ci al, fa vo-
rá veis e ne ces sá ri as pa ra po de rem vi ver em
um mun do li vre de dro gas. Es tá na ho ra do
po der pú bli co, for ta le cer e apa re lhar, for te- 
men te, os se to res da vi da pú bli ca, en car re- 
ga dos pe lo con tro le do trá fi co ilí ci to, pa ra
que pos sam en fren tar de for ma os ten si va o
trá fi co in ter na ci o nal ou na ci o nal de dro gas.
É ho ra de for ta le cer mos as me di das, so bre- 
tu do de pre ven ção, nas es co las, nas fa mí li as
e em se to res or ga ni za dos da nos sa so ci e da- 
de pa ra o en fren ta men to ade qua do des sa si- 
tu a ção. 

Es tá na ho ra da saú de am pli ar su as fer ra- 
men tas de as sis tên cia, atra vés dos am bu la- 
tó ri os de ál co ol e de dro gas, pos si bi li tan do o
mai or e me lhor aces so de usuá ri os e de pen- 
den tes e du as fa mí li as aos me lho res tra ta- 
men tos. Mé di cos e psi cos so ci ais. Vi da 26 de
ju nho.

CAR LOS GAS PAR

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

Pa ra aten der so li ci ta ções de ami gos e lei to res foi que ace di em
dar con ti nui da de à di vul ga ção dos meus Apon ta men tos so bre a
Praia Gran de. Mas, co mo já dis se, eu o fa rei de mo do pon tu al, is to
é, es co lhen do es ta ou aque la rua pa ra re fe rir-me a uma ou ou tra
fir ma ne la es ta be le ci da, ao tem po em que mou re jei nes se en tão
fa mo so bair ro co mer ci al.

 
Se ma na pas sa da, com o pri mei ro pas so nes se sen ti do, dei

sequên cia ao meu re la to, fa zen do men ção à Rua 28 de Ju lho ou do
Giz, vol tan do-me pa ra a fir ma Fer rei ra Ir mão & Cia. Apro vei to,
ago ra, pa ra lem brar que nes sa mes ma rua, es pre mi da en tre as
João Gual ber to e Mar ce li no de Al mei da, an ti go Be co da Al fân de ga
ou – se as sim não for en ten di do- que se cha me Be co do De ze no ve,
exis tia um pe que no pré dio, em que se acha va ins ta la da uma grá fi- 
ca cu jo no me de fan ta sia era Ti po gra fia Frei tas. Es se imó vel, ad- 
qui ri do pe lo se nhor Ar man do Gas par, de re pen te pe gou fo go ao
ser de so cu pa do e, por ques tões es tra nhas, o Pre fei to ne gou a con- 
ces são do al va rá pa ra sua re cons tru ção. Tam bém nun ca o de sa- 
pro pri ou. Por fim, usan do do po der e da for ça, as au to ri da des mu- 
ni ci pal e es ta du al re sol ve ram fa zer do lo cal uma pe que na pra ça,
que lá es tá, sem a me nor uti li da de prá ti ca.

 
Con ti nuo com fo co na mes ma ar té ria, re fe ren ci an do a so ci e- 

da de Ba tis ta Nu nes & Cia. Lt da., que ti nha co mo prin ci pais in te- 
gran tes ape nas os se nho res Antô nio da Sil va Bor ges e Abel Pe rei ra
da Con cei ção, ao que me pa re cia. Lo go pas sei a sa ber que o fun- 
da dor da em pre sa ha via si do o se nhor João Ba tis ta Nu nes, tam- 
bém co nhe ci do co mo João Psi lan der, àque la al tu ra dos anos cin- 
quen ta, do sé cu lo pas sa do, re si den te em Tra vas sô, Avei ro, Por tu- 
gal, to da via a nin guém in da guei se ele ain da com pu nha a so ci e- 
da de.

 
Pois bem, aos pou cos fui to man do co nhe ci men to, atra vés de

co men tá ri os, que os se nho res Jo sé dos San tos Li ma e Antô nio
Cour ti nhas, ca da um já re di men si o na do em sua ati vi da de co mer- 
ci al, te ri am tam bém si do só ci os da fir ma Ba tis ta Nu nes & Cia. Lt- 
da. O cer to é que, à mi nha per cep ção de em pre ga do do co mér cio,
a pes soa mais im por tan te des sa ins ti tui ção pri va da era o se nhor
Antô nio Bor ges, até mes mo por que o seu só cio Abel Pe rei ra da
Con cei ção cos tu ma va pas sar tem po ra das em Por tu gal.

 
Sem fu gir ao que era co mum, a so ci e da de ti nha co mo ob je ti vo

a com pra e ven da de es ti vas e miu de zas, bem co mo co mis sões e
con sig na ções. Em tem pos pre té ri tos, cons ta que te ri am si do dos
mai o res ata ca dis tas des ta ca pi tal. Par ti ci pa vam de even tu ais
acor dos com fir mas con gê ne res, com vis tas a co mer ci a li zar, em
ini ma gi ná vel quan ti da de, de ter mi na do pro du to que, em fa ce dis- 
so, era ad qui ri do por me nor pre ço, cu ja van ta gem re pas sa vam ao
va re jis ta e me lhor se po si ci o na vam no mer ca do, por quan to es sa
es pé cie de po lí ti ca co mer ci al re fle tia na ven da subs tan ci al e mais
lu cra ti va de ou tros pro du tos.

 
Ain da co nhe ci, tra ba lhan do na fir ma Ba tis ta Nu nes & Cia. Lt- 

da., co mo só ci os ou au xi li a res de des ta que e gran de com pe tên cia,
os ami gos Or lan do Pi nhei ro Go mes e Jo sé Edu ar do Pe rei ra de Al- 
mei da sem con tar Jo sé Tér cio Bor ges, fi lho do se nhor Antô nio
Bor ges. Te nho a im pres são de que a mu dan ça des te úl ti mo, ti tu lar
da fir ma, pa ra o Rio de Ja nei ro, foi o mar co de fi ni ti vo do en cer ra- 
men to das ati vi da des de Ba tis ta Nu nes & Cia. Lt da.

 
A Rua 28 de Ju lho ou Rua do Giz sem pre foi mui to in te res san te,

tan to pa ra quem ne la vi veu co mo pa ra quem bus cou es tu dá-la,
no con tex to da for ma ção e do uso des se es pa ço ur ba no co lo ni al.
Sem re bus car o tra ça do ini ci al ela nas ce na Rua de Na za ré, se guin- 
do em fren te, es ca da ria abai xo, até al can çar o Con ven to das Mer- 
cês. Em to da es sa ex ten são, den tre as ru as que ela cru za, res sal te-
se a Di rei ta ou Hen ri que Le al, pois é nes sa al tu ra que ela mu da de
fei ção. Tal vez se ja pos sí vel afir mar que, de on de ela co me ça, da
Rua de Na za ré, até a Rua Di rei ta, há uma ex pres si va quan ti da de
de so bra dões de dois e até três pa vi men tos.

 Va le lem brar que em um de les fun ci o nou o ve lho Ban co do
Ma ra nhão, que de sa pa re ceu por fal ta de con di ções pa ra res pi rar
os no vos ares do ca pi ta lis mo mo der no. Re gra ge ral os pré di os des- 
se ní vel ou apro xi ma do, ti nham o pi so ocu pa do pe los ar ma zéns e
a par te su pe ri or por re si dên ci as dos seus pro pri e tá ri os, pen sões
re si den ci ais ou “re pú bli cas” dos em pre ga dos do co mér cio. O lo cal
on de fun ci o nou a fir ma Ba tis ta Nu nes & Cia. Lt da., por exem plo,
ad qui ri do por um es tran gei ro que re sol veu fi xar re si dên cia em
São Luís, foi uti li za do co mo uma es pé cie de pou sa da. E mui tos
ou tros so bra dões ali exis ten tes ti ve ram es sa ou se me lhan te fi na li- 
da de.

 
En tre tan to, ul tra pas san do a Rua Di rei ta, a ar qui te tu ra já obe- 

de ce a ou tra ca rac te rís ti ca. Há pre do mi nân cia de ca sas, to das de
meia mo ra da ou de mo ra da in tei ra, pré di os me nos vis to sos, mui- 
to em bo ra um de les, on de fun ci o nou a fa mo sa Pen são da Ma ro ca,
por cer to foi cons truí do obe de cen do a uma ma ni fes ta ção ar tís ti- 
ca de bom gos to, tra du zi da na fa cha da que ele ofe re ce ao vi si tan- 
te.

Em bo ra 28 de Ju lho ti ves se si do, por mui tos anos, uma da ta co- 
me mo ra ti va, pe la ade são do Ma ra nhão à in de pen dên cia do Bra- 
sil, ao pro por e apro var es se no me pa ra subs ti tuir o an ti go, Rua do
Giz, o ca ma ris ta Antô nio Hen ri ques Le al nem de lon ge te ria ima- 
gi na do que es sa fai xa en tre a Rua Di rei ta e o Con ven to das Mer cês
se ria ocu pa da, mui tos anos de pois, pe la “zo na do bai xo me re trí- 
cio”. As sim é co nhe ci da es sa área por que ne la se ins ta la ram vá ri os
ca ba rés que, de fa to, mes mo con si de ra da por mui tos co mo an tros
de per di ção, eram eles lu gar fre quen ta do por in te lec tu ais, em pre- 
sá ri os e pro fis si o nais li be rais, prin ci pal men te.

 
Há co pi o so ma te ri al, por tan to mui tos epi só di os in te res san tes,

que pos sam ser con ta dos a res pei to des ta par te da Rua 28 de Ju- 
lho, mas não é es se o con teú do re al dos meus Apon ta men tos, até
por que já fo ge aos li mi tes da Praia Gran de, na opi nião de al guns
his to ri a do res.

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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O 
futuro não será a repetição do passado! A crise co-
ronavírus impactou todo o mundo e nos ensina que 
muitas coisas passarão a ser radicalmente diferen-
tes. Mas, falar de mudanças, vai além do momento 

presente. O naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles 
Darwin já postulava em 1859 em seu livro &quot;A Origem das 
Espécies&quot;, que a adaptabilidade dos animais é o que os 
faziam sobreviver.

Isso serve para todos nós! As empresas, modelos de negócios 
e profissionais precisam se reinventar todos os dias.

Em um cenário de crises, como a que fomos impactados 
pela covid-19, novas competências profissionais surgem como 
determinantes para a sobrevivência nas empresas.

Desenvolver essas habilidades são condições de sucesso 
para o futuro. Elas são fatores diferenciais na atualidade, mas, 
que, a cada dia pós-crise, serão comuns e necessárias. Elas 
compõem um conjunto de conhecimentos, práticas e atitu-
des altamente alinhados com um mundo em disrupção. En-
tão, para ter sucesso no futuro pós-coronavírus é preciso agir 
desde já e isso é uma decisão. Escolha ser diferente a cada dia 
e desenvolver-se constantemente.

A pandemia antecipou algumas tendências:
O impacto do Coronavírus vem deixando sequelas muito 

negativas como pessoas doentes, óbitos, colapsos nos siste-
mas de saúde, crise econômica e muita ansiedade. Mas tam-
bém podemos perceber que algumas realidades, vistas como 
tendências ou vetores de crescimento lento, foram aceleradas 
Uma delas é o consumo consciente. A permanência das pesso-
as em casa e uma visão mais minimalista e consciente fez com 
que fossem ampliados alguns valores e práticas como reutili-
zação, combate ao desperdício, redução da poluição, menos 
produção de lixo.

Outro aspecto que foi acelerado é o que podemos chamar 
de consumo social ou incentivo aos pequenos negócios. Mo-
vimentos estimulam a compra dos pequenos produtores e ne-
gócios do bairro. Alguns chamam isso de “glocalização” que é 
um neologismo que junta o termo “global” com “local” e usa-
mos para explicar que podemos diminuir o consumo de marcas 
globais e apoiarmos os negócios locais. Nesse momento tam-
bém surgiram marcas “do bem” que proporcionaram produ-
tos e recursos financeiros para a minimização dos problemas 
decorrentes do novo vírus.

O consumo digital também foi fortemente acelerado. Reu-
niões por videoconferência, webinars, cursos on-line, e-com-
merce e aplicativos nunca foram tão utilizados como agora.

Base da liderança criativa:

As características do profissional pós-Corona:
Quais são as características que farão a diferença para um profissional após essa grande mudança?

Resiliência Evolutiva - Durante muito tem-
po falou-se que “a capacidade de resistir às adversida-
des e voltar ao estado original” sempre foi um grande 
diferencial de sucesso. Hoje isso não basta. É necessário 
resistir às dificuldades, aprender com as experiências, 
entender as oportunidades de desenvolvimento e ser 
melhor, evoluindo a cada novo desafio. Chamamos de 
resiliência evolutiva a capacidade de aprender com os 
desafios e voltar melhor do que era antes

Usar tecnologias novas - Podemos dizer 
que o profissional pós corona precisa ter a capacidade 
de criar, engajar e nutrir redes de negócios ou mudan-
ças sociais através do uso inteligente de mídia eletrô-
nica, tecnologias emergentes e dos recursos digitais. O 
mundo digital requer linguagens, interações, comuni-
cações e relacionamentos bastante diferentes do tra-
dicionale isso requer uma cultura própria, enraizada 
naturalmente nos novos hábitos e atitudes dos profis-
sionais e empresas.

Recapacitar-se continuamente - Cha-
mada mundialmente de “reskilling”, podemos tradu-
zir essa competência como “recapacitação”, “retreina-
mento” ou mesmo “construção de novas habilidades” 
É quase uma reinvenção de si mesmo, buscando se de-
senvolver em tempo real, renunciando às velhas certe-
zas e vivenciando o papel de um eterno aprendiz. Para 
isso é necessário “aprender a desaprender”, ou seja, es-
tar disposto a aprender abandonando os velhos pres-
supostos e convicções.

“Sense and respond” – É preciso agir rápi-
do, com senso de urgência apurado. Num mundo tão 
incerto, esperar pode ser a pior escolha. Ao identificar 
a necessidade ou a oportunidade da mudança, não es-
pere. Faça!

Humildade – Não confundir coragem com a ne-
cessidade de ouvir, se saber que não é dono da verdade, 
de que o ponto de vista do outro acaba é enriquecen-
do o mosaico. O líder criativo não defende suas ideias 
mas as apresenta como um rascunho a ver aperfeiço-
ado pela equipe.

Compaixão –Compaixão é admitir que o ser hu-
mano precisa do outro. Nós somos dos mamíferos que 
precisamos do apoio dos pais para viver nos primeiros 
dias pois nascemos incompletos, não totalmente pron-
tos para a vida.

Enquanto o cavalo anda no mesmo dia hoje tem crian-
ças demoram quase um ano para caminhar. Portanto, 
em tempos de pandemia é preciso que todo o profis-
sional não faça apenas sua tarefa mas o que é esperado 
dele como ser humano.

Agente de segurança – A pandemia nos 
trouxe a exigência de aprendermos sobre precauções, 
protocolos de segurança, procedimentos de higieni-
zação até então desnecessários. E é preciso que dian-
te do mundo das fake news o profissional pós-coro-
navírus seja um agente de conscientização do risco 
de cada decisão e que protocolos são recomendados 
em cada situação.

- Empatia Multifocal: Sabemos que é im-
portante “colocar-se no lugar do outro” e isso significa 
empatia. Mas no mundo pós-Corona precisamos nos 
colocar no lugar “dos outros” sabendo que cada parte 
envolvida pode ter visão, desejos e necessidades radi-
calmente diferentes. Por isso é importante ser multi-
focal e não apenas entender as pessoas de maneira li-
mitada e tendenciosa.

- Prototipação / Experimentação - É 
a capacidade de explorar sua criatividade para cons-
truir e desenvolver coisas novas, bem como se conectar 
com outras pessoas na criação. Sabemos que as cria-
ções devem ser testadas antes de entrar em uso na lar-
ga escala. Para isso, devemos criar versões iniciais rá-
pidas de inovações com a expectativa de que o sucesso 
posterior exigirá falhas precoces. Daí a necessidade de 
saber cocriar e testar velozmente, errando rápido para 
aprender rápido.

- Colaboração - As pessoas juntas, em times 
e redes de colaboração, são mais capazes de estarem 
conectadas para o entendimento rápido do contexto 
e proposição das soluções. Esse pensamento, já falado 
por tantas vezes, continua mais que nunca valido para 
os novos tempos.

- Liderança por Propósitos - Duran-
te muito tempo o pensamento dominante era que 
os líderes deveriam ser controladores de tarefas, 
mas, atualmente, o líder deve ser um incentiva-
dor de propósitos, um fomentador de causas e um 
exemplo dos valores que devem ser compartilha-
dos nas equipes. Um propósito claro serve como 
o fator mobilizador para as mudanças de atitude, 
motivação, iniciativa, engajamento, inovação, so-
lução de problemas e busca de oportunidades. Afi-
nal, ninguém se apaixona por tarefas. As pessoas 
se engajam em causas que as inspiram!

 Pequenos negócios migram para o digital 
e ampliam atuação durante a pandemia

  LISIANE MARTINS

M
uitos classificam 2020 como um 
ano perdido, diante da crise 
econômica provocada pela pan-
demia do século. Mas, para ou-

tros, esse é um ano de mudança em vários 
aspectos e, principalmente, nos negócios. 
Desde o fim de março, quando governos 
estaduais começaram a decretar a suspen-
são de serviços não essenciais, as peque-
nas empresas, em especial, têm buscado 
maneiras de adaptar suas atuações, dan-
do vez ao ambiente digital. Já que não po-
dem abrir as portas, encontram uma outra 
maneira de se aproximar dos clientes, por 
meio da internet.

Pesquisa  nacional realizada pelo Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), estima que de 20% 
a 25% das micro e pequenas empresas fe-
chem por causa da pandemia. 

Adaptação tecnológica
O turismo está entre os nichos mais atin-

gidos pela crise econômica causada pela 
pandemia. Agências fecharam, guias de tu-
rismo estão desempregados e o sistema ho-
teleiro está sem previsão para reabrir, entre 
outros impactos negativos. Diante desse 
cenário, há quem tenha encontrado uma 
chance para se reinventar e migrar para o 
digital, uma forma de profissionalizar ain-
da mais o trabalho e captar novos clientes.

