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APARTE       Transparentes    Morreu na praia BASTIDORES
DOM 18/07/2020

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

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

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

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

Depois de acirradas e insistentes negociações no Congresso, a MP 927 foi engave-

tada na quinta-feira, por falta de acordo. Neste domingo, a Medida Provisória, que 

trazia em seu bojo uma minirreforma trabalhista disfarçada, perde a validade.

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

SUB-REGISTROS          “Número de infectados no Maranhão é sete vezes maior” diz especialista

 Natal e Réveillon no 
Maranhão sem  eventos
públicos, diz Flávio Dino

Apresentações artísticas, espetáculos de sons, cores e luzes das festas natalinas em São Luís, em frente ao Palácio dos Leões, deverão acontecer 
com uma programação específica diferenciada do ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O anúncio foi feito pelo go-

vernador Flávio Dino (PCdoB) durante a entrevista coletiva virtual à imprensa sobre panorama sanitário e medidas fiscais. PÁGINA  3 

 

 PÁGINA  15

RECONHECIMENTO
  Maranhense tem 

roteiro sobre a 
serpente premiado

em Los Angeles

 PÁGINA  16

Negócio da China
 Jogador maranhense  

é vendido por 
R$ 33 milhões

ICMS e IPVA  podem ser pagos com redução de  multas e juros
PÁGINA  3 e 11

#festasemaglomeração

A  transferência internacional do atacan-
te Dyego Sousa para o futebol chinês 
acabou se constituindo numa grande

  arracadaçao financeira  para três clubes 
maranhenses por onde o jogador passou: 

MAC, Moto Club e Americano.
PÁGINA  15

Nação sem Jesus
 Flamengo anuncia 

saída do técnico 
 português Jorge Jesus

Técnico  deixa o Flamengo com mais 
títulos do que derrotas e volta para Por-
tugal. Treinador teve passagem histórica 

pelo time carioca, com seis taças conquis-
tadas, entre elas a do Brasileirão e Liber-

tadores, e apenas quatro derrotas.
PÁGINA 8

UM NOVO 
ESTÁDIO

Estadio municipal  Nhozinho Santos  passou pela maior reforma já feita nos 70 anos de fundação. 
Gestão do prefeito Edivaldo presenteará população com arena moderna e confortável  

PÁGINA 7

Maranhense Rodrigo Carvalhe-
do teve sua história, baseada na 
lenda da serpente, escolhida em 

escola profissionalizante de rotei-
ro em Los Angeles

Médico fala o quanto a 
pandemia do novo coronavírus 

já afetou o tratamento de 
pacientes, bem como provocou 

o aumento do número de 
atendimentos. 

SUPLEMENTO ELITE

Exército se planeja para eleições 2020
O presidente do TRE-MA, o desembargador Tyrone Silva,  recebeu o comandante 

do 24º BIS, tenente coronel Sousa Filho e o capitão Fagundes, que este ano está res-
ponsável pelo planejamento da atuação do Exército no pleito. PÁGINA 7

PÁGINA 2

E n t r e v i s t a
Ruy Palhano
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Considerando esses sub-registros, de acordo com o que afirma o médico
epidemiologista, São Luís já teria mais de 103 mil casos de coronavírus

BRU NO TA VA RES

Nú me ro de ca sos

Imu ni da de pós con tá gio

Si tu a ção atu al de acor do com o bo le -
tim

PA TRI CIA BREN DA Co ro na ví rus no Ma ra nhão

ESPECIALISTA

“Número de infectados
é sete vezes maior”

M
a ra nhão es tá em uma si- 
tu a ção es tá vel da pan de- 
mia do co ro na ví rus. Po- 
rém, se gun do o pro fes sor

da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA) e mé di co epi de mi o lo- 
gis ta, Antô nio Au gus to Mou ra Sil va,
es sa si tu a ção é mui to va riá vel e de- 
pen de das me di das de con ten ção que
es tão sen do to ma das ago ra.

 
Se gun do es tu dos do Gru po de Mo- 

de la gem Co vid-19 da UF MA, o nú me- 
ro de ca sos no Ma ra nhão po de ser até
7 ve zes mai or que o no ti fi ca do. Con si- 
de ran do es ses sub-re gis tros, São Luís
já te ria mais de 103 mil ca sos de in fec- 
ta dos com o co vid-19.

 
Da dos da Se cre tá ria de Es ta do da

Saú de (SES) in for mam que o es ta do já
con ta bi li za mais de 104 mil ca sos con- 
fir ma dos e 2.608 óbi tos pe la do en ça.
O nú me ro re pro du ti vo efe ti vo (Rt),
que cal cu la a ta xa de trans mis são do
ví rus, vol tou a cres cer e já es tá em 1.

Ain da de acor do com o epi de mi o- 
lo gis ta, o Ma ra nhão tem um gran de
nú me ro de va ri a ção de ca sos, por
con ta da tes ta gem de pes so as sus pei- 
tas. O es ta do faz em mé dia, 2 tes tes
por pes soa con ta mi na da. O mé di co
re ve la que é uma quan ti da de mui to
bai xa, pois aca ba tra zen do uma vi são

mui to res tri ta so bre a quan ti da de re al
de pes so as in fec ta das.

Se gun do o mé di co, exis tem mui tas
dis cus sões so bre a imu ni da de das
pes so as de pois de se rem con ta gi a das
com o co vid-19. É qua se unâ ni me que
es sas pes so as re al men te fi cam imu- 
nes, po rém a ques tão atu al é por
quan to tem po es sa imu ni da de fi ca no
cor po. Na gran de mai o ria dos ou tros
co ro na ví rus já es tu da dos, a imu ni da- 
de du ra en tre 6 me ses e 1 ano.

Es sa imu ni da de po de ser um fa tor
pa ra fre ar a pan de mia, po rém, co mo o
pe río do de la é pe que no, po de re sul tar
na vol ta do con tá gio pe la do en ça.
Mas, tam bém há es tu dos que di zem
que além da imu ni da de, ou tros an ti- 
cor pos po dem es tar en tran do em
ação.

Se gun do in for ma ções do bo le tim

epi de mi o ló gi co, di vul ga do nes ta
quin ta-fei ra (16), pe la Se cre tá ria de
Saú de do Ma ra nhão (SES), o es ta do
tem 104.126 ca sos con fir ma dos de co- 
ro na ví rus e 2.608 óbi tos. Nas úl ti mas
24h, fo ram no ti fi ca das 36 no vas mor-
tes e 1.657 ca sos de Co vid-19. O in te ri- 
or do es ta do con ta bi li zou 1.526 no vos
ca sos, Im pe ra triz re gis trou 19 e a Ilha
de São Luís te ve 112.

Tam bém se gun do o bo le tim, dos
mais de 104 mil ca sos con fir ma dos,
14.459 ain da es tão ati vos. Des ses,
13.823 es tão em iso la men to do mi ci li- 
ar, 349 in ter na dos em en fer ma ria e
287 em lei tos de UTI.

O es ta do já con ta bi li za 87.059 pes- 
so as re cu pe ra dos do co ro na ví rus. Ao
to do, já fo ram re a li za dos 222.241 tes- 
tes.

De acor do com in for ma ções da
SES, os 36 no vos óbi tos re gis tra dos,
acon te ce ram nas se guin tes ci da des:
Pa ço do Lu mi ar (1), Vi tó ria do Me a rim
(1), San ta Ri ta (1), Go ver na dor Nu nes
Frei re (1), Cha pa di nha (1), Ma tões (1),
Olin da No va do Ma ra nhão (1), San to
Ama ro (1), San ta Inês (1), Co li nas (1),
Bal sas (1), San ta Qui té ria (1), Ca xi as
(2), Pe drei ras (2), São Jo sé de Ri ba mar
(2), Ara ri (2) e São Luís (16).

Dos no vos óbi tos re gis tra dos no es- 
ta do, ne nhum acon te ceu nas úl ti mas
24h. To dos são de di as e/ou se ma nas
an te ri o res que aguar da vam o re sul ta- 
do do exa me la bo ra to ri al pa ra Co vid-
19.

RANKING

São Luís entre as três capitais em redução de contágio

CAPITAL MARANHENSE  ESTÁ JUNTO A MANAUS E RECIFE COMO  AS TRÊS CAPITAIS QUE REDUZIRAM TAXA DE CONTÁGIO

Um le van ta men to, re a li za do pe lo
jor nal Fo lha de S. Pau lo, mos tra que
São Luís es tá en tre as três ca pi tais bra- 
si lei ras que es tão con se guin do man- 
ter o con tro le da ta xa de con tá gio da
co vid-19, com nú me ro re du zi do de
no vas pes so as con ta mi na das a ca da
dia. O mo ni to ra men to foi di vul ga do
pe lo jor nal nes ta quin ta-fei ra (16).

De acor do com os da dos, “das 27
ca pi tais bra si lei ras, ape nas Ma naus,
Re ci fe e São Luís têm a si tu a ção por
ora sob con tro le, com nú me ro re du zi- 
do de no vas pes so as con ta mi na das a
ca da dia,” afir ma.

O jor nal en fa ti za que a ca pi tal ma- 
ra nhen se foi a pri mei ra do país a ado- 
tar o lock down, blo queio to tal das ati- 
vi da des, após um co lap so na re de de
saú de, e mes mo após re to ma rem par- 
ci al men te as ati vi da des, apre sen ta

uma di mi nui ção sig ni fi ca ti va da dis- 
se mi na ção do ví rus des de me a dos de
ju nho.

A Fo lha des ta ca ain da que São Jo sé
de Ri ba mar, é um dos mu ni cí pi os que
re gis tra pou cos no vos ca sos. O mo ni- 
to ra men to mos tra ain da, que a ca pi tal
é uma das 8 ci da des bra si lei ras com
mais de 100 mil ha bi tan tes on de a epi- 
de mia es tá sob con tro le.

Pa ra al can çar os nú me ros, o jor nal
uti li zou um mo de lo es ta tís ti co de sen- 
vol vi do por pes qui sa do res da USP,
com ba se em es tu do de epi de mi o lo- 
gis tas da Unesp. “O mo de lo se ba seia
na evo lu ção dos ca sos em ca da lo cal
(ci da de, es ta do, país) e tem co mo pa- 
râ me tro um pe río do de 30 di as, com
mais pe so pa ra o pe río do mais re cen- 
te. Com is so, é me di da a ace le ra ção da
epi de mia, ou se ja, a for ma co mo o nú- 
me ro de no vos ca sos cres ce ou di mi- 
nui”, ex pli ca a Fo lha.

Mes mo com os 217 mu ni cí pi os
con ta mi na dos pe lo no vo co ro na ví rus,
de acor do com o úl ti mo bo le tim di- 
vul ga do pe la Se cre ta ria Es ta du al de
Saú de (SES), nes ta quin ta-fei ra (16), o
Ma ra nhão apre sen ta uma si tu a ção de
es ta bi li da de.

O bo le tim in for ma que o es ta do
tem 104.126 ca sos con fir ma dos de co- 
ro na ví rus e 2.608 óbi tos. Nas úl ti mas
24h, fo ram no ti fi ca das 36 no vas mor-
tes e 1.657 ca sos da co vid-19. O in te ri- 
or do es ta do con ta bi li zou 1.526 no vos
ca sos, Im pe ra triz re gis trou 19 e a Ilha
de São Luís te ve 112.

Em con tra par ti da, o nú me ro de
pes so as re cu pe ra das da do en ça já é
qua tro ve zes mai or que o de ca sos ati- 
vos. O es ta do já con ta bi li za 87.059
pes so as cu ra das. A ta xa de le ta li da de
no es ta do (2,5%) con ti nua abai xo da
mé dia na ci o nal (3,81%).

AJUDA FEDERAL

Indígenas de Imperatriz
recebem cestas básicas

A CACIQUE LIBIANA GUAJAJARA AGRADECEU O ESFORÇO

On tem, na ci da de de Im pe ra triz (MA), in dí ge nas da
re gião re ce be ram cer ca de 5 mil ces tas de ali men tos. A
en tre ga das do a ções foi fei ta pes so al men te pe la ti tu lar
do Mi nis té rio da Mu lher, da Fa mí lia e dos Di rei tos Hu- 
ma nos (MMFDH), mi nis tra Da ma res Al ves.

A ação ocor reu na se de da Com pa nhia Na ci o nal de
Abas te ci men to (Co nab) – par cei ra do MMFDH na dis- 
tri bui ção das ces tas – e con tou com a pre sen ça de li de- 
ran ças in dí ge nas dos po vos Kri ka ti, Gua ja ja ra e Ga vião.
Au to ri da des lo cais e fe de rais acom pa nha ram a ce rimô- 
nia.

Além das et ni as pre sen tes na so le ni da de, se rão be ne- 
fi ci a das as al dei as dos in dí ge nas Akroá-Ga mel la, Awa
Gua já, Ca ne la, Ka a por, Kre niê, Ti cu na do Ma ra nhão,
Tim bi ra e Tre mem bé.

Até o mo men to, já fo ram dis tri buí das mais de 14 mil
ces tas na re gião e es se nú me ro sal ta rá pa ra um to tal de
qua se 20 mil após a con clu são des sa no va eta pa da en- 
tre ga de ali men tos.

A me di da de ca rá ter emer gen ci al com fo co nas po pu- 
la ções em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci al evi ta que
fa mí li as sai am de su as ca sas pa ra bus car co mi da em ou- 
tros lo cais. Em to do o país, o nú me ro de ces tas de ali- 
men tos dis tri buí das ul tra pas sou a mar ca de 275 mil uni- 
da des. A dis tri bui ção ocor re por meio de uma par ce ria
en tre o Mi nis té rio da Mu lher, da Fa mí lia e dos Di rei tos
Hu ma nos (MMFDH), a Fun da ção Na ci o nal do Ín dio
(Fu nai), a Se cre ta ria Es pe ci al de Saú de In dí ge na (Se sai)
e a Co nab. Pa ra ga ran tir as do a ções, dos R$45 mi lhões
des ti na dos ao mi nis té rio, R$ 40 mi lhões fo ram apli ca- 
dos na aqui si ção, em ba la gem e dis tri bui ção dos pro du- 
tos. Após a com pra e o em pa co ta men to, par te das ces tas
é en tre gue di re ta men te pe la Co nab nas co mu ni da des
qui lom bo las. O res tan te é en ca mi nha do pa ra as co or de- 
na ções re gi o nais da Fu nai – res pon sá vel pe la en tre ga
nas al dei as in dí ge nas.

ESTUDO

Testes devem ser feitos
3 dias após sintomas

Bas tam três di as de atra so na de tec ção da co vid-19
en tre o iní cio dos sin to mas e a re a li za ção do tes te pa ra
que a trans mis são fu ja de con tro le en tre pes so as que ti- 
ve ram con ta to com um in fec ta do. A des co ber ta foi fei ta
por uma equi pe de epi de mi o lo gis tas eu ro peus e pu bli- 
ca da na re vis ta The Lan cet Pu blic He alth, em um mo- 
men to no qual o con ti nen te ame ri ca no, em es pe ci al, so- 
fre uma ex plo são de ca sos da do en ça. O es tu do de mo- 
de la gem ma te má ti ca su ge re que a con ten ção da pan de- 
mia de pen de da ra pi dez no ras tre a men to dos con ta tos e
na re a li za ção do di ag nós ti co.

Lo go que de cre tou a in fec ção por Sars-CoV-2 uma
pan de mia, em fe ve rei ro, a Or ga ni za ção Mun di al da Saú- 
de (OMS) in di cou que o ras tre a men to das pes so as que
ti ve ram con ta to com pa ci en tes in fec ta dos, pa ra que se
iso las sem e fi zes sem o tes te, se ria uma das mais im por- 
tan tes es tra té gi as de con tro le. Nes ses ca sos, um agen te
de saú de ten ta en con trá-las e re co men da a qua ren te na
por 14 di as. Tam bém re co men da o exa me de di ag nós ti- 
co. Pa ra fa ci li tar o tra ba lho, al guns paí ses ado ta ram o
avi so por ce lu lar, in for man do au to ma ti ca men te os in di- 
ví du os po ten ci al men te in fec ta dos.

Po rém, no ar ti go pu bli ca do on tem, os pes qui sa do res
aler tam que, ain da que to dos os con ta tos se jam ras tre a- 
dos, o con tro le da in fec ção não se rá efi caz ca so a pes soa
que po de es tar in fec ta da de mo re mais de três di as pa ra
fa zer o tes te.

Os au to res des ta cam que o re sul ta do pre ci sa ser rá pi- 
do tam bém, sain do em, no má xi mo, um dia. A mo de la- 
gem in di ca que, ca so 80% dos in di ví du os se jam en con- 
tra dos e avi sa dos e o atra so se ja ze ro, o nú me ro de re- 
pro du ção (R), que é a quan ti da de de pes so as que um in- 
fec ta do con ta mi na, cai de 1,2 pa ra 0,8, re du zin do o po- 
ten ci al de trans mis são em 80%. O es tu do tam bém re for- 
ça a im por tân cia da es tra té gia di gi tal pa ra di mi nuir a
pro pa ga ção do ví rus.

“Pes qui sas an te ri o res de mo de la gem apon ta ram que
ras tre ar os con ta tos é uma im por tan te fer ra men ta pa ra
con tro le da dis se mi na ção do Sars-CoV-2”, diz Mir jam
Kretzs ch mar, pes qui sa dor da Uni ver si da de de Utre cht,
na Ho lan da, e um dos prin ci pais au to res. “Po rém, des de
que es sa iden ti fi ca ção se ja rá pi da e abran gen te. No nos- 
so es tu do, ve ri fi ca mos o pa pel que ca da es tra té gia —
ras tre a men to, ve lo ci da de da tes ta gem e uso de apli ca ti- 
vos de ce lu lar — de sem pe nha no con tro le. Uma men sa- 
gem im por tan te é que, se hou ver atra so de três di as no
tes te, to do o res to po de per der o efei to.”

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador afirmou que as festas de Natal e Réveillon não acontecerão com a presença
do público. Já o carnaval de 2021 está ameaçado e depende de uma decisão nacional

SAMARTONY MAR TINS

Uma no va pro gra ma ção

DA RE DA ÇÃO

Con fi ra as mu dan ças: IP VA 2019 e anos an te ri o res
atra sa dos Vol ta às au las

UM NOVO JEITO

Sem eventos públicos
no Natal e Réveillon

A
pre sen ta ções ar tís ti cas, es pe- 
tá cu los de sons, co res e lu zes
das fes tas na ta li nas em São
Luís em fren te ao Pa lá cio dos

Leões, de ve rão acon te cer com uma
pro gra ma ção es pe cí fi ca di fe ren ci a da
do ano pas sa do por con ta da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19).
O anún cio foi fei to pe lo go ver na dor
Flá vio Di no (PC doB) du ran te a en tre- 
vis ta co le ti va vir tu al à im pren sa so bre
pa no ra ma sa ni tá rio e me di das fis cais.

A fes ta, que é abri lhan ta da por um
show de fo gos de ar ti fí cio, apre sen ta- 
ção do ví deo map ping e a pre sen ça do
Pa pai No el, já es tá sen do re pen sa da
por uma equi pe do Go ver no do Es ta- 
do, as sim co mo o car na val de 2021.
Além de um mo de lo adap ta do à no va
re a li da de, ha ve rá lan ça men to de edi- 
tais que vão con tem plar a clas se ar tís- 
ti ca tal qual acon te ceu no pe río do do
São João de 2020. “A es tas al tu ras já es- 
ta mos pro cu ran do ou tras for mas al- 
ter na ti vas pa ra ce le brar es sa da ta tão
im por tan te pa ra nós, cris tãos, que faz
alu são ao nas ci men to de Je sus Cris to.
Mui to pro va vel men te, nós não te re- 
mos se gu ran ça sa ni tá ria. Se gu ran ça
sa ni tá ria ple na só te re mos com a va ci- 
na ção. Es sas fes tas e mo men tos que
reú nem mi lha res de cen te nas de pes- 
so as, é pre ci so de tem po pa ra pre pa- 
rar. Nós ain da não to ma mos uma de- 
ci são so bre o car na val, mas o Na tal e o
Ré veil lon, eu di ria que 90% não acon- 
te ce rão nos mo dos tra di ci o nais por- 

que não po de mos cor rer es se ris co
mes mo com as ta xas cain do”, res sal- 
tou Flá vio Di no afir man do que se faz
ne ces sá rio uma ati tu de de pru dên cia.

No pe río do na ta li no uma pro gra- 
ma ção es pe ci al acon te ce em di ver sos
pon tos do Cen tro His tó ri co, na área
que vai da Pra ça Dom Pe dro II, pas- 
san do pe los pa lá ci os que se di am a
Pre fei tu ra, Go ver no e Tri bu nal de Jus- 
ti ça, até a Pra ça Be ne di to Lei te. O co- 
lo ri do vi vo e mar can te da ri ca ilu mi- 
na ção com mi lha res de mi cro lâm pa- 
das, guia o pú bli co a ca da uma das
atra ções, ins ta la ções e per so na gens
dis tri buí dos pe la área.

O go ver na dor adi an tou que a pro- 
gra ma ção cul tu ral po de rá ser subs ti- 
tuí da por even tos iti ne ran tes, show de
fo gos em vá ri os pon tos da ci da de, e
com as pes so as den tro de su as ca sas
usu fruin do des ses mo men tos. Já com
re la ção ao car na val, Flá vio Di no afir- 
mou que a de ci são se rá na ci o nal. A Li- 
ga das Es co las de Sam ba de São Pau lo,
por exem plo, vai pro por à pre fei tu ra
uma no va da ta em maio ou ju lho pa ra
a re a li za ção do car na val 2021. Uma
reu nião acon te ce rá se gun da-fei ra
(20) pa ra uma de fi ni ção. No en tan to,
ca so a Pre fei tu ra de São Pau lo não
acei te a pro pos ta da ta do adi a men to,
o car na val do ano que vem po de ser
can ce la do. Já a Li ga In de pen den te das
Es co las de Sam ba (Li e sa) do Rio de Ja- 
nei ro adi ou pa ra mês de se tem bro a
de ci são so bre o car na val de 2021. En- 

quan to não hou ver va ci na pa ra com- 
ba ter a do en ça, as da tas pre vis tas dos
des fi les do ano que vem (14 e 15 de fe- 
ve rei ro) po dem so frer al te ra ção tam- 
bém.”Há um mo vi men to de vá ri as ci- 
da des que pro mo vem o car na val de
de ba ter a pos si bi li da de do adi a men- 
to. Mas ele es tá ho je for te men te ame- 
a ça do e nós va mos usar os re cur sos do
te sou ro es ta du al, da Lei de In cen ti vo à
Cul tu ra e da Lei Aldyr Blanc vo ta da
pe lo Con gres so Na ci o nal pa ra que nós
pos sa mos de al gum mo do aju dar os
pro fis si o nais da cha ma da eco no mia
da cul tu ra”, res sal tou Flá vio Di no.

Ain da du ran te a co le ti va de im- 
pren sa, o go ver na dor  afir mou que
ain da não é o mo men to de li be rar
apre sen ta ções ar tís ti cas ao vi vo em
ba res e ca sas de show. De acor do com
Flá vio Di no, é evi den te que a clas se
ar tís ti ca tem en fren ta do di fi cul da des
fi nan cei ras por con ta da pan de mia da
co vid-19. 

No en tan to, se gun do Di no, ba se a-
do em es tu dos de to do o go ver no do
es ta do, se ria ar ris ca do pro mo ver es se
ti po de even to nes se mo men to. Por is- 
so, até o fi nal de ju lho per ma ne cem
proi bi das as apre sen ta ções ao vi vo no
Ma ra nhão. A pre vi são, con for me o go- 
ver na dor, é que os even tos ao vi vo re-
tor nem em agos to, ca so a cur va se
man te nha es ta bi li za da, ou até mes mo
re du za o nú me ro de ca sos da co vid-19
e a cur va de con tá gio fi que abai xo de
1%. Pa ra is so, sua equi pe de go ver no
tem di a lo ga do com as en ti da des em-
pre sa ri ais e cul tu rais.