É o que está fazendo Rosalia Alvaren-
ga, dona de uma empresa de intercâmbio 
e viagem de experiência que, anualmente, 
leva grupos para estudar inglês em Londres 
e para viagens de imersão cultural em paí-
ses como o Egito e o Marrocos. O trabalho 
de divulgação e o primeiro contato que são 
feitos por meio de indicações e nas redes 
sociais, em breve, poderá ocorrer também 
por uma nova plataforma, ainda mais pro-
fissional e arrojada: o site que Rosalia de-
cidiu criar.

Rosália pretende ampliar atuação da agência de inter-
câmbio e conquistar mais clientes com o digital

“Aproveitei esse período para investir em um 
site. Fizemos no Instagram e Facebook campanhas 
como: #quarentenadossonhos, #quarentenada-
gratidao e estamos atualmente com o #traveltalk, 
com conversas sobre viagem, onde as pessoas 
interagem com perguntas e curiosidades sobre 
destinos que operamos e nós respondemos com 
vídeos e posts. Escolhemos olhar a crise como 
uma oportunidade e desafio. No momento, não 
estamos viajando de avião, mas convidamos nos-
sos clientes e amigos a viajar conosco, nos sonhos 
e planejamento dos próximos destinos”, explica 
Rosalia Alvarenga.

Sites profissionais
Assim como a agência de Rosalia, muitas pe-

quenas empresas perceberam que a transforma-
ção digital não pode esperar mais para acontecer, 
isso engloba não só novas estratégias de engaja-
mento pelas redes sociais, mas também a cria-
ção de sites, para que o negócio esteja na lista 
de buscadores como o Google.

Observando a migração em massa de negócios 
para o ramo digital, o publicitário Romário Nu-
nes resolveu oficializar duas empresas também 
na internet.  Antes da decisão, os trabalhos eram 
feitos por indicações, o que gera muito resultado, 
mas ele também quis focar naqueles clientes que 

estão à procura de algo personalizado nos 
buscadores da internet e nas redes sociais, 
por isso, criou os sites focados em nichos 
diferentes: o da empresa de marketing e o 
da agência de passeios on-line voltado para  
brasileiros em Cancún.

O primeiro site, que está há cerca de três 
meses no ar, é especializado em marketing 
digital, designer gráfico, artes para redes 
sociais, otimização de SEO, criação e ges-
tão de websites; e em pouco tempo já re-
cebeu dezenas de visitas e solicitações de 
orçamento. Já o segundo está focando em 
viagens para o ano de 2021, uma vez que 
Cancún, no México, é um destino muito 
buscado por brasileiros.

“Muitas empresas estão apenas anteci-
pando um processo que já seria esperado 
nos próximos anos. Para muitos negócios 
existirem, eles devem estar na internet. 
Antes, eu tinha apenas as ideias dos sites, 
mas com tudo o que vem acontecendo 
no mercado decidi levar minhas ideias 
e o que já faço há anos, para o digital, 
não só através dos trabalhos nas redes 
sociais, mas também com um site. As-
sim, além do trabalho ficar mais profis-
sional, as chances das minhas empresas 
serem encontradas por clientes em po-
tencial aumentam muito no Google”, pon-
tua o publicitário.

Um outro exemplo é o Valdeir Cardo-
so, que há quatro anos tem uma barbearia 
e, em 2020, tinha planos de expandir a es-
trutura física do negócio, mas, diante dos 
efeitos econômicos provocados pela pan-
demia, mudou a estratégia e decidiu levar a 
barbearia para a internet com um site, para 
que as pessoas possam conhecer o trabalho 
e agendar horário de atendimento. Dessa 
forma, ele continua atendendo e evitando 
aglomerações na loja.

 “Esse período me fez repensar meu ne-
gócio e analisar formas de atrair mais clien-
tes. O site era o que precisava para divulgar 
o meu trabalho e serviços, além disso, po-
der organizar minha agenda e atendimen-
to, seguindo os critérios de segurança”, afir-
ma Valdeir.

Profissionais autônomos e liberais 
também investem no digital 

Quem atua de forma autônoma também tem 
buscado formas de reinventar e tornar o trabalho 
mias amplo, oferecendo novas possibilidades aos 
clientes. É o que tem feito a professora e arquite-
ta de interiores Bianca Barbosa, que também es-
colheu esse período para ampliar o trabalho e ter 
algo fixo no ambiente digital, com a criação de um 
site e a disponibilização de cursos on-line, upgra-
de nos negócios que ela planejava há um tempo.

A arquiteta de interiores Bianca Barbosa busca ampliar 
atuação profissional e atingir nichos diferentes

“Quero ter um site próprio para me fixar no mer-
cado e expandir, deixar mais prático o atendimen-
to e personalizado, dessa maneira atingir novos 
horizontes. Esse período precisou de um posicio-
namento muito assertivo e justamente por obser-
var uma demanda dos meus estudantes e clientes 
na área de arquitetura de interiores me motivei 
a buscar profissionais adequados que pudessem 
me auxiliar na construção de um site que pudes-
se ao mesmo tempo ser uma plataforma flexível 
para atender meu cliente, mostrar meu portfólio 
de maneira posicionada e atender ao público es-
tudantil que quer ter conteúdos complementares 
de organização de projetos e assim compreender 
como é que funciona um profissional autônomo 
”, detalha Bianca.

Enxergar novas formas de executar os negócios 
é um caminho para sair da crise com mais energia. 
E, nesse processo, é fundamental perceber novas 
possibilidades de crescimento no mercado, sem 
medo de encará-las.
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Cientista político Hesaú Rômulo analisa os principais efeitos do adiamento das eleições
no cenário local e nacional

DA RE DA ÇÃO

Qual o im pac to do adi a men to das elei -
ções pa ra o sis te ma po lí ti co?

E fa lan do so bre cam pa nha elei to ral,
em que ter mos ela ga nha con tor nos
es pe ci ais?

Co mo o se nhor ava lia as for ças po lí ti -
cas do con gres so que ho je tra ba lham
pa ra o adi a men to das elei ções?

E quais saí das se ri am pos sí veis pa ra
es sa lo gís ti ca?

E pa ra fi na li zar, qual o pa pel do ju di -
ciá rio nes se im pas se?

ELEIÇÕES 2020

Adiamento vai mudar
relação com eleitores

A
pós o adi a men to das elei ções
vo ta do pe lo Se na do Fe de ral
na úl ti ma se ma na, vá ri os po- 
lí ti cos e ana lis tas co me ça ram

a ava li ar os efei tos des te adi a men to
nas cam pa nhas e tam bém na so ci e- 
da de. A pro pos ta ain da de ve ser apro- 
va da na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Por se tra tar de uma al te ra ção cons- 
ti tu ci o nal, são ne ces sá ri os ao me nos
308 vo tos fa vo rá veis em dois tur nos
de vo ta ção.

 Por con ta des ta po lê mi ca, O Im- 
par ci al en tre vis tou o ci en tis ta po lí ti co
e pro fes sor He saú Rô mu lo pa ra tra tar
os prin ci pais as pec tos do adi a men to
no ce ná rio po lí ti co ma ra nhen se e
bra si lei ro.

Es sa ques tão pre ci sa ser abor da da
a par tir de dois as pec tos pri mor di ais.
O pri mei ro diz res pei to às ali an ças
po lí ti cas que são re a li za das, do pon to
de vis ta lo cal e re gi o nal, nos mais de
cin co mil mu ni cí pi os do país. 

As elei ções mu ni ci pais acon te cem
em um pro ces so de ava li a ção par ci al
dos man da tos na ci o nais em vi gên cia
e pre pa ra ção pa ra a re no va ção des ses
man da tos, is to é, ela me de a tem pe ra- 
tu ra e co e são dos apoi os que são for- 
ma dos en tre par ti dos e pla ta for mas
de go ver no.

Des ta for ma, seu pos sí vel adi a- 
men to al te ra o flu xo des sas for ças,
uma vez que as ali an ças pre ci sam de

tem po pa ra ma tu ra ção. 
É in dis pen sá vel pa ra o sis te ma po- 

lí ti co que as re gras do plei to es te jam
bem de fi ni das. 

Os ato res en vol vi dos de pen dem
dis to pa ra po si ci o nar su as es tra té gi as
elei to rais. O ce ná rio que te mos ho je
no Bra sil é o mais ad ver so pos sí vel, é
um ce ná rio de ins ta bi li da de. Mui to
em fun ção da cri se sa ni tá ria, mas
tam bém em fun ção da res pos ta ine fi- 
ci en te do go ver no fe de ral pa ra es ta
cri se.

O se gun do as pec to diz res pei to ao
elei to ra do bra si lei ro, que ao con trá rio
dos anos an te ri o res, tem um con tex to
atí pi co pa ra ava li ar as li de ran ças po lí- 
ti cas.

 A ida às ur nas, se ja nes se ano ain da
ou no pró xi mo, ava li a rá não so men te
os man da tos com ple tos de ve re a do- 
res e pre fei tos dos mu ni cí pi os, mas
tam bém a res pos ta des ses man da tá ri- 
os ao co ro na ví rus. Por is so mes mo a
nar ra ti va que ca da ci da de tem cons- 
truí do se rá fun da men tal pa ra po si ci o- 
nar os bra si lei ros.

 Ca da elei tor ava li a rá as

pro mes sas de

cam pa nha, o

de sem pe nho dos

pre fei tos ao lon go dos

qua tro anos, mas não

dis so ci a rá da ava li a ção a

per gun ta: “Na mi nha

ci da de, fi ze ram o

pos sí vel pa ra com ba ter

o ví rus?”

O con tex to por si mes mo já é es pe-
ci al, e por is so mes mo o adi a men to
vai im por no vas mo da li da des de co- 
mu ni ca ção en tre can di da tos e elei to- 
res. 

Acre di to que a in ter net vai se con-
so li dar ain da mais co mo fer ra men ta
in dis pen sá vel, e co lo ca-se aí to dos os
as pec tos ne ga ti vos que te mos acom- 
pa nha do (dis pa ros au to má ti cos em
mas sa, Fa ke News, etc.) em de cor rên- 
cia dis to. 

Co mo fa lei an te ri or men te, a ava li a- 
ção da res pos ta ins ti tu ci o nal à cri se
sa ni tá ria se rá fei ta com ba se nas in-
for ma ções que ca da elei tor dis põe.
Ho je, do pon to de vis ta na ci o nal, o
pre si den te da re pú bli ca se pre o cu pa
mais com is so do que com a res pos ta
efe ti va em si. 

Di vi dir os es pó li os da cri se, re par tir
a he ran ça dos es tra gos que o ví rus
cau sou, tan to nas fa mí li as bra si lei ras
co mo na eco no mia do país.

“Judiciário tem papel primordial”
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O se na dor ma ra nhen se We ver ton
Ro cha (PDT) é o re la tor da PEC do adi- 
a men to e já deu di ver sas de cla ra ções
fa vo rá veis ao adi a men to. Pen so que o
cli ma no Se na do não é o mais pro ble- 
má ti co, a ques tão a ser en fren ta da
com mais vi gor é na Câ ma ra dos De- 
pu ta dos. Os par la men ta res es tão mais
vin cu la dos com su as ba ses lo cais (de- 
pu ta dos es ta du ais, pre fei tos e ve re a- 
do res) e so frem uma pres são enor me.
Par ti dos do cen trão ho je atu am em
du as prin ci pais fren tes: aque les que
que rem a uni fi ca ção das elei ções em
2022, te se que o pró prio TSE já con si- 
de ra inó cua, por inú me ras ques tões
ju rí di cas. Mi nha ava li a ção é que não
exis tem con di ções po lí ti cas su fi ci en- 
tes ho je que le vem es sa pro pos ta adi- 
an te. E uma ou tra cor ren te que de fen- 
de a ma nu ten ção do 4 de ou tu bro.
Com um tem po de cam pa nha me nor,
os atu ais pre fei tos te ri am mais chan ce
de re e lei ção e de em pla car even tu ais
su ces so res.

Ro dri go Maia tem ten ta do, a meu
ver, equa ci o nar es sas po si ções, só que
a clas se po lí ti ca não vi ve se pa ra da da

re a li da de so ci al e a re a li da de que te- 
mos ho je é du rís si ma: sem co or de na- 
ção efe ti va, a pan de mia vai se alas- 
tran do no tem po, jo gan do in cer te zas
so bre con di ções epi de mi o ló gi cas se- 
gu ras de se re a li zar elei ções em no- 
vem bro, de zem bro ou mes mo ja nei ro
de 2021. Se o al can ce bu ro crá ti co do
es ta do não dá con ta de fis ca li zar o
fun ci o na men to do co mér cio, do pon- 
to de vis ta de vi gi lân cia sa ni tá ria, fi ca
mui to im pro vá vel ima gi nar que exis ta
ca pi la ri da de ins ti tu ci o nal su fi ci en te
pa ra ga ran tir elei ções se gu ras. A lo gís- 
ti ca fe de ral pa ra o pa ga men to do au- 
xí lio emer gen ci al já deu o tom, pe las
inú me ras ima gens, de aglo me ra ções
gi gan tes cas pe las ci da des do país.

Há que se ob ser var di ver sas ques- 
tões co mo por exem plo: fun ci o na- 
men to de trans por te co le ti vo, ôni bus
e me trôs, ho rá rio es ten di do pa ra a vo- 
ta ção, pro to co los de se gu ran ça.  Mas
o Bra sil é mui to mais di ver so que es se
ti po de ur ba ni da de. Há um Bra sil ru- 
ral que em pre en de uma ou tra ener- 
gia. Se a ta xa de abs ten ção já or bi ta
em tor no de 15%, não po de mos nos

es pan tar se es sa por cen ta gem au- 
men tar, com a po pu la ção ain da in se- 
gu ra de sair de ca sa pa ra vo tar. O ce- 
ná rio é de sa ni ma dor, uma vez que
não hou ve até ago ra von ta de po lí ti ca
su fi ci en te pa ra sal var a vi da das pes- 
so as, ava li e mos en tão pa ra re a li zar
elei ções que não se jam um fo co ain da
mai or de con ta mi na ção por um ví rus
que ain da se sa be mui to pou co.

Pa pel pri mor di al, mas não di ria ex-
clu si vo. Não po de mos co lo car a so lu- 
ção do im pas se nas de ter mi na ções
que o ju di ciá rio en ten da co mo de fi ni- 
ti vas. O “gran de acor do na ci o nal” pre- 
ci sa vir às cla ras, com as ins ti tui ções
po lí ti cas ser vin do ao que lhes é de di- 
rei to. Nes se de man da-se do le gis la ti-
vo um pro ta go nis mo, ape sar de to das
as di fi cul da des en con tra das até aqui.
A re no va ção po lí ti ca re a li za da em
2018 não se mos trou pro po si ti va, ca- 
paz de pro du zir qua dros que oxi ge-
nas sem a ins ti tui ção, se ja na pro po si- 
ção de idei as se ja na cos tu ra de acor-
dos que sir vam aos in te res ses da mai- 
o ria da po pu la ção, em vez de ce der
aos de síg ni os do lobby em pre sa ri al.
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Me nor em con tá gio

Tes ta gem em al ta

Mão-de-obra

“En trei em mo do guer ra. Quan do is so
acon te ce, vi ro o di a bo”.

Cum prin do pro to co lo

Se rá Ro se a na?

Fo ca do na ges tão
O pre fei to de São Luís, Edi val do Ho lan da Jú ni or

(PDT), por não ser can di da to a na da em 2020, não es tá
nem um pou co pre o cu pa do se as elei ções mu ni ci pais
vão ser re a li za das no dia 4 de ou tu bro, 15 de no vem bro
ou so men te em 2022. Es ta úl ti ma hi pó te se, po rém, é a
que mais po de ria lhe in te res sar, por acar re tar num alon- 
ga men to dos atu ais man da tos de pre fei tos e ve re a do res,
por dois anos. No en tan to, é mui to pou co pro vá vel que
uma mu dan ça tão ra di cal no sis te ma po lí ti co bra si lei ro
ocor ra em ci ma de pra zos, em ra zão da pan de mia do co- 
ro na ví rus se ja. O Con gres so, te ria que fa zer es for ços
con cen tra dos e con tra ri ar a te se con so li da da no Tri bu- 
nal Su pe ri or Elei to ral: a de pror ro ga ção pa ra no vem bro.

To dos os es for ços de Edi val do Jú ni or es tão cen tra dos
no pro gra ma “São Luís em Obras”, lan ça do em agos to
de 2019. Tra ta-se do mai or vo lu me de in ves ti men tos já
re a li za dos na ca pi tal ma ra nhen se, com obras si mul tâ- 
ne as em áre as di ver sas. En quan to am plia a re de de dre- 
na gem pro fun da, as fal ta bair ros e ave ni das, cons trói
pon tes, faz in ter ven ções viá ri as em vá ri os pon tos da ci- 
da de, re cu pe ra o Cen tro His tó ri co, re for ma 100 pra ças,
uni da des de saú de e de en si no, re cu pe ra 10 mer ca dos e
fei ras, den tre ou tras fren tes de ser vi ços. Des sa for ma,
São Luís vi rou um ro bus to can tei ro de obras, em ple na
cri se econô mi ca e da co vid-19.

O pro gra ma de mu dan ças na pai sa gem ur ba na, tam- 
bém che ga à zo na ru ral, on de o as fal ta men to che gou
com for ça. Cer ca de 80 bair ros en tra ram na pla ni lha de
pa vi men ta ção, per fa zen do 200 km de as fal to. 

Edi val do quer dei xar a ca pi tal ma ra nhen se de ca ra
no va, des de o Cen tro His tó ri co, até a zo na ru ral. São 30
km de re de de dre na gem, uma área on de os ges to res pú- 
bli cos não dão aten ção de vi da, por se rem “in vi sí veis po- 
li ti ca men te”. Na zo na ru ral, es se ser vi ço ga nhou 12 km
de dre na gem pro fun da e 20 km de as fal to, be ne fi ci an do
mi lha res de fa mí li as das pe ri fe ri as e áre as dis tan tes do
cen tro ur ba no. Com es se rit mo de re a li za ções, fa ci li ta- 
das pe lo fim do pe río do chu vo so na ca pi tal, Edi val do
cui da de apron tar o seu le ga do co mo ges tor. De ci diu
dis cu tir a elei ção mu ni ci pal e de quem apoi ar, quan do
es ti ve rem es go tan do os pra zos de lan ça men tos de can- 
di da tos. Por en quan to, seu fo co não é elei to ral, mas ad- 
mi nis tra ti vo.

O go ver na dor Flá vio Di no dis se on tem que o fa to de o
Ma ra nhão apa re cer em pes qui sa da PUC-SP e FGV co- 
mo o es ta do de me nor con tá gio do co ro na ví rus no país,
não é mo ti vo pa ra co me mo ra ção. A me ta é ven cer o ví- 
rus, mas pre ci sa da co la bo ra ção de to dos.

Tem, po rém, da dos de sa ni ma do res. Co mo por exem- 
plo, o Ma ra nhão ter 61% da po pu la ção pen du ra da no
pro gra ma de aju da emer gen ci al, jun to ao Bol sa Fa mí lia.
En quan to is so, o Es ta do é o 5º com mai or nu me ro de
tes ta gem pa ra a covid19.

Tam bém da dos do Mi nis té rio da Edu ca ção in di cam
que o Ma ra nhão é o es ta do da Amazô nia Le gal que al- 
can çou o me lhor de sem pe nho na edu ca ção de ba se. Já
na Se gu ran ça Pú bli ca, o es ta do tem ho je 32% dos seus
pre si diá ri os tra ba lhan do – 2º lu gar no país.

Fra se ame a ça do ra do ad vo ga do Fre de rick Was sef.

O ex-mi nis tro da Jus ti ça Sér gio Mo ro es tá mon- 
tan do um dos siê que for ra um “ri co acer vo”  de
men sa gens tro ca das com mi li ta res do pri mei- 
ro es ca lão do go ver no pa ra pro var a in ter fe rên- 

cia fei ta por Jair Bol so na ro no epi só dio da tro ca de co- 
man do da Po lí cia Fe de ral.

A co lu na Ra dar da Ve ja diz que o ma te ri al com- 
pi la do por Mo ro con te ria con ver sas com os
ge ne rais Au gus to He le no (Se gu ran ça Ins ti tu- 
ci o nal), Luiz Edu ar do Ra mos (Ar ti cu la ção Po lí- 

ti co) e Wal ter Bra ga Net to (Ca sa Ci vil), des de agos- 
to de 2019, do im bró glio da tro ca do di re tor-ge ral da PF,
Mau rí cio Va lei xo.

O can ce la men to dos fes te jos ju ni nos no Nor- 
des te em fun ção da covid19 dei xa rá um vá cuo
cul tu ral na re gião e um pre juí zo de R$ 1 bi lhão
aos es ta dos de Per nam bu co, Pa raí ba, Rio

Gran de do Nor te, Bahia e Ma ra nhão, on de as fes- 
tas têm for te im pac to econô mi co.

Usan do más ca ra, o pre si den te Jair Bol so na ro inau gu- 
rou, on tem, um no vo tre cho da obra de trans po si ção do
Rio São Fran cis co. Os go ver na do res Ca mi lo San ta na
(CE), e de Per nam bu co, Pau lo Câ ma ra (PSB), não par ti- 
ci pa ram da ce rimô nia, le gan do nor mas do dis tan ci a- 
men to so ci al.

O de pu ta do es ta du al Ro ber to Cos ta, vi ce-pre si den te
es ta du al do MDB, foi de sig na do pe la cú pu la do par ti do,
co or de na dor po lí ti co pa ra as elei ções mu ni ci pais de
2020. Em São Luís ele ain da não con ven ceu Ro se a na
Sarney a to par ser can di da ta. Ou ela de sis tiu, de vez, da
po lí ti ca?

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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PA TRÍ CIA CU NHA

Con quis ta his tó ri ca

Im pac to na pan de mia

Vi o lên cia e mor te

Re de de aten di men to

Dia do Orgulho

A luta diária é
contra a LGBTfobia
“V

i o lên cia do més ti ca con tra pes soa LGBT,
com agres sões fí si cas e psi co ló gi cas, pra ti- 
ca das pe la na mo ra da da ví ti ma. De nún cia
en ca mi nha da à 22ª Pro mo to ria Es pe ci a li- 

za da na De fe sa da Mu lher de São Luís; dis cri mi na ção,
agres são psi co ló gi ca con tra pes soa ho mos se xu al e vi o- 
lên cia ins ti tu ci o nal pra ti ca da pe lo de le ga do da ci da de
de Cha pa di nha. De nún cia en ca mi nha da à Pro mo to ria
de Jus ti ça de Cha pa di nha; De nún cia so bre vi o lên cia
pra ti ca da con tra tra ves ti que foi agre di do fí si ca e psi co- 
lo gi ca men te, além de, se gun do o de nun ci an te, ter so fri- 
do ra cis mo e ame a ças. O ca so foi en ca mi nha do pa ra a
11ª Pro mo to ria de Jus ti ça de São Luís”. Es ses fo ram só
al guns dos vá ri os ca sos aco lhi dos pe lo Cen tro de Apoio
Ope ra ci o nal de Di rei tos Hu ma nos-CA OP-DH, do Mi nis- 
té rio Pú bli co, no ano pas sa do e es te ano con tra a po pu- 
la ção LGBT.

No dia do Or gu lho LGBT (Lés bi cas, Gays, Bis se xu ais,
Tra ves tis e Tran se xu ais), 28 de ju nho, bus ca mos ór gãos
da re de de pro te ção à po pu la ção LGBT pa ra fa lar so bre
co mo as po lí ti cas pú bli cas tem atu a do pa ra dei xar me- 
nos di fí cil a vi da des sas pes so as, e co mo elas se sen tem
ten do que lu tar di a ri a men te por res pei to.

Por cau sa da pan de mia, as pro gra ma ções alu si vas à
da ta, se rão fei tas por meio de li ves nas re des so ci ais.
“Mui tas pes so as não en ten dem que nos sa lu ta não é
con tra a so ci e da de tra di ci o nal, mas sim con tra a LGBT- 
fo bia ins ti tu ci o na li za da e não de cla ra da, mas que aí es tá
sen do pra ti ca da por em pre sas, pes so as, go ver nos, cor- 
po ra ções e etc.  Não exi gi mos pri vi lé gi os, mas igual da de
de di rei tos e res pei to. Por exem plo, pes so as Trans con ti- 
nu am sen do ex cluí das do mer ca do de tra ba lho ape nas
por con ta de sua con di ção se xu al.  Tam bém pre ci sa mos
avan çar na área po lí ti ca, por que tam bém é di fí cil ter- 
mos can di da tu ras LGBT, e is so é de su ma im por tân cia
pa ra ga ran tir po lí ti cas pú bli cas ao nos so fa vor. In fe liz- 
men te, a so ci e da de bra si lei ra tem raí zes pro fun das no
ma chis mo e mi so gi nia e por con ta dis so al gu mas pes so- 
as fa zem um con cei to er ra do so bre a nos sa lu ta ou ten- 
dem a co me ter LGBT fo bia por não se per mi ti rem acei tar
nos sa di ver si da de, e nes ses ca sos so men te por for ça co- 
er ci ti va po de rão nos res pei tar ou apren der a con vi ver
co nos co”, dis se em tom de de sa ba fo, a jor na lis ta e Se- 
cre tá ria de Co mu ni ca ção e Ar ti cu la ção Po lí ti ca da AMA- 
TRA (As so ci a ção Ma ra nhen se de Tra ves tis e Tran se xu- 
ais), Lohan na Pau si ni.

Pa ra o ati vis ta Car los Gar cia, a mai or lu ta de to das é
tra va da di a ri a men te: con tra o pre con cei to. “A gen te pre- 
ci sa lu tar to dos os di as. O pre con cei to ma chu ca a pes soa
de vá ri as ma nei ras. A vi o lên cia fí si ca às ve zes afe ta me- 
nos do que a ver bal, a ges tu al. O olhar dis cri mi na tó rio
ma chu ca mui to. A gen te che ga em ca sa com a al ma cho- 
ran do. Nós fa ze mos de de sen ten di dos e va mos cho rar
em ca sa pa ra não cri ar mais vi o lên cia. Nem sem pre fa- 
ze mos bo le tim de ocor rên cia, por que nem to das as de- 
le ga ci as es tão pre pa ra das pa ra aten der a gen te. A gen te
ou ve pi a da, é jo ga do de um la do pa ra o ou tro…. En tão,

os da dos que se tem não são re ais e tam bém não vão dar
em na da”, la men ta.

A gen te che ga em ca sa com a al ma

cho ran do

No ano pas sa do o Nú cleo de De fe sa da Mu lher e Po- 
pu la ção LGBT da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma- 
ra nhão fez mais de dois mil aten di men tos de di ver sas
na tu re zas. Nes te ano, es pe ci fi ca men te no pe río do da
pan de mia, a de man da mai or tem si do de ho mens e mu- 
lhe res tran se xu ais en vol ven do o no me so ci al. “No con- 
ta to com as sis ti das e as sis ti dos, são re la ta dos cons tran- 
gi men tos, so fri men tos e vi o lên ci as em vir tu de de um
no me com o qual não se iden ti fi cam. Nes te mo men to, o
Nú cleo es tá fi na li zan do uma car ti lha com o pas so a pas- 
so so bre co mo pro ce der pa ra efe tu ar a re ti fi ca ção do no- 
me”, dis se a de fen so ra Lin de va nia Mar tins.

Re cen te men te, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) ex- 
tin guiu as res tri ções à do a ção de san gue por ho mos se- 
xu ais. No es ta do, o He mo mar (Cen tro de He ma to lo gia e
He mo te ra pia do Ma ra nhão) e ou tros ór gãos do go ver no
do es ta do já ini ci a ram uma cam pa nha di re ci o na da aos
LGBTs de cons ci en ti za ção e in cen ti vo a do a ção de san- 
gue.

Car los Gar cia já foi im pe di do de do ar. “Foi uma si tu a- 
ção cons tran ge do ra, co mo se o ho mos se xu al fos se
trans mi tir al gu ma do en ça. Es sa é uma con quis ta mui to
im por tan te por que a gen te vê que era uma coi sa mes mo
de pre con cei to. O que mais dói na gen te é o si len cio de
quem po de fa zer, no ca so os ges to res, e na da faz. Pre ci- 
sa mos de mui ta lu ta pa ra que o Su pre mo des se es se di- 
rei to pa ra a gen te. So mos ci da dãos e es tá va mos im pe di- 
dos de aju dar a sal var uma vi da”, dis se.

O co or de na dor es ta du al da po lí ti ca LGBT da Se cre ta- 
ria de Es ta do dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po- 
pu lar (SE DIH POP), Be ti nho Li ma, des ta ca que o tra ta- 
men to re ce bi do no He mo mar era ge ral men te cons tran- 
ge dor pa ra os LGBTs e o me do de ser des tra ta do con ti- 
nua, mas acre di ta que com uma re for mu la ção do aten- 
di men to, a par tir da de ci são do STF, es sa re a li da de de ve
mu dar. Li ma lem bra que pa ra o mo vi men to nun ca exis- 
tiu im pe di men to pa ra a do a ção, pois os tes tes de ve ri am
de mons trar qual pes soa é ou não ap ta a do ar, a proi bi- 
ção era mais uma mar ca de dis cri mi na ção e per ce be as
no vas de ter mi na ções co mo uma con quis ta e um avan- 
ço, não só pa ra os LGBTs, mas tam bém pa ra as pes so as
que ne ces si tam e/ou po dem vir a ne ces si tar de do a ção
san gue.

A es ti ma ti va é de que a li be ra ção da por ta ria re sul te
em mais 18 mi lhões de li tros de san gue pa ra os ban cos
de to do país, se gun do a Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi- 
ços Hos pi ta la res (EM SERH), que faz a ges tão do He mo- 
mar.

Se gun do a SE DIH POP, du ran te a pan de mia vá ri as
ações vêm ocor ren do na área da as sis tên cia di re ci o na da
aos LGBTs co mo dis po ni bi li za ção de ces tas bá si cas; en- 
ca mi nha men tos pa ra aco lhi men to em abri gos de vi da e
si tu a ção de vi o lên cia, e pa ra con sul ta mé di ca, quan do
iden ti fi cou-se sin to mas da Co vid-19; acom pa nha men- 
to, ví ti ma da Co vid pa ra des lo ca men to de uni da de de
saú de; e en tre gas de más ca ras.

De acor do com o Mi nis té rio Pú bli co, de vi do ao ca rá- 
ter re cen te de iso la men to so ci al im pos to pe la CO VID-
19, ain da não foi pos sí vel men su rar os da dos pa ra aná li- 
se do im pac to des ta pan de mia na vi o la ção de di rei tos da
clas se LGBT. “Con si de ran do que es ta mos vi ven do uma
si tu a ção anor mal de vi do a pan de mia, to das as Pro mo- 
to ri as con ti nu am fun ci o nan do, bem co mo a Ou vi do ria e
tam bém o CA OP/DH, de for ma re mo ta, mas ati va pa ra

aten der to das as de man das que vi o lem os di rei tos, em
es pe ci al, dos mais vul ne rá veis”, dis se a pro mo to ra de
jus ti ça Elyjeane Al ves Car va lho.

O Nú cleo da De fen so ria não pa rou de fun ci o nar du- 
ran te a pan de mia de Co vid-19. Fo ram dis po ni bi li za dos
di ver sos mei os pa ra que os as sis ti dos trou xes sem su as
de man das por te le fo ne, what sapp, e-mail, etc, bem co- 
mo foi ga ran ti do que em ca sos de de man das ur gen tes
que ne ces si tas sem de in ter ven ção pre sen ci al o aten di- 
men to se ria re a li za do pre sen ci al men te. “Os ca sos são
ana li sa dos in di vi du al men te, pois ca da re la to irá en se jar
uma atu a ção di fe ren te. Mui tas ve zes, no con tex to de
pan de mia, a pes soa LGBT só quer re la tar a si tu a ção e sa- 
ber quais se ri am seus di rei tos na que le con tex to, es pe ci- 
al men te se o even to re la ta do en vol ver um mem bro da
sua fa mí lia”, dis se a de fen so ra Lin de va nia Mar tins.

Lin de va nia dis se que mui tas pes so as LGBTs ma ra- 
nhen ses mo ran do fo ra do es ta do tam bém en tra ram em
con ta to pa ra ob ter in for ma ções e ori en ta ções, in clu si ve
so bre vi o la ções so fri das nos seus es ta dos atu ais de re si- 
dên cia. Uma das pre o cu pa ções do Nú cleo era a pos si bi- 
li da de de que o con fi na men to apro fun das se con fli tos e
vi o la ções den tro das ca sas, vis to que mui tos não são
acei tos por su as fa mí li as, bem co mo que a pan de mia ge- 
ras se ain da mais vul ne ra bi li da de econô mi ca, uma vez
que es sa po pu la ção tem mais di fi cul da de de ob ter pos- 
tos for mais de em pre go. “A pre o cu pa ção se con fir mou.
Pe las hos ti li da des in ter nas, mui tos saí ram das ca sas de
su as fa mí li as e a cri se econô mi ca sur gi da co mo efei to da
pan de mia fez com que mui tos que ti nham em pre go for- 
mal per des sem es ses pos tos e que aque les que tra ba lha- 
vam de mo do in for mal fi cas sem sem fon te de ren da
ade qua da. Atu al men te, o nú cleo es tá tra ba lhan do na or- 
ga ni za ção de du as cam pa nhas di fe ren tes vol ta das pa ra
se gu ran ça fi nan cei ra de pes so as LGBTs”.

A mai o ria dos ca sos no ti fi ca dos con tra a po pu la ção
LGBT no es ta do pro vém do dis que 100 e mui tos de les se
re fe rem a vi o lên cia fí si ca e psi co ló gi ca, co mo o ocor ri do
em Pe nal va, quan do o pa dras to da ví ti ma fez ame a ças
de mor te e co me teu agres sões fí si cas e psi co ló gi cas con- 
tra o de nun ci an te. A de nún cia foi en ca mi nha da à Pro- 
mo to ria de Jus ti ça de Pe nal va.

No país, de acor do com o Gru po Gay da Bahia, há 20
mi lhões de gays (10% da po pu la ção), 12 mi lhões de lés- 
bi cas (6%) e 1 mi lhão de trans (0,5%). O Le van ta men to
do Re la tó rio Anu al de Mor tes Vi o len tas de LGBT no Bra- 
sil fei to pe lo mes mo gru po ates tou que em 2019, 329
LGBT+ (lés bi cas, gays, bis se xu ais, tra ves tis e tran se xu- 
ais) ti ve ram mor te vi o len ta no Bra sil, ví ti mas da ho mo- 
trans fo bia: 297 ho mi cí di os (90,3%) e 32 sui cí di os (9,7%).
A ca da 26 ho ras um LGBT bra si lei ro mor re de for ma vi o- 
len ta ví ti ma de ho mi cí dio ou sui cí dio. Es tu do do Mi nis- 
té rio dos Di rei tos Hu ma nos fei to de 1963-2018 es ti mou
que no Bra sil uma mor te de LGBT ocor re a ca da 16 ho- 
ras.

No Ma ra nhão, em 2019 fo ram 8 mor tes, sen do 2 na
ca pi tal. Das 542 de nún ci as por dis cri mi na ção fei tas pa- 
ra o Dis que 100 em 2019, 147 fo ram co me ti das na ca sa
da ví ti ma. No Ma ra nhão fo ram re gis tra das 17 de nún ci- 
as, se gun do o Dis que 100.

Pa ra o aten di men to à po pu la ção ví ti ma de vi o lên cia,
o Es ta do cri ou o Cen tro de Es ta du al de Apoio a Ví ti ma
(CE AV), que apoia ou tros ca nais, no âm bi to do exe cu ti- 
vo es ta du al, co mo a Ou vi do ria Es ta du al dos Di rei tos
Hu ma nos, Igual da de Ra ci al e Ju ven tu de, bem co mo, a
De le ga cia de Cri mes de In to le rân cia. A po pu la ção LGBT
tam bém con ta com ca nais de pro te ção na De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do (DPE), que pos sui um nú cleo es pe ci a- 
li za do. Hou ve, ain da, a cri a ção do Con se lho Es ta du al
LGBT, que tem o ca rá ter de re a li zar o con tro le so ci al das
po lí ti cas pú bli cas.

No âm bi to do Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal de Di rei- 
tos Hu ma nos (CA Op – DH) do Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão, por meio da pro mo to ra de jus ti ça Elyjeane
Al ves Car va lho, há a par ti ci pa ção na “Re de de Po lí ti cas
Pú bli cas LGBT+”, cu jos tra ba lhos es tão co nec ta dos ao
CE EH/MA – Co mi tê Es ta du al de En fren ta men to à Ho- 
mo-Les bo Trans fo bia no Ma ra nhão, tra ba lho co or de na- 
do pe la SE DIH POP – Se cre ta ria Es ta du al de Di rei tos Hu- 
ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar. In te gran do tal gru po, o
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão une es for ços a ou tros
ór gãos com o in tui to de pro mo ver de ba tes e ações que
as se gu rem os seus di rei tos cons ti tu ci o nal men te as se gu- 
ra dos, so bre tu do, o da igual da de.