Redução de multas e juros no ICMS e IPVA

DURANTE À ENTREVISTA COLETIVA VIRTUAL,  FLÁVIO DINO ANUNCIOU REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS PARA MOTORISTAS DO ESTADO

Ain da du ran te a co le ti va con ce di da
por Flá vio Di no, foi anun ci a do re du- 
ção de mul tas e ju ros pa ra os pa ga- 
men tos do Im pos to so bre Cir cu la ção
de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS) e
Pro pri e da de de Veí cu los Au to mo to res
(IP VA).

Be ne fí ci os fis cais pa ra dé bi tos em
ICMS.  Pa ra dé bi tos atra sa dos ge ra dos
até 30 de ju nho de 2019. Ha ve rá uma
re du ção de 90% da mul ta e 50% dos
ju ros pa ra pa ga men to à vis ta;

Em ate 60 ve zes, com re du ção de
90% da mul ta.Pa ra va lo res ven ci dos
du ran te a pan de mia – 19 mar ço e 30
de ju nho.

Pa ga men to à vis ta: des con to de
100% nas mul tas mo ra tó ri as;
Par ce la men to da dí vi da em até 12 ve- 
zes, com mul tas mo ra tó ri as e ju ros.
As me di das fa zem par te da Me di da
Pro vi só ria 321/2020 em que foi ins ti- 
tuí do o Pro gra ma Es pe ci al de Pa ga- 
men to e Par ce la men to de dé bi tos fis- 
cais.

Pa ra usu fruir dos be ne fí ci os o con- 
tri buin te do ICMS de ve re a li zar no
pra zo de até 30 di as con ta dos da pu- 
bli ca ção da MP (15/07), a re gu la ri za- 
ção do seu dé bi to com o pa ga men to
to tal ou par ci al do seu dé bi to, pa ga- 
men to à vis ta ou da (pri mei ra) par ce- 
la.Be ne fí ci os fis cais pa ra dé bi tos de
IP VA

Pa ga men to à vis ta: des con to de
100% em mul tas e ju ros;
Até 12 ve zes: 60% de des con to em
mul tas e ju ros;
Ade são até 30 de se tem bro de 2020.
IP VA 2020 atra sa do

Pa ga men to à vis ta: re du ção de
10% no va lor to tal, sem ju ros e mul ta;
Até 5 ve zes: pa ga men to até 30 de de- 
zem bro de 2020;
Veí cu los no vos: pra zo de pa ga men to
de 60 di as após no ta fis cal;
Ade são até 30 de se tem bro de 2020.
Ain da du ran te a co le ti va, o go ver na- 
dor Flá vio Di no men ci o nou ou tras
me di das que já ha vi am si do ado ta das,
co mo:

Adi a men to do pa ga men to de par-
ce las do sim ples pa ra mi cro e pe que- 
nas em pre sas;
Mu dan ça no ca len dá rio do IP VA;
Isen ções tri bu tá ri as de ICMS pa ra
pro du tos de com ba te a pan de mia;
In tro du ção de pro du tos nas ces tas bá-
si cas;
Pror ro ga ção das va li da des de cer ti- 
dões ne ga ti vas de dé bi tos.

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci-
ou ain da que na pró xi ma se ma na edi- 
ta rá o pri mei ro pro to co lo pe da gó gi co
pa ra a re de es ta du al de en si no. O go-
ver na dor afir mou que o pro to co lo se- 
rá ex clu si va men te pa ra as tur mas de
ter cei ro ano, e de acor do com os in di- 
ca do res da do en ça, os pro to co los pa ra
ou tras tur mas de ve rão ser anun ci a- 
dos. “Es se pro to co lo se rá es tri ta men te
vin cu la do ao ter cei ro ano do en si no
mé dio, pois nós va mos ini ci ar as ati vi-
da des, du ran te o mês de agos to. E de
acor do com os in di ca do res do no vo
co ro na ví rus, ava li a re mos a si tu a ção
dos ou tros ní veis de en si no”, dis se o
go ver na dor.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Casos no Maranhão
tem estabilidade

SECRETARIA DE SAÚDE  CONFIRMOU 104.126 CASOS  NO ESTADO

Mes mo com os 217 mu ni cí pi os con ta mi na dos pe lo
no vo co ro na ví rus, de acor do com o úl ti mo bo le tim di- 
vul ga do pe la Se cre ta ria Es ta du al de Saú de (SES), na
quin ta-fei ra (16), o Ma ra nhão apre sen ta uma si tu a ção
de es ta bi li da de. O bo le tim in for ma que o es ta do tem
104.126 ca sos con fir ma dos de co ro na ví rus e 2.608 óbi- 
tos. Nas úl ti mas 24h, fo ram no ti fi ca das 36 no vas mor tes
e 1.657 ca sos de Co vid-19. O in te ri or do es ta do con ta bi- 
li zou 1.526 no vos ca sos, Im pe ra triz re gis trou 19 e a Ilha
de São Luís te ve 112.

Mes mo com os 217 mu ni cí pi os con ta mi na dos pe lo
no vo co ro na ví rus, de acor do com o úl ti mo bo le tim di- 
vul ga do pe la Se cre ta ria Es ta du al de Saú de (SES), na
quin ta-fei ra (16), o Ma ra nhão apre sen ta uma si tu a ção
de es ta bi li da de. O bo le tim in for ma que o es ta do tem
104.126 ca sos con fir ma dos de co ro na ví rus e 2.608 óbi- 
tos. Nas úl ti mas 24h, fo ram no ti fi ca das 36 no vas mor tes
e 1.657 ca sos de Co vid-19. O in te ri or do es ta do con ta bi- 
li zou 1.526 no vos ca sos, Im pe ra triz re gis trou 19 e a Ilha
de São Luís te ve 112. Em con tra par ti da, o nú me ro de
pes so as re cu pe ra das da do en ça já é qua tro ve zes mai or
que o de ca sos ati vos. O es ta do já con ta bi li za 87.059 pes- 
so as cu ra das. A ta xa de le ta li da de no es ta do (2,5%) con- 
ti nua abai xo da mé dia na ci o nal (3,81%).

CRISE ECONÔMICA 

“A responsabilidade
principal é do presidente”

 DINO AFIRMOU QUE BOLSONARO  É O CULPADO PELA CRISE

Em en tre vis ta co le ti va nes ta sex ta-fei ra (17) o go ver- 
na dor Flá vio Di no afir mou o quan to pre ci sou ter fir me- 
za pa ra, em meio a crí ti cas, sus ten tar me di das sa ni tá ri as
de pre ven ção ao co ro na ví rus no Ma ra nhão, co mo fe- 
cha men to de es ta be le ci men tos co mer ci ais e lock down.

“Qual a con sequên cia nós es ta mos

ven do ho je? Não nos li vra mos do

co ro na ví rus, nem da cri se

econô mi ca e a res pon sa bi li da de

prin ci pal é do pre si den te da

Re pú bli ca que não com pre en deu o

que es ta va acon te cen do. Os

go ver na do res con ti nu am na lu ta

co ti di a na e pos tu lan do is to de que

ha ja es sa co or de na ção na ci o nal,

ain da é tem po”

Ele afir mou ain da que se não hou ver uma rá pi da co- 
or de na ção fe de ral, o Bra sil con ti nu a rá ten do que con vi- 
ver com gra ves pro ble mas sa ni tá ri os e econô mi cos, co- 
mo o de sem pre go. “Não dis cu to se o re mé dio a, b ou c
são efi ca zes por que não me ca be, não sou mé di co. O
pre si den te tam pou co é. En tão o que ca be a nós, lí de res
po lí ti cos, é cui dar das po lí ti cas pú bli cas. Quem cui da de
re mé dio é o mé di co, que o pres cre ve”, pon tu ou o go ver- 
na dor.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

POR JOÃO GON SA LO DE MOU RA*
*Dou tor em Eco no mia - Pro fes sor As so -
ci a do do De par ta men to de Eco no mia da
UF MA (jgmoura1964@yahoo.com.br)

» GLAU CO HU MAI
Pre si den te da As so ci a ção Bra si lei ra de
Shop ping Cen ters (Abras ce)

Ex pan são do gas to pú bli co e es ta bi li da de econô mi ca

A pre sen ça de uma eco no mia de mer ca do
po de ser iden ti fi ca da pe la for ma co mo os
agen tes econô mi cos to mam as su as de ci- 
sões de tra ba lhar, con su mir, pou par, in ves- 
tir, etc. Quan do es sas de ci sões têm co mo
fun da men to bá si co o sis te ma de pre ços, en- 
tão po de mos ates tar que o me ca nis mo de
mer ca do é res pon sá vel pe la alo ca ção dos re- 
cur sos. Em uma eco no mia cons ti tuí da sob
tal fun da men to, por tan to, os pre ços de vem
pos suir a fle xi bi li da de ne ces sá ria pa ra re o ri- 
en tar as ações dos agen tes di an te da ma ni- 
fes ta ção de in tem pé ri es que de man dem
mu dan ça de ro ta. Quan do os pre ços não se
mo di fi cam com a ra pi dez ne ces sá ria pa ra si- 
na li zar aos to ma do res de de ci sões a per ti- 
nên cia da re vi são ime di a ta de su as es co lhas,
sur gem as cri ses re ces si vas ou in fla ci o ná ri- 
as.

Em ra zão de mui tos pre ços es ta rem atre- 
la dos a con tra tos e ou tras res tri ções, no cur- 
to pra zo não é pos sí vel ha ver uma si na li za- 
ção por par te do mer ca do que ori en te cor re- 
ta men te os agen tes e, di an te dis so, as cri ses
se ins ta lam, jus ti fi can do as sim, pa ra mui tos,
a pre mên cia da in ter ven ção go ver na men tal
por meio das cha ma das po lí ti cas de es ta bi li- 
za ção. Es sas po lí ti cas es tão di vi di das em du- 
as mo da li da des prin ci pais: mo ne tá ria e fis- 
cal. En quan to a pri mei ra atua pe la emis são
de si nais, atra vés da in fluên cia que as au to ri- 
da des mo ne tá ri as exer cem so bre um pre ço
im por tan te (ta xa de ju ros); a se gun da age di- 
re ta men te so bre a de man da por bens e ser- 
vi ços atra vés do cha ma do gas to pú bli co e, de
for ma me nos in ten sa, por meio de adap ta- 
ções na car ga tri bu tá ria.

Dei xan do à par te a dis cus são a res pei to

dos re ais efei tos da atu a ção das au to ri da des
so bre as con di ções de es ta bi li da de econô- 
mi ca, uma das pre mis sas bá si cas que de vem
ser ob ser va das nes sa atu a ção é a co or de na- 
ção en tre as po lí ti cas mo ne tá ria e fis cal, de
for ma que uma não ope re na di re ção opos ta
da ou tra. Co mo a po lí ti ca mo ne tá ria es tá
mais vol ta da pa ra a vi gi lân cia das ins ta bi li- 
da des por meio da li qui dez dis po ní vel no
mer ca do e a po lí ti ca fis cal se con cen tra no
mo ni to ra men to das ins ta bi li da des pe lo ma- 
ne jo ade qua do do or ça men to pú bli co e,
con si de ran do ain da que o exer cí cio de ca da
uma des sas com pe tên ci as tem im pli cân ci as
so bre a ou tra, a alu di da co or de na ção se tor- 
na por de mais re que ri da.  É im pres cin dí vel
que o go ver no ado te uma po lí ti ca fis cal ex- 
pan si o nis ta em um mo men to co mo es te que
es ta mos vi ven do atu al men te, quan do já se
tor nou re a li da de uma re ces são cu ja pro fun- 
di da de e du ra bi li da de não é pas sí vel de pre- 
vi sões con fiá veis. Por ou tro la do, com a re- 
du ção da ta xa de ju ros de cur to pra zo, o Ban- 
co Cen tral pro mo ve uma po lí ti ca mo ne tá ria
que pro cu ra eli mi nar res tri ções à ex pan são
da li qui dez in ter na, co la bo ran do as sim, com
a ex pan são do gas to pú bli co por meio do au- 
xí lio di re to às fa mí li as. Sen do as sim, po de-se
di zer que, no cur to pra zo, es sas po lí ti cas es- 
tão atu an do de for ma co or de na da. Em bo ra
se ja pru den te não per der de vis ta os efei tos
de lon go pra zo das mes mas, de for ma que
se jam cri a dos, des de ago ra, me ca nis mos
que vi sem mi ti ga ção de pro vá veis ano ma li as
fu tu ras.

Os au men tos nos gas tos pú bli cos sem pre
têm co mo ori gem uma das se guin tes fon tes:
tri bu tos, en di vi da men to, pa trimô nio (pri va- 
ti za ções) ou emis são de mo e da. Co mo não é
acei tá vel au men tar alí quo tas tri bu tá ri as
quan do se tem o de se jo de es ti mu lar a eco- 
no mia; co mo o go ver no não dis põe de ta ma- 
nho pa trimô nio e nem há cli ma pa ra pri va ti- 

za ções em meio a uma re ces são; e sa ben do
ain da que o Ba cen es tá im pe di do le gal men- 
te de fi nan ci ar o te sou ro, a úni ca al ter na ti va
dis po ní vel é o en di vi da men to pú bli co. Por-
tan to, a ques tão cen tral pa ra o lon go pra zo é
ve ri fi car até que pon to o cres ci men to da dí- 
vi da pú bli ca im pac ta rá so bre os ru mos da
po lí ti ca mo ne tá ria, de for ma que a co or de- 
na ção en tre as po lí ti cas econô mi cas, pra ti- 
ca da no pre sen te, não ve nha a se trans for- 
mar nu ma au sên cia de co or de na ção fu tu ra.

A fi xa ção da ta xa de ju ros de cur to pra zo
tem si do o me ca nis mo por meio do qual o
BC vem cum prin do o seu man da to de en tre- 
gar ao país a me ta de in fla ção de fi ni da.
Quan do o en di vi da men to pú bli co atin ge de- 
ter mi na do ní vel, no mo men to da fi xa ção dos
ju ros a au to ri da de mo ne tá ria per de a sua li- 
ber da de de fi xá-los em pa ta ma res con di zen-
tes com a sua mis são de es ta bi li zar os pre- 
ços, pois pas sa ter que con si de rar o seu im-
pac to so bre a dí vi da (des pe sas com ju ros).
Quan do es te é o ca so, um cor po es tra nho
pas sa a in ter fe rir no com por ta men to do ju ro
bá si co e a ins ti tui ção en car re ga da de pro ver
es ta bi li da de in fla ci o ná ria à so ci e da de não
po de exer cer com efi cá cia a sua mis são, con- 
si de ran do a pre sen ça de um fenô me no ad- 
ver so na equa ção. Es ta ano ma lia, cau sa da
pe lo en di vi da men to pú bli co ex ces si vo, é co- 
nhe ci da co mo do mi nân cia fis cal. Em um
mun do que cla ma por tra ta men tos pre ven- 
ti vos e em meio ao con tex to ad ver so que vi-
ve mos, en quan to cui da mos dos dis túr bi os
que nos ata cam no pre sen te (pan de mia e re- 
ces são), tor na-se con ve ni en te não des cui-
dar dos pro ble mas que po dem nos as so lar
no fu tu ro, co mo uma in fla ção ace le ra da, mal
res pon sá vel por um his tó ri co de am pu ta- 
ções no pa drão de vi da dos bra si lei ros. Aqui
es tá a ver da dei ra fon te da li mi ta ção da ex- 
pan são do gas to pú bli co, quan do seu efei to
co la te ral se tor na de le té rio.

O depois chegou

Des de 16 de mar ço, o se tor de
shop ping cen ters no Bra sil pas sa por
mo men to inu si ta do: os 577 cen tros
co mer ci ais do Bra sil fo ram fe cha dos
por for ça de de cre tos mu ni ci pais e es- 
ta du ais. Ho je, são mais de 400 re a ber- 
tos, 75% do to tal. Além de les, 19 re a- 
bri ram e fe cha ram no va men te; e, ain- 
da, seis que re a bri ram, fe cha ram e re- 
a bri am ou tra vez. A ins ta bi li da de afe- 
ta os em pre en di men tos, os lo jis tas, o
con su mi dor e a so ci e da de em ge ral.

Es se mo vi men to ioiô de cor re da
des co or de na ção en tre pre fei tu ras, es- 
ta dos e go ver no fe de ral. Cla ro que, de
cer ta for ma, en ten dem-se as in cer te- 
zas de to dos, pois a si tu a ção é no va
não ape nas pa ra os shop pings, mas
pa ra go ver nos de to das as es fe ras. Es- 
ta mos apren den do e evo luin do à me- 
di da que os di as pas sam e os fa tos sur- 
gem.

O que es pe ra mos, to da via, é o diá- 
lo go pa ra a cons tru ção con jun ta de
pla nos pa ra o en fren ta men to da pro- 
fun da cri se. Pas sa dos mais de 100 di- 
as, ain da há fal ta de ali nha men to, en- 
ten di men to e diá lo go en tre os Po de- 
res pú bli cos, bem co mo es cas sez de
me di das con cre tas e ágeis de su por te
a em pre sas e in di ví du os.

Os shop pings, de for ma res pon sá- 
vel e pro a ti va, pre pa ra ram-se pa ra a

re a ber tu ra das ati vi da des. Pro du zi- 
mos, em par ce ria com pro fis si o nais
de saú de do Sí rio Li ba nês e do Hos pi- 
tal Ma ter dei, pro to co lo ri go ro so pa ra
ope ra ção nes te mo men to de ad ver si- 
da de. Es ta mos pre pa ra dos pa ra ope- 
rar com se gu ran ça pa ra fun ci o ná ri os
e fre quen ta do res, pois ja mais co lo ca- 
ría mos em ris co a saú de e a vi da de
nos so prin ci pal ati vo: os con su mi do- 
res que, di a ri a men te, fre quen tam
nos sos shop pings e os ve em co mo
am bi en tes se gu ros.

No iní cio da pan de mia e nas pri- 
mei ras se ma nas, sem pres são na eco- 
no mia e sem tan to tem po de iso la- 
men to, a es co lha era pra ti ca men te
uma e evi den te: a saú de. Au to ri da des
não pre ci sa vam de ci dir. Eco no mia,
em pre gos e ren da de ve ri am fi car pa ra
de pois. Pois bem, o de pois che gou.
Es ta mos em um mo men to crí ti co, no
qual a to ma da de de ci são é mais com- 
ple xa e di fí cil, pois, se a saú de con ti- 
nua sen do pri o ri da de, a eco no mia de
ci da des, es ta dos e em pre sas, além da
saú de men tal das pes so as iso la das há
tan to tem po, tam bém pre ci sam ser le- 
va das em con ta.

O ide al se ria fi car mos iso la dos e
com tu do fe cha do até uma va ci na ser
en con tra da. Mas, no mun do re al, is so
é im pra ti cá vel. De ci sões de vem ser
to ma das, es co lhas de vem ser fei tas.
No en tan to, o ce ná rio des de mar ço
mu dou: a pan de mia é co nhe ci da por
pra ti ca men te 100% das pes so as, a po- 

pu la ção sa be que pre ci sa se pre ca ver.
O en ten di men to da evo lu ção do ví rus
é ou tro, pre fei tu ras e es ta dos am pli a- 
ram a ca pa ci da de de lei tos de UTI, e
até me di ca men tos têm si do tes ta dos
de for ma po si ti va.

Nes ta ou tra fa se, di fe ren te men te de
mar ço, às em pre sas ca be es tru tu ra- 
rem pla nos pa ra ope rar com se gu ran- 
ça; à po pu la ção, ca be to mar cui da dos
e as su mir prá ti cas sa ni tá ri as per ma- 
nen tes; e aos go ver nos, de ci dir. Não é
fá cil, pois ris cos são to ma dos, mas es- 
sa é a fun ção dos pre fei tos e go ver na-
do res. Não se po de mais ape nas di zer
que a saú de é pri o ri da de. Es se ar gu- 
men to é ex tem po râ neo.

E, nes te mo men to, al guns se to res
se mos tram mais bem-pre pa ra dos do
que ou tros. Po rém, is so não sig ni fi ca
que tais se to res não po de rão se ade-
quar, ade quar os pro to co los, re ver as
ope ra ções. Nós en ten de mos que, li- 
mi tan do o flu xo de pes so as, mo ni to-
ran do a en tra da de con su mi do res e
apli can do ri go ro sos pro ce di men tos
de sa ni ti za ção e hi gi e ni za ção, a aber-
tu ra é pos sí vel.

Ade mais, ne nhum shop ping ou lo- 
jis ta tem a ex pec ta ti va de re cu pe rar as
ven das de três me ses em uma se ma- 
na. Sa be mos que o mo vi men to se rá
re du zi do e a re to ma da, len ta. Po rém,
des sa ma nei ra, con se gui mos pre ser- 
var a saú de e man ter a eco no mia fun- 
ci o nan do. Com res tri ções, de for ma
len ta, gra du al, mas fun ci o nan do.

PE DRO HEN RI QUE MI RAN DA FON SE CA
Mem bro fun da dor da So ci e da de Bra si lei ra de His tó ria da
Me di ci na

Ni na Ro dri gues e o
re gi me ali men tar     
no Ma ra nhão

O ilus tre ma ra nhen se Ni na Ro dri gues fez um es tu do so bre o re- 
gi me ali men tar vi gen te em seu es ta do na tal, no fi nal do sé cu lo
XIX, que se rá o te ma do tex to a se guir. Va mos à his tó ria:

Após se for mar em me di ci na no Rio de Ja nei ro com te se de fen- 
di da em 10 de fe ve rei ro de 1888 (Das ami o tro fi as de ori gem pe ri- 
fé ri cas), Ni na Ro dri gues se guiu pa ra São Luís do Ma ra nhão, on de
pre ten dia ra di car-se e cli ni car. Es ta be le ceu-se em con sul tó rio em
um so bra do de azu le jos e sa ca das de fer ros, lo ca li za dos na rua do
Sol, 17 (des cri to em Bre ve his tó ria das ru as e pra ças de São Luís de
Do min gos Vi ei ra Fi lho).

Fal tan do-lhe cli en te la s so bran do-lhe tem po, es tu di o so que
era, Ni na Ro dri gues de di cou-se à aná li se do re gi me ali men tar do
Ma ra nhão, cu ja ba se era a fa ri nha de man di o ca. Em se gui da pu- 
bli cou os re sul ta dos do seu es tu do no jor nal ma ra nhen se A Pa co- 
ti lha, di vi di do em cin co par tes pu bli ca dos nos di as 5, 9, 18 de ju- 
nho e 6 e 9 de ju lho de 1888. Co mo achas se opor tu no abor dar o as- 
sun to no mo men to em que o país ha via de cre ta do o fim do re gi me
es cra vo cra ta, nes sa pu bli ca ção ele in sur gia-se con tra “to dos
aque les er ros que san ci o na dos por uma prá ti ca de mui tos sé cu los
e acei tos sem exa mes pe la nos sa in di fe ren ça ro ti nei ra (gri fo nos- 
so), ha vi am ad qui ri do o va lor de uma ver da de ina ta cá vel ou de
uma ne ces si da de ini lu dí vel”.

Ilu diu-se achan do que os es pí ri tos es ta vam aber tos pa ra ado- 
ção de no vas idei as e re for mas. Nes sas pu bli ca ções, Ni na Ro dri- 
gues de nun cia a agri cul tu ra en tão pra ti ca da que “ti nha, trans for- 
man do-a em um pac to, cri a do uma ne ces si da de econô mi ca de
pro du tos al ta men te con de na dos pe la ci ên cia e de con sequên ci as
de sas tro sas ime di a ta men te pa ra a saú de e mais de es pa ço pa ra o
pro gres so do país” di zia que a fa ri nha de man di o ca era in su fi ci en- 
te, em seus prin cí pi os ali men ta res, pa ra for ne cer vi gor fí si co à po- 
pu la ção lo cal e de fen den do a subs ti tui ção da fa ri nha de man di o- 
ca por ou tro ce re al mais ri co.