O Nú cleo da De fen so ria Es ta du al fun ci o na na Ca sa da
Mu lher Bra si lei ra (Jaracaty) e in gres sa com ações cri mi- 
nais em ca so de de li tos, pro to co la ações de fa mí lia, cí- 
veis e in de ni za tó ri as, pe di dos de Me di das pro te ti vas de
Ur gên cia pa ra mu lhe res LGBT, re a li za ori en ta ções ju rí- 
di cas, in ter me di a ções, atua nos ca sos de re ti fi ca ção de
no me pa ra pes so as Trans, etc.

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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Polícia vai fazer reconstituição do homicídio do publicitário Diogo Sarney. Os peritos
criminais irão utilizar o veículo usado no crime que aconteceu na lagoa

CASO DIOGO SARNEY

Reconstituição do
crime será na segunda

In ves ti ga ção

A
re cons ti tui ção do as sas si na to 
do pu bli ci tá rio Di o go Sarney 
se rá fei to na pró xi ma se gun- 
da-fei ra (29). Di o go foi ví ti ma 

de ho mi cí dio no dia 16, na La goa da 
Jan sen.

Os pe ri tos cri mi nais irão uti li zar o 
veí cu lo Fi at Ar go, de cor ver me lha, 
apre en di do com o sus pei to e vão re fa- 
zer o mes mo per cur so que Di o go fez 
no dia que foi al ve ja do com um ti ro fa- 
tal. De acor do com a po lí cia ci vil, com 
ba se na ve lo ci da de e na lu mi no si da de 
vão po der ter a cer te za de que car ro 
apre en di do com o sus pei to é re al- 
men te o que foi uti li za do no cri me.

Con for me in for ma ções po li ci ais, 
três pes so as es ti ve ram no Ar go, no 
mo men to do as sas si na to do pu bli ci- 
tá rio. O sus pei to de dar o ti ro que ma- 
tou Di o go Sarney se apre sen tou na 
ma nhã da sex ta-fei ra (26), na Su pe- 
rin ten dên cia de Ho mi cí dio e Pro te ção 
à Pes soa (SHPP), e te ria con fes sa do o 
cri me. Em re la ção aos ou tros dois sus- 
pei tos que es ta vam no car ro, a po lí cia 
re a li za bus cas pa ra pren dê-los.

O sus pei to que se en con tra pre so 
te ria con fes sa do que ati rou em Di o go, 
mas ne gou que clo nou as pla cas do 
Fi at Ar go. Ele afir mou que já re ce beu o 
car ro com elas clo na das. De acor do 
com a po lí cia, os in dí ci os apon ta ram 
que os três sus pei tos já es ta vam acos- 
tu ma dos a co me ter rou bos de car ro 
pa ra pos te ri or men te re a li zar ou tros 
cri mes.

Em re la ção ao Fi at Ar go clo na do, a 
po lí cia ob te ve in for ma ções que o veí- 
cu lo foi rou ba do no dia 13 de ju nho,

En ten da o ca so

O FIAT ARGO, DE COR VERMELHA, TEVE AS PLACAS CLONADAS E FOI USADO NO CRIME

pró xi mo ao Bar ra mar, o bair ro do Ca- 
lhau. A par tir daí, a po lí cia des co briu 
que o car ro es ta va no in te ri or do es ta- 
do, em San ta He le na.

A po lí cia tam bém in for mou que a 
in ves ti ga ção em re la ção ao ho mi cí dio 
ini ci ou a par tir da co le ta da ima gem 
das câ me ras que mos tram o veí cu lo 
Fi at Ar go, de cor ver me lha. Ao des co- 
brir as pla cas clo na das do car ro, foi 
fei ta a bus ca na De le ga cia de Rou bos e 
Fur tos de Veí cu los (DRFV) e des co- 
ber to que so men te um car ro com as 
mes mas ca rac te rís ti cas ha via si do 
sub traí do e es ta va em San ta He le na.

A equi pe po li ci al en tão en trou em 
di li gên ci as pa ra iden ti fi car quem le- 
vou o car ro até o in te ri or e che gou aos 
dois sus pei tos que fo ram res pon sá- 
veis pe lo rou bo do veí cu lo, sen do es- 

tes os mes mos que es ti ve ram pre sen-
tes no ho mi cí dio. A po lí cia en tão re- 
pre sen tou pe la pri são tem po rá ria dos 
sus pei tos.

O pu bli ci tá rio e so bri nho-ne to do 
ex-pre si den te Jo sé Sarney, iden ti fi ca- 
do co mo Di o go Adri a no Cos ta Cam- 
pos, mais co nhe ci do co mo Di o go 
Sarney, foi as sas si na do com um ti ro 
no pes co ço, no fim da ma nhã do dia 
16 de ju nho, após uma dis cus são no 
trân si to na La goa da Jan sen, em São 
Luís.

Após in ves ti ga ções, 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 Fia Ar go, de cor Ver me lha.

CA JU EI RO

Tra ba lha do res pe dem
re to ma da das obras
do Por to São Luís

Uma ar ti cu la ção que en vol ve mo ra do res do Ca ju ei ro,
o sin di ca to dos tra ba lha do res da cons tru ção ci vil, As- 
sem bleia Le gis la ti va, Go ver no do Es ta do, OAB/MA, Mi- 
nis té rio Pú bli co e De fen so ria Pú bli ca po de re sul tar na
re to ma da das obras do Por to São Luís, na área Ita qui-
Ba can ga, em São Luís. 

A mo bi li za ção te ve iní cio no mês pas sa do por ini ci a ti- 
va de mo ra do res e tra ba lha do res que per de ram seus
em pre gos por cau sa da pa ra li sa ção, em ja nei ro des te
ano, das obras do em pre en di men to, or ça do em R$ 2 bi- 
lhões e que de ve ge rar 10 mil em pre gos di re tos e in di re- 
tos no pi co da cons tru ção.

Já foi en tre gue ao go ver na dor Flá vio Di no e à As sem- 
bleia Le gis la ti va um do cu men to e um abai xo-as si na do
que pe dem a re to ma da das obras do Por to São Luís. As- 
si nam o pe di do o Sin di ca to dos Tra ba lha do res na In dús- 
tria da Cons tru ção Ci vil e Cons tru ção Pe sa da de São
Luís (Sind cons tru ci vil).

Em pre go e ações so ci ais
No do cu men to as en ti da des afir mam que a pa ra li sa- 

ção das obras cau sou a de mis são de 300 tra ba lha do res
da co mu ni da de e do en tor no, afe tan do cer ca de 800
pes so as que de pen di am di re ta men te da ren da des ses
tra ba lha do res. 

Re cla mam tam bém da in ter rup ção de ações so ci ais e
me lho ri as di re ci o na das às co mu ni da des do Ca ju ei ro,
que vi nham sen do exe cu ta das pe lo Por to São Luís.

Des ta cam que as ne go ci a ções pa ra a re ti ra da de mo- 
ra do res e as com pen sa ções so ci ais re a li za das pe lo Por to
São Luís a par tir de ou tu bro de 2019, com a in ter me di a- 
ção do Go ver no do Es ta do, es ta vam ocor ren do de for ma
mui to fa vo rá vel pa ra as co mu ni da des. “Com a pa ra li sa- 
ção das obras, hou ve re tro ces so, não so men te na em- 
pre ga bi li da de, mas tam bém nas ações de saú de, edu ca- 
ção pro fis si o nal, se gu ran ça e aces si bi li da de”, afir mam
os mo ra do res das co mu ni da des do Ca ju ei ro.

A ex pec ta ti va é de que a cons tru ção do Por to São Luís
ge re 10 mil em pre gos di re tos e in di re tos no pi co da obra,
o que vai ga ran tir tra ba lho e ren da pa ra a po pu la ção,
“ali vi an do a si tu a ção econô mi ca das fa mí li as, prin ci pal- 
men te em uma si tu a ção pós-pan de mia do co ro na ví- 
rus”, diz o do cu men to. 

Eles con clu em o pe di do ao Go ver no do Es ta do e à As- 
sem bleia Le gis la ti va lem bran do que: “O em pre en di- 
men to do Por to São Luís se rá, sem dú vi das, um re mé dio
pós-pan de mia pa ra a cri se econô mi ca, uma vez que irá
ge rar em pre go e ren da pa ra as fa mí li as ma ra nhen ses
que tan to es tão ne ces si ta das nes te mo men to”.

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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Por meio do programa São Luís em Obras, bairro recebe um pacote de serviços que
inclui construção de ponte, implantação de drenagem profunda e asfaltamento de vias

Re a li za ção de um so nho

FUMACÊ

Edivaldo faz melhorias
de infraestrutura 
SAULO DUAILIBE

O
pre fei to Edi val do Ho lan da 
Jú ni or es tá tra ba lhan do pa- 
ra con cre ti zar um gran de 
so nho pa ra os mo ra do res do 

Fu ma cê, bair ro lo ca li za do na re gião 
Ita qui-Ba can ga. No lo cal, as equi pes 
da Pre fei tu ra de São Luís se guem 
avan çan do na cons tru ção de uma 
pon te que vai pos si bi li tar a li ga ção do 
bair ro com o An jo da Guar da, fa ci li- 
tan do o trân si to de pes so as e veí cu los 
e o aces so aos ser vi ços pú bli cos es- 
sen ci ais.

Tam bém tra ba lham na exe cu ção 
de uma gran de obra de dre na gem 
pro fun da. Os ser vi ços, que so mam-se 
às fren tes de as fal to, tam bém em an- 
da men to no bair ro, fo ram vis to ri a dos 
pe lo pre fei to que tem acom pa nha do 
de per to os tra ba lhos em exe cu ção em 
vá ri as re giões da ci da de por meio do 
pro gra ma São Luís em Obras.

No Fu ma cê, além das obras de dre- 
na gem e cons tru ção de pon te, se rão 
im plan ta dos cer ca de 4 km de as fal to. 
As obras be ne fi ci a rão mais de 50 mil 
mo ra do res da re gião.

Du ran te a vis to ria, o pre fei to Edi- 
val do des ta cou a im por tân cia do tra- 
ba lho pa ra co mu ni da de do Fu ma cê e 
o bair ro An jo da Guar da. “São obras 
que vão ge rar um im pac to po si ti vo na 
vi da de to da a po pu la ção da re gião. 
Du ran te mui to tem po, os mo ra do res 
ti ve ram de per cor rer um ca mi nho 
mai or pa ra al can çar o An jo da Guar- 
da, bair ro que ga ran te su por te de 
mui tos ser vi ços es sen ci ais pa ra re gião 
Ita qui-Ba can ga.

OBRAS VÃO GARANTIR MAIS MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO

FOTOS: MAURÍCIO ALEXANDRE

Es te pro ble ma se rá re sol vi do com a 
cons tru ção da pon te e com a dre na- 
gem que es ta mos re a li za do no bair ro. 
Com es tes in ves ti men tos, que in clui 
ain da o as fal ta men to de vi as, va mos 
so lu ci o nar pro ble mas his tó ri cos e ga- 
ran tir mais mo bi li da de e qua li da de de 
vi da pa ra a po pu la ção”, des ta cou o 
pre fei to que es te ve no lo cal acom pa- 
nha do da pri mei ra-da ma Ca mi la Ho- 
lan da, do vi ce-pre fei to Ju lio Pi nhei ro 
e do se cre tá rio de Obras e Ser vi ços Pú- 
bli cos, An to nio Araú jo. “Es sa obra é 
uma con quis ta da co mu ni da de e, ao 
mes mo tem po, um com pro mis so da 
ges tão do pre fei to Edi val do, que vai 
per mi tir mais mo bi li da de pa ra os mo- 
ra do res da re gião”, com ple tou o vi ce-
pre fei to, Ju lio Pi nhei ro.

Nes ta fa se da obra de cons tru ção 
da pon te, as equi pes es tão tra ba lhan- 
do na lo ca ção de ba te es ta ca pa ra pos- 

te ri or cra va ção dos pi la res que da rão 
sus ten ta ção à es tru tu ra de con cre to 
que for ma rá a pon te. Com 10 me tros 
de ex ten são e 6 me tros de lar gu ra, 
além de pas sa re la la te ral ex clu si va pa- 
ra o trân si to de pe des tres, a obra de ve-
rá be ne fi ci ar mais de 50 mil mo ra do- 
res da re gião, que, após a fi na li za ção e 
en tre ga da obra à co mu ni da de, irão 
per cor rer uma dis tân cia bem me nor 
até o An jo da Guar da, a par tir des se 
aces so que in te gra a po lí ti ca de am pli- 
a ção da in fra es tru tu ra ur ba na e da 
ma lha viá ria da ges tão do pre fei to 
Edi val do. “Por de ter mi na ção do pre-
fei to Edi val do, es ta mos so lu ci o nan do 
uma de man da de dé ca das. A cons tru- 
ção des sa pon te, in ter li gan do dois 
bair ros, vai pos si bi li tar de sen vol vi- 
men to econô mi co e so ci al pa ra to da a 
re gião Ita qui-Ba can ga”, pon tu ou o ti- 
tu lar da Se mosp, An to nio Araú jo.

Drenagem beneficia o bairro e a população

O sis te ma de dre na gem em exe cu- 
ção no bair ro es tá si tu a do na Ave ni da
Va ti ca no, on de as equi pes do São Luís
em Obras tra ba lham de for ma ace le- 
ra da pa ra so lu ci o nar o mais rá pi do
pos sí vel os pro ble mas his tó ri cos en- 
fren ta dos pe los mo ra do res, prin ci pal- 
men te no pe río do chu vo so.

No lu gar do ca nal, que ho je é ba si- 
ca men te uma va la, se rá im plan ta da
uma ga le ria co ber ta, per mi tin do que
se ja fei ta a pa vi men ta ção da via, que
pas sa rá a ser, de fa to, uma rua.

Além da re de de dre na gem em
cons tru ção na Ave ni da Va ti ca no, no
Fu ma cê, a Pre fei tu ra de São Luís tam- 
bém vai tra ba lhar pa ra a cons tru ção
de dre na gem pro fun da em uma área
ali pró xi ma, no An jo da Guar da, con- 
tem plan do a Rua São Be ne di to e Tra- 
ves sa da Qua dra 69.

No lo cal, os mo ra do res se rão be ne- 
fi ci a dos, ain da, com a ur ba ni za ção de
ru as, já que com o ca nal de es co a- 
men to das águas plu vi ais se es ten de a
céu aber to, os tran seun tes têm di fi- 
cul da des pa ra se lo co mo ve rem pe la
re gião.

Pa ra a cos tu rei ra Fran cis ca Cal das,

de 49 anos, a cons tru ção da pon te do
Fu ma cê é a re a li za ção de um so nho.
“Ca da pas so da obra é um pas so a
mais pa ra a re a li za ção do so nho de ter
uma pon te que in ter li gue a mi nha co- 
mu ni da de ao bair ro An jo da Guar da.
Te nho cer te za que, as sim que for con- 
cluí da, te re mos não só mais mo bi li da- 
de, mas tam bém mais se gu ran ça, pois
mui tas ve zes es sa área on de es tá sen- 
do cons truí da a no va pon te era uma
ro ta de fu ga pa ra cri mi no sos, por cau- 
sa dis so a po lí cia não po dia cap tu rá-
los. Ou se ja, nós já pas sa mos por
maus bo ca dos por aqui, mas, gra ças
ao pre fei to Edi val do, te re mos uma re- 
a li da de di fe ren te, com mais qua li da- 
de de vi da e bem-es tar”, des ta cou.

Pe la cons tru ção da re de de dre na- 
gem em an da men to na Ave ni da Va ti- 
ca no, no Fu ma cê, a an si e da de tam- 
bém é sig ni fi ca ti va. 

“A ex pec ta ti va pe la con clu são da
obra é mui to gran de pa ra nós que, por
mui tos anos, ti ve mos de con vi ver
com os fre quen tes ala ga men tos du- 
ran te o pe río do chu vo so. Es ta mos
agra de ci dos ao pre fei to Edi val do pe lo
sos se go que ele vai nos pro por ci o nar
com es sa dre na gem”, des ta cou o cor- 
re tor de veí cu los Pe dro Car va lho.

Quem tam bém ex pres sou ale gria
pe la obra foi o ven de dor Fran cis co
Ân ge lo. 

“É uma sa tis fa ção enor me sa ber
que no pró xi mo pe río do chu vo so não
te re mos de fi car re ce o sos com a en- 
xur ra da que por anos in va diu a ca sa
dos mo ra do res dei xan do gran des pre- 
juí zos. Ou tra ini ci a ti va que nos dei xa
pro fun da men te fe li zes é a im plan ta- 
ção de as fal to no vo em nos sa rua e
tan tas ou tras obras pe lo bair ro”, ob-
ser vou.

A ex pec ta ti va pe la

con clu são da obra é

mui to gran de pa ra nós

que, por mui tos anos,

ti ve mos de con vi ver com

os fre quen tes

ala ga men tos

Con tra pon to

Bra sil fa lhou em re du zir
mor tes no trân si to? Ve ja
opi nião de es pe ci a lis tas

Ma ri a na Czerwon ka
Es ta mos na re ta fi nal do úl ti mo ano que faz par te da

pri mei ra Dé ca da Mun di al de Ações pa ra a Se gu ran ça
Viá ria. Es se pe río do de 2011 a 2020 foi de fi ni do pe la Or- 
ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) com um úni co ob- 
je ti vo: re du zir em 50% o nú me ro de mor tes cau sa das
por aci den tes de trân si to em to do o mun do.

De acor do com o Mi nis té rio da Saú de, o Bra sil re du- 
ziu, en tre 2010 e 2018, em 32% a mor ta li da de por le sões
de trân si to. Em al gu mas ca pi tais, in clu si ve, a re du ção foi
su pe ri or a es te per cen tu al, de mo do que cin co de las já
al can ça ram a me ta glo bal de re du ção de 50% dos óbi tos
por le sões no trân si to: São Pau lo (-72,5%); Ara ca jú
(-57,8%); For ta le za (-51,2%); Re ci fe (-50,4%); Rio Bran co
(-50,0%).

Os da dos de 2019, po rém, não são ani ma do res. Ain da
não hou ve um fe cha men to dos nú me ros ofi ci ais do Mi- 
nis té rio da Saú de, mas os da dos de in de ni za ções pa gas
pe lo DP VAT mos tram um au men to sig ni fi ca ti vo nos ca- 
sos. Di an te de to do es se ce ná rio, o Por tal do Trân si to
per gun tou pa ra al guns es pe ci a lis tas se o Bra sil fa lhou na
mis são de re du zir em 50% as mor tes no trân si to. Ve ja o
que eles dis se ram.

Pa ra Vic tor Pa va ri no, que atua na OPAS/OMS no Bra- 
sil em te mas re la ci o na dos e à pro mo ção da saú de, se gu- 
ran ça viá ria e mo bi li da de sus ten tá vel, não é pos sí vel di- 
zer que o Bra sil fra cas sou. “Acre di to que fra cas sou é uma
pa la vra for te. É uma pa la vra in clu si ve que des con si de ra
to do o es for ço que foi fei to por tan ta gen te da área de fis- 
ca li za ção, de Cen tros de For ma ção de Con du to res
(CFCs), de En ge nha ria, das áre as de Edu ca ção e Saú de,
en fim to dos que ba ta lha ram mui to pa ra que os nú me- 
ros ter rí veis que te mos ho je, não se rem ain da pi o res”,
ar gu men tou Pa va ri no.

Pa ra o es pe ci a lis ta não dá pa ra se con for mar, mas já é
pos sí vel co me mo rar. “A gen te já es te ve em si tu a ção mui- 
to pi or, es tá lon ge de di zer que ago ra a si tu a ção es tá boa,
mas a gen te avan çou, tem que re co nhe cer es se ti po de
avan ço, até pe la nos sa saú de men tal, pa ra não de sa ni- 
mar mos e con ti nu ar mos o que es ta mos fa zen do”, ex pli- 
cou.

Mais en fá ti co, o pro fes sor Da vid Du ar te Li ma, da Fa- 
cul da de de Me di ci na da Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB),
afir ma que o Bra sil fra cas sou nes sa mis são. “A res pos ta é
um so no ro sim, in fe liz men te. E ex pli co com nú me ros.
Fiz al gu mas es ti ma ti vas com ba se em da dos da Glo bal
Bur den of Di se a se (GBD). No Bra sil, de 2000 a 2009, ti ve- 
mos cer ca de 452.000 mor tes. Na dé ca da de 2010 até
2019, nós ti ve mos 480.000 mor tes. Quer di zer, nós ti ve- 
mos mais mor tes na Dé ca da de Se gu ran ça de Trân si to
do que na dé ca da an te ri or”, ar gu men tou.

Pa ra o pro fes sor, es sa si tu a ção se ex pli ca por três ra- 
zões bá si cas. “Pri mei ro por que ne nhum go ver no (tan to
fe de ral, quan to es ta du ais e mu ni ci pais), in de pen den te
de par ti do, te ve um pla no de se gu ran ça no trân si to. Se- 
gun do, por que nós não ti ve mos um pla no de Es ta do pa- 
ra tra tar o trân si to, pa ra pro mo ver a se gu ran ça de trân si- 
to. E a ter cei ra ra zão foi que o Có di go de Trân si to não
saiu do pa pel, a lei foi mui to mal uti li za da ou qua se não
uti li za da pa ra com ba ter es sa epi de mia da vi o lên cia no
trân si to”, con clui.

Fe ri dos gra ves no trân si to no Bra sil: atu al men te,
equi va le a po pu la ção de uma gran de ci da de

CÓ DI GO DE TRÂN SI TO BRA SI LEI RO-CTB(Lei nº
9.503/97)

Art. 167. Dei xar o con du tor ou pas sa gei ro de usar o
cin to de se gu ran ça, con for me pre vis to no art. 65:

In fra ção – gra ve;
Pe na li da de – mul ta;
Me di da ad mi nis tra ti va – re ten ção do veí cu lo até co lo- 

ca ção do cin to pe lo in fra tor.
FA ÇA A SUA PAR TE PE LO TRÂN SI TO SE GU RO: SE JA

OBE DI EN TE ÀS LEIS DO TRÂN SI TO.
Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA
Twit ter:@va lo ri za ca o vi da                                                 E-mail:va- 

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

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Operação foi iniciada desde o dia 22 de junho e seguiu com os procedimentos de
segurança de interdição. O foguete foi lançado na última quinta-feira

ALCÂNTARA

CLA realiza primeiro
lançamento de 2020
DA REDAÇÃO

Ope ra ção ini ci a da dis 22

N
a úl ti ma quin ta-fei ra (25), o 
Cen tro de Lan ça men to de 
Al cân ta ra (CLA) re a li zou o 
lan ça men to de um Fo gue te 

de Trei na men to Bá si co (FTB) na Ope- 
ra ção Fal cão I/2020.

A ope ra ção que tem o apoio da 
Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB), in- 
te gra o cro no gra ma de ati vi da des de 
lan ça men to do CLA de 2020. A Ope ra- 
ção Fal cão é a pri mei ra a ser re a li za da 
no CLA nes te ano e não pos sui car ga 
útil ci en tí fi ca, nes te lan ça men to.

Além do trei na men to das equi pes 
en vol vi das, a ope ra ção exer ci ta as 
prin ci pais fun ções de co mu ni ca ções, 
te le me tria, ras tre a men to e ge ren ci a- 
men to dos pro ce di men tos de se gu- 
ran ça e co man dos pa ra lan ça men tos 
dos fo gue tes.

O lan ça men to do FTB ocor reu às 
17h52 pe lo ho rá rio de Bra sí lia e o veí- 
cu lo atin giu uma al ti tu de má xi ma 
(apo geu) su pe ri or de 30 quilô me tro 
em ape nas 1 mi nu to e 15 se gun dos.

Em um to tal apro xi ma do de 2 mi- 
nu tos e 44 se gun dos de tem po em voo 
até o tér mi no do ras treio so bre a cos ta 
al can ta ren se.

A Ope ra ção foi ini ci a da des de o úl- 
ti mo dia 22 de ju nho, se guiu com os 
pro ce di men tos de se gu ran ça de in ter- 
di ção e es cla re ci men to de área ma rí ti- 
ma, pa tru lha men to ter res tre e avi so 
aos na ve gan tes pa ra a co mu ni da de 
pes quei ra lo cal.

O FTB uti li za com bus tí vel só li do e é

CLA LANÇOU FOGUETE DE TREINAMENTO BÁSICO (FTB) NA OPERAÇÃO FALCÃO I/ 2020

CLA

es ta bi li za do por qua tro has tes ae ro di- 
nâ mi cas. 

O sis te ma de lan ça men to em pre ga 
um ca su lo reu ti li zá vel que po de ser 
no va men te em pre ga do em ou tras 
ope ra ções. “Des ta ca-se na Ope ra ção 
Fal cão a ope ra ci o na li da de do Cen tro, 
trei na men to de equi pes e mei os, sen- 
do es sa ope ra ção foi vol ta da prin ci- 
pal men te pa ra a pre pa ra ção pa ra ati- 
vi da des de gran de por te”, con fir ma o 
Co ro nel Avi a dor Mar cel lo Cor rea de 
Sou za, Di re tor do CLA.

AEB cha ma em pre sas in te res sa das
A Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB), 

au tar quia vin cu la da ao Mi nis té rio da 
Ci ên cia, Tec no lo gia, Ino va ções e Co- 
mu ni ca ções (MC TIC), lan ça Cha ma- 
men to Pú bli co pa ra iden ti fi car em- 
pre sas, na ci o nais e in ter na ci o nais, 
que te nham in te res se em re a li zar 
ope ra ções de lan ça men tos or bi tais e 
su bor bi tais, uti li zan do o Cen tro Es pa- 
ci al de Al cân ta ra (CEA), no Ma ra nhão.

O CEA con sis te em um con jun to de 
bens e ser vi ços uti li za dos pa ra lan ça-
men to de veí cu los es pa ci ais não mi li- 
ta res em ter ri tó rio na ci o nal, pro por ci- 
o nan do uma in fra es tru tu ra ne ces sá- 
ria pa ra dar su por te às ati vi da des es- 
pe cí fi cas de em pre sas de lan ça men to. 
Com es te cha ma men to o Bra sil ini cia 
as ati vi da des es pa ci ais não-mi li ta res e 
tor na-se a ja ne la de aces so ao es pa ço 
no he mis fé rio sul.

Es sa ope ra ção foi 

vol ta da prin ci pal men te 

pa ra a pre pa ra ção pa ra 

ati vi da des de gran de 

por te

ESTATÍSTICAS

Concessões de crédito
recuaram e juros caíram

EMPRESAS E FAMÍLIAS PEGARAM R$ 289 BI EM EMPRÉSTIMOS

MARCELO CASALAGÊNCIA BRASIL

Os ju ros co bra dos pe los ban cos re cu a ram em maio,
en quan to as no vas con ces sões de cré di to caí ram, in for- 
mou o Ban co Cen tral (BC), ao di vul gar as Es ta tís ti cas
Mo ne tá ri as e de Cré di to.

Em pre sas e fa mí li as con se gui ram em prés ti mos de R$
289 bi lhões dos ban cos em maio. Na sé rie com ajus te sa- 
zo nal, hou ve re du ção de 3,3% em re la ção a abril, re sul- 
ta do das va ri a ções de me nos 6,1% pa ra as em pre sas e de
1% pa ra as fa mí li as. No acu mu la do do ano, com pa ra do
ao mes mo pe río do do ano an te ri or, as con ces sões to tais
cres ce ram 7,6%, re fle tin do a ele va ção em pes so as ju rí di- 
cas, 17,7%, e a que da em pes so as fí si cas, de 0,9%.

Em pre sas
O che fe do De par ta men to de Es ta tís ti cas do BC, Fer- 

nan do Ro cha, dis se que o ca pi tal de gi ro cor res pon deu a
cer ca de um ter ço do cré di to li vre pa ra as em pre sas. Ele
acres cen tou que as em pre sas têm aces sa do es sa li nha
“co mo uma for ma de ob ter re cur sos pa ra os de sa fi os
que se rão en fren ta dos nos pró xi mos me ses”, em meio à
cri se ge ra da pe la pan de mia da co vid-19.

Em maio, as con ces sões de ca pi tal de gi ro che ga ram a
R$ 33,180 bi lhões, me nor do que o va lor re gis tra do em
abril de R$ 44,769 bi lhões, mas aci ma dos re cur sos li be- 
ra dos pe los ban cos em maio de 2029, de R$ 18,670 bi- 
lhões. O es to que de to das as ope ra ções de cré di to do sis- 
te ma fi nan cei ro fi cou em R$ 3,595 tri lhões em maio, au- 
men to de 0,3% em re la ção a abril, em de cor rên cia da ex- 
pan são de 0,7% na car tei ra de pes so as ju rí di cas, com
sal do de R$ 1,566 tri lhão, e da es ta bi li da de no sal do de
pes so as fí si cas de R$ 2,029 tri lhões. No ano, o sal do do
cré di to cres ceu 3,4% e em 12 me ses, 9,3%.

As mo da li da des de em prés ti mos são di vi di das em
dois ti pos: o cré di to li vre e o di re ci o na do. No ca so do
cré di to li vre, os ban cos têm au to no mia pa ra em pres tar
o di nhei ro cap ta do no mer ca do e de fi nir os ju ros co bra- 
das. Já o cré di to di re ci o na do tem re gras de fi ni das pe lo
go ver no, des ti na dos, ba si ca men te, aos se to res ha bi ta ci- 
o nal, ru ral, de in fra es tru tu ra e ao mi cro cré di to.

BENEFÍCIO

Caixa paga 3ª parcela do auxílio
A Cai xa Econô mi ca Fe de ral co me ça a

de po si tar ho je, sá ba do (27), no vas par ce las
de R$ 600 (R$ 1,2 mil pa ra fa mí li as che fi a- 
das por mu lhe res) na pou pan ça di gi tal, re- 
fe ren tes a três lo tes de be ne fi ciá ri os do au- 
xí lio emer gen ci al que não fa zem par te do
Bol sa Fa mí lia. Mais de 40 mi lhões de pes- 
so as re ce be rão os cré di tos até o dia 4 de ju- 
lho, de acor do com o mês de nas ci men to.

O ca len dá rio foi pu bli ca do na úl ti ma
quin ta-fei ra (25) em edi ção ex tra do Diá rio
Ofi ci al da União e de ta lha do na sex ta (26)
pe lo pre si den te da Cai xa, Pe dro Gui ma- 
rães, em en tre vis ta vir tu al. Co mo os pa ga- 
men tos são di gi tais, o ban co não abri rá as
agên ci as.

Be ne fi ciá ri os do lo te 1, que re ce be ram a
pri mei ra par ce la até o dia 30 de abril, re ce- 
be rão nes te sá ba do o cré di to da ter cei ra
par ce la. Se rão mais de R$ 19,7 bi lhões pa ra
31 mi lhões de pes so as. Tam bém se rá fei to o
pa ga men to da se gun da par ce la pa ra 8,7
mi lhões de be ne fi ciá ri os do lo te 2, aque les
que re ce be ram a pri mei ra par ce la en tre 16
e 29 de maio, que re ce be rão um mon tan te
de R$ 5,5 bi lhões. A par tir de ama nhã, a
Cai xa tam bém cre di ta rá a pri mei ra par ce la
pa ra 1,1 mi lhão de be ne fi ciá ri os do lo te 4,
que re ce be rão cer ca de R$ 700 mi lhões.

To dos os be ne fi ciá ri os vão re ce ber o di- 
nhei ro em uma con ta di gi tal, mes mo aque- 
les que in di ca ram con ta de ou tro ban co no
ca das tro. O pre si den te da Cai xa des ta cou
que a pri o ri da de do ban co é man ter o aten- 
di men to di gi tal, de for ma a evi tar aglo me- 
ra ções de pes so as nos pon tos de aten di- 
men to, se guin do os pro to co los de pre ven- 
ção do pe río do de pan de mia.

Os be ne fi ciá ri os po de rão uti li zar os re- 
cur sos por meio do car tão de dé bi to vir tu- 
al, dis po ni bi li za do no apli ca ti vo Cai xa
Tem, pa ra com pras pe la in ter net ou por
meio de ma qui ni nhas em lo jas fí si cas.
Tam bém é pos sí vel re a li zar o pa ga men to
de bo le tos e de con tas de água, luz, gás e te- 
le fo ne. “Há um uso cres cen te e in ten so de
um des ses qua tro mei os, 40% das pes so as
já es tão re a li zan do com pras des sa ma nei- 
ra”, dis se Gui ma rães.

Pa ra aque les que qui se rem re a li zar o sa- 

que em di nhei ro, o ca len dá rio de pa ga- 
men to vai de 18 de ju lho a 19 de se tem bro,
tam bém de acor do com o mês de nas ci- 
men to. Nas res pec ti vas da tas, ha ven do sal- 
do re ma nes cen te na pou pan ça di gi tal, o
va lor se rá trans fe ri do au to ma ti ca men te
pa ra a con ta que o be ne fi ciá rio in di cou no
ca das tro, sen do da Cai xa ou con ta em ou- 
tro ban co.

Lo te 3 e Bol sa Fa mí lia
So bre o lo te 3 de be ne fi ciá ri os, que tem
cer ca de 4,5 mi lhões de pes so as, o pre si- 
den te da Cai xa ex pli cou que es se gru po já
re ce beu a pri mei ra par ce la nas con tas di gi- 
tais há cer ca de dez di as e o sa que em di- 
nhei ro po de rá ser fei to en tre 6 e 18 de ju lho,
tam bém de acor do com o mês de nas ci- 
men to. O pa ga men to da se gun da par ce la
pa ra es ses be ne fi ciá ri os ain da de pen de de
au to ri za ção do Mi nis té rio da Ci da da nia e
da Em pre sa de Tec no lo gia e In for ma ções
da Pre vi dên cia So ci al (Da ta prev).

Já os be ne fi ciá ri os do au xí lio emer gen ci- 
al que es tão no pro gra ma Bol sa Fa mí lia re- 
ce bem os re cur sos de acor do com o ca len- 
dá rio do pro gra ma, sem pre nos úl ti mos
dez di as de ca da mês. Nes ta sex ta, a Cai xa
pa gou a ter cei ra par ce la do be ne fí cio pa ra
quem tem o Nú me ro de Iden ti fi ca ção So ci- 
al (NIS) fi nal 8.

Na se gun da (29) e ter ça-fei ra (30), o ban- 
co faz o cré di to pa ra aque les com NIS fi nal
9 e 0, res pec ti va men te. Pa ra es te pú bli co, o
re ce bi men to do au xí lio emer gen ci al é fei to
da mes ma for ma que o be ne fí cio re gu lar,
uti li zan do o car tão do Bol sa Fa mí lia ou por
cré di to na con ta da Cai xa.

Pe dro Gui ma rães des ta cou que 65 mi- 
lhões de pes so as já re ce be ram par ce las do
au xí lio emer gen ci al e que ain da há ca das- 
tros em aná li se pa ra o re ce bi men to do be- 
ne fí cio. Cer ca de 2 mi lhões de pes so as es- 
tão pas san do pe la pri mei ra va li da ção da
Da ta prev, e 1,3 mi lhão es tão em re a ná li se.

O au xí lio é des ti na do aos tra ba lha do res
in for mais, mi cro em pre en de do res in di vi- 
du ais, autô no mos e de sem pre ga dos, co mo
for ma de for ne cer pro te ção emer gen ci al
no en fren ta men to à cri se cau sa da pe la
pan de mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19).

DA RE DA ÇÃO

Lo te ria Fe de ral

QUINA DE SÃO JOÃO

Apostas podem ser feitas até hoje

CONCURSO 5.299 DA QUINA SERÁ REALIZADO ÀS 20H COM PRÊMIO DE R$ 140 MILHÕES

As ca sas lo té ri cas re ce bem até a tar de
de ho je, sá ba do (27), as apos tas pa ra a
Qui na de São João, con cur so es pe ci al que
che ga à sua 10ª edi ção es te ano. O sor teio
do con cur so 5.299 da Qui na se rá re a li za do
às 20h e a es ti ma ti va do prê mio é de R$
140 mi lhões, in for mou a Cai xa.

O prê mio da Qui na de São João não
acu mu la. Se não hou ver ga nha do res na
fai xa prin ci pal, o prê mio se rá di vi di do en- 
tre os acer ta do res da se gun da fai xa (qua- 
tro nú me ros) e as sim por di an te.