Ca bia ao clí ni co dr. Jo sé Lou ren ço de Ma ga lhães, do Rio de Ja- 
nei ro a pri o ri da de nes se en ten di men to, mas Ni na Ro dri gues es ta- 
va ci en te do quão se ria ár dua a em prei ta da de am bos em pre ten- 
der com ba ter um er ro a que se vin cu la vam gran des in te res se
econô mi cos e um “le ga do de três sé cu los”. Cons ci en te das di fi cul- 
da des ain da afir ma ria “A me di ci na não es ta ria na al tu ra de sua
mis são e men ti ria ao seu ob je ti vo se, an te pon do-se es tas con si de- 
ra ções, pro ble mas vi tais da saú de pú bli ca e pro gres so so ci al se
dei xas se su cum bir, des co nhe cen do que a pro pa gan da da ver da de
aca ba sem pre por con ven cer…”. Ni na Ro dri gues tem co mo ob je- 
ti vos nes se es tu do de mons trar o va lor nu lo da fa ri nha de man di o- 
ca co mo ali men to ex clu si vo e de ter mi nar qual o pro du to que a
po de subs ti tuir e a pos si bi li da de des ta subs ti tui ção. Na se gun da
par te do es tu do (A Pa co ti lha de 9 de ju nho de 1888) de mons tra a
au sên cia de pro du tos ni tro ge na dos na fa ri nha de man di o ca, e
res pon sa bi li za a ali men ta ção qua se ex clu si va por es ta co mo “uma
das cau sas prin ci pais da ane mia e da fra que za de re a ção que
cons ti tui o fun do de nos sa pa to lo gia, mui tas ve zes obran do ao
mes mo tem po co mo cau sa pro vo ca do ra im por tan te.”

Fun da men tan do-se no pro fes sor Four ra gri ves quan do diz que
se de ve “ga ran tir às po pu la ções, nos li mi tes do pos sí vel, uma nu- 
tri ção su fi ci en te e pro te ger a saú de pú bli ca con tra as es pe cu la- 
ções cul po sas da frau de e da so fis ti ca ção, tal é o du plo fim  que
num Es ta do bem or ga ni za do de ve mi rar a ad mi nis tra ção pú bli- 
ca”, ele de fen de a subs ti tui ção da fa ri nha de man di o ca pe la de tri- 
go, além de uma ou tra com pos ta de man di o ca  e de fei jão ou fa va,
em pro por ções re co men da das pe la ci ên cia e pre pa ra dos de mi- 
lho. In fe liz men te es te es tu do ser viu ape nas pa ra que seus con ter- 
râ ne os o ape li das sem de “Dr. Fa ri nha Se ca”, achan do que o seu
au tor es ta va se pre o cu pan do com ques tões me no res. A es se pro- 
pó si to quei xa va-se em ar ti go pu bli ca do na mes ma A Pa co ti lha de
1 de agos to de 1888, da “gran de má goa que me ha via cau sa do o
pro ce di men to in jus to, des le al e pou co dig no do co le ga que, em
por ta de bo ti ca, pro cu ra va, em ter mos que não co men ta rei, cha- 
mar o ri dí cu lo so bre mim e a mi nha in te res san te pro pa gan da.”
Pro fun da men te ma go a do com es te epi só dio, mu dou-se pa ra Sal- 
va dor, que lhe aco lheu do ce men te, e on de iria ob ter res pei to e ad- 
mi ra ção.

Se te anos an tes, Aluí sio Aze ve do tam bém já ha via si do hos ti li- 
za do por seus con ter râ ne os, quan do da pu bli ca ção do ro man ce O
mu la to, que o con sa grou co mo ro man cis ta e, no en tan to, o in- 
com pa ti bi li zou com a gen te de sua ter ra. Es ta mes ma so ci e da de
bur gue sa e cle ri cal de São Luís do Ma ra nhão do fi nal do sé cu lo
XIX re pe tia o fa to com ou tro de seus re ben tos ilus tres.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho

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

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

Quero educação

Há al gum tem po ou ço dos es pe ci a- 
lis tas que a edu ca ção é a cha ve pa ra o
fu tu ro de uma na ção. Sou me ni no, me
cha mo Jo sé, mas acor dar ce do, es tu- 
dar, fa zer as ta re fas de ca sa, ti rar bo as
no tas e so nhar com me lho res opor tu- 
ni da des já é uma ro ti na que ten to en- 
ca rar com en tu si as mo, tal co mo fa zi- 
am meus pais, em su as ten ras ida des,
ávi dos de so nhos e es pe ran ças.

Os anos se pas sa ram, ho je meus
pais são co mo aque les ci da dãos di tos
co muns, gen te do po vo, da que les que
le vam uma vi da sim ples, po rém com
mui ta dig ni da de e hon ra dez. Gen te
de meia ida de, se me lhan te às vis tas
em mui tos lu ga res: nos co le ti vos, nos
can tei ros de obras, nos hos pi tais, no
co mér cio, nas in dús tri as e até na in- 
for ma li da de.

Em co mum, guar da mos aque la
cha ma de que a edu ca ção é o fa tor
que po de rá re vo lu ci o nar a nos sa na- 
ção, ra zão pe la qual la bu tam pa ra
que, di fe ren te de les, eu não pre ci se
me des do brar en tre es tu dos e uma
jor na da de tra ba lho pa ra com ple- 
men tar a ren da de ca sa. É um far do
que meus pais car re gam, li te ral men te
nas cos tas, acre di tan do no fu tu ro me- 
lhor, pa ra mim, pe la via da edu ca ção.

Que ro edu ca ção. Te nho se de de co- 
nhe ci men to e que ro con tri buir no
pro gres so do meu mu ni cí pio, ex plo- 
rar to do o po ten ci al da ter ra. In te grar
zo nas ru ral e ur ba na sem pre ci sar
aban do nar as raí zes pa ra bus car ou- 
tros mei os de vi da na di ta ci da de

gran de, tal co mo fi ze ram mui tos dos
meus an te pas sa dos.

Que ro ape nas edu ca ção, aque la há
mui to pro me ti da, que meus pais e
seus con tem po râ ne os não en con tra- 
ram e que ain da se en con tra per di da
em al gum lu gar, em meio a um com- 
ple xo sis te ma. Ali men to um de se jo
platô ni co por uma edu ca ção que ain- 
da não se con ver teu na que le fu tu ro
que in sis te em exis tir ape nas apri si o- 
na do nos la bi rin tos idí li cos do meu
âma go.  Mas sou ci da dão, ain da que
pe que no, sou ci da dão! De ten tor de
di rei tos co mo qual quer ou tro, in clu si- 
ve apre go a dos em uma das mais be las
obras de pro te ção à cri an ça e ao ado- 
les cen te que se tem no tí ci as em to do
mun do.  De se jo so das mu dan ças, si go
acre di tan do e que ren do aque la fur ta- 
da de meus pais, bus co aque le fu tu ro
ex tir pa do de su as mãos ain da em ten- 
ra ida de. Man te nho vi va a ilu são de
que a te rei, as sim co mo a es pe ran ça
de que meus fi lhos e ne tos tam bém a
al can ça rão.

Que ro fu tu ro, mas pa ra is so é pre ci- 
so es co las de cen tes, com pa re des e te- 
lha dos de ver da de, com car tei ras e pa- 
re des ca pa zes de su por tar uma lou sa
pa ra que eu pos sa me lhor com pre en- 
der a li ção. Que ro uma es co la di fe ren- 
te da que la “ca sa  mui to en gra ça da”,
cu ja le tra fo ra ma gis tral men te ide a li- 
za da, mas que pa ra mim guar da uma
es trei ta re la ção com um cer to va zio.

Abai xo as es co ras, as pa re des de
bar ro e as co ber tu ras de pa lha. No lu- 
gar do chão ba ti do, que ro um pi so de
ver da de que sim bo li ze um fir me ali- 
cer ce e um por to se gu ro que per mi ta
zar par ru mo a ma res obs cu ros pa ra
des bra var as pro fun de zas do co nhe ci- 
men to. E na da de sa las mul tis se ri a- 
das. Que ro apren der de ver da de.

Que ro pro fes so res amo ro sos e de- 
di ca dos, mas tam bém jus ta men te re-
mu ne ra dos e ca pa ci ta dos pa ra os de- 
sa fi os im pos tos por um ce ná rio mun-
di al de sa fi a dor. Que ro la bo ra tó ri os de
in for má ti ca, ter uma con ta de e-mail,
olhar e apren der so bre o mun do além
das mi nhas fron tei ras fí si cas, ape nas
pe la ja ne la de um com pu ta dor.

Ah, mas sou ga ro to de con di ções li-
mi ta das e co mo di zia meu avô que sa- 
co va zio não pa ra em pé, é pre ci so
“sus tan ça”. Cum prin do o que diz a lei
que es ta be le ce as di re tri zes da ali- 
men ta ção es co lar, que ro uma me ren-
da de ver da de, que re fli ta o re al va lor
pa go com o di nhei ro do con tri buin te.

Que ro uma edu ca ção de qua li da de,
que pen se co mo vou che gar à es co la e
co mo re tor na rei pa ra ca sa, uti li zan do
o trans por te es co lar ou o pas se li vre
es tu dan til. E não se ria pe dir de mais
que as far das e to do ma te ri al di dá ti co
me se jam de vi da men te en tre gues
gra tui ta men te, já que um item obri ga- 
tó rio.

Ade mais, já es tá pa go! Tu do in clu so
nos im pos tos. Es tes, in clu si ve, tam- 
bém com pos tos pe lo li mi ta do sol do
de meus pais, que ape sar da du ra jor- 
na da, não dei xa so bras pa ra aqui lo
que não se ja de pri mei ra ne ces si da de.
Mas não de sis to, si go mi nha si na!

Com mui to jei to, con si go, aqui,
uma far da usa da por um co le ga do
ano pas sa do; mais aco lá des co lo al- 
guns li vros que vou uti li zar du ran te o
ano; ar ru mo em pres ta da uma ve lha
bi ci cle ta, que se rá o meio de trans por- 
te e si go meu ru mo. Ru mo à edu ca ção,
ru mo ao fu tu ro, ru mo a uma no va na- 
ção, ru mo aos so nhos que ain da es tão
vi vos. A quem in te res sar pos sa, se não
for pe dir de mais, que ro, ape nas, edu- 
ca ção.

Resiliência para um novo ciclo na educação

Co me ço es se tex to fa zen do uma per- 
gun ta a vo cê, que me pres ti gia com sua
lei tu ra: vo cê ima gi na va que sua ge ra ção
vi ve ria uma pan de mia? Tal vez, as sim
co mo eu e ou tras tan tas pes so as de di fe- 
ren tes ida des, vo cê ja mais pre su mi ria
vi ver al go pa re ci do. Em to do o mun do, a
cri se pan dê mi ca di tou no vas re gras pa- 
ra as ro ti nas da vi da. Na edu ca ção,
acom pa nha mos a pa ra li sa ção re pen ti- 
na de es co las, im pon do mi lhões de es- 
tu dan tes a fa ze rem o ca mi nho de vol ta
pa ra ca sa. Ao mes mo tem po em que os
por tões es co la res eram fe cha dos abrup- 
ta men te, a adap ta ção pe da gó gi ca, tam- 
bém, te ve que dar sua res pos ta de ma- 
nei ra rá pi da, le van do a ro ti na, an tes vi- 
vi da nas es co las, pa ra den tro dos la res
de ca da es tu dan te, co mo ten ta ti va de
mi ni mi zar os im pac tos ne ga ti vos da
pan de mia no con tex to edu ca ci o nal.

A ca da pas so da do, o pen sa men to já
de ve ria es tar no pró xi mo, avan çan do,
quan do era pos sí vel e re tro ce den do,
quan do ne ces sá rio. E, no de cor rer des- 
ses 4 me ses, o pas so mais es pe ra do por
to dos nós tem si do a re a ber tu ra de nos- 
sas es co las.

Aten tos, acom pa nha mos o re gres so
de es tu dan tes às es co las, em di fe ren tes
par tes do mun do que vi ven ci a ram o co- 
ro na ví rus, an tes de nós e to das as me di- 
das ado ta das, co mo for ma de mi ni mi- 
zar os ris cos pa ra to dos. Ao pas so em
que, dia após dia, de ba tía mos com edu- 
ca do res, ins ti tui ções e en ti da des das
mais di ver sas áre as de atu a ção, ía mos
cons truin do nos so pró prio pro to co lo,
que nor te a ria o nos so re tor no, quan do
ele fos se pos sí vel. E se tem uma pa la vra
que po de ex pres sar mui to bem tu do
que mi nha equi pe e eu vi ve mos à fren te
da ges tão edu ca ci o nal no Ma ra nhão,
nes se pe río do de pan de mia, es sa pa la- 
vra é re si li ên cia.

Re si li ên cia pa ra de ba ter mos a cons- 
tru ção co le ti va do pro to co lo pe da gó gi- 
co e sa ni tá rio pa ra a tão so nha da re a- 
ber tu ra de nos sas es co las. Re si li ên cia
pa ra acei tar que nos sas ações, por mais
di ver si fi ca das que fos sem, ja mais al- 
can ça ri am to dos os es tu dan tes do Ma- 
ra nhão; afi nal, vi ve mos em um es ta do
enor me ge o gra fi ca men te e que ain da
car re ga o pe so de anos de des ca so com
seu de sen vol vi men to. Re si li ên cia pa ra

com pre en der as co bran ças de mui tos
que que ri am lo go re tor nar pa ra as es co- 
las e pres si o na vam o go ver no do Ma ra- 
nhão pa ra re a bri-las. As sim co mo o me- 
do de tan tos ou tros que, nes te mo men- 
to, es tão chei os de dú vi das e se ques ti o- 
nam se, ago ra, é o mo men to cer to pa ra
es sa re to ma da.  Com pre en de mos as
pre o cu pa ções que pai ram na ca be ça de
to dos, pois vi ve mos um mo men to com- 
ple ta men te atí pi co, tal vez até ja mais
ima gi na do por mui tos, co mo ini ci ei fa- 
lan do nes te tex to. Mas dei xo cla ro que
nos so re tor no dar-se-á de for ma mui to
cau te lar e res pon sá vel e afir mo is so, não
ape nas co mo ser vi dor pú bli co e ges tor
da pas ta da edu ca ção ma ra nhen se,
mas, prin ci pal men te, co mo pai – que
com pre en de o ze lo de ca da pai com o
seu fi lho; co mo fi lho – que sa be o quão
im por tan te é ter seus pais em ca sa; e co- 
mo ci da dão – que, tam bém, en fren ta os
mes mos me dos e dú vi das, mas que pre- 
ci sa en ca rá-los pa ra que a vi da si ga adi- 
an te, ape sar das cir cuns tân ci as.

Se as con di ções sa ni tá ri as per ma ne- 
ce rem co mo es tão, as ati vi da des pre- 
sen ci ais nas es co las da re de pú bli ca es- 
ta du al de vem vol tar, a par tir de agos to,
de for ma gra du al, di vi di da em di ver sas
fa ses, co mo se es ti vés se mos su bin do
uma es ca da, ca mi nhan do de grau por
de grau, usan do, co mo cor ri mão de se- 
gu ran ça, os es tu dos e pro to co los sa ni tá- 
ri os das au to ri da des. Pri mei ra men te,
re tor na rão as equi pes ad mi nis tra ti vas e
pro fes so res, que pas sa rão por um tra- 
ba lho de aco lhi men to nas su as es co las,
com vis tas a mi ni mi zar os im pac tos ne- 
ga ti vos que a pan de mia pos sa ter oca si- 
o na do no so ci o e mo ci o nal de ca da um.
Mo men to, tam bém, im por tan te pa ra
que pos sam re or ga ni zar o es pa ço fí si co
da es co la pa ra o re tor no dos es tu dan tes
e o tra ba lho pe da gó gi co, adap tan do-o à
no va re a li da de que nos es pe ra: o en si no
hí bri do, que, por al gum tem po, se rá
ado ta do em nos sas es co las pa ra que
não te nha mos aglo me ra ção nos am bi- 
en tes es co la res.

Por úl ti mo, au to ri za re mos o re tor no
dos es tu dan tes, de for ma es ca lo na da,
das sé ri es mais avan ça das pa ra as sé ri es
ini ci ais, sem pre com in ter va lo en tre ca- 
da no va sé rie au to ri za da a re tor nar, pa ra
que pos sa mos ob ser var as no vas aná li- 
ses sa ni tá ri as das au to ri da des so bre o
res pec ti vo mo men to.

De pois de tu do que te mos vi vi do, nos
úl ti mos me ses, não co lo ca re mos es tu- 
dan tes em sa la de au la de uma vez, com
uma so bre car ga de con teú do do ano le- 

ti vo. Se rá um re tor no gra da ti vo, com
cau te la e que le ve em con si de ra ção,
prin ci pal men te, o emo ci o nal de ca da
um, com ati vi da des de aco lhi da pa ra os
pri mei ros di as des se re tor no, pa ra que
to dos se sin tam bem e par te fun da men- 
tal da que la co mu ni da de. Co mo sem pre
te nho fei to ques tão de afir mar, es te re- 
tor no é um tra ba lho que es tá sen do
pen sa do e or ga ni za do por uma equi pe
que se gue em pe nha da pa ra que tu do
ocor ra da ma nei ra mais tran qui la pos sí- 
vel. Um re tor no se re no, que, res pei te,
prin ci pal men te, o emo ci o nal de to dos
que com põem nos sa co mu ni da de es co-
lar.

Atre la do a to das es sas ações, nos sas
es co las re a bri rão su as por tas de ma nei-
ra di fe ren te. A ro ti na de en si no se rá hí- 
bri da, jun tan do o en si no pre sen ci al e
re mo to, e os es tu dan tes de ca da es co la
se rão dis tri buí dos em dois gru pos, que
de ve rão ser al ter na dos se ma nal men te.
Em ou tras pa la vras, em uma sa la de au-
la que tem 40 es tu dan tes, en quan to 20
es ti ve rem em ati vi da de pre sen ci al na
sua es co la, os ou tros 20 de ve rão per ma-
ne cer em ca sa, exe cu tan do ati vi da des
re mo tas, pas sa das pe los pro fes so res,
com o uso de re cur sos di ver sos, co mo
ma te ri al im pres so, au las gra va das, en tre
tan tas ou tras pos si bi li da des que as cir- 
cuns tân ci as nos per mi tem e que fo ram
re gu la men ta das pe lo Con se lho Es ta du- 
al de Edu ca ção do Ma ra nhão.

O mo men to é de li ca do e exi ge cau te-
la, mas, tam bém, im põe a adap ta ção a
es se no vo tem po. A cri se pan dê mi ca,
que tan to nos trou xe per das e in cer te-
zas, obri ga-nos à rein ven ção e a sair da
li mi tan te zo na de con for to, pa ra re en- 
con trar mos nos so no vo ca mi nho, em
bus ca do ama nhã.  Por fim, dei xo-os
com uma ge ni al fra se de Stephen Haw- 
king, que mui to diz so bre nos so cons- 
tan te pro ces so de evo lu ção e adap ta-
ção: “In te li gên cia é a ca pa ci da de de se
adap tar à mu dan ça”. E é is so que o mo-
men to gri ta pa ra to dos nós: adap ta ção
pa ra se guir mos em fren te.  E, se Deus
per mi tir, re tor na re mos às nos sas es co- 
las, sim! Vol ta re mos a tê-las com au las,
cons tru ção de pen sa men to crí ti co e ali- 
men tan do os so nhos de nos sa ju ven tu-
de. O ano le ti vo não es tá per di do e jun- 
tos, mes mo que dis tan tes fi si ca men te, e
com no vos pro to co los a se guir, con se- 
gui re mos sair mais for tes, me lho res e
pro mo ven do a ver da dei ra mu dan ça pe- 
la qual, há dé ca das, o se tor edu ca ci o nal
cla ma. Si ga mos em fren te, en quan to
Deus nos per mi tir!

CAR LOS GAS PAR

Quan do nos
li vra re mos dos
tem pos vi ró ti cos ?

Con ti nu a mos em tem pos vi ró ti cos! Co ro na ví rus ou
Co vid-19? Ha ja lá que no me hou ver pa ra es sa pra ga que
tem ado e ci do e ma ta do mui tas pes so as de eter na sau- 
da de; e en ri que ci do umas pou cas, de se ja das mor tas e
tor ra das na in fi ni tu de do fo go do in fer no, pe los cri mes
que co me tem. Veio a mim um ami go com es sa ob ser va- 
ção al ter na ti va e, lo go a se guir, ex ter nan do po si ti va- 
men te um de se jo. En ten di que a te má ti ca po de ria ser vir
pa ra uma re fle xão a en ca mi nhar-me pa ra a sen sa tez.

As re la ções in ter pes so ais são tão in dis pen sá veis pa ra
a con vi vên cia en tre os ho mens, quan to o me di ca men to
pa ra as mo lés ti as con si de ra das fa tais. Por es sa ra zão,
pas sa-se a vi da in tei ra, va lo ri zan do sen ti men tos sa di os,
éti cos, na es pe ran ça de que ve nha a pre va le cer sem pre o
res pei to de mo do in di vi du al ou co le ti vo, pro fis si o nal ou
não, no âm bi to do re la ci o na men to das di ver sas ca ma- 
das so ci ais.

É di fí cil iden ti fi car, nos di as de ho je, quem cul ti va
com por ta men tos re ti lí ne os, de or dem mo ral. Cons tan- 
te men te ou vem-se re cla ma ções nes se sen ti do. E ca da
vez mais elas se in ten si fi cam. Pi or de tu do é que a de ge- 
ne ra ção vem de ci ma pa ra bai xo. Não é o mo le que de
rua quem pu xa o cor dão da imo ra li da de. É a mo le ca gem
dos pa lá ci os que se es pa lha pe las ru as, dá mal exem plo.

Con ti nu a mos em tem pos vi ró ti cos! Co ro na ví rus ou
co vid-19? Al gu ma ou tra ex pres são de no mi na ti va ou
qua li fi ca ti va? Po de vir, já o po vo es tá es pe ran do por uma
no va li ção. Pe lo me nos es pe ra-se se rá uma li ção apa ren- 
te men te ino fen si va. Di fe ren te de tan tas que se vê e ou ve
di a ri a men te, atra vés de me tra lha do ras gi ra tó ri as dis pa- 
ra das pe lo Con gres so e pe lo STF. Aliás, os par la men ta res
ul ti ma men te an dam ca la dos, ou pre fe rem ser es que ci- 
dos. Por seu tur no, o Pre si den te Bol so na ro não po de es- 
tar fa zen do co men tá ri os. A co vid-19 não lhe per mi te.

In te res san te, quem vem me ten do o de do on de não
de ve é o STF.Pa re ce até que a Cor te es ta be le ceu um cres- 
cen do nes sa sua ati tu de. Com is so ela dá um pés si mo
exem plo a to dos os bra si lei ros e ins ti tu ci o nal men te, à
De mo cra cia. En ten do que os ho mens da Jus ti ça só de- 
vem se ma ni fes tar nos au tos dos pro ces sos. Aliás, es sa
opi nião é co mum, es tá es pa lha da por to da a par te. Por
is so nun ca de ve ri am eles fa lar quan to à si tu a ção do país.
Mas, o fa to é que os mem bros do Co le gi a do, in ti tu la dos
de mi nis tros, se me tem on de não de vem e nem de ve rão
fa zê-lo,ain da que ten ta dos pa ra tal.

Um da do que de ve ser con si de ra do, quan to ao di rei to
de emi tir opi niões de or dem econô mi ca, po lí ti ca e so ci- 
al, é que o nos so STF pa de ce de le gi ti mi da de. De pu ta- 
dos, Se na do res e Pre si den te da Re pú bli ca che gam ao
po der di re ta men te le gi ti ma dos pe lo po vo. É a ur na que
lhes con fe re es sa au to ri da de. Bem ou mal es co lhi do,
mas o elei to re pre sen ta a von ta de do po vo que o guin- 
dou a al guns des ses car gos.

E co mo se jul gam ár bi tros de tu do, as ex ce lên ci as que
se en ten dem por mi nis tros re sol ve ram des con si de rar o
pac to re pu bli ca no, atri buin do a to dos os go ver na do res e
pre fei tos o di rei to (não a obri ga ção) de de ci di rem so bre
o que fa zer com o co ro na ví rus ou co vi de-19. Ali a dos aos
go ver nos an te ri o res e à im pren sa es quer dis ta atu al, dos
quais são ori gi ná ri os, ten tam mu dar a his tó ria do Bra sil
e com is so ex ter mi nam os ga nan ci o sos que lhe fa zem
con cor rên cia, mas cum prem com seu pro je to mai or
que é man ter o po bre e anal fa be to mais po bres e os po- 
bres à con di ção de mi se rá veis. As sim, dan do va sa aos
seus pla nos, in ven tem os tais “hos pi tais de cam pa nha”
que, – o trai dor tam bém se trai – de sa ver go nha da men te
são “hos pi tais da cam pa nha”.