Pa ra apos tar, bas ta mar car de cin co a 15
nú me ros en tre os 80 dis po ní veis. O apos- 
ta dor tam bém po de dei xar o sis te ma es- 
co lher os nú me ros, por meio da apos ta no
for ma to Sur pre si nha. Ga nham prê mi os
os acer ta do res de dois, três, qua tro ou cin- 
co nú me ros. É pos sí vel con cor rer com a
mes ma apos ta por 3, 6, 12, 18 ou 24 con- 
cur sos con se cu ti vos, op tan do pe lo for ma- 
to Tei mo si nha. O pre ço de uma apos ta
sim ples, com cin co nú me ros, é R$ 2.

As apos tas po dem ser fei tas em vo lan- 
tes es pe cí fi cos da Qui na de São João, dis- 
po ní veis nas lo té ri cas de to do o país. No

por tal Lo te ri as Cai xa, na in ter net, é pos sí- 
vel ad qui rir um com bo es pe ci al do sor- 
teio, com 15 apos tas pa ra o con cur so
5.299, bem co mo mais cin co com bos con- 
ten do apos tas de ou tras mo da li da des
além do con cur so es pe ci al. Tam bém é
pos sí vel apos tar pe lo apli ca ti vo Lo te ri as
Cai xa, dis po ní vel pa ra usuá ri os da pla ta- 
for ma iOS.

Ca so um ga nha dor úni co acer te os nú- 
me ros da Qui na de São João e apli que to- 
do o va lor na pou pan ça, re ce be rá mais de
R$ 302 mil em ren di men tos men sais. O di- 
nhei ro do prê mio ain da é su fi ci en te pa ra
com prar 200 car ros de lu xo, no va lor uni- 
tá rio de R$ 700 mil.

As ex tra ções da Lo te ria Fe de ral se rão
re to ma das no dia 4 de ju lho. Os bi lhe tes
que já ha vi am si do pro du zi dos e dis tri buí- 
dos con ti nu am dis po ní veis pa ra ven da
nas lo té ri cas, e es tão vá li dos, ain da que a
da ta im pres sa se ja mar ço ou abril. Os sor- 
tei os das ex tra ções 5478 a 5489 se rão re a li- 
za das so men te aos sá ba dos. Os sor tei os às
quar tas-fei ras vol tam a par tir do dia 23 de
se tem bro.

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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NE RES PIN TO

Cál cu los er ra dos

Aglo me ra ção e ris cos

Co mo li dar com o psi co ló gi co do atle ta

Re tor no

Ris co de le sões pas sam a ser bem mai o res

Equi lí brio

Vol ta ne ces sá ria

Di ri gen te con si de ra re tor no pru den te

Pre pa ra ção

Futebol maranhense

Pressa, riscos e
dificuldades na volta
A

re to ma da das ati vi da des es por ti vas em São Luís
es tá au to ri za da. Va le tan to pa ra as aca de mi as
co mo aos clu bes de fu te bol on de os trei na men- 
tos co me çam nes ta se ma na. O Cam pe o na to

Ma ra nhen se tem seu rei ní cio pre vis to pa ra agos to, em- 
bo ra a ta be la es te ja su jei ta a al te ra ções de vi do à de ci são
da CBF, na noi te da úl ti ma quin ta-fei ra, de mar car a
aber tu ra do Bra si lei ro a par tir do dia 8 da que le mês. An- 
tes dis so, a de ci são, no en tan to, já es ta va ge ran do po lê- 
mi ca. Mo ti vo: há pro mes sa de aju da ape nas par ci al do
go ver no do Es ta do no for ne ci men to de equi pa men tos
pa ra tes ta gem dos en vol vi dos no Es ta du al. Os cus tos são
al tos e nem mes mo os cha ma dos gran des clu bes têm re- 
ser va fi nan cei ra pa ra ban car es tas e ou tras des pe sas que
se rão im pos tas pe la ne ces si da de de pro te ção a to dos.

Ha ve rá es tru tu ra ca paz de ga ran tir o cum pri men to
dos os re qui si tos exi gi dos com ob je ti vo de dei xar atle tas
e ou tros pro fis si o nais que atu am no fu te bol se gu ros de
que es ta rão fo ra do al can ce da pan de mia ge ra da pe la
Co vid-19? Não te ria ha vi do pres sa na fi xa ção do re co- 
me ço do Es ta du al de vi do à in cer te za de uma re du ção
con vin cen te do nú me ro de ca sos nos pró xi mos 60 di as?
Es tas e ou tras in ter ro ga ções ain da es tão na ca be ça dos
tor ce do res.

Em al guns es ta dos on de os cam pe o na tos de fu te bol
(es por te mais po pu lar do país) fo ram li be ra dos, hou ve
crí ti cas, de um mo do ge ral, por par te de es pe ci a lis tas da
saú de pú bli ca. Mui tos afir mam que o rei ní cio é pe ri go so
pa ra o con tro le do avan ço do co ro na ví rus em to das as
re giões e que, por uma ques tão de bom sen so, es te as- 
sun to nem de ve ria es tar sen do dis cu ti do no mo men to.

O Im par ci al ou viu pes so as que acom pa nham a si tu a- 
ção na área da saú de. No ta-se que há uma pre o cu pa ção.
Ou tros se to res dos clu bes, to da via, afir mam ha ver ne- 
ces si da de do re tor no às ati vi da des dos pro fis si o nais da
bo la até mes mo por con ta do de sem pre go que afe ta a
clas se. To dos dei xam cla ro que há ne ces si da de de se rem
ri go ro sa men te mon ta das es tru tu ras vi san do dar se gu- 
ran ça a to dos que os en vol vi dos nes se tra ba lho. Fo ra
dis so, o ris co de con tá gio se ria imi nen te.

A mé di ca Ma ria dos Re mé di os Frei tas Car va lho, es pe- 
ci a lis ta em in fec to lo gia e pro fes so ra da Uni ver si da de Fe- 
de ral do Ma ra nhão, en ten de que a li be ra ção das ati vi da- 
des es por ti vas co le ti vas, nes te mo men to, é equi vo ca da,
por que há er ro nas pre vi sões. “Os cál cu los de ram er ra- 
do. O nú me ro de re gis tros dos ca sos de pes so as afe ta das
e de óbi tos é su pe ri or ao pre vis to. Co me ça ram com cin- 
co, seis, de pois su bi ram pa ra dez, do ze, vin te, ago ra trin- 
ta e cin co óbi tos por dia. Nin guém tem cer te za de co mo
es ta rá nos pró xi mos dois me ses”.

Ain da ana li san do um pos sí vel de sen con tro de in for- 
ma ções so bre a mé dia de mor ta li da de di vul ga da em
con sequên cia da co vid-19, a mé di ca faz um com pa ra ti- 
vo, ci tan do exem plo: “Se um mu ni cí pio co mo Al ta mi ra
tem se te mil ha bi tan tes e tem se te óbi tos, a ta xa de mor- 
ta li da de por dez mil ha bi tan tes é dez. Se cal cu lar mos
por cem ha bi tan tes é 0,1. Nor mal men te, a ta xa de mor- 
ta li da de se cal cu la por mi lhão de ha bi tan tes ou por 100
mil ha bi tan tes”, ob ser va pa ra re for çar sua des con fi an ça
so bre exa ti dão dos da dos que se tem co nhe ci men to e
que são im por tan tes pa ra cal cu lar o avan ço ou re cuo da
do en ça.

Pa ra a dra. Ma ria dos Re mé di os, o cor re to se ria um
au men to dos cui da dos pa ra se evi tar um mai or con tá gio
e evi tar uma se gun da on da, que é ho je o gran de te mor
das au to ri da des sa ni tá ri as e go ver na men tais do mun do
in tei ro. Ela acres cen ta que ob ser vou du ran te rá pi da
pas sa gem por su per mer ca dos da ca pi tal, que mui tos jo- 
vens es ta vam cir cu lan do com más ca ras em bai xo do na- 
riz. “É co mo se es ti ves se ocor ri do uma li be ra ção ge ral, o
que na ver da de tra ta-se de um equí vo co. Fal ta cons ci en- 
ti za ção. Tam bém não ve jo co mo evi tar o ris co de con tá- 
gio nas aca de mi as, ape sar do dis tan ci a men to. Os exer cí- 
ci os não são com más ca ras. Os ce ná ri os ide ais pa ra pro- 

pa ga ção da do en ça es tão den tro de ca sa quan do há pes- 
so as afe ta das e não é cum pri do o iso la men to, bem co mo
nos hos pi tais, asi los, es co las e trans por te pú bli co”.

Ao con cluir sua aná li se so bre a vol ta da prá ti ca dos
trei nos e jo gos de fu te bol, a in fec to lo gis ta Ma ria dos Re- 
mé di os Car va lho dei xa cla ro sua pre o cu pa ção com a
ame a ça de pro pa ga ção da do en ça. “Sem pre em lu gar
que tem aglo me ra ção há ris cos. Os atle tas não vão jo gar
de más ca ras. O fu te bol é um es por te de con ta to. Eles (os
atle tas) fi cam mui to pró xi mo. En tão, há pos si bi li da de
até de sur to. Is so já acon te ceu em um fri go rí fi co, on de as
pes so as tra ba lha vam a uma cer ta dis tân cia. En tão, en- 
ten do que hou ve uma pres sa des ne ces sá ria pa ra a li be- 
ra ção des ses es por tes co le ti vos num mo men to em que
não há cál cu los se gu ros so bre o que ocor re rá nos pró xi- 
mos di as”.

A ins ta bi li da de ge ra da  pe la pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus vai le var os atle tas a con sequên ci as emo ci o nais
que pre ci sam de um acom pa nha men to es pe ci al pa ra
que es tes se sin tam con fi an tes e res pon sá veis pe la pre- 
ven ção em saú de  quan do re tor na rem às ati vi da des. A
ob ser va ção é do psi có lo go ma ra nhen se Ruy Ri bei ro Mo- 
ra es Cruz, da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de, que tam- 
bém atua na área es por ti va. “Por se rem atle tas, é pre ci so
tra ba lhar es se mo men to de re sig ni fi ca ção  da cri se,
trans for man do-o em si tu a ções po si ti vas. Es se tem po de
iso la men to so ci al fez as pes so as se au to co nhe ce rem por
meio da ex pe ri ên cia ín ti ma e em seu con tex to fa mi li ar.
‘O no vo nor mal’, vem sen do ad qui rir di fe ren tes há bi tos
fren te às ex pe ri ên cia”

So bre a me to do lo gia a ser ado ta da no rei ní cio dos tra- 
ba lhos, Ruy afir ma que um dos ob je ti vos é que ca da um
te nha sua res pon sa bi li da de so ci al. “O atle ta tem que sair
do es pe cí fi co cri an do con tex to de fe li ci da de e vi tó ria.
Ter pri o ri da de pa ra pre ser va ção da saú de e res pon sa bi- 
li da de con si go mes mo e com seus ad ver sá ri os. Ser so ci al
é se pre o cu par com o ou tro na vol ta pra ca sa. Is so é
cons ci en ti za ção”.

O psi có lo go tam bém co men tou so bre o po lê mi co rei- 
ní cio dos trei na men tos dos atle tas a par tir de 6 de ju lho.
“Pa re ce pre ma tu ro, mas acre di to num re tor no das ati vi- 
da des, des de que ha ja a de vi da tes ta gem dos jo ga do res,
a ga ran tia da hi gi e ni za ção dos lo cais de tra ba lho e dos
jo gos. Não se de ve pre o cu par com a cor da bo la, mas ter
ou tros cui da dos hi gi ê ni cos que vão des de a rou pa até as
con di ções dos lo cais das ati vi da des fí si cas. A so ci e da de
já es tá sen do mais cui da do sa em fun ção des sa pan de- 
mia”

O pe río do em que os atle tas de fu te bol fi ca ram pa ra- 
dos tem si do uma das pre o cu pa ções dos pre pa ra do res
fí si cos. As pes qui sas apon tam que, na vol ta, o ex ces so de
trei nos, em al ta in ten si da de ou de lon ga du ra ção, po de
di mi nuir a imu ni da de, pro vo can do a Sín dro me do Ex- 
ces so de Trei na men to (SET). Por is so, to do o cui da do é
pou co.

Aten to ao tra ba lho que pre ten de de sen vol ver a par tir
do no vo pe río do de trei na men tos do Mo to Club, o pre- 
pa ra dor fí si co, Fá bio No guei ra, já es tá tra çan do uma
pro gra ma ção que al te ra a me to do lo gia em re la ção ao
que vi nha ocor ren do até an tes da pa ra li sa ção. “Pri mei- 
ro, va mos fa zer uma ava li a ção de to do o gru po pa ra ve ri- 
fi car to das as va riá veis pos sí veis a fim de que pos sa mos

fi car sa ben do da si tu a ção de ca da um. O gru po tem que
fi car ho mo gê neo nes ta no va fa se de pre pa ra ção pa ra
po der al can çar um per cen tu al acei tá vel nes ta fa se im- 
por tan te da dis pu ta”, avi sa.

No guei ra des ta ca que o equi lí brio mus cu lar se rá fa tor
im por tan te nes se mo men to. “O atle ta tem 90 mi nu tos
de in ten si da de da mus cu la tu ra que, de vi do a es sa pa ra- 
li sa ção fi cou fra gi li za da e cor re ris cos de le são. Is so é um
fa to que já vem ocor ren do na Bun des li ga, on de os clu- 
bes têm mui to mais es tru tu ra que nós. En tão, des ta for- 
ma te re mos que do sar a car ga de trei nos de acor do com
a si tu a ção de ca da um, pa ra evi tar que o atle ta se ja pre- 
ju di ca do e o ti me tam bém”. O pre pa ra dor ru bro-ne gro
in for ma que tão lo go foi con fir ma da a pa ra li sa ção do
cam pe o na to ela bo rou uma car ti lha ori en tan do os jo ga- 
do res pa ra a prá ti ca de exer cí ci os em ca sa. “Não é a mes- 
ma coi sa, ape sar do en vio de ví de os, por que três me ses
de pa ra li sa ção não se com pa ra a um tra ba lho diá rio
mais in ten so e pro gra ma do. En tão, é pre ci so me lho rar o
ní vel de for ça mus cu lar pa ra evi tar as le sões”.

So bre a po lê mi ca da li be ra ção pa ra vol ta dos jo ga do- 
res aos trei nos nes ta se ma na, Fá bio No guei ra dis se o
pra zo até po de ria ser um pou co mais di la ta do, mas há
ne ces si da de das pes so as en vol vi das com o es por te re- 
tor nar às ati vi da des, por mo ti vos ób vi os. “Da ria pa ra es- 
pe rar um pou co, mas tem mui ta gen te de sem pre ga da,
que pos sui fa mí lia e ne ces si ta tra ba lhar pa ra se man ter.
Acre di to que se fo rem cum pri dos os pro to co los, vi san do
dei xar to dos em con di ções de não ofe re ce rem pe ri go de
con tá gio, cla ro que dá pa ra fu gir des se ví rus sem pre ju- 
di car mais ain da os pro fis si o nais do fu te bol”.

A vol ta das ati vi da des es por ti vas na pró xi ma se ma na
foi ra zoá vel na opi nião do pre si den te do Ma ra nhão Atlé- 
ti co Clu be (MAC). Rob son Paz con si de ra que a pro gra- 
ma ção che ga num mo men to to le ran te, em fun ção do
qua dro da pan de mia pre ver que da no nú me ro de ca sos
nos pró xi mos di as. “En ten do que a de ci são pe lo re tor no
dos trei na men tos e da con ti nui da de do cam pe o na to foi
pru den te, es te é o meu pon to de vis ta, des de que se jam
res pei ta das as me di das sa ni tá ri as e to dos os pro to co los
ne ces sá ri os à ga ran tia da saú de de to dos os en vol vi dos”.

Rob son dis cor da ape nas da con ti nui da de do cam pe- 
o na to com jo gos em to das as se des dos clu bes par ti ci- 
pan tes. “Já ma ni fes tei meu pen sa men to du ran te a reu- 
nião. Não há ne ces si da de de re a li za ção de jo gos nes sas
se des por que is so só faz au men tar o pre juí zo fi nan cei ro
de to dos e eles sa bem dis so. Fal tou bom sen so, por que
nin guém ia le var van ta gem nos man dos de cam po com
se de úni ca”.

O pre si den te do MAC in for mou ain da que, ape sar das
di fi cul da des fi nan cei ras que o clu be en fren ta, a di re to- 
ria já es tá tra tan do da pre pa ra ção da equi pe pa ra a dis- 
pu ta do res tan te do Es ta du al. Reu niões têm si do re a li za- 
das com o De par ta men to Mé di co, on de são co nhe ci das
as me di das ne ces sá ri as ao cum pri men to dos pro to co los
com ba se em in for ma ções da CBF. O ob je ti vo é dar se gu- 
ran ça a to dos os atle tas e fun ci o ná ri os que tra ba lham no
fu te bol, evi tan do que es tes se sub me tam ao ris co de
pro pa ga ção da do en ça. “Sa be mos das di fi cul da des fi- 
nan cei ras e te mos um ce ná rio de in de fi ni ções, mas es- 
pe ra mos con tar com o apoio do po der pú bli co e do se tor
pri va do, bem co mo da FMF, res pon sá vel pe las tra ta ti vas.
O in ves ti men to é al to e vai exi gir cer ca de R$ 50 mil. On- 
de bus car, se ain da te mos a fo lha pa ra pa gar os atle tas?
Tí nha mos 32 jo ga do res e va mos fi car só com 14 do gru- 
po de 25 que res tou. De pois dis so va mos con tra tar mais
seis no vos atle tas”, fi na li zou.

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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Que tal férias virtuais? Separamos filmes que te transportarão para vários lugares sem
precisar sair do sofá

BRU NO TA VA RES

En con tros e De sen con tros (2003) – Tó -
quio

Diá ri os de Mo to ci cle ta (2004) – Amé ri -
ca do Sul

Vi a gem a Dar je e ling (2007) – Ín dia

Um Mer gu lho no Pas sa do (2015) – Ilha
Vul câ ni ca na Itá lia

En can ta do ra de Ba lei as (2002) – No va
Ze lân dia

Li vre (2014) – De ser to Ame ri ca no

FÉRIAS VIRTUAIS

Seis filmes para
conhecer outros países

B
ob é uma ce le bri da de cu jo
su ces so foi mar ca do pe la atu- 
a ção em um fil me de ação no
pas sa do. Ago ra, mais ve lho,

vi ve fa zen do co mer ci ais e pro pa gan- 
das pu bli ci tá ri as. Char lot te é ca sa da
há dois anos com um fo tó gra fo de su- 
ces so e acom pa nha o ma ri do nes sa vi- 
a gem a tra ba lho, en quan to se ques ti- 
o na so bre o ca sa men to. A his tó ria
acon te ce em meio a cul tu ra de Tó- 
quio, a qual des per ta em am bos di ver- 
sas re fle xões.Em uma cer ta noi te, Bob
e Char lot te tro cam olha res e al gu mas
pa la vras no bar do ho tel e, as sim,
cheio de um cli ma enig má ti co e de
um sen ti men to mui to sin ce ro e su til,
ob ser va re mos o des do bra men to de
uma sé rie de even tos que apro xi ma- 
rão os dois. Eles, ao de cor rer do fil me
vão mi grar do bar do ho tel pa ra as sa- 
las de ka ra o kê mal ilu mi na das da ca- 
pi tal, fli pe ra mas mo vi men ta dos, res- 
tau ran tes de sushi e san tuá ri os si len- 
ci o sos – apai xo nan do-se pe la ci da de
en quan to len ta men te fi cam apai xo- 
na dos um pe lo ou tro.

Em 1952, Che Gue va ra e Al ber to
Gra na do lan ça rem-se à vi a gem de
uma vi da: uma vi a gem de 8.000 km
pe la Amé ri ca La ti na, de Bu e nos Ai res

à Ve ne zu e la. O re la to de Wal ter Sal les
so bre a aven tu ra de les se mo ve a uma
ve lo ci da de ver ti gi no sa, en quan to na- 
ve gam nos An des, no De ser to de Ata- 
ca ma e na Amazô nia pe ru a na e re fle- 
tem so bre a po bre za agu da que en- 
con tram na es tra da. É um pas seio
emo ci o nan te que mol da os ide ais de
Gue va ra e, por sua vez, o fu tu ro do seu
con ti nen te.

Após a mor te do pai e de sa pa re ci- 
men to da mãe, três ir mãos ame ri ca- 
nos fa zem uma vi a gem. Em um vi- 
bran te e sen su al ce ná rio in di a no, eles
bus cam es trei tar os la ços fa mi li a res. A
vi a jem se ini cia em um trem, mo men- 
to em que, o ir mão mais ve lho Fran cis
de se ja se re a pro xi mar dos ou tros dois.
Mas de vi do a mau com por ta men to,
os ir mãos são ex pul sos do trem em
que vi a jam. En fren tan do as di fi cul da- 
des, eles são for ça dos a apren der mui- 
to mais so bre eles mes mos e so bre a
Ín dia.

O sus pen se sexy se pas sa na ilha
ita li a na de Pan tel le ria, um oá sis de es- 
tra das si nu o sas e res tau ran tes no to- 
po de co li nas. Ele se fo ca em uma can- 
to ra (Til da Swin ton) e seu aman te
(Matthi as Scho e na erts), que pas sam
os di as na dan do, fa zen do tri lhas e al- 
mo çan do em pra ças en so la ra das, até
um ve lho ami go (Ralph Fi en nes) e sua
enig má ti ca fi lha (Da ko ta John son) fa- 
ze rem uma vi si ta sur pre sa.

A tri bo Ma o ri, que vi ve no les te da
No va Ze lân dia, acre di ta ser des cen- 
den te de Pai kea, o do ma dor de ba lei- 
as. Se gun do a len da, há mi lha res de
anos a ca noa de Pai kea vi rou em ci ma
de uma ba leia e ele, ca val gan do-a, li-
de rou seu po vo até um lo cal pa ra vi- 
ver. A tra di ção da tri bo Ma o ri diz que
o pri mei ro fi lho do che fe da tri bo se ria
con si de ra do des cen den te de Pai kea e
lí der es pi ri tu al do po vo. Po rém, após a
mor te do atu al lí der, quem as su me o
pos to é sua ir mã, Pai, uma ga ro ta de
ape nas 11 anos. Ape sar de ser co ra jo- 
sa e ama da por to dos, Pai pre ci sa ain- 
da en fren tar a re sis tên cia de seu avô,
Ko ro, que in sis te na ma nu ten ção da
an ti ga tra di ção de que o che fe da tri bo
de ve ser um ho mem.

As pai sa gens alu ci nó ge nas da Pa ci-
fic Crest Trail, uma ro ta de 2.650 mi-
lhas que se es ten de dos de ser tos da
Ca li fór nia até as flo res tas de Washing- 
ton, for mam o pa no de fun do pa ra o
dra ma co mo ven te. Após a mor te de
sua mãe, um di vór cio e uma fa se de
au to des trui ção, Cheryl Strayed de ci de
mu dar e in ves tir em uma no va vi da
jun to à na tu re za sel va gem. Pa ra tan to,
ela se aven tu ra em uma tri lha de 1100
mi lhas pe la cos ta do oce a no Pa cí fi co.
Ela se per de e fi ca exaus ta, mas tam- 
bém faz ami gos pe lo ca mi nho que a
lem bram de sua pró pria re si li ên cia e
do po der re den tor de vi a jar.

NINA RODRIGUES

Joellson Braga faz live de Bumba Boi Acústico

O SHOW SERÁ APRESENTADO NO INSTAGRAM DO ARTISTA E NO CANAL DO YOUTUBE DO BOI DE NINA RODRIGUES

Com uma car rei ra de mais de 20
anos, o can tor e com po si tor Jo ell son
Bra ga, vai apre sen tar nes te do min go,
28, o show Bum ba Boi Acús ti co. Ele
acre di ta na que le man tra: “o ar tis ta
tem de ir on de o po vo es tá”. E se as
pes so as es tão em ca sa man ten do o
iso la men to so ci al por con ta da Co vid-
19. As re des so ci ais trans por tam o ar- 
tis ta pa ra os la res. 

O show se rá apre sen ta do no Ins ta- 
gram do ar tis ta e no ca nal do YouTube
do Boi de Ni na Ro dri gues, do qual Jo- 
ell son é um dos can ta do res. E te rá ain- 
da trans mis são ao vi vo pe la Rá dio
Gua rá.

“Es co lhi o for ma to

acús ti co pa ra res sal tar a

po e sia das to a das de

bum ba-meu-boi. São

can ções que re tra tam

uma va ri e da de de

sen ti men tos. E a be le za

es tá jus ta men te na

sim pli ci da de”, ob ser vou

Jo ell son Bra ga

Ao la do de Jú lio Cu nha, no vi o lão;

Alis son Ri bei ro, no ban jo, uku le le e
ca va qui nho; Jack son Ga go ba te ria e
Lu cas na per cus são, o ar tis ta irá apre- 
sen tar to a das de to dos os so ta ques. A
vi a gem vai do boi de or ques tra co mo
Ni na Ro dri gues, Mor ros e Axi xá, pas- 
san do pe las ma tra cas e pan dei rões de
Mai o ba e Ma ra ca nã, pe lo so ta que de
Pin da ré com o Boi de San ta Fé, pe la
va ri e da de rít mi ca do Boi Pi ri lam po e
do boi Bar ri ca, sem es que cer de ar tis- 
tas ma ra nhen ses co mo Bet to Pe rei ra,
Jo si as So bri nho e Tião Car va lho.

A li ve se rá ao meio dia de do min go,
à bei ra da pis ci na e por is so te rá um
cli ma des con traí do, bem le ve, o que
ins pi ra o en con tro de ami gos e uma
óti ma opor tu ni da de pa ra que pa po,
to mar uma cer ve ja e se de li ci ar com o
me lhor do bum ba meu boi do ma ra- 
nhão.

PA LO MA PI NHEI RO

The Go od Pla ce

Mo dern Family

The Offi  ce

Brooklyn Ni ne-Ni ne

ALTO ASTRAL

Quatro séries para assistir
na hora do almoço

OPÇÕES PARA MELHORAR  O ASTRAL DURANTE O ALMOÇO

Mui ta gen te ado ra fa zer as re fei ções en quan to as sis te
uma boa pro gra ma ção na TV mas, às ve zes, po de ser di- 
fí cil es co lher uma sé rie ou fil me que com bi ne com o
mo men to. Por is so, se pa ra mos 4 sé ri es le ves e com epi- 
só di os cur tos pa ra vo cê al mo çar com o as tral lá em ci- 
ma. Con fi ra!

Após acor dar em um lu gar des co nhe ci do, Ele a nor
Shells trop des co bre que mor reu e foi pa rar no “Lu gar
Bom”. O pro ble ma é que em vi da ela não foi a me lhor
pes soa do mun do e, de pois da sus pei ta de um er ro, vá ri- 
as coi sas ruins co me çam a acon te cer. Lo go, ela des co bre
que foi pa rar no lu gar er ra do e que tal vez não se ja a úni- 
ca in tru sa. A sé rie es tá dis po ní vel na Net flix e con ta com
4 tem po ra das.

Se vo cê es tá a fim de dar mui tas ri sa das, es sa é com
cer te za uma óti ma op ção! Com for ma to de pseu do do- 
cu men tá rio, a sé rie abor da te mas co muns do dia a dia
de uma gran de fa mí lia, com mui to hu mor e cri a ti vi da- 
de. Mo dern Family tem 11 tem po ra das, das quais 10 es- 
tão dis po ní veis na Net flix.

Tam bém em for ma to de pseu do do cu men tá rio, a sé- 
rie re tra ta o co ti di a no dos fun ci o ná ri os de um es cri tó rio.
As 9 tem po ra das es tão dis po ní veis no Pri me Vi deo. Ide al
pa ra dar bo as ri sa das!

A his tó ria gi ra em tor no de Jack Pe ral ta, um ima tu ro
mas ta len to so de te ti ve da po lí cia de No va York. A sé rie
apro vei ta as aven tu ras do dia a dia na de le ga cia pa ra de- 
sen vol ver os per so na gens. São 7 tem po ra das, das quais
5 vo cê po de acom pa nhar na Net flix.

DIVERSIDADE

Vinaa faz live
“Orgulho e Poesia”

LIVE FAZ PARTE DA SEMANA DO ORGULHO LGBT 

O mês de ju nho é mar ca do por ações de ce le bra ção à
di ver si da de se xu al e de iden ti da de de gê ne ros no mun- 
do to do. O mês do or gu lho se de ve a le van tes his tó ri cos
pro mo vi dos pe la co mu ni da de LGBT con tra agres são e
vi o lên cia des de os anos 1960, co mo o em ble má ti co ca so
de Sto newall, nos Es ta dos Uni dos.

No Bra sil, o pri mei ro ca so de LGBT fo bia re gis tra do na
his tó ria, ocor reu com o fu zi la men to do ín dio Ti bi ra na
ilha de Upa on Açu, ho je, ca pi tal ma ra nhen se, São Luis. E
é di re to des sa ci da de de me mó ri as e de pa trimô ni os his- 
tó ri cos que vem a voz do can tau tor VI NAA.

O ar tis ta ma ra nhen se, que pos sui mais de 100 mil
stre a mings nas pla ta for mas di gi tais, uma tur nê na ci o- 
nal, dois dis cos e uma par ce ria com Ze ca Ba lei ro, irá co- 
man dar uma su per li ve de di ca da à co mu ni da de LGBT
no dia 28/ju nho cha ma da “Or gu lho e Po e sia”.

A trans mis são se rá ao vi vo no ca nal do youtube do
can tor e te rá par ti ci pa ções es pe ci ais de ar tis tas LGBTs
con vi da dos de vá ri os can tos do Bra sil.

Jun tam-se ao VI NAA, o duo pau lis ta no 2DE1, o ar tis ta
per nam bu ca no Ju an Guiã, a rap per ma ra nhen se En me
Pai xão. Di re to do Ma to Gros so do Sul, vem o fi lho dos
rai os, Be gét de Lu ce na. E fe cham o li neup, a ar tis ta e
drag que en Ha ven na e a can to ra ca ri o ca Mil la Ca mões.

A su per li ve faz par te da I Se ma na do Or gu lho LGBT
pro mo vi do pe la ONG Uni dos Pe la Vi da – LGBT e irá ar re- 
ca dar do a ções pa ra mem bros da co mu ni da de e jo vens
aco lhi dos no co le ti vo LGBT com Cu xá.

Ins cre va-se no ca nal do youtube do VI NAA e ve nha se
emo ci o nar nes sa su per li ve de ce le bra ção à co mu ni da- 
de LGBT. Aces se aqui: youtube.com/vi na a o fi ci al

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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Catulé JúniorÀ 
fren

te
Assim como o resto do mundo, o Maranhão sente as consequências da 

pandemia do novo coronavírus. A frente da  Secretaria de Turismo, Catulé Júnior  

conversou sobre o trabalho da pasta para tentar minimizar os impactos

“A gente precisa 
demonstrar a todos os 

potenciais visitantes 
do nosso estado que o 

Maranhão atende todas 
as normas sanitárias”

PATRICIA CUNHA

N
esta semana, uma iniciativa do Sebrae Maranhão 
e do Governo do Estado do Maranhão, por meio 
da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), 
permitiu aos amantes dos festejos juninos 

matar um pouco a saudade das festas que este ano não 
aconteceram (e nem vão acontecer), em uma atmosfera 
que envolveu a gastronomia e o artesanato típicos, 
apresentações culturais e outras atividades, características 
do período, por meio do São João Digital, em transmissões 
via Internet.

Iniciativas como essa foram maneiras encontradas para 
manter viva a tradição dos festejos juninos e aplacar um 
pouco a nostalgia que esta época do ano traz, e que pela 
primeira vez, por força de uma pandemia não puderam 
e nem poderão acontecer. Em uma entrevista com o 
secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, o gestor 
disse que a finalidade foi não deixar passar a data do São 
João em branco. “Uma data que é muito importante no 
calendário do estado, eu diria até, inclusive, que é um 
momento apoteótico do nosso calendário cultural e que 
nós não poderíamos deixar esquecida”, disse.

O São João é a época do ano em que o turismo do estado 
ganha altos investimentos com a chegada de turistas. 
Também é a época em que a economia tem forte apelo 
na geração de emprego e renda, movimentando uma 
cadeia produtiva que vai do guia turístico aos grandes 
empreendedores da rede hoteleira. No São João toda a 
potencialidade turística e cultural do estado é explorada. 
Mas este ano tudo ficou para depois. Para depois da 
pandemia, para depois da vida de volta, para depois da 
saúde de todos de volta. O impacto da pandemia do novo 
coronavírus na vida e a saúde das pessoas ainda vai ter 
muitas consequências, mas a ideia é trabalhar para que 
esses efeitos sejam minimizados a médio prazo.

Mas o São João, e tudo que gira em torno dele, é apenas 
um dos eventos impactados. O mês de julho, férias, 
também é período em que os parques do estado com toda 
a sua potencialidade turística; e a beleza arquitetônica e 
natural da cidade tem forte exploração turística. Para falar 
como o turismo do estado está sendo visto pós-pandemia, 
dentre outros assuntos, conversei com Catulé Júnior.

O Imparcial – O São João Digital seria um chamariz 
pra futuros visitantes, futuros empreendedores 
aqui do turismo no estado, já que tem grande 
alcance pela Internet?

Catulé Júnior - A finalidade foi a gente não deixar passar a 
data do São João em branco, uma data que é muito importan-
te no calendário do Estado. Então resolvemos fazer de forma 
conjunta essa ação, ação que tem um viés de chamar a aten-
ção, de destacar a nossa gastronomia, a economia criativa e 
promover o destino turístico do Maranhão, uma vez que foram 
sensibilizadas operadoras de turismo, agências de viagens... e 
é uma forma da gente manter bem aquecido a memória de to-
dos os turistas do mundo inteiro nesse momento de retomada 
em relação ao destino turístico do Maranhão.

Se não fosse a pandemia, como estaria sendo o São 
João deste ano? O que foi implementado?

  Olha, pelo que foram as últimas edições do São João do 
Maranhão, tenho certeza absoluta que esse seria o maior São 
João da história do estado. Ano passado nós tivemos uma mo-
vimentação financeira na ordem de 76 milhões de reais e a 
previsão é que esse ano fossem movimentados pelo menos 80 
milhões, movimentando assim, a nossa economia. E por es-
ses números nós podemos afirmar que seria o maior São João 
de todos os tempos, mas infelizmente não pudemos fazer de 
forma presencial essas festividades. Porém, eu tenho certeza 
absoluta que em 2021 faremos, o Governo do Maranhão fará, 
um São João valendo por esse ano e pelo ano de 2021.

 Qual o impacto da pandemia no turismo do estado?

 Assim como os demais setores econômicos mundiais, o tu-
rismo foi bastante afetado, e essa retomada se dará de forma 
gradual. Nós temos preparado todo o empresariado, todas as 
empresas, todo o trade turístico para que eles se adaptem a 
esse novo momento, para que eles sigam os protocolos sanitá-
rios de biossegurança, porque acredito que a palavra de ordem 
a partir de agora será segurança. A gente precisa demonstrar 
a todos os potenciais visitantes do nosso estado que o Mara-
nhão atende todas as normas sanitárias, para que assim o tu-
rista se sinta seguro para vir ao nosso estado. A gente sabe que 
será momento de união, momento de sacrifício, momento de 
sacerdócio, e momento de reconstrução, e é isso que a gente 
tem tentando sensibilizar a todos nesse momento difícil. Mas 
eu tenho certeza absoluta que nós sairemos ainda mais fortes 
e que teremos resultados ainda melhores após essa retomada,

Como é que estava o turismo no estado 
antes da pandemia?

 Nós estávamos atingindo as melhores marcas da 
história. Eram crescentes as nossas taxas em relação 
a taxa de ocupação hoteleira como também o fluxo 
de visitantes e até o governador Flávio Dino utiliza-
va uma frase que ficou bem conhecida e motivadora 
da nossa equipe, que dizia que o Maranhão estava na 
moda. E realmente era esse o sentimento que nós es-
távamos, que o Maranhão estava em evidência, cada 
vez mais em evidência. É claro que um exemplo como 
esse da pandemia acaba nos frustrando. Nós que ví-
nhamos nessa curva crescente de desenvolvimento e 
de fomento ao turismo naquilo que é sua finalidade 
maior que é a geração de emprego e renda. Mas nós 
agora nos preparamos. Estamos nos adaptando a esse 
novo momento, refizemos a nossa estratégia promo-
cional e eu posso te garantir que o Maranhão conti-
nuará na moda.

 Que números e taxas são essas?