Va mos, en tão, ao ca so dos Mi nis tros do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral, que é o que aqui in te res sa, pois eles se fa- 
zem ho je do nos do país, de “de fen so res per pé tu os” des- 
ta na ção que eles ten tam trans for mar em re pu bli que ta.
Mes mo as sim, nem va le a pe na re bus car epi só di os que
en ver go nham o bra si lei ro, on de quer que eles es te jam.
Mas é im pos sí vel es que cer os epi só di os de Cel so de Mel- 
lo (des de o que re la tou

Sau lo Ra mos, pas san do pe lo men sa lão e até ri dí cu lo a
que che gou aos di as re cen tes); tam pou co de Lewan dos- 
ki (no im pe a ch ment da en tão Pre si den te Dil ma, jo gou
no li xo a Cons ti tui ção Fe de ral); do Tof fo li (ad vo ga do do
PT ago ra acu sa do de ir re ce ber di nhei ro de al gu ma em- 
prei tei ra); do no va to Ale xan dre de Mo ra es in com pe ten- 
te, ir res pon sá vel, car re gan do um pas sa do re pre en sí vel,
pra ti can do ar bi tra ri e da des; fi nal men te do fa mo sís si mo
Gil mar Men des, que dis pen sam qua li fi ca ti vos por que
são pés si mos e quem dis se is so a ele foi o seu pró prio co- 
le ga Luiz Bar ro so, do STF: “Vos sa Ex ce lên cia en ver go- 
nha es te Tri bu nal”. Não pre ci sa di zer mais na da.

Ago ra, no va men te vem o se nhor Gil mar Men des com
mais uma das su as agres sões ha bi tu ais, cu jo al vo re caiu
nas For ças Ar ma das. Pa re ce até que es se se nhor pas sou
a vi ver ape nas de su as frus tra ções, de sua pe que nez,
bus can do atin gir quem for de sua con ve ni ên cia. Com
acu sa ções ca ren tes de ve ra ci da de, co mo foi o ca so re- 
cen te. Quer ino cen tar ou li ber tar um cri mi no so, em es- 
pe ci al do co la ri nho bran co, é só fa lar com o Gil mar. É o
que diz o po pu lá rio. Ver da de?

Por fim, con si de ran do que a úni ca che fia de po der
que não é elei ta pe lo po vo é o STF, há de se pen sar que
seus atu ais mi nis tros po dem ad qui rir le gi ti mi da de pa ra
o car go a que fo ram gra ci o sa men te no me a dos, se se dis- 
pu se rem a tran si tar pe los lu ga res pú bli cos co mo ci da- 
dãos co muns que são. Ape nas há que se lem brar: os po- 
lí ti cos cor rup tos não pos su em es sa ou sa dia.

Quan do nos li vra re mos dos tem pos vi ró ti cos?

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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É um cenário novo em que maranhenses vêm assumindo a presidência desses órgãos.
Também mostra a visibilidade em ascensão do Maranhão no cenário nacional

Pro cu ra do res

In dús tria

As so ci a ção dos De trans

De fe sa agro pe cuá ria

Nor des te

Ex-pre si den tes

ATUAÇÃO

Secretários maranhenses
são destaques nacionais

N
um rit mo cres cen te, se cre- 
tá ri os do go ver no Flá vio Di- 
no vêm sen do elei tos pa ra
co man dar en ti da des, con- 

se lhos e as so ci a ções na ci o nais no
país. São pos tos es tra té gi cos nas áre as
de saú de, po lí ti ca e eco no mia, en tre
ou tras.

É um ce ná rio no vo em

que ma ra nhen ses vêm

as su min do a

pre si dên cia des ses

ór gãos. Tam bém mos tra

a vi si bi li da de em

as cen são do Ma ra nhão

no ce ná rio po lí ti co e

econô mi co na ci o nal.

En tre to dos os ór gãos, o mais vi sí- 
vel, nes te mo men to, é o Con se lho Na- 
ci o nal de Se cre tá ri os de Saú de (Co- 
nass). Ele é pre si di do por Car los Lu la,
se cre tá rio de Es ta do da Saú de do Ma- 
ra nhão. Ele foi elei to no iní cio des te
mês.

A en ti da de reú ne os se cre tá ri os de
Es ta do da Saú de, o que tor na o Con se- 

lho uma pe ça-cha ve no en fren ta men- 
to da epi de mia do co ro na ví rus. E tam- 
bém tem im por tân cia po lí ti ca, já que
os se cre tá ri os vêm atu an do qua se
sem pre em con jun to di an te do que
con si de ram omis são e de sar ti cu la ção
por par te do go ver no fe de ral.

Em mar ço, por exem plo, o Co nass
se dis se “es tar re ci do” com o pro nun- 
ci a men to do pre si den te Jair Bol so na- 
ro, que me nos pre zou o im pac to do
co ro na ví rus, que ma ta ria mais de 60
mil bra si lei ros nos me ses se guin tes.

Lu la as su miu num mo men to em
que Bol so na ro ado tou uma pos tu ra
mais dis cre ta e cau te lo sa. Mas a de- 
sar ti cu la ção do Mi nis té rio da Saú de
ain da é um de sa fio, por is so a im por- 
tân cia de man ter to das as se cre tá ri as
con ver gin do na mes ma di re ção de
com ba te ao ví rus.

Lu la es te ve há du as se ma nas com o
mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo,
pa ra bus car apoio no en fren ta men to
da pan de mia.

“Nós en ten de mos que, de ci sões
de vem ser to ma das e es co lhas de vem
ser fei tas, pois exis tem vi das a se rem
sal vas di a ri a men te no país. O com- 
pro mis so com a saú de pú bli ca é ain da
mai or por que exis te uma pan de mia a
ser con tro la da”, afir ma Car los Lu la.

“À fren te do Co nass, nos pro po mos
a en con trar uma saí da pa ra cri se sa ni- 
tá ria. O que es pe ra mos é a cons tru ção

con jun ta de me di das con cre tas e
ágeis na res pos ta à emer gên cia em
saú de pú bli ca, es sen ci ais pa ra re to- 
ma da gra du al da ro ti na dos es ta dos e
o res ga te da qua li da de de vi da dos
bra si lei ros”, acres cen ta o se cre tá rio.

Há ou tras en ti da des com pa pel es- 
tra té gi co nos ru mos po lí ti cos e
econô mi cos do país. É o ca so do Co lé-
gio Na ci o nal dos Pro cu ra do res-ge rais
dos Es ta dos e do Dis tri to Fe de ral
(Con peg), pre si di do pe lo pro cu ra dor-
ge ral do Ma ra nhão, Ro dri go Maia.

No fim do ano pas sa do, por exem- 
plo, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de-
ter mi nou, após ação do Con peg, que a
União trans fe ris se ime di a ta men te aos
Fun dos Es ta du ais e Dis tri tal 50% dos
re cur sos do Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca e que não fi zes se no vos
blo quei os.

“O Con peg é uma ins ti tui ção que
tem um pa pel fun da men tal na re a fir- 
ma ção e na re pre sen ta ti vi da de dos
Es ta dos. Nós ins ti tuí mos uma re de de
co o pe ra ção mui to pro vei to sa e mui to
efi ci en te pa ra os Es ta dos, na me di da
em que, em prol de seus in te res ses,
têm atu a do de ma nei ra mui to as ser ti-
va na de fe sa em juí zo e na in ter lo cu- 
ção com ou tras ins ti tui ções, co mo o
Con gres so Na ci o nal e o Tri bu nal de
Con tas da União. É uma im por tan te
fer ra men ta de de fe sa da Fe de ra ção”,
afir ma Ro dri go Maia.

Cenário nacional vem sendo favorável

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO CARLOS LULA  ASSUMIU O  CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE

A ti tu lar da Se cre ta ria de Es ta do do
Pla ne ja men to é ou tra que tem po si- 
ção de des ta que na ci o nal. Cynthia
Mo ta Li ma é pre si den te do Con se lho
Na ci o nal de Se cre tá ri os de Es ta do de
Pla ne ja men to (Con se plan), cri a do no
fim de 2006. É o ór gão res pon sá vel pe- 
lo pla ne ja men to con jun to en tre os se- 
cre tá ri os da área. Dis cu te e de fi ne
ações con jun tas na área de ges tão fis- 
cal e de or ça men to.

O se cre tá rio de Es ta do de In dús tria
e Co mér cio do Ma ra nhão, Sim plí cio
Araú jo, é pre si den te do Con se lho Na- 
ci o nal dos Se cre tá ri os de De sen vol vi- 
men to Econô mi co (Con se dic). “O
Con se dic tem um im por tan te pa pel,
já que co or de na os in te res ses co muns
das uni da des da Fe de ra ção jun to aos
Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo. O
con se lho reú ne as se cre ta ri as de In- 
dús tria, Co mér cio e De sen vol vi men to
Econô mi co de to dos os Es ta dos e do
Dis tri to Fe de ral e tem um pa pel fun- 
da men tal em tra çar es tra té gi as pa ra o
cres ci men to econô mi co em to do o
ter ri tó rio na ci o nal”, diz Sim plí cio.
“Nes se pe río do de pan de mia, di a lo- 
guei com vá ri os co le gas se cre tá ri os,
de ba ten do so bre ações pa ra apli ca- 
mos no nos so res pec ti vo es ta do”,
acres cen ta.

Em fe ve rei ro de 2019, a pre si den te
do De tran-MA, La ris sa Ab dal la, foi
elei ta pre si den te da As so ci a ção Na ci- 
o nal de De trans (AND). A en ti da de
reú ne os di re to res ge rais dos 27 Es ta- 
dos da Fe de ra ção. A AND es tu da e
bus ca so lu ções pa ra as ques tões re le- 
van tes do trân si to e sua le gis la ção.
Tam bém de sen vol ve o in ter câm bio e
re pre sen ta seus as so ci a dos jun to ao
De par ta men to Na ci o nal de Trân si to
(De na tran) e Con se lho Na ci o nal de
Trân si to (Con tran). A as so ci a ção exis- 
te des de 1988. Os De trans, jun tos,
apre sen tam nú me ros co mo 1.400 Ci- 
re trans, mais de 800 pos tos de aten di- 
men tos e 50 mil ser vi do res pú bli cos,
além de ter sob sua es fe ra 14 mil cen- 
tros de for ma ção de con du to res e
mais de 2 mil clí ni cas mé di cas e psi- 
co ló gi cas.

Fa bi o la Ewer ton, di re to ra ge ral da
Agên cia Es ta du al de De fe sa Agro pe- 
cuá ria do Ma ra nhão (Aged), é a prin- 
ci pal re pre sen tan te pa ra a re gião Nor- 
des te na Fó rum Na ci o nal dos Exe cu- 
to res de Sa ni da de Agro pe cuá ria (Fo- 
ne sa). A prin ci pal fi na li da de da en ti- 
da de é fa zer a ar ti cu la ção en tre os ór- 
gãos de de fe sa agro pe cuá ria, pa ra in- 
te grar as ações. Ou se ja, fa zer que a
pro du ção ani mal e ve ge tal te nha as
ins pe ções e os pro ce di men tos ade- 
qua dos. É al go que im pac ta di re ta- 

men te o bem-es tar dos con su mi do- 
res.

O se cre tá rio de Es ta do de Po lí ti cas
Pú bli cas, Mar cos Pa che co, é o re pre-
sen tan te do Ma ra nhão no Co mi tê Ci- 
en tí fi co do Nor des te, que vem ten do
pa pel-cha ve no com ba te à pan de mia.
O co mi tê tem fei to ini ci a ti vas co mo o
apli ca ti vo Mo ni to ra Co vid-19, que
per mi te o aten di men to a dis tân cia
dos pa ci en tes. São três li nhas de fren-
te fo ca das pe lo gru po. “A pri mei ra li- 
nha é a mo de la gem ma te má ti ca da
epi de mia, is to é, fa zer si mu la ções e
pre vi sões. A ou tra li nha é de in su mos
e pes qui sas re la ci o na das com a pan- 
de mia, co mo equi pa men tos de se gu- 
ran ça, res pi ra do res, va ci nas e me di-
ca men tos, acom pa nhan do a pro du- 
ção aca dê mi ca nes se cam po. E a ter- 
cei ra fren te tra ba lha com as ações do
cam po só cio-econô mi co, in cluin do
pro du ção de ren da e tra ba lho”, ex pli- 
ca Pa che co.

Há tam bém quem já te nha ocu pa- 
do re cen te men te pos tos de co man do
de en ti da des na ci o nais. É o ca so de
Jef fer son Por te la, da Se gu ran ça Pú bli-
ca, que pre si diu por dois anos se gui- 
dos (2016-2018) o Co lé gio Na ci o nal
dos Se cre tá ri os de Se gu ran ça Pú bli ca
2016-18

BENEFÍCIOS

Guedes atrela CPMF
a temas sociais

PAULO GUEDES TENTA EMPLACAR O PROJETO 

Pa ra ten tar em pla car o pro je to an ti go de cri ar um tri- 
bu to so bre tran sa ções di gi tais, o mi nis tro da Eco no mia,
Pau lo Gue des, es tu da pro por a no va Con tri bui ção Pro- 
vi só ria so bre Mo vi men ta ção Fi nan cei ra (CPMF) na es- 
tei ra de ma té ri as que tra tam de te mas so ci ais. Es tão em
es tu do, por exem plo, a cri a ção de um fun do de Pre vi- 
dên cia pa ra tra ba lha do res in for mais e a re es tru tu ra ção
do Bol sa Fa mí lia, que pas sa rá a fa zer par te do pro gra ma
Ren da Bra sil.

Ao en ca mi nhar os as sun tos em pa ra le lo à re for ma tri- 
bu tá ria, o go ver no ten ta tor nar o as sun to mais pa la tá vel
e jus ti fi car o pos sí vel apoio do pre si den te Jair Bol so na ro
à cri a ção do im pos to que, até pou cos me ses atrás, ele di- 
zia re jei tar. O Pla nal to não se pre o cu pa, no en tan to, com
a pri mei ra fa se da re for ma, que bus ca uni fi car a tri bu ta- 
ção so bre bens e con su mos.

Gue des pre ten de apre sen tar o tex to pes so al men te ao
pre si den te do Se na do, Da vi Al co lum bre (DEM-AP), na
pró xi ma ter ça-fei ra. Já a cri a ção da no va CPMF exi ge
mais es for ço e se rá en ca mi nha da em ou tra eta pa, ain da
sem da ta, pa ra dar tem po de con se guir apoio no Con- 
gres so. De iní cio, pa ra fa ci li tar o trâ mi te, a equi pe
econô mi ca po de su ge rir que a co bran ça se ja tem po rá- 
ria, por dois anos, com alí quo ta de 0,2% so bre ope ra ções
fi nan cei ras di gi tais.

O ape lo so ci al é gran de nas con ver sas com par la men- 
ta res. Re pre sen tan tes do go ver no ar gu men tam que a
no va fon te de re cur sos po de ria ser vir pa ra au men tar be- 
ne fí ci os so ci ais. Gue des afir ma que, com as me di das tri- 
bu tá ri as pro pos tas na se gun da fa se, o go ver no po de, in- 
clu si ve, ter con di ções de cri ar um es que ma de im pos to
ne ga ti vo pa ra in for mais.

CÂMARA

Brasil vira fundador
de banco asiático

OS APORTES CONCEDIDOS SOMAM US$ 9,03 BILHÕES

BRASÍLIA 60 ANOS - CONGRESSO NACIONAL

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou acor do que tor na o
Bra sil mem bro fun da dor do Ban co Asiá ti co de In ves ti- 
men to em In fra es tru tu ra (BAII). A ma té ria se gue pa ra o
Se na do.

“O pra zo ini ci al pa ra de pó si to do ins tru men to de ra ti- 
fi ca ção pa ra o Bra sil era 31 de de zem bro de 2016. Por ini- 
ci a ti va do pró prio Ban co, es se pra zo foi, pos te ri or men- 
te, es ten di do pa ra 31 de de zem bro de 2017.

“Em se gui da, por pe di do do Bra sil, o no vo pra zo foi 30
de ju nho de 2019 pa ra a ra ti fi ca ção do Acor do Cons ti tu- 
ti vo na con di ção de mem bro fun da dor. O pra zo, por ób- 
vio, foi no va men te ex tra po la do”, ex pli cou o re la tor da
ma té ria, de pu ta do Ru bens Bu e no (Ci da da nia-PR).

O BAII tem se de em Pe quim, na Chi na, e atua co mo
ban co mul ti la te ral de de sen vol vi men to ao fi nan ci ar
pro je tos na Ásia e em ou tras re giões. O ban co tem 82
mem bros e 20 mem bros pros pec ti vos, en tre es tes úl ti- 
mos o Bra sil. A ins ti tui ção já re a li zou in ves ti men tos de
US$ 19,4 bi lhões e apro vou 83 pro je tos des de o iní cio de
su as ope ra ções, em ja nei ro de 2016.

O BAII é vol ta do pa ra a pro mo ção de ações de in fra es- 
tru tu ra sus ten tá vel, co mo ener gia, trans por te, te le co- 
mu ni ca ções, in fra es tru tu ra ru ral e de sen vol vi men to
agrí co la, sa ne a men to, pro te ção am bi en tal, de sen vol vi- 
men to ur ba no e lo gís ti ca, além de ou tros se to res pro du- 
ti vos. Os apor tes con ce di dos so mam US$ 9,03 bi lhões,
dis tri buí dos pe los par cei ros na re gião, no Su des te Asiá- 
ti co, Ásia Cen tral, Ásia Me ri di o nal, Ori en te Mé dio e Áfri- 
ca.

O Ban co ain da tem co la bo ra ção, en tre ou tras ins ti tui- 
ções, com o Ban co Mun di al, o Ban co Asiá ti co de De sen- 
vol vi men to, o Ban co In te ra me ri ca no de De sen vol vi- 
men to, o Ban co Eu ro peu de De sen vol vi men to e o No vo
Ban co de De sen vol vi men to. A ade são ao BAII es tá aber- 
ta pa ra mem bros do Ban co Mun di al ou do Ban co Asiá ti- 
co de De sen vol vi men to.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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Este primeiro contato é apenas para reafirmar o compromisso que o Exército tem de
colaborar com as eleições dentro de suas responsabilidades

Diá lo go

TRE

Exército se planeja
para eleições 2020

O
24 Ba ta lhão de In fan ta ria de 
Sel va é uma das ins ti tui ções 
que tam bém apoi am a Jus ti- 
ça Elei to ral ma ra nhen se 

nos anos em que são re a li za das elei- 
ções, atu an do em lo cais con si de ra dos 
de con fli to ou de ris co e que pre ci sam 
de in ter ven ção mi li tar pa ra as se gu rar 
a tran qui li da de du ran te o pro ces so de 
vo ta ção.

Pa ra co me çar as tra ta ti vas acer ca 
das elei ções 2020, nes ta sex ta, 17 de 
ju lho, o de sem bar ga dor Tyrone Sil va, 
pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal Elei- 
to ral do Ma ra nhão, re ce beu o co man- 
dan te do 24º BIS, te nen te co ro nel 
Sou sa Fi lho, que es ta va acom pa nha- 
do do che fe de ope ra ções, o ca pi tão 
Fa gun des, que es te ano es tá res pon sá- 
vel pe lo pla ne ja men to da atu a ção do 
Exér ci to no plei to.

“Es ta foi só uma con ver sa de apre- 
sen ta ção, uma vi si ta ins ti tu ci o nal, pa- 
ra ini ci ar mos as con ver sas acer ca do 
apoio que o Exér ci to nos dá em ano 
elei to ral, após au to ri za do pe lo Tri bu- 
nal Su pe ri or Elei to ral, com ba se em 
pe di do de fe ri do pre vi a men te pe la 
nos sa Cor te”, ex pli cou o de sem bar ga- 
dor Tyrone Sil va.

Pa ra o co man dan te, es te pri mei ro 
con ta to é ape nas pa ra re a fir mar o 
com pro mis so que o Exér ci to tem de 
co la bo rar com as elei ções, den tro de 
su as res pon sa bi li da des.

Do TRE-MA, par ti ci pa ram da vi si ta 
o di re tor-ge ral Gus ta vo Vi las Bo as, o 
te nen te co ro nel Alysson Di niz (che fe 
de se gu ran ça ins ti tu ci o nal), a as ses- 
so ra Clé di na Lo ba to e o as ses sor Mar- 
ce li no Cha ves.

Co mo fun ci o na a atu a ção do Exér ci to

DIRIGENTES DO TRE SE REÚNEM COM OS REPRESENTANTES DO EXÉRCITO

Pri mei ra men te, a Cor re ge do ria Re- 
gi o nal Elei to ral en via ofí cio aos 105 
juí zes elei to rais so li ci tan do in for ma- 
ções acer ca da se gu ran ça em su as res- 
pec ti vas zo nas. No ca so da ci da de em 
que há ne ces si da de de re for ço, os ma- 
gis tra dos ex pli cam e jus ti fi cam os 
mo ti vos, que são ana li sa dos pe lo cor- 
re ge dor e le va dos pa ra jul ga men to do 
co le gi a do.

Uma vez de fe ri do pe la Cor te do 
TRE, o pe di do de for ça fe de ral se gue 
pa ra jul ga men to do TSE, que tem o 

po der de de fe rir ou não. Se de fe ri do, o 
Exér ci to é aci o na do pa ra se guir, pou- 
co di as an tes das elei ções, até a ci da de 
pa ra on de foi de sig na do.

Em 2016, o TSE au to ri zou en vio de 
for ça fe de ral pa ra 52 mu ni cí pi os do 
Ma ra nhão e em 2018 fo ram 72. Pa ra 
2020, o nú me ro de pe di dos que se rá 
fei to ao TSE ain da não es tá de fi ni do. O 
cer to é que tan to o Exér ci to as sim co- 
mo as po lí ci as mi li tar, ci vil, fe de ral e 
ro do viá ria fe de ral au xi li am a JE nes te 
tra ba lho.

REUNIÃO

Othelino reforça harmonia entre o Legislativo e o MP

O DEPUTADO OTHELINO NETO (PCDOB) EM VISITA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EDUARDO NICOLAU, NA ÚLTIMA SEXTA

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), re for çou o re la ci o- 
na men to har mo ni o so e in de pen den- 
te que há en tre o Par la men to Es ta du al
e o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão,
em vi si ta ao pro cu ra dor-ge ral de Jus- 
ti ça, Edu ar do Ni co lau.

O de pu ta do Ro ber to Cos ta (MDB),
o pro cu ra dor-ge ral da Ale ma, ad vo ga- 
do Tar cí sio Araú jo, e mem bros da no- 
va di re to ria do MP MA, em pos sa da no
mês de ju nho, tam bém par ti ci pa ram
do en con tro.

Além de dis cu tir par ce ri as fu tu ras
com a ins ti tui ção, o che fe do Le gis la ti- 
vo Es ta du al en tre gou uma có pia da
Cons ti tui ção Es ta du al Ano ta da ao
pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça e de se jou,
mais uma vez, êxi to na con du ção da
ins ti tui ção, cu ja prin ci pal mis são é
de fen der os in te res ses da so ci e da de.

“Além dis so, bus ca mos re for çar es- 
sa re la ção de har mo nia não só en tre

os po de res, mas tam bém com os ór- 
gãos e ins ti tui ções co mo o MP. Com
es sa re la ção res pei to sa e, cla ro, in de- 
pen den te, a so ci e da de é quem ga- 
nha”, afir mou Othe li no.

Edu ar do Ni co lau pon tu ou o en tro- 
sa men to que o MP MA tem não só
com o Po der Le gis la ti vo, mas, tam- 
bém, com o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio,
sem pre tra ba lhan do em prol do po vo
do Ma ra nhão. “Eu, do Mi nis té rio Pú- 
bli co, sou o mai or de fen sor da que les
com mai or es ta do de ne ces si da de. Es- 
tou com es sa ba ta lha diá ria e não es- 
tou só. Te nho cer te za que te nho ao
meu la do os de pu ta dos es ta du ais e fe- 
de rais, o Go ver no do Es ta do e o Tri bu- 
nal de Jus ti ça. Jun tos, de bra ços da- 
dos, va mos me lho rar a si tu a ção da
po pu la ção ca ren te do Ma ra nhão”,
dis se.

O de pu ta do Ro ber to Cos ta des ta- 

cou a im por tân cia da atu a ção do Mi- 
nis té rio Pú bli co nos mu ni cí pi os ma- 
ra nhen ses, prin ci pal men te nes te mo- 
men to de en fren ta men to à pan de mia
da Co vid-19, ori en tan do os ges to res
mu ni ci pais e dis cu tin do pro pos tas
pa ra a ga ran tia do cum pri men to de
de ter mi na ções le gais. “O Po der Le gis-
la ti vo sem pre ca mi nhou de mãos da- 
das com o Mi nis té rio Pú bli co, res pei- 
tan do, cla ro, a in de pen dên cia das ins-
ti tui ções, mas sa ben do que o diá lo go
é ne ces sá rio pa ra a cons tru ção de
pro pos tas que ve nham a be ne fi ci ar a
po pu la ção”, as si na lou.

“Não há dú vi das de que o Mi nis té- 
rio Pú bli co é um par cei ro nas con-
quis tas em prol da so ci e da de, e o pre- 
si den te Othe li no, com es sa vi si ta,
tam bém co lo cou a Pro cu ra do ria da
As sem bleia à dis po si ção da ins ti tui- 
ção pa ra qual quer co mu ni ca ção ne- 
ces sá ria”, com ple tou Tar cí sio Araú jo.

1

2

3

É guer ra (1)

É guer ra (2)

Fu são tri bu tá ria

“É feio, mas não é tão cru el!”

A fi la an da

Do a ção de Trump

Bai xo con tá gio

Mor reu na praia
De pois de acir ra das e in sis ten tes ne go ci a ções no Con gres so, a

MP 927 foi en ga ve ta da na quin ta-fei ra, por fal ta de acor do. Nes te
do min go, a Me di da Pro vi só ria que tra zia em seu bo jo uma mi nir- 
re for ma tra ba lhis ta dis far ça da per de a va li da de. O go ver no re co- 
nhe ceu que so freu uma der ro ta no par la men to. O se na dor We ver- 
ton Ro cha (PDT) dis se que foi uma vi tó ria dos tra ba lha do res, que
per de ri am mais di rei tos. A se na do ra Eli zi a ne Ga ma, lí der do par ti- 
do Ci da da nia foi na mes ma li nha de seu co le ga pe de tis ta. Já lí der
do go ver no Fer nan do Be zer ra ape nas re co nhe ceu as di fi cul da des
de apro var o tex to.  A MP927 pro du ziu um con fron to en tre em pre- 
sá ri os, se to res so ci ais e es pe ci a lis tas do cam po do di rei to do tra- 
ba lho. Além do mais, acar re tou for tes de sen ten di men tos tam bém
en tre par la men ta res e por is so seu per cur so ter mi nou na ses são
de quin ta-fei ra do Se na do Fe de ral, on de ha via es pa lha do faís cas
em vá ri as di re ções. A es sên cia da MP são me di das tra ba lhis tas du- 
ran te o es ta do de ca la mi da de pú bli ca no país. Per mi tia uma sé rie
de mu dan ças na le gis la ção tra ba lhis ta que atin gi am, em cheio, os
em pre ga dos.

Da va di rei to ao te le tra ba lho, per mi tia an te ci pa ção de fé ri as in- 
di vi du ais e fe ri a dos, con ces são de fé ri as co le ti vas, sus pen são de
exi gên ci as ad mi nis tra ti vas em se gu ran ça e saú de no tra ba lho, e
for ma ção de ban co de ho ras pa ra com pen sa ção em até 18 me ses.
O tex to ori gi nal tam bém es ti pu la va o adi a men to do re co lhi men to
do FGTS de tra ba lha do res re fe ren te aos me ses de mar ço a maio
des te ano, que po de ri am ser pa gos em até seis par ce las a par tir
des te mês de ju lho. O tex to vi rou uma col cha de re ta lhos, com
uma en xur ra da de 1.085 emen das.

O go ver no Bol so na ro ar gu men tou que a MP se ria ne ces sá ria
pa ra ga ran tir os em pre gos du ran te a pan de mia, num mo men to
de pro fun da de sa ce le ra ção econô mi ca. Po rém, o dis cur so não
con ven ceu até boa par te de sua ba se ali a da no Con gres so. Além
de opo si to res do PT e da Re de, se na do res de si glas co mo PR, PSL,
PP, DEM, MDB, Pros e Po de mos pe di ram a re ti ra da da MP, de pau- 
ta. Foi, afi nal, uma re a ção em ca deia num ano elei to ral em que os
par ti dos que rem ti rar boa par te das di fi cul da des po lí ti cas na pan- 
de mia, nas ur nas de 15 de no vem bro.

Em guer ra com a PGR, pro cu ra do res da La va Ja to acre di tam
que o ór gão co man da do por Au gus to Aras, age pa ra man char a
ope ra ção e de pau pe rar o po der com pe ti ti vo do ex-juiz, Sér gio
Mo ro, em uma even tu al can di da tu ra pre si den ci al em 2022.

De acor do com pro mo to res de Cu ri ti ba, o ór gão es ta ria re to- 
man do ne go ci a ções com o ope ra dor fi nan cei ro Ro dri go Ta cla Du- 
ran pa ra des gas tar Sér gio Mo ro. Em 2018, a PGR ar qui vou as in- 
ves ti ga ções so bre Du ran, ar gu men tan do fal ta de pro vas.

Pau lo Gue des (Eco no mia) vai en ca mi nhar ao Con gres so, na
pró xi ma ter ça-fei ra, um pe da ço da re for ma tri bu tá ria em mon ta- 
gem no Mi nis té rio da Eco no mia, que pre vê a jun ção de PIS e Co- 
fins num Im pos to so bre Va lor Agre ga do (IVA).

 

Do mi nis tro Pau lo Gue des so bre o res sus ci ta men to da ve lha
CPMF en cai xo ta da em no va em ba la gem, co mo im pos to das ope ra- 
ções vir tu ais, cu ja alí quo ta va ria de 0,2% a 0,45. O tex to de ve che- 
gar ao Con gres so na pró xi ma ter ça-fei ra.

Nes se mo men to de for tes ar ti cu la ções, o PSL, que tem
uma mon ta nha de di nhei ro dos Fun dos Par ti dá rio e de
Cam pa nha, vi rou a noi va pre fe ri da em São Luís. O de- 

pu ta do Du ar te Jú ni or, pré-can di da to em São Luís en- 
trou na fi la das pre fe rên ci as de ali an ça.

Mas co mo nes sa tem po ra da de ar ru ma ção, os di re tó ri- 
os mu ni ci pais pou co de ci dem so bre ali an ças ma jo ri- 
tá ri as nas ca pi tais, a cú pu la do PSL te ria da do pre fe- 

rên cia ao DEM, do de pu ta do Ne to Evan ge lis ta. Se der
cer to, Evan ge lis ta vai mis tu rar PC doB com PSL e ou tros.

O se na dor Ro ber to Ro cha, cor re ge dor do Se na do, es tá
que bran do lan ça pa ra apro var o mais ce do pos sí vel a
re for ma tri bu tá ria, cu ja co mis são mis ta que de ba te o

as sun to, ele pre si den te. Apoia in te gral men te o tex to
de se ja do pe lo mi nis tro Pau lo Gue des.

Até ago ra pe lo me nos uma dú zia de de pu ta dos es ta du ais po- 
de rá dis pu tar as elei ções de pre fei tos na ca pi tal ma ra nhen se e
mu ni cí pi os do in te ri or. A fi la po de até au men tar, as sim co mo
ocor re nor mal men te, di mi nuir, con for me a ten dên cia do elei to ra- 
do.

O go ver no Flá vio Di no de ci diu ins ta lar em Ba ca bal, o hos pi tal
de cam pa nha do a do pe lo go ver no ame ri ca no em ra zão da ex plo- 
são de ca sos de co vid-19, bei ran do os três mil, e a po si ção ge o grá- 
fi ca do mu ni cí pio na re gião do Me a rim. O se cre tá rio de In dús tria e
Co mér cio, Sim plí cio Araú jo foi quem re ce beu a co mu ni ca ção do
Côn sul Ge ral dos EUA.

Os mu ni cí pi os La goa do Ma to, com um ca so; Ama pá do Ma ra- 
nhão, com dois; e Sam baí ba, com cin co, são os me nos con ta mi- 
na dos de co vid-19 no Ma ra nhão. Fe liz men te, em ne nhum dos
três ocor reu óbi to, em bo ra a li nha de le ta li da de con ti nue as cen- 
den te no Es ta do.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Flamengo anuncia saída do técnico Jorge Jesus
Jorge Jesus deixa o Flamengo com 
mais títulos do que derrotas e volta 
para Portugal. Treinador teve passagem 
histórica pelo time carioca, com seis taças 
conquistadas, entre elas a do Brasileirão e 
Libertadores, e apenas quatro derrotas

O 
Flamengo anunciou no final da tarde desta 
sexta-feira (17) que o português Jorge Jesus já 
não é mais o técnico da sua equipe de futebol 
profissional.

Em uma nota oficial na qual exalta o trabalho do téc-
nico, o Rubro-Negro não fala nada sobre o possível des-
tino do Mister, que, segundo jornais portugueses, estaria 
perto de acertar com o Benfica, de Portugal.

Jorge Jesus teve uma passagem vitoriosa, de 13 me-
ses, no comando do Flamengo, conquistando em 2019 
a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já em 
2020 ele garantiu os títulos da Supercopa do Brasil, da 
Recopa Sul-Americana, da Taça Guanabara e do Cam-
peonato Carioca.

“Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-
negros que formam a Maior Torcida do Mundo, o nosso 
maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica 
por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem 
mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco”, diz 
a nota do time da Gávea.

Flamengo busca novo 
técnico estrangeiro 

O comando de futebol do Flamengo já analisa nomes e 
busca o perfil ideal para o comando do time. Ao menos 
uma decisão já se encaminha de ser tomada: o novo 
treinador não será brasileiro. A busca, no momento, 
é por nomes estrangeiros.  Entre ideias da diretoria e 
sugestões de empresários próximos, o Flamengo avalia 
cenários. O primeiro nome a surgir, antes mesmo do 
encaminhamento da saída de Jesus, foi o do também 
português Marco Silva, com passagens recentes pelo 
futebol inglês - Watford e Everton. A ideia divide a dire-
toria, que não enxerga uma ideia de jogo tão próxima ao 

que o “Mister” implementou no Rubro-negro.
Outro nome debatido sempre no Ninho do Urubu é o 

de Miguel Ángel Ramírez, atualmente no Independiente 
Del Valle, do Equador, e campeão da última Copa Sul-
Americana. O profissional já chamava a atenção pelo 
trabalho durante o torneio conquistado em 2019 e pas-
sou a ser mais observado pelos rubro-negros na épo-
ca do confronto valendo a taça da Recopa, em fevereiro 
deste ano.

Outras possibilidades já circularam pelos corredores 
do Ninho do Urubu, como Marcelo Gallardo, do River Pla-
te, e Jorge Sampaoli, do Atlético-MG. No entanto, ainda 
não há qualquer sondagem ou negociação aberta com 
os treinadores citados.

A ordem de agilidade, no entanto, será mantida. Tão 
logo Jesus se desligue oficialmente. O Flamengo quer dar o 
máximo de tempo possível ao novo treinador antes da es-
treia no Campeonato Brasileiro, marcada para 9 de agosto.

No momento da confirmação oficial da saída de 
Jorge Jesus, o comando técnico do Flamengo será de 

Mauricio Souza, responsável pelo time sub-20 e que 
dirigiu a equipe nas primeiras partidas do Campeo-
nato Carioca. O preparador físico Betinho, que não 
fazia parte da tropa portuguesa do Mister, comanda-
ria as atividades físicas.

Pelo planejamento inicial, o elenco volta a trabalhar 
na próxima terça-feira (21), após folga pela conquista do 
Campeonato Carioca.

GERAL

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO

MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00001 065 0000446 45

O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da Conceição 

Campos Chaves, faz saber a quem interessar que RAFAEL JOSÉ 
TEIXEIRA DE SIQUEIRA e LAÍS LOBATO SANTOS. Ele brasileiro, , 

solteiro, engenhreiro civil, filho de José Rogerio Franco Siqueira e 

Lenora Teixeira de Siqueira. Ela, brasileira, solteira, engenheira 

mecânica, filha de Luis Augusto Linhares Santos e Ana Bernadete 

Lobato Santos. Requerem habilitação para casamento, quem tiver 

conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva 

(Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil) poderá apresentá-lo por 

escrito perante este Cartório.

São Luís, 17 de julho de 2020
Mariana Cunha Lemos
Escrevente Autorizada.

Cartorio 5º zona 

CCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO

MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00003 060 0000041 73

O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da Conceição 

Campos Chaves, faz saber a quem interessar que VLADIMIR 

GREGOR ILITCH NEIMAN e SUZANA 

MONTEIRO DA SILVA. Ele brasileiro, divorciado, 

administrador, filho de Ilitch Neiman e Adalmar Neiman. Ela, 

brasileira, solteira, designer de moda, filha de Francisco Umbelino 

da Silva e Maria Fatima Monteiro da Silva , requerem habilitação 

para casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento 

e/ou causa suspensiva (Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil) poderá 

apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, 16 de julho de 2020
Ivonete dos Santos Baldez 

Escrevente Autorizada.
Cartorio 5º zona 
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A importância dos dados 
na experiência do Cliente

 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Mesmo com reabertura do comércio, estabelecimentos 
adiam retorno e mudam forma de fazer negócios

 Você já deve ter ouvido aquela máxima “o que não pode ser medido, 
não pode ser gerenciado”, pois é, ela se aplica também ao processo de re-
lacionamento e fidelização de clientes em negócios.

Para você saber se está indo bem, é fundamental acompanhar, moni-
torar e medir as suas ações e indicadores de clientes.

Ai, você deve ficar pensando: mas, como?

Eu explico! Primeiro, algumas perguntas são fundamentais:

· Quantos clientes passam por dia no seu negócio?

· Qual o ticket médio de compra?

· Qual a taxa de retorno?

· Qual a taxa de indicação?

· Qual o nível de percepção da marca?

· Qual o custo de aquisição de cada cliente novo?

Esses são questionamentos essenciais para que um pequeno e médio 
negócio possa trabalhar de forma correta o seu processo de fidelização 

de clientes.
De acordo com Hellmann (2014), são considerados leais aqueles clientes 

que compram sua marca repetidamente, isto é, as pessoas que compram 
a sua marca na maioria das vezes em que necessitam de um produto. O 
grande desafio de tratar a lealdade do cliente como um objetivo a ser per-
seguido é entender que lealdade é uma via de mão dupla: o cliente precisa 
perceber que a empresa é leal quanto à satisfação de suas necessidades.

E como fazer isso de forma prática? Vou te deixar 4 dicas que você pode 
começar hoje!

1. Registre todos os clientes que entram na sua loja ou fazem contato 
com você (pode ser um sistema ou planilha de Excel)

2. Registre nome, telefone, data de aniversário, endereço, última compra. 
Dessa forma, é possível realizar ações de relacionamento e enamoramento.

3. Faça pesquisa de satisfação. Entenda a experiência do seu cliente 
com o atendimento, ambiente e produto.

4. Realize constantemente ações de relacionamento em datas come-
morativas, dia do aniversário, pós-vendas. Isso ajuda na aproximação e 
lembrança.

Essas são ações fáceis de serem implantadas e que fará diferença em 
sua rotina e resultados de negócio.

FERNANDO COELHO 

PUBLICITÁRIO, PROFESSOR UNIVER-
SITÁRIO E ESCRITOR. CONSULTOR 
PALESTRANTE EM EXPERIÊNCIA 
DO CLIENTE. MESTRE EM CIÊNCIAS 
DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR COM PESQUISA NA ÁREA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO; MBA EM MARKETING; 
ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO 
ESTRATÉGICA E ESPECIALISTA EM 
GESTÃO E DOCÊNCIA DO ENSINO 
SUPERIOR. HTTPS://WWW.FERNAN-
DOCOELHOCONSULTORIA.COM/

PALOMA PINHEIRO

Incertezas em relação à pandemia, 
adaptação às novas regras 
sanitárias e novos modelos de 
negócio são os principais fatores 
que adiaram alguns retornos

A
pós um mês desde o início da reabertura do co-
mércio, alguns estabelecimentos de São Luís con-
tinuam fechados. São casos onde o proprietário 
decidiu esperar um pouco mais, ainda está adap-

tando o negócio às novas regras sanitárias ou repensou 
completamente a forma de oferecer um produto ou serviço.

No Maranhão, a reabertura ocorreu de forma gradual, 
de acordo com o decreto nº 35.831 do Governo do Esta-
do. As empresas familiares foram as pioneiras, abrindo as 
portas no dia 25 de maio.

A partir do dia 1º de junho, o decreto liberou, de for-
ma gradual, a abertura para uma série de setores comer-
ciais, que começaram a funcionar também em horários 
alternados.

Mas, o que motiva alguns empresários a continuarem 
de portas fechadas, mesmo após a reabertura do comércio?

O salão Cachearte é um dos estabelecimentos que não 
abriu as portas, mesmo após a reabertura do comércio. 
Foto: Divulgação

Segundo relatos de alguns proprietários, o medo em 
relação à pandemia de Covid-19 ainda é um dos princi-
pais fatores na hora de adiar a abertura do negócio, o que 
aponta uma maior necessidade na hora de fazer adapta-
ções neste cenário. É o caso da empresária Josy Dominici, 
proprietária de um salão de beleza da capital:

Desde o primeiro caso na cidade, tenho buscado 
acompanhar os relatórios fornecidos pela Secretária 
Estadual de Saúde. Quando os comércios reabriram 
em junho, continuei acompanhando os relatórios 
diariamente e vi que felizmente tivemos a diminui-
ção da ocupação de leitos, mas ainda um grande nú-
mero de casos – o que ainda me preocupava muito 
e me fez concluir que ainda não era o momento. Em 
julho, percebi uma diminuição ainda maior da ocu-
pação de leitos, mesmo com a circulação das pesso-
as tendo praticamente voltado ao normal. Vi que os 
números de casos confirmados foram oscilando, de-
pois diminuindo e agora estão mais “estáveis”. E talvez 
tenha chegado o momento de voltarmos a atender, 
com mais segurança.

As incertezas em relação às consequências da pan-
demia também afetaram diretamente outros setores, 
como o de vestuário. De acordo com a portaria nº 
0398, os provadores se mantêm fechados durante a 
pandemia, caso não haja como higienizar as roupas 
de imediato.

A medida foi um dos fatores que motivou as pro-
prietárias Simone Lopes e Larissa Leal a repensarem 
totalmente o modelo de negócio. Para Simone, a loja 
física é um lugar para os clientes experimentarem as 
roupas antes de realizarem a compra. Por isso, o novo 
cenário abre um maior espaço para vendas online.

Com a pandemia, a loja de vestuário Salsa repensou totalmente 
seu modelo de negócio, migrando do espaço físico para o virtual. 

Empreender com 
responsabilidade social:
 novas propostas

Com a nova realidade, proprietários repensam seus mo-
delos de negócios, em busca de um empreendedorismo com 
responsabilidade social, que ainda assim possa trazer lucros.

Simone Lopes e Larissa Leal decidiram repensar o ne-
gócio e deixá-lo totalmente virtual. Já nos dois primeiros 
meses com vendas online, elas conseguiram um resultado 
lucrativo, com menos gastos que teriam na loja física. Se-
gundo Simone, esse novo modelo é possível porque o clien-
te também possui uma nova postura e os produtos acabam 
chegando a novos públicos.

No caso da empresária Josy Dominici, estão sendo pen-
sados desde um novo espaço para o salão, que permita o 
atendimento individualizado, até avaliações virtuais, com 
vendas de produtos online. Segundo ela, novos negócios 
estão nascendo, a partir de novas propostas:

Com essa nova proposta, uma outra empresa está sur-
gindo, com foco em promover a saúde capilar, visto que 
muitas pessoas têm tido muita queda de cabelo em razão 
da angústia e ansiedade do momento, disse.

O salão Cachearte é um dos estabelecimentos que não abriu as portas, mesmo após a reabertura do comércio
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Na quarta etapa da Mobilização Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a população
alvo nesta faixa etária totaliza mais de 90 milhões de pessoas

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Baixa adesão  à vacina
contra  sarampo 

C
om ape nas 4,2 % do pú bli co-
al vo va ci na do, o Mi nis té rio 
da Saú de am pli ou a va ci na- 
ção con tra o sa ram po, da po- 

pu la ção de 20 a 49 anos, pa ra até 31 de 
agos to, em to do o país. Des de o iní cio 
da cam pa nha, em 16 de mar ço, até o 
dia 15 de ju lho, se gun do da dos das se- 
cre ta ri as es ta du ais de saú de, re gis tra- 
dos no Sis te ma de In for ma ção do Pro- 
gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções, fo- 
ram va ci na das 3,7 mi lhões de pes so as 
nes sa fai xa-etá ria.

Nes ta quar ta eta pa da Mo bi li za ção 
Na ci o nal de Va ci na ção con tra o Sa- 
ram po, a po pu la ção al vo nes ta fai xa 
etá ria to ta li za mais de 90 mi lhões de 
pes so as. Se a pes soa não to mou ne- 
nhu ma do se da va ci na, per deu o car- 
tão ou não se lem bra, de ve re ce ber 
ape nas uma do se da va ci na. Em ca so 
de dú vi da, a ori en ta ção é pro cu rar a 
uni da de bá si ca de saú de mais pró xi- 
ma le van do o car tão de va ci na ção e 
um do cu men to. Lá a si tu a ção va ci nal 
se rá ava li a da e atu a li za da con for me 
re co men da ções do ca len dá rio bá si co 
de va ci na ção.

Pa ra vi a bi li zar a es tra té gia de va ci- 
na ção, fo ram en vi a das 4,3 mi lhões de 
do ses ex tra da va ci na, além do quan ti- 
ta ti vo pa ra o aten di men to de ro ti na. 
Tam bém es tá em an da men to a aqui- 
si ção emer gen ci al de 29 mi lhões de 
se rin gas e agu lhas pa ra apoi ar os es ta- 
dos no an da men to da ope ra ci o na li za- 
ção da va ci na ção.

Se a pes soa não to mou ne nhu ma 
do se da va ci na, per deu o car tão ou 
não se lem bra, de ve re ce ber ape nas 
uma do se da va ci na.

Va ci na ção x pan de mia

Nú me ros

Sin to mas

Ges tan tes

VACINA CONTRA O SARAMPO NÃO TEVE A ADESÃO ESPERADA PELO MINISTÉRIO

O Mi nis té rio da Saú de tem aler ta do 
a po pu la ção quan to à im por tân cia da 
va ci na ção con tra o sa ram po, mes mo 
com a pan de mia da co vid-19. O sa- 
ram po é uma do en ça gra ve e de al ta 
trans mis si bi li da de. Uma pes soa in- 
fec ta da po de trans mi tir pa ra até ou- 
tras 18 pes so as. A dis se mi na ção do ví- 
rus ocor re por via aé rea ao tos sir, es- 
pir rar, fa lar ou res pi rar. Nes te ca so, 
não é ne ces sá rio o con ta to di re to por- 
que o ví rus po de se dis se mi nar pe lo ar 
a me tros de dis tân cia da pes soa in fec- 
ta da.

De acor do com o úl ti mo Bo le tim 
Epi de mi o ló gi co do Mi nis té rio da Saú- 
de de 2020, até 27 de ju nho, fo ram 
con fir ma dos 5.642 ca sos de sa ram po 
em 21 es ta dos. O Pa rá foi o es ta do que 
mais te ve re gis tros, fo ram 3.237 
(57,4%), se gui do do Rio de Ja nei ro 
com 1.192 ca sos ( 21,1%), São Pau lo 
com 688 ca sos (12,2%); Pa ra ná 248 ca- 
sos (4,4%) e San ta Ca ta ri na que re gis- 
trou 111 ca sos ( 2%).