 Nós tínhamos uma taxa de ocupação hoteleira nos 
polos turísticos e todos principais polos turísticos do 
estado variando em torno de 70 a 80%. E a taxa de vi-
sitantes, o fluxo de visitantes em relação ao ano an-
terior foi de um crescimento de até 15%.

 Está chegando o dia de São Pedro, dia de 
São Marçal, festas que não vamos ter...

O maranhense se acostumou, ao longo da nossa 
história, de fazer do mês de junho uma grande festa. 
O nosso estado se transforma em um grande arraial 
onde todas as brincadeiras, todas as manifestações 
culturais e folclóricas acontecem por todo estado. In-
felizmente este ano nós não pudemos nos confrater-
nizar de forma presencial, mas nós temos procu-
rando apresentar uma ampla programação digital, 
como o São João Digital, o Conexão Cultural, que é 
de competência da Secretaria de Cultura. O nosso 
estado tem apresentado uma vasta programação para 
que a gente deixe sempre esse momento importante 
vivo na cabeça dos maranhenses para que a gente 
deixe sempre acesa essa chama cultural que temos 
muito forte. Eu tenho certeza absoluta que passado 
esse momento nós iremos reforçar cada vez mais a 
nossa identidade cultural, nós estaremos mais uni-
dos, mais fortes e teremos vários festejos juninos pela 
frente para que possamos comemorar e confraterni-
zar como sempre fizemos.

O Natal e o réveillon também são festas 
que tem crescido no estado. Já se pensa em 
como vai ser o final do ano?

 A gente tem sempre um planejamento em relação a 
essas ações, mas o governador tem mantido uma pos-
tura de bastante cautela e de só anunciar essas ações 
quando sentirmos segurança em relação à curva de 
contaminação, a curva desenvolvimento da pandemia. 
Então acho que ainda temos alguns meses daqui para 
o Natal e o Réveillon. A nossa equipe, tanto da Secre-
taria de Cultura, quanto do Turismo tem trabalhado 
já nessa programação, mas mantendo e seguindo as 
orientações do governador de cautela e deixando para 
anunciar só quando for possível.

O mês de julho está chegando e a gente sabe que 
será um mês de férias, em que o estado tinha um 
fluxo turístico grande. Vocês estão planejando 
fazer alguma coisa para essas “férias”?

A nossa preocupação nesse momento se concentra na re-
tomada, né? Eu acho que é preciso no primeiro momento a 
gente apoiar, colaborar com todo o trade nessa retomada, 
nessa adaptação, nesse momento de readaptação. A gente 
tem feito várias videoconferências várias reuniões... O Go-
verno do Estado publicou alguns protocolos e eu acho que 
nesse momento isso é o mais importante.

Houve alguma ação para minimizar os efeitos 
causados pela pandemia, como a perda de 
emprego e renda para esses profissionais do 
turismo?

 Desde o primeiro momento, quando emergiu essa pan-
demia, nós procuramos algumas alternativas para mitigar os 
seus efeitos. Publicamos alguns editais direcionados a algu-
mas áreas, alguns setores que compõem o turismo no estado 
e nós fizemos a antecipação da compra de alguns serviços, 
como por exemplo: refeições de vários restaurantes, diárias 
dos meios de hospedagem, compra de duas mil peças artesa-
nais para fomentar o nosso artesanato e também patrocina-
mos a geração de conteúdo digital para os guias de turismo, 
onde esses fariam, ou melhor, fizeram os guiamentos online 
e receberam por cada serviço feito. Então essa foi uma for-
ma que nós encontramos de fomentar a economia, de apoiar 
o setor. Além disso, nós também fizemos uma ampla distri-
buição de cestas básica para as categorias mais vulneráveis. 
Fizemos doação de cestas básicas para artesãos, guias de tu-
rismo, para condutores de veículos, pilotos de lancha. E a nos-
sa atuação tem se baseado sempre no apoio e no diálogo. A 
gente tem sempre trabalhado com uma preocupação muito 
grande em relação a promoção do destino Maranhão, mas a 
gente também tem uma preocupação sobretudo com quem 
faz o turismo aqui na ponta, que são os prestadores de servi-
ço turístico, os empresários, todo trade turístico.
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Em Boi de Lágrimas, já dizia Raimuindo Makarra, grande compositor que virou estrelinha no céu de São João: “Levanta, boi,
e vai! Que é pro amo ver que boi também chora, também sente dor”.  Este ano não tem o cheiro das bombinhas; não tem o
sorriso das crianças nos terreiros iluminados e coloridos com as bandeirinhas que balançam ao vento; não tem o esperado
reencontro com aquilo que brota lá de dentro: as nossas raízes.

Divirta-se com a live solidária do “Boi
Novilho dos Lençóis” e, se puder,

colabore com esta bela ação cultural
Em 2020, não te mos ar rai ais ju ni nos e dis so já sa be mos e la men ta mos mui to. O co ra ção do ma ra nhen se

apai xo na do por su as tra di ções aper ta. Há um nó na gar gan ta di fí cil de se des fa zer. Mas va mos em fren te e
lou va mos a ini ci a ti va do “Boi No vi lho dos Len çóis”, da ci da de de Hum ber to de Cam pos, re gião dos Len çóis
Ma ra nhen ses, que pre ten de man ter a cha ma des ta fo guei ra ace sa nes te ano atí pi co. O gru po es tá se mo bi li- 
zan do pa ra le var até vo cê, no con for to e na se gu ran ça da sua ca sa, um pou co da sua ale gria e cul tu ra. Nes te
do min go, 28, vés pe ra do dia de São Pe dro, às 19h, fa rá a sua pri mei ra e tão es pe ra da trans mis são ao vi vo, no
YouTube.Pois é. Com o apoio de pes so as e em pre sas, o gru po con se guiu or ga ni zar a li ve. Mas, ago ra, pre ci sa
su pe rar mais al guns de sa fi os. Além de con tar com sua au di ên cia, mui to va li o sa, pe de tam bém a sua con tri- 
bui ção, que, nes te mo men to e sem pre, se tor na rá mui to útil e ines que cí vel! Doe a quan tia que pu der. Não

im por ta o va lor da sua do a ção, pois o in tui to é mes mo reu nir um ba ta lhão vir tu al que acre di ta na cul tu ra co- 
mo ele men to de trans for ma ção so ci al.

Esse vírus é atrevido, mas não é tão forte quanto o  amor. Com ajuda da tecnologia, os grupos de bumba meu boi têm feito
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EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

O diretor geral do HSZL Plínio Tuzzolo (centro) com os responsáveis pela organização da VIII SIPAT HSLZ

Hospital dos Servidores promove live
para reforçar a questão da segurança

Man ter um am bi en te ca da vez mais se gu ro e li vre de aci den tes de tra ba lho é pri o ri da de na ges tão do Hos- 
pi tal São Luis / HSLZ, mais co nhe ci do co mo Hos pi tal dos Ser vi do res. E es se ano, na re a li za ção da VI II SI PAT
HSLZ / Se ma na In ter na de Pre ven ção de Aci den tes do Tra ba lho, a tec no lo gia foi usa da pa ra re for çar as de vi- 
das men sa gens e ori en ta ções so bre o te ma mas sem pro vo car aglo me ra ções de co la bo ra do res. A op ção foi

fa zer uso das li ves, trans mis sões on li ne que ca da co la bo ra dor po de acom pa nhar de for ma in di vi du a li za ção
pe lo seu com pu ta dor ou ce lu lar. Na aber tu ra da VI II SI PAT do HSLZ o di re tor ge ral Plí nio Tuz zo lo, jun ta men- 
te com a di re to ria do Hos pi tal, re for çou a im por tân cia má xi ma que de ve ser da da ao te ma e con vo cou ca da
co la bo ra dor a ser um agen te de se gu ran ça. En tre as pa les tras re a li za das atra vés da Li ves, te mas co mo uso e

ma nu seio cor re to de EPIS; atu a li za ções re fe ren tes ao en fren ta men to da CO VID-19 en tre ou tros. Hou ve tam- 
bém ele men tos mo ti va ci o nais com apli ca ção de Quiz zes (jo gos) nos di ver sos se to res do hos pi tal.

O diretor administrativo Édem Lúcio Nicolau na abertura da VIII SIPAT/A enfermeira Rebeca Cutrim e o Dr. Aminadabe
Souza no evento

O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, parabenizou a corregedora-geral eleita e afirmou que o
Ministério Público do Maranhão deve estar unido e fortalecido para trabalhar em favor da população do estado

A empresária Lou Marques, na foto com a médica e escritora Carla Góes, em evento
recente na Faculdade ISL Wyden

Empresária maranhense é
embaixadora da gincana
nacional “Desafio 10X10”

 O tra ba lho so ci al de Lou Mar ques

Uma gin ca na na ci o nal vai en ga jar 10 mi lhões de jo vens na ar re ca da- 
ção de fun dos ne ces sá ri os pa ra ali men tar 10 mi lhões de fa mí li as, que es- 

tão so fren do mais pe sa da men te as con sequên ci as da cri se econô mi ca
cau sa da pe la pan de mia da Co vid-19. Es te é o prin ci pal ob je ti vo do De sa- 
fio 10×10, ide a li za do pe lo ur ba nis ta e pre mi a do es pe ci a lis ta em jo gos co- 
o pe ra ti vos trans for ma do res Ed gard Gou veia Jú ni or e apoi a do por ONGs,

ar tis tas, in flu en ci a do res e lí de res re li gi o sos e da ini ci a ti va pri va da. Em
São Luís, o de sa fio foi acei to pe lo co lé gio COC,que tem a fren te Lou Mar- 

ques, di re to ra do co lé gio, em bai xa do ra do even to.
Na quin ta-fei ra, Lou Mar ques par ti ci pou de uma li ve com o ide a li za dor,
Ed gard Gou veia Jú ni or, ur ba nis ta e pre mi a do es pe ci a lis ta em jo gos co o- 
pe ra ti vos trans for ma do res; Luiz Car los Faray e Ale Fer ra ri. O de sa fio tem
o apoio de ONGs, ar tis tas, in flu en ci a do res, lí de res re li gi o sos e da ini ci a ti- 
va pri va da. Du ran te qua tro se ma nas, a gin ca na na ci o nal (ini ci a da nes ta
se gun da-fei ra , 22, pre ten de en ga jar 10 mi lhões de jo vens nu ma ar re ca- 

da ção de do a ções ca paz de ali men tar 10 mi lhões de fa mí li as im pac ta das
pe la cri se da co vid-19. 

A gin ca na ga nhou for ça com o en ga ja men to dos prin ci pais ga mers do
Bra sil co mo Bru no Playhard, Gel li Clash, Ca mi lo ta XP, She ri in, den tre ou- 
tros, em su as re des so ci ais. Re gi na Ca sé, Cláu dia Raia, Jar bas Ho mem de

Mel lo, Sér gio Ma ro ne, Le trux, San dra de Sá, Kond zil la e Fran cis co El
Hom bre são al guns dos no mes que re ce bem o bas tão da brin ca dei ra, na

pró xi ma se ma na, com a mis são de tra zer mais pes so as en ga ja das na ar re- 
ca da ção his tó ri ca pro pos ta pe lo De sa fio 10×10 . “Te mos mui to or gu lho

de par ti ci par des te pro je to por que é mais uma for ma de aju dar as pes so as
mais im pac ta das pe la pan de mia. En tão vou pe dir pa ra vo cês en tra rem

nes sa jun to com a gen te!  Va mos mos trar que nós bra si lei ros cui da mos de
to dos, en fren ta mos os mai o res de sa fi os, po rém aju dan do uns aos ou- 

tros!”, con vo ca Lou Mar ques, di re to ra fi nan cei ra do COC e ISL Wyden. A
em pre sá ria tam bém é co nhe ci da pe las su as ações so ci ais co mo o Pro je to
De Im pac to So ci al Won der Wo man que ca pa ci ta mu lhe res de bai xa ren- 

da, co mo tam bém na Es co li nha Co mu ni tá ria Pro fes sor Ci di nho
 Mar ques,  on de es tu dam 80 cri an ças , além de ou tros .

Após três meses com atendimento e serviços suspensos devido às determinações
do Decreto Estadual 35.677/20, que adotou medidas para conter a propagação da
covid-19 (novo coronavírus), o Restaurante Escola do Senac reabre suas portas ao
público no próximo dia 06 de julho. Seguindo os protocolos sanitários estabelecidos
pelo Governo Estadual, o Restaurante, inicialmente, funcionará somente por meio
de serviço de Menu Executivo. Diariamente, o público poderá conferir o cardápio no
perfil do Restaurante Escola no Instagram (@restaurantesenacma), que será
sempre composto por entrada, prato principal e sobremesa, ao custo de R$ 39,00. 

São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho
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ANIVERSÁRIO 
DE  75 ANOS DE 
JOSENITA 

Casada com o Sr. Machado há quase 60 anos, mãe de 05 fi-
lhos, com muitos netos e 02 bisnetos, D. Josenita Silva Machado 
de Carvalho recebeu na última quinta-feira (25/06), grandes 
homenagens, muitos abraços virtuais, diversas mensagens 
de carinho e uma festinha surpresa, com direito a mingau de 
milho, pipoca e muitas guloseimas típicas do período junino.

Cristã e grande mensageira de palavras bíblicas, a aniver-
sariante comemorou a data festiva, ao lado de alguns fami-
liares, devido o distanciamento social e soprou as velinhas 
do bolo ao canto do tradicional “Parabéns a Você”. 

Bastante emocionada, Dona Josenita contou, que estava 
muito feliz com a surpresa e dedicou o primeiro pedaço, ao 
seu inseparável marido com direito a beijo e abraços. A deco-
ração foi toda no clima do São João, com cortina estampada, 
bandeirinhas, balões, fogueira artificial, chapéu de palha e 
muito mais. Saúde e muita felicidade.

DONA JOSENITA E O MARIDO, RAIMUNDO MACHADO. 
60 ANOS DE RELACIONAMENTO.

A ANIVERSARIANTE ENTRE O COLORIDO DA DECORAÇÃO JUNINA.

MADALENA NOBRE AJUDOU A DECORAR A FESTA SUR-
PRESA E DEU UM TOQUE TODO ESPECIAL.

ALGUNS NETOS RECEBERAM ABRAÇOS, OUTROS ENVIARAM MENSAGENS VIRTUAIS, DEVIDO DISTANCIAMENTO SOCIAL

 

RESORT EM BARREIRINHAS É CENÁRIO DE LIVE SOLIDÁRIA 

O BUMBA BOI PÉROLA DOS LENÇÓIS APRESENTOU SEU 
SHOW PREPARADO PARA O SÃO JOÃO 2020.

O GRAN LENÇÓIS FLAT RESIDENCE EM BARREIRINHAS - MA ESTÁ ENTRE OS 
MELHORES HOTÉIS - RESORTS DA REGIÃO DA ROTA DAS EMOÇÕES. 

O Gran Lençóis Flat Residence - Barreiri-
nhas-MA foi o local escolhido como palco da 
live de uma das mais belas brincadeiras juni-
nas do Maranhão, O Bumba Meu Boi - PÉROLA 

DOS LENÇÓIS, que apresentou seu espetácu-
lo preparado para o São João 2020 numa noite 
repleta de beleza, tradição e a participação de 
outros artistas locais renomados, que deixam 

as chamas da cultura maranhense, sempre em 
evidência. A Live aconteceu no 24 de junho em 
plena noite de São João e teve a finalidade de ar-
recadar doações para os profissionais do trade 

turístico (guias, motoristas, pilotos de lanchas), 
que estão parados, devido a Pandemia do CO-
VID 19.  A live pode ser assistida pelo canal do 
Youtube: BOI PEROLA DOS LENCOIS OFICIAL

RETORNO GRADATIVO DE ATIVIDADES 
EMPOLGA SETOR DE EVENTOS

LEA ZAQUEU ASSUMIRÁ A PRESIDÊNCIA 
DA ABRAJET NO MARANHÃO

A JORNALISTA, LEA ZAQUEU (TURBANTE), ENTRE MARCOS 
DAVI, REGINALDO RODRIGUES E ESPOSA, EVELINE COSTA.

A Associação Brasileira de Jornalistas de 
Turismo, seccional Maranhão (ABRAJET-
MA) será comandada pela jornalista, Lea 
Zaqueu, que foi eleita e vai ser empossada 
em breve no comando do órgão. São pou-
cos os profissionais de mídia, com linha 
editorial focada na divulgação de atrativos 
turísticos maranhenses, entre eles, Mar-
cos Davi do Programa de TV Mundo Passa-
porte, Reginaldo Rodrigues do Jornal Blog 
Cazumbá, Gutemberg Bogéa do JP Turis-
mo e a futura presidente, que há mais de 
duas décadas, assina e distribui a Revista 
Maranhão Turismo.

Entre os desafios da futura gestão, es-
tão a maior participação no cenário nacio-
nal, qualificação dos membros e criação 
de um calendário de eventos, que possa 
auxiliar o Maranhão em promover, divul-
gar, atrair turistas e investimentos, gerar 
emprego, renda e oportunidades. Dese-
jamos sucesso.

Após a reabertura do comércio e serviços 
não essenciais no Maranhão, o setor de even-
tos, finalmente começa a se preparar para o 
retorno das festas, aniversários, casamentos e 
formaturas.

Parados desde o início da Pandemia, os pro-
fissionais da área foram bastante impactados 
com a suspensão das atividades festivas, com 
aglomeração. Muitas empresas aproveitaram o 
período da quarentena, para aprimorar proce-
dimentos, realinhar produtos, inovar estoque e 
criar tendências. A Milenarte Produções, que é 
pioneira no mercado de filmagens de eventos 
sociais, implementou novas técnicas de edição, 
captação de imagens e atualizou seu estúdio 
de TV. O Ateliê Azevedo, que é a maior loja de 
aluguel de roupas finas e trajes de festas (ca-
samento, 15 anos, formatura, etc.) abriu suas 
portas, seguindo todos os protocolos exigidos e 
já está atendendo clientes, noivas e formandos 
para reservas e futuros agendamentos. O casal, 
Vânio e Leonice estão com uma nova coleção e 
modelos incríveis para apresentar ao seu pú-
blico. Vida segue!

EVENTOS – FOTO – 01 –LEGENDA: COM 
NOVA COLEÇÃO, OS EMPRESÁRIOS, VÂ-
NIO E LEONICE AZEVEDO ESTÃO FELIZES 
COM A REABERTURA DO COMÉRCIO.