O Bra sil per ma ne ce com sur to de 

sa ram po nas cin co re giões, com 11 es-
ta dos com cir cu la ção ati va do ví rus. 
No mo men to, o país re gis tra cin co 
óbi tos pe la do en ça, sen do três no Pa- 
rá, um no Rio de Ja nei ro e um em São 
Pau lo.

Pes so as aco me ti das pe la do en ça 
apre sen tam fe bre, man chas aver me- 
lha das pe lo cor po, tos se, co ri za, con-
jun ti vi te (olhos ver me lhos e la cri me- 
jan tes), fo to fo bia (sen si bi li da de à luz) 
e pe que nas man chas bran cas den tro 
da bo ca.

A va ci na é con train di ca da du ran te 
a ges ta ção pois são pro du zi das com o 
ví rus do sa ram po vi vo, ape sar de ate- 
nu a do, e a ges ta ção ten de a di mi nuir a 
imu ni da de da mu lher. O Mi nis té rio 
da Saú de por meio do Pro gra ma Na ci- 
o nal de Imu ni za ções re co men da que 
mu lhe res em ida de fér til de vem evi tar 
gra vi dez até um mês após a va ci na- 
ção.

TRABALHO

Protótipo de robô pode
ajudar em laboratórios

ROBÔ CIENTISTA INGLÊS É UM PROTÓTIPO A SER TESTADO

Nes ses tem pos de pan de mia, quan do ci en tis tas,
exau ri dos, pra ti ca men te mo ram em seus la bo ra tó ri os
ten tan do en con trar mei os de lu tar con tra a co vid-19,
um pes qui sa dor ca paz de tra ba lhar qua se 24 ho ras, se te
di as por se ma na, sem ao me nos bo ce jar, não se ria uma
má ideia. Pois já exis te um pro tó ti po des ses, de sen vol vi- 
do pe la Uni ver si da de de Li ver po ol. Em ar ti go pu bli ca do
na re vis ta Na tu re, os cri a do res da má qui na des cre vem
co mo ela po de exe cu tar ta re fas in ces san te men te e re a li- 
zar ex pe ri men tos sem o au xí lio de um “co le ga” hu ma no.

O ci en tis ta robô, o pri mei ro do ti po, to ma as pró pri as
de ci sões so bre quais ex pe ri men tos de quí mi ca exe cu tar
e já des co briu um no vo ca ta li sa dor. Ele tem uma es tru- 
tu ra hu ma noi de e tra ba lha em um la bo ra tó rio pa drão,
usan do ins tru men tos co mo um pes qui sa dor hu ma no.
No en tan to, ao con trá rio de uma mu lher ou de um ho- 
mem, es sa má qui na de 400kg tem uma pa ci ên cia in fi ni- 
ta, po de pen sar em 10 di men sões e fun ci o na 21,5 ho ras
por dia, fa zen do uma pau sa ape nas pa ra re car re gar a
ba te ria.

Es sa tec no lo gia, que foi ca pa da mais re cen te edi ção
da Na tu re, po de re sol ver pro ble mas de es ca la e com ple- 
xi da de que es tão atu al men te além do nos so al can ce. Por
exem plo, robôs autô no mos são ca pa zes de en con trar
ma te ri ais pa ra a pro du ção de ener gia lim pa ou no vas
for mu la ções de me di ca men tos pes qui san do vas tos es- 
pa ços quí mi cos inex plo ra dos.

Os robôs já fo ram usa dos em pes qui sas quí mi cas,
mas, ge ral men te, fa zem par te de um ex pe ri men to es pe- 
cí fi co. Es sa má qui na de 1,75m de al tu ra é mó vel e po de
cir cu lar pe lo la bo ra tó rio, re a li zan do uma am pla ga ma
de ta re fas di fe ren tes. Ela é ca paz de tra ba lhar com equi- 
pa men tos pro je ta dos pa ra ope ra ção hu ma na de vi do às
di men sões e ao al can ce fí si co se me lhan tes aos de uma
pes soa. Usa uma com bi na ção de es ca ne a men to a la ser
com fe ed back por to que pa ra po si ci o na men to, em vez
de um sis te ma de vi são.

O que é a do en ça reu má ti ca?

CORONAVÍRUS

Doenças reumáticas exigem cuidados
De acor do com o Mi nis té rio da Saú de,

cer ca de 15 mi lhões de pes so as so frem de
al gum ti po de do en ça reu má ti ca, no Bra sil.
Além dis so, se gun do da dos di vul ga dos pe la
Pre vi dên cia So ci al, a en fer mi da de é a cau sa
de 7,5% dos afas ta men tos e, apro xi ma da- 
men te, 6,2% das apo sen ta do ri as.

Em de cor rên cia da do en ça, pa ci en tes
reu má ti cos ten dem a de sen vol ver qua dros
clí ni cos mais gra ves de CO VID-19. Is so
por que, con for me di vul ga do pe la So ci e da- 
de Bra si lei ra de Reu ma to lo gia (SBR), pes- 
so as com do en ças reu má ti cas e em uso de
imu nos su pres so res ou imu no bi o ló gi cos
po dem ter ris co au men ta do de con trair in- 
fec ções. E, con se quen te men te, de de sen- 
vol vê-las de for ma mais gra ve.

“Na vi gên cia de sin to mas su ges ti vos de
con ta mi na ção pe lo Sars-Cov-2, de ve rão
bus car as sis tên cia mé di ca. Re co men da-se
pri mei ra men te evi tar ex po si ção e man ter
os cui da dos di vul ga dos pe lo Mi nis té rio da
Saú de”, in for ma a en ti da de.

Por is so, Edu ar do Jo sé do Ro sá rio e Sou- 
za, dou tor em reu ma to lo gia e co or de na dor
do ser vi ço de reu ma to lo gia da San ta Ca sa
de Be lo Ho ri zon te, pon tua que, du ran te a
pan de mia, os tra ta men tos de vem ser man- 
ti dos, bem co mo o con ta to re gu lar com os
mé di cos, se ja de for ma pre sen ci al e/ou por
meio da te le me di ci na, a fim de con tro lar a
do en ça.

“É pre ci so se pre ve nir, cum prin do com o
dis tan ci a men to, fa zen do uso de más ca ras
e es ta be le cen do a hi gi e ne das mãos, ha ja
vis ta que al gu mas do en ças reu má ti cas e
seus tra ta men tos com pro me tem o sis te ma
de de fe sa do or ga nis mo. É es sen ci al, tam- 
bém, ter cui da do com a saú de men tal, re- 
sul ta do pos sí vel do iso la men to”, diz.

A do en ça reu má ti ca, con for me elu ci da- 
do por Sou za, afe ta, ca rac te ris ti ca men te,
as es tru tu ras do apa re lho lo co mo tor, co mo
ar ti cu la ções, ten dões, os sos e mús cu los.

Exis tem cer ca de 200 ti pos di fe ren tes da

do en ça, al gu mas são co muns na po pu la- 
ção, por exem plo, a go ta, a os te o ar tri te ou
co mo é mais co nhe ci da, ar tro se, e a ar tri te
reu ma toi de.

Ou tras são mais ra ras, co mo a es cle ro se
sis tê mi ca ou es cle ro der mia, a sín dro me de
Sjögren, o lú pus eri te ma to so sis tê mi co e as
vas cu li tes sis tê mi cas.

O reu ma to lo gis ta des ta ca que al guns
sin to mas po dem ser co muns a to dos os ti- 
pos da do en ça, co mo do res nas ar ti cu la- 
ções com ou sem si nais de in fla ma ção e li- 
mi ta ção do mo vi men to.

Sou za ex pli ca, ain da, que quan do há en- 
vol vi men to sis tê mi co, ou se ja, de ór gãos
in ter nos, co mo ocor re co mu men te nas
ma ni fes ta ções mais ra ras da do en ça, o pro- 
ces so in fla ma tó rio po de aco me ter os pul- 
mões, o co ra ção, os rins, o cé re bro e os
olhos.

No en tan to, o co or de na dor do ser vi ço de
reu ma to lo gia da San ta Ca sa de Be lo Ho ri- 
zon te afir ma que ca da en fer mi da de reu- 
má ti ca tem su as pró pri as ca rac te rís ti cas.

Sen do as sim, se gun do Sou za, al gu mas
afe tam de for ma mais gra ve as ar ti cu la- 
ções, co mo é o ca so da ar ti te reu ma toi de,
ou tras os mús cu los, co mo as mi o pa ti as in- 
fla ma tó ri as, e ou tras, co mo a os te o po ro se,
os os sos.

“De uma for ma ge ral, os in di ví du os nas- 
cem com uma pre dis po si ção ge né ti ca pa ra
as di fe ren tes do en ças reu má ti cas, e a in te-
ra ção com fa to res am bi en tais co nhe ci dos
co mo in fec ções, ta ba gis mo e es tres se emo- 
ci o nal po dem de sen ca de ar o iní cio dos
sin to mas.”

Os gru pos de ris co as so ci a dos ao de sen- 
vol vi men to da pa to lo gia va ri am de acor do
com o ti po da do en ça reu má ti ca. “Mu lhe- 
res são mais aco me ti das pe las en fer mi da- 
des au toi mu nes, co mo a ar tri te reu ma toi- 
de e o lú pus eri te ma to sos sis tê mi co, e ho- 
mens pe la go ta e a es pon di li te an qui lo san- 
te. Os ido sos são mais sus ce tí veis à os te o ar-
tri te e a os te o po ro se, e as cri an ças e ado les- 
cen tes à ar tri te idi o pá ti ca ju ve nil e à fe bre
reu má ti ca”, ex pli ca Sou za.

BELEZA

Proteger a pele é essencial para saúde

 DERMATOLOGISTA É TOTALMENTE CONTRA  RECEITAS CASEIRAS PELO RISCO DE CONTAMINAÇÃO

A ro ti na de cui da dos com a pe le é ga- 
ran tia não só de be le za, as pec to sau dá vel
e bem-es tar, mas cer ta men te de aten ção
com a saú de. A mé di ca der ma to lo gis ta Li- 
li an Odo, mem bro da So ci e da de Bra si lei ra
de Der ma to lo gia (SBD), da So ci e da de
Bra si lei ra de Ci rur gia Der ma to ló gi ca
(SBCD) e da Aca de mia Ame ri ca na de Der- 
ma to lo gia (AAD), ex pli ca que em bo ra
exis tam di ver sas clas si fi ca ções pa ra os ti- 
pos de pe le, des de se ca a ole o sa, jo vem ou
ma du ra, en tre ou tras, é im por tan te res sal- 
tar que ca da pe le é úni ca e de sem pe nha
não ape nas a fun ção de bar rei ra, mas
tam bém de re gu la ção tér mi ca, imu no ló- 
gi ca, sen so ri al e se cre to ra. En tão, ima gi ne
a com ple xa re de in ter li ga da de cé lu las, es- 
tru tu ras e subs tân ci as que pre ci sam es tar
em ple no com pas so e har mo nia pa ra a
saú de cu tâ nea. O im por tan te é co nhe cer
o seu ti po de pe le e co mo ela re a ge.

Pa ra exem pli fi car, Li li an Odo des ta ca
que exis te pe le ma du ra ole o sa e com ac ne,
pe le jo vem se ca e alér gi ca, ou se ja, inú me- 
ras com bi na ções que ne ces si tam de cui- 
da dos es pe cí fi cos pa ra ca da um. De mo do
ge ral, os cui da dos bá si cos pa ra a saú de da
pe le se ri am: hi gi e ni zar, man ter a ca ma da
hi dro li pí di ca in tac ta e pro te ger con tra

agen tes ex ter nos no ci vos, evi tan do a for- 
ma ção dos ra di cais li vres, in fla ma ções e
até de ge ne ra ções. Em ou tras pa la vras,
lim pe za gen til, hi dra ta ção as so ci a da às
subs tân ci as ati vas an ti o xi dan tes e pro te- 
tor so lar com o efei to bar rei ra e an ti po lui- 
ção. Mas na da adi an ta se não ti ver ali- 
men ta ção e há bi tos sau dá veis, já que a
saú de da pe le de pen de do equi lí brio fun- 
ci o nal de to do o or ga nis mo, in cluin do a
men te.

A der ma to lo gis ta é to tal men te con tra
as re cei tas ca sei ras pe lo ris co de con ta mi- 
na ção, pro li fe ra ção de mi cro-or ga nis mos,
aler gi as, ir ri ta ções ou re a ção ao sol (quei- 
ma du ra com li mão, por exem plo). “O pro- 
du to in dus tri a li za do ou ma ni pu la do
apre sen ta subs tân ci as quí mi cas e, sim,
tam bém po de dar re a ção. Mas ele é ide a li- 
za do por quí mi cos, far ma cêu ti cos e ci en- 
tis tas que en ten dem so bre a com pa ti bi li- 
da de dos ati vos cer ti fi ca dos, as con cen- 
tra ções se gu ras e de uso ade qua do pa ra
cos mé ti cos. Além dis so, pa ra se rem co- 
mer ci a li za dos, é ne ces sá rio re gis tro em
ór gãos de vi gi lân cia sa ni tá ria e, mui tas ve- 
zes, pas sam por tes tes pré-clí ni cos e clí ni- 
cos pa ra ra ti fi car a se gu ran ça, efi cá cia e
es ta bi li da de do pro du to fi nal.”

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Trabalho da professora Marcelia Leal Silva, de São Luís, é finalista do Prêmio Educador
Nota 10 com projeto viabilizado 100% com recursos próprios e ajuda de terceiros

PA TRÍ CIA CU NHA

10 tra ba lhos se le ci o na dos

EDUCADOR NOTA 10

Projeto sobre reggae
entre os finalistas

F
oi de uma es co la no bair ro
Cru zei ro do Anil que saiu um
dos 50 pro je tos fi na lis tas do
Prê mio Edu ca dor No ta 10,

mai or e mais im por tan te prê mio da
Edu ca ção Bá si ca Bra si lei ra. A pro fes- 
so ra res pon sá vel? Bem, ela já po de ser
con si de ra da edu ca do ra no ta 10 pe la
per sis tên cia em de sen vol ver um pro- 
je to em es co la pú bli ca, com re cur sos
pró pri os, aju da de ter cei ros, da fa mí- 
lia e ri fas e ser re co nhe ci da na ci o nal- 
men te.  Fa la mos de Mar ce lia Le al Sil- 
va, da Uni da de In te gra da Ma ria do
Car mo Abreu da Sil vei ra, em São Luís,
que con se guiu es tar en tre as 50 fi na- 
lis tas de 19 es ta dos,  com o pro je to de
lín gua es tran gei ra “Reg gae: uma ar te
de re sis tên cia”.  O re sul ta do sai na se- 
gun da-fei ra, dia 20.

Du ran te 3 me ses, dia e noi te, Mar- 
ce lia e mais 150 alu nos do 7º, 8º e 9º
ano se de di ca ram a de sen vol ver o
pro je to que en vol veu sequên ci as di- 
dá ti cas re ple tas de can ções de reg gae
ja mai ca no e na ci o nal. Além dis so, a
ca da se ma na, uma sa la re ce bia ar tis- 
tas con vi da dos pa ra um diá lo go. Nes- 

sas oca siões, os es tu dan tes de co ra- 
vam o es pa ço, can ta vam, de cla ma- 
vam po e mas e pre sen te a vam os ho- 
me na ge a dos com pro du ções es cri tas
ou ar tís ti cas.

O pro je to in cluiu uma vi si ta ao Mu- 
seu do Reg gae e um fes ti val na qua dra
da es co la, que con tou com a pre sen ça
de ban das, can to res e mú si cos da ce- 
na do reg gae ma ra nhen se. “Fi cá va- 
mos to dos os di as até qua se até 21h
pre pa ran do ma te ri al pa ra re ce ber os
con vi da dos. E no ou tro dia, ce di nho,
eu ti nha que es tar ali dan do au la de
con teú dos gra ma ti cais, ora li da de…
nas mú si cas de reg gae. Fo mos de co- 
le ti vo pa ra o Mu seu do Reg gae por que
o po lí ti co que ia fa zer a do a ção do ôni- 
bus de sis tiu. Ti ve que pa gar a pas sa- 
gem dos me ni nos do bol so, por que
via no ros to de les a frus tra ção”. Es ses
fo ram um dos inú me ros con tra tem- 
pos, con ta dos pe la edu ca do ra, ocor ri- 
dos du ran te o pro je to. Mas ago ra, ela é
só ale gria pe lo re co nhe ci men to do
tra ba lho. “Es se pro je to foi de sen vol vi- 
do com mui ta di fi cul da de, obs tá cu los
e pre con cei to tam bém. Ve jo es se mo- 
men to co mo um re co nhe ci men to
pro fis si o nal por um tra ba lho que ve- 
nho de sen vol ven do há mui to tem po e
com gran de res pon sa bi li da de. Mi nha
ex pec ta ti va é que es se pro je to te nha
gran de vi si bi li da de, acei ta ção pe la

ban ca se le ci o na do ra, por que ele é o
re tra to da re a li da de. A te má ti ca es co-
lhi da é o que nos sos alu nos vi vem. A
for ma co mo foi de sen vol vi do o pro je-
to foi dig no de aplau sos. Não é fá cil
de sen vol ver pro je to em es co la pú bli- 
ca. Nun ca foi”, dis se Mar ce lia.

Um dos ob je ti vos do pro je to foi
que brar pre con cei tos, in clu si ve ra ci-
ais, que cer cam o reg gae. O pon to al to
fo ram as re cep ções pa ra os con vi da- 
dos do mo vi men to reg gae, co mo:
 Raiz Tri bal, Fi lhos de Jah, Tri bo de Jah,
Gue tos, Ca pi tal Ro ots, Vi la Ver de, Sly
Foxx,  Dun Brown, Cé sar Toty, Hen ri- 
que Ve ras, Fa bi a na Ras ta (vir tu al), DJs
Waldiney e Wag ner Ro ots, Ade mar
Da ni lo, ges tor do Mu seu do Reg gae.

“De sen vol ve mos de for ma em que
os alu nos pu des sem ser pro ta go nis- 
tas, en xer gan do a es co la co mo lu gar
de vi vên cia, co nhe ci men to ci en tí fi co
e cul tu ral. Con se gui mos ele var a au- 
to es ti ma de les a par tir do mo men to
que sou be ram que re ce be ri am con vi-
da dos. Se vi ram im por tan tes nes se ce-
ná rio. Ti ve mos no úl ti mo dia um fes ti- 
val com es ses con vi da dos. Can ta ram a
ma nhã to da, no sol, co mo for ma de
agra de ci men to aos alu nos. Show grá- 
tis de pri mei ra”, co me mo ra a pro fes-
so ra.

Um trabalho que ficará para a vida toda

O que vai fi car des se tra ba lho? Mui- 
ta coi sa, se gun do a pro fes so ra, mas
prin ci pal men te, al go que po de rá ser
le va do pa ra a vi da: sa ber que sem pre
po dem mais. “São inú me ros os apren- 
di za dos: O uso da lín gua in gle sa de
for ma re al, a im por tân cia do res pei to
ao ou tro, pois o reg gae car re ga es sa
ques tão so ci al, le vam tam bém pa ra a
vi da o au to co nhe ci men to, sa ben do
do que eles são ca pa zes e co nhe ci- 
men to de mun do, que é o que eles
pre ci sam. A es co la não po de mais ser
aque le am bi en te fe cha do, con teu dis- 
ta on de o pro fes sor é pro ta go nis ta. A
re a li da de é ou tra. Ou tra ze mos o alu- 
no pa ra per to de nós ou a es co la fra- 
cas sa”, dis se a edu ca do ra.

Nes te ano, qua se 4 mil tra ba lhos fo- 
ram ins cri tos na pre mi a ção. A se le ção
dos 10 ven ce do res se rá anun ci a da no
dia 20 de ju lho. Eles ga nham um va le-
pre sen te no va lor de R$ 15 mil. Já o
Edu ca dor do Ano es co lhi do pe la Aca- 
de mia de Ju ra dos, e que se rá re co nhe- 
ci do ain da nes te ano, re ce be ou tro va- 
le-pre sen te, tam bém no va lor de R$
15 mil. As es co las dos ven ce do res

tam bém re ce bem uma ver ba pa ra ce- 
le bra ção.

En tre os pro je tos se le ci o na dos, 10
são de Lín gua Por tu gue sa, 5 de Edu- 
ca ção Fí si ca, 4 de His tó ria, 4 de Ge o- 
gra fia e 4 fo ca dos no apren di za do de
cri an ças bem pe que nas. Ar tes, Ci ên- 
ci as da Na tu re za, Ma te má ti ca, Co or- 
de na ção Pe da gó gi ca e Lín gua Es tran- 
gei ra, ti ve ram 3 tra ba lhos ca da, es co- 
lhi dos. Com ple tam a lis ta, 2 pro je tos
de Di re to res e ou tros 1 pa ra cri an ças
pe que nas, além de 1 de ca da uma das
se guin tes dis ci pli nas: Fí si ca, Quí mi ca,
Fi lo so fia e Bi o lo gia, jun to com 1 tra- 
ba lho fo ca do em be bês. Por ci clo edu- 
ca ci o nal, são 25 do En si no Fun da- 
men tal – so ma dos anos ini ci ais e fi- 
nais –, 14 do En si no Mé dio e 6 da Edu- 
ca ção In fan til. Há ain da 5 tra ba lhos
de Ges tão Es co lar. A re gião do país
com mai or re pre sen ta ti vi da de en tre
os fi na lis tas é a Su des te, se gui da pe la
Nor des te, Sul, Nor te e Cen tro-Oes te.

Ao lon go das úl ti mas 22 edi ções fo- 
ram re ce bi dos mais de 75 mil pro je- 
tos, e fo ram pre mi a dos 241 edu ca do- 
res, en tre pro fes so res e ges to res es co- 
la res, que re ce be ram apro xi ma da- 
men te R$ 2,6 mi lhões.

Cri té ri os

• a) Es tar ma tri cu la do em cur sos de gra du a ção pre sen -
ci al ou EaD, Pro gra ma En si nar ou Pro gra ma Es pe ci al de
Cur sos Su pe ri o res de Tec no lo gia da UE MA
• b) Com pro var ren da fa mi li ar bru ta men sal per ca pi ta
de até um sa lá rio mí ni mo e meio vi gen te
• c) Ter cur sa do to do o en si no mé dio em es co la pú bli ca
ou, co mo bol sis ta in te gral, em es co la par ti cu lar
• d) Não pos suir vín cu lo em pre ga tí cio

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Inscrições para Inclusão
Digital da UEMA

AS ETAPAS DO SELETIVO SERÃO EFETUADAS PELO SIGUEMA

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA), por
meio da Pró-Rei to ria de Ex ten são e As sun tos Es tu dan tis
(PRO E XAE), lan çou edi tal pa ra se le ção do Pro gra ma de
As sis tên cia Es tu dan til “Au xí lio Emer gen ci al de In clu são
Di gi tal”. O pra zo de ins cri ção en cer ra no dia 27.

Se rão dis po ni bi li za dos aos es tu dan tes ma tri cu la dos
em cur sos de gra du a ção pre sen ci al ou EaD, Pro gra ma
En si nar ou Pro gra ma PRO FI TEC, com com pro va da si tu- 
a ção de vul ne ra bi li da de so ci o e conô mi ca, até cin co mil
chips, com pla no men sal de da dos mó veis (3G/4G), via
Ser vi ço Mó vel Pes so al (SMP) com pa co tes de da dos de
20GB men sais, pa ra que as sim pos sam ter as con di ções
téc ni cas pa ra o aces so à in ter net.

To das as eta pas do pro ces so se le ti vo se rão efe tu a das
pe lo Si gUe ma, pa ra os es tu dan tes dos cur sos pre sen ci- 
ais, e via sis te ma de se le ti vos, em “se le ti vos.ue ma net.ue- 
ma.br”, pa ra os es tu dan tes dos cur sos EaD.

Con for me o edi tal, são cri té ri os cu mu la ti vos pa ra a
con ces são do Au xí lio Emer gen ci al de In clu são Di gi tal da
UE MA:

BENEFÍCIOS

CDL facilita aquisição
de certificação digital

ATENDIMENTO VIRTUAL PODE SER AGENDADO ENTRE 9H E 17H

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas de São Luís tem am- 
pli a do os be ne fí ci os con ce di dos a pes so as fí si cas e ju rí- 
di cas, pa ra aqui si ção de pro du tos da en ti da de. Em fun- 
ção das di fi cul da des econô mi cas cau sa das pe la pan de- 
mia do no vo Co ro na ví rus, nes te mês de ju lho a CDL SLZ
de ci diu re du zir os va lo res da cer ti fi ca ção di gi tal.

O su per vi sor co mer ci al da en ti da de, Ma ri níl son Cu- 
trim, ex pli cou que com es sa re du ção a CDL SLZ tem atu- 
al men te o me nor cus to en tre as cer ti fi ca do ras da ca pi tal
ma ra nhen se. “A di fe ren ça po de che gar a 15%, de pen- 
den do do ti po de cer ti fi ca do, e to dos são emi ti dos pe lo
SPC Bra sil, que pos sui cre di bi li da de na ci o nal e ex per ti se
na pres ta ção de ser vi ços a em pre sas e con su mi do res”,
diz ele, acres cen tan do que o as so ci a do da CDL SLZ tem
ain da mais be ne fí ci os.

Com a de ter mi na ção de iso la men to so ci al, a Câ ma ra
de Di ri gen tes Lo jis tas de São Luís pas sou a dis po ni bi li- 
zar tam bém aos cli en tes a pos si bi li da de de re a li zar os
pro ce di men tos de cer ti fi ca ção re mo ta men te. Atu al- 
men te tan to a re no va ção quan to a emis são do pri mei ro
cer ti fi ca do, se ja e-CPF ou e-CNPJ, po dem ser fei tos on
li ne, uti li zan do o re cur so da vi de o con fe rên cia, com to tal
se gu ran ça. O aten di men to vir tu al só pre ci sa ser agen da- 
do en tre 9h e 17h, se gun da a sex ta-fei ra, jun to à CDL
SLZ.

O cer ti fi ca do di gi tal é uma es pé cie de as si na tu ra ele- 
trô ni ca que dá va li da de ju rí di ca a pro ce di men tos re a li- 
za dos no mun do vir tu al, e atu al men te já é exi gi do pa ra o
cum pri men to da mai or par te das obri ga ções das em- 
pre sas.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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Valor do tributo é baseado em uma alíquota definida por cada estado, com taxas que
variam de 0,5% a 4% sobre o valor venal do bem

IMPOSTO

Veja quem pode ter
isenção do IPVA

Isen ção do IP VA por es ta do

T
er um car ro ge ra uma sé rie de 
des pe sas que de vem ser pen- 
sa das de acor do com o or ça- 
men to e an tes mes mo da 

aqui si ção do bem. En tre elas es tá o 
Im pos to so bre Pro pri e da de Vei cu lar 
Au to mo ti va, mais co nhe ci do co mo 
IP VA.

Atu al men te, seu va lor de pen de das 
va riá veis re la ci o na das ao veí cu lo e ao 
lo cal em que o pro pri e tá rio re si de. As 
ta xas va ri am de 0,5% a 4% so bre a 
quan tia ve nal es ti ma da do au to mó- 
vel. Mas, é pos sí vel ter isen ção no pa- 
ga men to do im pos to anu al? A res pos- 
ta pa ra es sa per gun ta po de ser ob ser- 
va da nas leis de ca da uni da de fe de ra- 
ti va.

No Ma ra nhão, Ama zo nas, Ama pá, 
Bahia, Ce a rá, Dis tri to Fe de ral, Es pí ri- 
to San to, Pa rá, Pa raí ba, Pi auí, Rio de 
Ja nei ro, Rondô nia, Ser gi pe e To can- 
tins, por exem plo, re ce bem a isen ção 
do IP VA veí cu los com mais de 15 anos 
de fa bri ca ção.

Em Ma to Gros so o tem po é de 18 
anos. Já em es ta dos co mo Acre, São 
Pau lo, Pa ra ná, Ma to Gros so do Sul, 
Ala go as e Rio Gran de do Sul, so men te 
após o veí cu lo com ple tar 20 anos de 
fa bri ca ção é que ele fi ca rá li vre da 
con tri bui ção. Es se pra zo cai pe la me- 
ta de em Ro rai ma, Rio Gran de do Nor- 
te e Goiás, que pa ra a isen ção exi ge 
que o veí cu lo te nha ao me nos 10 anos 
de fa bri ca ção.

Co mo sa ber se te nho isen ção no 
pa ga men to do IP VA?

Pa ra sa ber se pos sui a isen ção no 
pa ga men to do tri bu to, bas ta o pro pri-

PARA TER ISENÇÃO NO MARANHÃO, O VEÍCULO TEM QUE TER 15 ANOS DE FABRICAÇÃO

e tá rio con sul tar no do cu men to do 
veí cu lo o ano de fa bri ca ção. Em se gui- 
da, é só fa zer a con ta re fe ren te a ca da 
es ta do, com men ci o na do aci ma.

Con tu do, é pre ci so ter aten ção. No 
Cer ti fi ca do de Re gis tro de Li cen ci a- 
men to de Veí cu lo (CRLV) há dois nú- 
me ros: um re la ci o na do ao “ano de fa- 
bri ca ção” e ou tro do “ano-mo de lo”. 
Pa ra o cál cu lo do IP VA, se ja pa ra isen- 
ção ou co bran ça, le va-se em con si de- 
ra ção a da ta em que o bem foi fa bri ca- 

do.
Além dis so, pro pri e tá ri os de veí cu- 

los com de fi ci ên ci as, li mi ta ções fí si- 
cas, men tais ou do en ças crô ni cas 
tam bém en tram na lis ta de quem não 
pre ci sa pa gar o im pos to. O pe di do de 
isen ção de ve ser fei to jun to à Se cre ta- 
ria da Fa zen da es ta du al. Pa ra a con- 
ces são do be ne fí cio, é ne ces sá rio ob-
ter uma CNH es pe ci al, além de um 
lau do mé di co do De tran do es ta do 
que com pro ve a si tu a ção.

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

ANJO DA GUARDA

Polícia apreende drogas
avaliadas em R$ 70 mil

COCAÍNA E CRACK FORAM APREENDIDOS PELA POLÍCIA CIVIL

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão (PC MA), com apoio do
Cen tro Tá ti co Aé reo (CTA) exe cu tou cin co man da dos de
bus ca e apre en são no bair ro do An jo da Guar da, em São
Luís. No lo cal, fo ram en con tra dos ar mas, dro gas, veí cu- 
los e dois sus pei tos.

Se gun do a po lí cia, as in ves ti ga ções ti ve ram iní cio de- 
pois que a Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga ções
Cri mi nais (SEIC), pren deu um in te gran te de uma fac ção
cri mi no sa em fe ve rei ro. De acor do com a SEIC, ele era
res pon sá vel pe la dis tri bui ção de dro gas no bair ro.

Du ran te as bus cas, foi iden ti fi ca do que três re si dên ci- 
as ti nham itens ile gais. No to tal, fo ram apre en di dos uma
pis to la 380 com dois car re ga do res que ti nham 32 mu ni- 
ções, 100 pa pe lo tes de crack, 1,7 qui lo gra mas de crack,
1,3 qui lo gra mas de co caí na, três veí cu los. A po lí cia es ti- 
ma que, se co mer ci a li za das, as dro gas va le ri am R$70
mil. Além dos itens apre en di dos, dois ho mens, de 43 e
51 anos, fo ram pre sos em fla gran te. De acor do com a
po lí cia, am bos já res pon de ram a pro ces sos por trá fi co
de en tor pe cen tes.

Após os pro ce di men tos de pra xe os in ves ti ga dos fo- 
ram en ca mi nha dos à uni da de pri si o nal, on de aguar da- 
rão à dis po si ção do Po der Ju di ciá rio.

DESENVOLVEDOR DE JOGOS ELETRÔNICOS

800 vagas para curso no IFMA

AS INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA O PROCESSO SELETIVO DO IFMA VÃO ATÉ 27 DE JULHO

O Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão (IF- 
MA), atra vés dos cam pi São Luís/Mon te
Cas te lo e São Jo sé de Ri ba mar, es tá ofe re- 
cen do 800 va gas pa ra o cur so de qua li fi ca- 
ção pro fis si o nal de For ma ção Ini ci al e Con- 
ti nu a da (FIC) de De sen vol ve dor de Jo gos
Ele trô ni cos, com car ga ho rá ria de 240h, na
mo da li da de a dis tân cia. As ins cri ções são
gra tui tas e vão até 27 de ju lho. Pa ra fa zer a
sua, aces se o si te do IF MA.

As au las, à dis tân cia, tem pre vi são de se- 
rem ini ci a das em agos to com en cer ra men- 
to em ja nei ro do pró xi mo ano. Con for me
edi tal, os can di da tos de vem ter, no mí ni- 
mo, 15 anos de ida de e pos suir, no mí ni mo,
o en si no mé dio com ple to ou o es tar cur- 
san do. O can di da to tam bém pre ci sa ter
aces so a equi pa men tos (com pu ta dor ou
no te bo ok) que per mi tam acom pa nhar o
cur so no Am bi en te Vir tu al de Apren di za- 
gem (AVA). O Pro ces so Se le ti vo se rá re a li- 
za do por sor teio ele trô ni co. Do to tal das
va gas, se rão re ser va das 5 % pa ra pes so as
com de fi ci ên cia; 5 % pa ra in dí ge nas; e 20%
pa ra co tas ra ci ais.

Cur sos
O IF MA em São João dos Pa tos es tá ofe- 

re cen do 250 va gas pa ra os cur sos de edu ca- 
ção pro fis si o nal téc ni ca de ní vel mé dio em
Re des de Com pu ta do res, Co o pe ra ti vis mo e
Lo gís ti ca. Po dem se ins cre ver pes so as que
já con cluí ram o en si no mé dio. As ins cri- 
ções são gra tui tas pe lo si te. 

São 100 va gas pa ra Téc ni co em Co o pe ra- 
ti vis mo, 100 pa ra Téc ni co em Lo gís ti ca e 50
pa ra Téc ni co em Re des de Com pu ta do res.
O pra zo en cer ra no dia 2 de agos to. No ca so
da ins cri ção pa ra co tis tas, en cer ra no dia
26 de ju lho. A pre vi são é que as au las se jam
ini ci a das no dia 17 de agos to. Os cur sos são
ofer ta dos pe lo Cam pus São João dos Pa tos,
com apoio do Cen tro de Re fe rên cia Tec no- 
ló gi ca (CER TEC) do IF MA.

Três po los vão mi nis trar os cur sos ao
lon go de 12 me ses, são eles: São João dos
Pa tos, que vai ofe re cer va gas nos cur sos
téc ni cos em Co o pe ra ti vis mo, Lo gís ti ca e
Re des de Com pu ta do res; Pa rai ba no, com o
cur so téc ni co em Lo gís ti ca; e Pas tos Bons,
com o cur so téc ni co em Co o pe ra ti vis mo.

Re qui si tos

• Ser al fa be ti za do, além de apre sen tar o
Cer ti fi ca do do Cur so de For ma ção de Bri -
ga das de Pre ven ção e Com ba te aos In cên -
di os Flo res tais (mi nis tra do pe lo Iba ma ou
ICM Bio)
• Re mu ne ra ção men sal: R$ 1.045,00 na
mo da li da de nor mal e R$ 1.567,50 pa ra
“pron to em pre go”

• Ser al fa be ti za do, além de apre sen tar o
Cer ti fi ca do do Cur so de For ma ção de Bri -
ga das de Pre ven ção e Com ba te aos In cên -
di os Flo res tais (mi nis tra do pe lo Iba ma ou
ICM Bio)
• Re mu ne ra ção men sal:R$ 1.567,50 na
mo da li da de nor mal e R$ 2.090,00 pa ra
“pron to em pre go”

• Ní vel mé dio com ple to, além de apre -
sen tar o Cer ti fi ca do do Cur so de For ma -
ção de Bri ga das de Pre ven ção e Com ba te
aos In cên di os Flo res tais (mi nis tra do pe lo
Iba ma ou ICM Bio)
• Re mu ne ra ção men sal: R$ 2.090 na mo -
da li da de nor mal e R$ 2.612,50 pa ra “pron -
to em pre go”

• Car tei ra de Iden ti da de e CPF
• Tí tu lo de Elei tor ou De cla ra ção do TRE
on de cons te o nú me ro do tí tu lo de elei tor

• Com pro van te da úl ti ma vo ta ção (nos
dois tur nos) ou De cla ra ção de Qui ta ção
Elei to ral
• Cer ti fi ca do de Alis ta men to Mi li tar, Cer -
ti fi ca do de Dis pen sa de In cor po ra ção ou
De cla ra ção da Jun ta de Alis ta men to do
Mu ni cí pio com pro van do a si tu a ção re gu -
lar
• Cer ti dão de Nas ci men to ou Cer ti dão de
Ca sa men to
• Com pro van te de Re si dên cia atu al, com
o no me do can di da to (con ta de água, luz,
te le fo ne, etc.) ou de cla ra ção do pro pri e tá -
rio do imó vel ou de cla ra ção le gí vel “de
pró prio pu nho”
• Com pro van tes que ates tem as in for ma -
ções pres ta das no cur rí cu lo
• Não se rá co bra da ne nhu ma ta xa de ins -
cri ção

• Bri ga dis ta: 12 va gas
• Che fe de Es qua drão: 02 va gas
• Che fe de Bri ga da: 01 va ga
• Ins cri ções po dem ser fei tas nos di as 17 e
18 de ju lho de 2020
• Lo cal de ins cri ções: Se de da Bri ga da do
Prev fo go, TI Ca ru, Bom Jar dim/MA.

• Bri ga dis ta: 12 va gas
• Che fe de Es qua drão: 02 va gas
• Che fe de Bri ga da: 01 va ga
• Ins cri ções po dem ser fei tas nos di as 13 e
14 de ju lho de 2020, das 9h às 13h
• Lo cal de ins cri ções: Se de da Bri ga da do
Prev fo go, Al deia Zu tiwa, TI Ara ri bóia,
Ama ran te do Ma ra nhão

• Bri ga dis ta: 12 va gas
• Che fe de Es qua drão: 02 va gas
• Che fe de Bri ga da: 01 va ga
• Ins cri ções po dem ser fei tas nos di as 15 e
16 de ju lho de 2020, das 9h às 13h
• Lo cal de ins cri ções: Se de da Bri ga da do
Prev fo go, TI Por qui nhos, Fer nan do Fal cão

IBAMA

Oportunidades para o Maranhão
O pro ces so se le ti vo do Ins ti tu to Bra si- 

lei ro do Meio Am bi en te e dos Re cur sos
Na tu rais Re no vá veis (IBA MA) foi re to ma- 
do e es tá com ins cri ções aber tas. O se le ti- 
vo es tá ofe re cen do ao me nos 271 va- 
gas em cin co es ta dos do país, in clu si ve o
Ma ra nhão. O ob je ti vo é o de re for çar as
equi pes na pre ven ção e no com ba te aos
in cên di os flo res tais. Os pro fis si o nais re ce- 
be rão sa lá ri os en tre R$ 1.045 e R$ 5.225,
de pen den do do car go, e re fe ren te a 40 ho- 
ras se ma nais tra ba lha das.

Bri ga dis ta de Pre ven ção e Com ba te
aos In cên di os Flo res tais

Bri ga dis ta Che fe de Es qua drão

Bri ga dis ta Che fe de Bri ga da

Ins cri ções; Lo ta ções e Va gas
Os in te res sa dos de vem en tre gar fi chas de
ins cri ção e de ava li a ção cur ri cu lar de vi da- 
men te pre en chi das e có pia dos se guin tes
do cu men tos:

Bom Jar dim: Ter ra In dí ge na Ca ru

Ama ran te do Ma ra nhão: Ter ra In dí ge- 
na Ara ri bóia/Zu tiwa

Fer nan do Fal cão: Ter ra In dí ge na Por- 
qui nhos

O pro ces so se le ti vo Iba ma se rá com- 
pos to por ava li a ção cur ri cu lar, tes te de
ap ti dão fí si ca e pro va de co nhe ci men tos
es pe cí fi cos. 

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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Gigante da Vila Passos passou pela maior reforma já feita nos 70 anos de fundação.
Gestão do prefeito Edivaldo presenteará população com arena moderna e confortável

São Luís em obras

GIGANTE DA VILA PASSOS

Reforma do Nhozinho
Santos está na fase final

O
Es tá dio Mu ni ci pal Nho zi- 
nho San tos es tá no es tá gio 
de fi na li za ção da obra on de 
os ope rá ri os tra ba lham nos 

úl ti mos de ta lhes an tes do es tá dio ser 
en tre gue no va men te à po pu la ção, 
pre vis to pa ra o mês de agos to.

Du ran te se te dé ca das de his tó ria, é 
a pri mei ra vez que o es pa ço es tá pas- 
san do por uma am pla re for ma, que 
vai per mi tir mais con for to e se gu ran- 
ça aos tor ce do res que fa zem do es tá- 
dio o me mo rá vel “Gi gan te da Vi la Pas- 
sos”, co mo é po pu lar men te co nhe ci- 
do.

A in ter ven ção, re a li za da pe la ges- 
tão do pre fei to Edi val do Ho lan da Ju- 
ni or tor nou o es tá dio mais mo der no e 
foi to do adap ta do pa ra pes so as com 
de fi ci ên cia, e se gue, ago ra, to das as 
nor mas téc ni cas e de aces si bi li da de. A 
re for ma do Nho zi nho é uma das cen- 
te nas de fren tes de tra ba lho da Pre fei- 
tu ra de São Luís exe cu ta das por meio 
do pro gra ma São Luís em Obras.

De acor do com o pre fei to Edi val do, 
a am pla re for ma re a li za da no Nho zi- 
nho San tos par te da ide a li za ção de 
um es tá dio mo der ni za do, se guin do as 
nor mas de aces si bi li da de e se gu ran ça 
ne ces sá ri as pa ra re ce ber jo gos es ta- 
du ais e na ci o nais, fu tu ra men te. “O Es- 
tá dio Nho zi nho San tos é um im por- 
tan te es pa ço da his tó ria de São Luís, 
pe lo qual a po pu la ção tem mui to ca ri- 
nho e bo as lem bran ças. Por meio do 
São Luís em Obras, ade qua mos to da a 
are na pa ra com por tar com con for to e 
se gu ran ça os aman tes do fu te bol ma- 
ra nhen se. Va mos en tre gar um no vo 
es tá dio à po pu la ção”, des ta cou.

Com 100% da in fra es tru tu ra ci vil

ESSA É A PRIMEIRA GRANDE REFORMA QUE O NHOZINHO SANTOS RECEBEU EM DÉCADAS

A.BAETA

pron ta, a Se cre ta ria Mu ni ci pal de 
Des por to e La zer (Sem del), tra ba lha, 
ago ra, na ins ta la ção dos sis te mas de 
ví de o mo ni to ra men to e som, além da 
im plan ta ção de uma área ex tra aos 
ves tiá ri os, equi pa da com gra ma sin té- 
ti ca, pa ra o aque ci men to dos es por tis- 
tas, sem que pre ci sem se des lo car até 
o cam po an tes do iní cio da par ti da. 
Es ses ser vi ços es tão sen do exe cu ta- 
dos con for me ori en ta ção do pre fei to 
Edi val do, que es tá pre co ni zan do tan- 
to o con for to da clas se es por tis ta 
quan to da po pu la ção em ge ral que 
de ve rá fre quen tar o “Gi gan te da Vi la 
Pas sos”. Na re a ber tu ra das por tas e to- 

tal men te re cu pe ra do, o Nho zi nho 
San tos te rá ca pa ci da de pa ra re ce ber 
mais de 13 mil pes so as. “O no vo Nho- 
zi nho San tos vai im pac tar po si ti va- 
men te na vi da dos es por tis tas. Após 
es sa in ter ven ção, re a li za da pe la ges-
tão do pre fei to Edi val do, te re mos uma 
es tru tu ra mais mo der na e se gu ra, 
com mais aces si bi li da de, com ins ta la-
ções tan to hi dráu li cas, quan to sa ni tá- 
ria e de com ba te a in cên dio, com ple- 
ta men te re no va das. En tre ga re mos à 
po pu la ção um es tá dio mais com ple to 
e dig no pa ra re ce ber par ti das do nos-
so bom fu te bol”, des ta cou o ti tu lar da 
Sem del, Jas son La go Ju ni or.

“Gigante” com alambrado de vidro temperado

Após a re for ma, o es tá dio vai con tar
com um sis te ma de ilu mi na ção mais
efi ci en te, além de mais econô mi co,
to do em LED. O alam bra do exis ten te
tam bém foi subs ti tuí do por um de vi- 
dro tem pe ra do, que da rá mais se gu- 
ran ça ao pú bli co. O Nho zi nho San tos
tam bém foi to do adap ta do pa ra pes- 
so as com de fi ci ên cia, e se gue, ago ra,
to das as nor mas téc ni cas e de aces si- 
bi li da de. Além dis so, os ba nhei ros e
ves tiá ri os tam bém ga nha ram no vas
lou ças sa ni tá ri as e fo ram mo der ni za- 
dos, as sim co mo a área dos ba res e
lan cho ne te, que fi ca ram mais am plos
e aten dem às ne ces si da des rei vin di- 
ca das pe los an ti gos fre quen ta do res. A
are na tam bém con ta com uma re de
de com ba te a in cên dio.

Não me nos im por tan te, e ex tre ma- 
men te es sen ci al pa ra as par ti das que
hão de acon te cer no “Gi gan te da Vi la
Pas sos”, as equi pes do São Luís em
Obras tam bém re a li za ram a subs ti tui- 
ção de to do o gra ma do, on de a bo la
de ve ro lar sem in ter cor rên ci as, ao
con trá rio do que acon te cia, uma vez
que o es tá dio ti nha se te di fe ren tes ti- 
pos de gra ma, além de er va da ni nha.
Ago ra, ape nas um ti po de gra ma co- 
bre o es pa ço que re ce beu o mes mo
gra ma do que o Es tá dio do Ma ra ca nã

(RJ). Pa ra a con ser va ção des sa no va
es tru tu ra, um no vo sis te ma de ir ri ga- 
ção tam bém foi im plan ta do.

O Es tá dio Nho zi nho San tos tam- 
bém re ce beu no va pin tu ra, in ter na e
ex ter na men te. Além dis so, as equi pes
re a li za ram uma obra de re cu pe ra ção
e re for ço es tru tu ral em to da a are na;
por tas e por tões tam bém fo ram tro ca- 
dos. Tam bém cor ri gi ram as fis su ras
nas es tru tu ras de aço exis ten tes, subs- 
ti tuí ram equi pa men tos que não ti nha
mais uti li da de pa ra man ter in tac ta a
in fra es tru tu ra e re a li za ram a im per- 
me a bi li za ção de to do o es tá dio, que
ti nha, pe lo me nos, 130 pon tos de in- 
fil tra ção, o que ame a ça va a es ta bi li za- 
ção do pré dio e a se gu ran ça dos fre- 
quen ta do res.

Cri a do pe lo pre fei to Edi val do, o
pro gra ma São Luís em Obras, além da
re for ma do Nho zi nho San tos, tam- 
bém tem le va do as fal ta men to a di ver- 
sos bair ros da ci da de, além de pro mo- 
ver a re for ma e cons tru ção dos mer ca- 
dos do Co ro a di nho, Cohab e Ca sa das
Tu lhas. Além dis so, no Cen tro, es tão
sen do re for ma dos vá ri os es pa ços pú- 
bli cos, co mo a Pra ça da Bí blia, o Par- 
que do Bom Me ni no e pra ças da Mi se- 

ri cór dia e da Sau da de, Fon te do Bis po
e cons truin do ou tras de ze nas de pra-
ças pe la ci da de. Em di ver sos bair ros
da ci da de es tão em an da men to a
cons tru ção de eco pon tos, gal pões de
tri a gem de ma te ri ais re ci clá veis, re- 
for mas de es co las, uni da des de saú de
e ou tros es pa ços pú bli cos.

Es ta tís ti cas

Cri an ças co mo pe des tres

Cri an ças na mo to

Pre ven ção

• 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)

ECA: co mo pro mo ver
a se gu ran ça das
cri an ças no trân si to

Ma ri a na Czerwon ka,
O Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te (ECA), que

com ple tou 30 anos no dia 13, dis põe so bre a pro te ção in- 
te gral à cri an ça e ao ado les cen te.

No que diz res pei to ao di rei to à vi da, po de mos elen- 
car a pre ven ção de aci den tes de trân si to co mo um dos
itens fun da men tais pa ra pre ser va ção da vi da das cri an- 
ças e dos ado les cen tes, já que o aci den te de trân si to é a
prin ci pal cau sa de mor te aci den tal de cri an ças e ado les- 
cen tes com ida des de um a 14 anos no Bra sil.

“A mé dia anu al de mor tes de cri an ças no trân si to co- 
me ça a cair, e não é coin ci dên cia, a par tir da en tra da em
vi gor da Res.277/08 do Con se lho Na ci o nal de Trân si to,
que re gu la men ta o trans por te de cri an ças em veí cu los
au to mo to res”, ex pli ca Eli a ne Pi et sak, que é pe da go ga e
es pe ci a lis ta em trân si to. A Res.277/08 de ter mi na que é
obri ga tó rio o uso do equi pa men to de re ten ção pa ra cri- 
an ças de até se te anos e meio. Be bês com até 1 ano de
ida de de vem ser trans por ta dos nos cha ma dos be bê-
con for to, sem pre no ban co de trás na po si ção de cos tas
pa ra di an tei ra do car ro. Já as cri an ças com ida de en tre 1
e 4 anos de vem ser trans por ta das em ca dei ri nhas, vol ta- 
das pa ra a fren te, na po si ção ver ti cal, no ban co de trás.

As cri an ças com mais de 4 anos até 7 anos e meio pre- 
ci sam usar os as sen tos de ele va ção, tam bém cha ma dos
de bo os ter.

O cui da dos com as cri an ças no pa pel de pe des tres
tam bém é fun da men tal. Do to tal das mor tes de cri an ças
por aci den tes de trân si to, 30% ocor re por atro pe la men- 
tos. “A par tir de uma cer ta ida de, as cri an ças pre ci sam
de sen vol ver sua in de pen dên cia, is so faz par te do cres ci- 
men to na tu ral, mas ao atra ves sar a rua, a su per vi são de
um adul to é es sen ci al”, ex pli ca a es pe ci a lis ta.

Ain da, se gun do a pe da go ga, na rua a cri an ça de ve ser
se gu ra da pe lo pul so, e não pe la mão, com fir me za.

Trans por tar cri an ças em mo tos re quer cui da dos em
do bro, além dis so, o trans por te de cri an ças me no res de
se te anos em mo tos é proi bi do por lei. Cri an ças abai xo
des ta ida de não têm os re fle xos e a ha bi li da de ne ces sá- 
ria pa ra se pro te ger nu ma even tu al que da ou aci den te.

Pa ra Eli a ne Pi et sak, o fa to do res pon sá vel co nhe cer a
le gis la ção, as nor mas e as for mas de pre ven ção e co lo car
tu do is so em prá ti ca po de re du zir em até 71% a chan ce
de óbi to de uma cri an ça, em ca so de aci den te no trân si- 
to.

Fon te: https://por tal do tran si to.com.br
Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB(Lei nº 9.503/97)
Art. 68. ……….
§ 1º O ci clis ta des mon ta do em pur ran do a bi ci cle ta

equi pa ra-se ao pe des tre em di rei tos e de ve res.
No trân si to, o com por ta men to das pes so as é com- 

ple xo
“ Se as ru as são de to dos os que exis tem co mo ci da- 

dãos nu ma ci da de, por que fi ca mos ner vo sos, im pa ci- 
en tes, in dig na dos e es tres sa dos quan do um de fi ci en te
cru za um si nal ver me lho  an dan do va ga ro sa men te, ou
quan do fi ca mos pre sos num en gar ra fa men to? Es sa exa- 
ge ra da ne ga ti vi da de nas ce do sen ti men to de su pe ri o ri- 
da de, de acor do com o qual to dos de vem nos com pre- 
en der e res pei tar, mas a re cí pro ca não é ab so lu ta men te
ver da dei ra. Se nos so car ro en gui ça e pro mo ve um con- 
ges ti o na men to; se en con tra mos um ve lho ami go di ri- 
gin do ao nos so la do e co mo ele ba te mos um pa po; se
pa ra mos na por ta da es co la pa ra que nos sos fi lhos en- 
trem de for ma se gu ra no co lé gio, na da dis so tem pro ble- 
ma. De fa to, se ou tros não exis tem ou são in vi sí veis, se
não es ta mos atra pa lhan do nin guém, mas re a li zan do al- 
go nor mal (e le gí ti mo), qual o pro ble ma? Mas, se in ver- 
te mos a si tu a ção, não es con de mos nos so res sen ti men to
quan do ou vi mos o bu zi nar que cha ma nos sa aten ção
pa ra o abu so. Daí nos sa in dig na ção com a fal ta de edu- 
ca ção dos re cla man tes, que de ve ri am com pre en der e
es pe rar – não por sua vez, mas por nós. Quan do nos
trans for ma mos no ou tro, tu do mu da de fi gu ra, pois nos
re ve la mos em nos sa bru tal e de sa gra dá vel im pa ci ên- 
cia”. (Do li vro Fé em Deus e Pé na tá bua de Ro ber to da
Mat ta, João Gual ber to M. Vas con ce los e Ri car do Pan dol- 
fi).

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.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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Novo terminal inaugurado no Maranhão consolida Porto do Itaqui como grande centro
de combustíveis, com capacidade para movimentar 1,5 bilhão de litros por ano

Ex pan são

NOVO TERMINAL NO PORTO

Investimento de R$
200 milhões no Itaqui

Com in ves ti men to de R$ 200 mi- 
lhões, a em pre sa Raí zen ini ci ou as
ope ra ções de um no vo ter mi nal de
dis tri bui ção de com bus tí veis no Por to
do Ita qui, no Po lo In dus tri al de São
Luís. O pro je to no Ma ra nhão vai am- 
pli ar a im por ta ção de di e sel do país e
a dis tri bui ção de pro du tos pa ra o Nor- 
te e Nor des te.

O no vo ter mi nal tem ca pa ci da de
pa ra mo vi men tar 1,5 bi lhão de li tros
de com bus tí veis por ano e po de ar ma- 
ze nar até 80 mi lhões de li tros de ga so- 
li na A, Di e sel S 10 e S500. A ideia é que
o ter mi nal ga ran ta me nor cus to no
trans por te de eta nol e bi o di e sel e
mul ti pli que a ofer ta de com bus tí veis
na área de in fluên cia do Por to.

O go ver na dor Flá vio Di no deu as
bo as-vin das a mais es se in ves ti men to
do se tor pri va do no Ma ra nhão e res- 

sal tou a im por tân cia da união en tre o
se tor pú bli co e em pre sas pa ra a re to- 
ma da do de sen vol vi men to e ge ra ção
de em pre gos. “O nos so Es ta do lu ta
mui to pa ra con se guir con cre ti zar os
seus pro je tos de de sen vol vi men to. Te- 
mos fei to um go ver no ajus ta do a es ses
ob je ti vos, com me tas cla ras, com efi- 
ci ên cia, com pro bi da de e se ri e da de
no gas to do di nhei ro pú bli co. Po rém,
sa be mos que além dos in ves ti men tos
pú bli cos é de ci si va a exis tên cia de
uma for te par ce ria com o se tor pri va- 
do. Em no me da nos sa po pu la ção
agra de ço e ao mes mo tem po con vi do
pa ra que es ta par ce ria se es trei te e se
in ten si fi que ain da mais, aju dan do a
po pu la ção do Ma ra nhão, mas aju- 
dan do o nos so país, aju dan do o Bra- 
sil”, fri sou Flá vio Di no.

A uni da de ocu pa um ter re no de
140.000 m² do Por to e tem ex pec ta ti va
de ex pan dir ope ra ções com a cons- 
tru ção de mais tan ques de com bus tí- 
veis. A pre vi são é que o ter mi nal tam- 
bém re du za os cus tos na ca deia pro- 
du ti va agrí co la e de trans por tes.

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio
da Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis- 
tra ção Por tuá ria (EMAP) e da Se cre ta- 
ria de Es ta do da In dús tria e Co mér cio
(Seinc), atu ou pa ra vi a bi li zar a ces são
da área e a co ne xão do no vo ter mi nal
aos ber ços do Por to do Ita qui.

Pa ra o pre si den te da Emap, Ted La- 
go, o iní cio das ope ra ções do no vo ter- 
mi nal da Raí zen “de mons tra a con fi- 
an ça do in ves ti dor no Ma ra nhão” e a
im por tân cia do Por to do Ita qui pa ra
atra ção de in ves ti men tos e ge ra ção de

em pre gos. “O Por to do Ita qui se con- 
so li da co mo hub de com bus tí veis pa- 
ra to do o Cor re dor Cen tro-Nor te. Sua
lo ca li za ção pri vi le gi a da, pro fun di da- 
de, mul ti mo da li da de, ges tão por re- 
sul ta dos e go ver nan ça vêm atrain do
in ves ti men tos im por tan tes pa ra o
nos so es ta do. Es se im por tan te in ves- 
ti men to che ga em um mo men to de
pan de mia e cri se mun di al, on de to- 
dos es ta mos em pe nha dos na re to ma-
da econô mi ca, ge ra ção de em pre go e
ren da”, dis se Ted La go.

So men te du ran te sua cons tru ção, o
ter mi nal da Raí zen foi res pon sá vel pe-
la ge ra ção de qua se 1.000 em pre gos
di re tos e 500 in di re tos. Além dis so,
nes sa fa se o no vo ter mi nal cri ou mais
50 pos tos de tra ba lho na ope ra ção e
con tra ta ção pri o ri tá ria de ma te ri ais e
ser vi ços da re gião.

Atu al men te a Raí zen é uma das três
mai o res dis tri bui do ras de com bus tí- 
veis do Bra sil. O ter mi nal da em pre sa
no Por to do Ita qui de ve aten der aos
es ta dos do Ma ra nhão, Pi auí, Pa rá, To- 
can tins e Ma to Gros so, além de fun ci- 
o nar co mo hub de car gas pa ra ou tros
por tos das Re giões Nor te e Nor des te,
que po de rão ser aten di dos por na vi os
me no res.

O Por to do Ita qui se

con so li da co mo hub de

com bus tí veis pa ra to do

o Cor re dor Cen tro-Nor te

MARANHÃO

Preso suspeito de participar em duplo homicídio
SAULO DUAILIBE

A Po lí cia Ci vil cap tu rou uma pes- 
soa sus pei ta de en vol vi men to no cri- 
me bru tal que cul mi nou na mor te dos 
pais do de pu ta do fe de ral Clé ber Ver de 
(Re pu bli ca nos). O du plo ho mi cí dio 
acon te ceu na úl ti ma ter ça-fei ra (14), 
no Po vo a do Li mão, zo na ru ral de Tu ri- 
a çu.

A Po lí cia Ci vil re ce beu de nún cia 
anô ni ma in for man do que uma pes- 
soa sus pei ta de ter par ti ci pa do do cri- 
me es ta ria es con di do em uma ca sa 
aban do na da na re gião do Ara ça gi, em 
São Jo sé de Ri ba mar. Fo ram re a li za- 
das bus cas e os po li ci ais en con tra ram 
uma ca sa aban do na da que es ta va 
ocu pa da por um ca sal, que te ria che- 
ga do na úl ti ma quin ta-fei ra (16).

As equi pes da Su pe rin ten dên cia de 
Ho mi cí dio e Pro te ção à Pes soa 
(SHPP) e Su pe rin ten dên cia de Po lí cia 
Ci vil do In te ri or (SP CI) ao che ga ram 
no lo cal, en con tra ram um ca sal.

Os dois in for ma ram que eram de 
Cân di do Men des, e não ter co nhe ci- 
men to do fa to ou re la ção com os en- 
vol vi dos. As equi pes po li ci as, em con-

OS PAIS DO DEPUTADO FEDERAL CLÉBER VERDE FORAM BRUTALMENTE ASSASSINADOS

ta to com equi pes da bai xa da ma ra- 
nhen se e Al to Tu ri, con se gui ram in- 
for ma ções de que o ho mem era com- 
pa dre de um dos já iden ti fi ca dos e 
pro cu ra do pe la mor te do ca sal.

Após in ter ro ga tó rio, o ra paz, que é 
nas ci do em po vo a do de Tu ri a çu, con- 
fes sou que foi con vi da do por Fá bio da 
Con cei ção, o “Fa bi nho”, pa ra pra ti car 
o as sal to na fa zen da Boa Vis ta e pa ra 
lá fo ram em nu me ro de qua tro pes so- 
as.

Ele ale gou que Fa bi nho abor dou 

Gra ça Cor dei ro Men des, en quan to 
dois ho mens, que já aguar da vam no 
lo cal sob o co man do de Fa bi nho, per- 
se gui ram e as sas si na ram a ti ros Je suí- 
no Cor dei ro Men des, que es ta va em 
ou tra área do imó vel. Ele afir mou que 
Fa bi nho con se guiu sair da ca sa de 
pos se de uma ar ma de fo go, após ma- 
tar a pro pri e tá ria. O ra paz de 19 anos 
foi cum pri do e foi en ca mi nha do pa ra 
o Cen tro de Tri a gem de Pe dri nhas. As 
in ves ti ga ções se guem no sen ti do de 
al can çar os de mais en vol vi dos.

EXECUÇÃO

Jovem é morto no terraço de casa no Coroadinho
Na úl ti ma sex ta-fei ra (17), o jo vem

Wesley Sam paio, de 27 anos, foi mor to
a ti ros, no ter ra ço de sua ca sa, na Vi la
Con cei ção, no Co ro a di nho, em São
Luís,

De acor do com in for ma ções po li ci- 
ais, Wesley se en con tra va no ter ra ço
acom pa nhan do uma re for ma, quan-
do dois ho mens se apro xi ma ram e
dis pa ra ram con tra o jo vem e fu gi ram
do lo cal. Ele era pro mo tor de ven das.
Ele dei xa du as fi lhas. As in for ma ções
dão con ta de que a ví ti ma não ti nha
en vol vi men to com cri me.

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

Óleo de co co

Azei te de Oli va

Óleo de rí ci no

Óleo de Ce nou ra

Óleo de aba ca te

Óleo de Co paí ba

DI CAS

6 me lho res óle os
pa ra nu trir os
ca be los

A nu tri ção ca pi lar tem o ob je ti vo de re por os li pí di os
(gor du ras) do ca be lo. É in di ca do, prin ci pal men te, pa ra
ca be los que pos su em al gum ti po de quí mi ca ou que es- 
tão res se ca dos, que bra di ços, opa cos e po ro sos.

Os óle os aju dam a di mi nuir o frizz, as pon tas du plas,
au men tar o bri lho e man ter os ca be los hi dra ta dos por
mais tem po. Eles po dem ser usa dos mis tu ra dos em pro- 
du tos pa ra o ca be lo ou até mes mo so zi nho.

Pen san do nis so, O Im par ci al se pa rou seis óle os pa ra
nu trir os ca be los e dei xá-los bri lho sos e sem frizz.

Ele de vol ve a ole o si da de pa ra os fi os, dei xan do-os
com bri lho, ma ci ez e eli mi na o frizz. Su as pro pri e da des
são: vi ta mi na A e K, an ti o xi dan tes e ou tros.

O azei te de oli va tam bém eli mi na o frizz, di mi nui o
vo lu me, as pon tas du plas e aju da a evi tar a que da. Ele
pos sui as vi ta mi nas A, D, K e E e tam bém é an ti o xi dan te.

Aju da os ca be los fra cos, que bra di ços, res se ca dos,
com cas pa ou que da a se re cu pe ra rem. Pos sui mi ne rais
e vi ta mi na E.

Pro te ge os ca be los con tra os rai os UV, au xi lia no com- 
ba te a cas pa, da bri lho aos ca be los. Ele é ri co em be ta ca- 
ro te no e vi ta mi nas E e A.

Ele re põe as vi ta mi nas dos fi os, aju da no for ta le ci- 
men to e com ba te a que da e que bra dos ca be los. É ri co
em vi ta mi na A e E, pro teí nas e ou tros com po nen tes co- 
mo ami noá ci dos, co bre me áci do fó li co, en tre ou tros.

Es se óleo dei xa os ca be los su per hi dra ta dos, além de
aju dar a con tro lar a cas pa e se bor reia. Ele tem com po- 
nen tes va li o sos, co mo o áci do di ter pê ni cos, áci do co- 
paí bi co, és te res e re si noi des, que au xi li am nos pro ces- 
sos in fla ma tó ri os da pe le e so bre o sis te ma mus cu lo es- 
que lé ti co. Pos sui pro pri e da des an ti bac te ri a nas, an ti-in- 
fla ma tó ri as e emo li en tes.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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NE RES PIN TO

Quem lu cra no Ma ra nhão

MAC pa ga dí vi das  e re for ça elen co

Mo to es cla re ce so bre o va lor re ce bi do

Ame ri ca no con ti nua ex por tan do atle tas

O Me ca nis mo de So li da ri e da de

• Tem po ra da do 12º ao 15º ani ver sá rio: clu be le va 0,25%
da com pen sa ção to tal em ca da ano.
• Tem po ra da do 16º ao 23º ani ver sá rio: clu be le va 0,5%
da com pen sa ção to tal em ca da ano.

Co mo fun ci o na

• – For ne cer pro gra ma de trei na men to nas ca te go ri as
de ba se;
• – For ne cer com ple men ta ção edu ca ci o nal;
• – Es tar com o atle ta em for ma ção ins cri to por pe lo
me nos um ano;
• – Com pro var que uti li zou o atle ta em com pe ti ções ofi -
ci ais;
• – Ga ran tir as sis tên cia edu ca ci o nal, psi co ló gi ca, mé di -
ca, odon to ló gi ca, bem co mo ali men ta ção, trans por te e
con vi vên cia fa mi li ar;
• – Man ter alo ja men to e ins ta la ções des por ti vas em
con di ções ade qua das;
• – Man ter cor po de pro fis si o nais es pe ci a li za dos;
• – Ajus tar o tem po des ti na do a efe ti va for ma ção (nun -
ca su pe ri or a qua tro ho ras diá ri as) ao ho rá rio es co lar,
exi gin do do atle ta pre sen ça e sa tis fa tó rio apro vei ta men -
to;
• – Ser a for ma ção gra tui ta pa ra o atle ta, ou se ja, às ex -
pen sas do clu be;
• – Com pro var que par ti ci pa, anu al men te, em pe lo me -
nos du as ca te go ri as de cam pe o na tos ofi ci ais.
• – Ca da vez que ocor rer uma trans fe rên cia de um jo ga -
dor que se en con tre ain da em con tra to com o atu al clu -
be, ca be a ne go ci a ção de va lo res on de o clu be con tra -
tan te pa ga ao clu be de ori gem.
• – Tra tan do-se de uma trans fe rên cia in ter na ci o nal, ca -
be o di re to do clu be for ma dor em plei te ar o seu pro por -
ci o nal. A com pro va ção des se di rei to de ve rá ser fei ta me -
di an te a apre sen ta ção do Pas sa por te do Jo ga dor.
• – Nem sem pre o clu be for ma dor tem in for ma ção so -
bre as sub se quen tes trans fe rên cia de um jo ga dor de pois
que ele sai des se clu be. Es ta in for ma ção po de che gar ao
clu be for ma dor atra vés do pró prio jo ga dor, no tí ci as vei -
cu la das pe la im pren sa ou si tes co mo o me ca nis mo de
so li da ri e da de da FI FA.
• – A CBF cer ti fi ca os clu bes que aten dem os re qui si tos
ci ta dos co mo “Prá ti ca Des por ti va For ma do ra”. – No mo -
men to da trans fe rên cia, bas ta o clu be for ma dor apre -
sen tar es te cer ti fi ca do pa ra que pos sa fa zer va ler o di rei -
to a es te dis po si ti vo.

Quem é Dyego

Negócio da China

Maranhenses lucram
com Dyego Sousa

R
e ve lar jo ga do res nas ca te go ri as de ba se con ti- 
nua sen do um dos me lho res in ves ti men tos dos
clu bes pro fis si o nais do fu te bol, gran des ou pe- 
que nos. Jo vens ta len to sos exis tem em to das as

re giões, nas pe ri fe ri as das ca pi tais e no in te ri or. Bas ta
se rem pre pa ra dos com  pa ci ên cia pa ra ren de rem re sul- 
ta dos téc ni co e fi nan cei ro po si ti vos a mé dio ou lon go
pra zo.  Es ta fon te de re cur sos é de enor me sig ni fi cân cia.

A  trans fe rên cia in ter na ci o nal do ata can te Dyego
Sou sa pa ra o fu te bol chi nês aca bou se cons ti tuin do
num gran de de sa fo go na me ta de des te ano pa ra três
clu bes ma ra nhen ses por on de o jo ga dor pas sou: MAC,
Mo to Club e Ame ri ca no. Tu do acon te ceu com a saí da do
atle ta, ago ra  na tu ra li za do por tu guês, do Spor ting de
Bra ga pa ra o Shenzhen Fo ot ball Club, da Chi na, por 5,4
mi lhões de eu ros no ano pas sa do. Des con ta dos os va lo- 
res pa gos ao em pre sá rio do pro fis si o nal, a saí da fi cou
em tor no dos 4,9 mi lhões de eu ros, se gun do in for mou o
clu be lu so. O pro ces so  pa ra che ga da  dos re cur sos aos
clu bes lo cais é que foi de mo ra do. O atle ta, que che gou
ao fu te bol chi nês quan do seu no vo ti me já es ta va ame a- 
ça do de re bai xa men to, não te ve tem po de evi tar a de go- 
la,  ape sar do seu bom de sem pe nho, tan to que aca bou
sen do em pres ta do ao Ben fi ca, de Por tu gal, on de con ti- 
nua nes ta tem po ra da 2020.

O clu be ma ra nhen se mais  be ne fi ci a do com a trans fe- 
rên cia de Dyego foi aque le on de ele  es te ve por mais
tem po nas di vi sões de ba se: o MAC. Des co ber to du ran te
a Co pa Lí te ro e re ve la do pe lo Ame ri ca no aos 15 anos,  o
jo vem ta len to que pas sou pe lo Mo to es te ve dois anos no
Ma ra nhão Atlé ti co. Por es se de ta lhe,  o Qua dri co lor re- 
ce beu, no mês pas sa do, R$ 600 mil, di nhei ro que deu pa- 
ra pa gar os ho no rá ri os do es cri tó rio de ad vo ca cia  no
Rio, e fi car com pou co mais de R$ 500 mil. Ao Ru bro-ne- 
gro res tou a quan tia de R$ 126 mil e ao Ame ri ca no R$ 47
mil.

“Es sa quan tia che gou em boa ho ra ao Ma ra nhão Atlé- 
ti co, num mo men to em que es tá va mos re al men te ne- 
ces si tan do. Afi nal, so mos cum pri do res de nos sos com- 
pro mis sos fi nan cei ros,  te mos vá ri os par ce la men tos e
apro vei ta mos pa ra co lo car as con tas em dia. Pa ga mos
boa par te, con ti nu a mos atu a li zan do os pa ga men tos e, o
que res tou,  gran de par te foi apli ca da na con tra ta ção de
re for ços”, re ve lou o pre si den te atle ti ca no Rob son Paz ao
con fir mar os re cur sos oriun dos da trans fe rên cia de
Dyego Sou sa.

Há dí vi das até com o Con do mí nio MAC Cen ter, área
do clu be on de fun ci o na um shop ping. “É mui to di fí cil
man ter um ti me de fu te bol, mas va mos le van do e man- 
ten do a tra di ção de ser um clu be que cum pre aqui lo que
as su me com seus atle tas e cre do res. Foi as sim que apli- 
ca mos o re cur so re ce bi do da trans fe rên cia de Dyego”,
in for mou.

Co mo ocor re com ou tros clu bes, o Ma ra nhão vi nha
fun ci o nan do de for ma bas tan te de fi ci tá ria. Com os re- 
cur sos re ce bi dos, con se guiu atu a li zar os sa lá ri os dos
atle tas que per ma ne ce ram  nes te pe río do de in ter rup- 
ção do Es ta du al e tra zer mais dez re for ços.

Ain da so bre Dyego Sou za, ele nem che gou a ser ti tu lar
no Ma ra nhão Atlé ti co, mas sua trans fe rên cia ren deu
mui to mais que ou tros jo ga do res  re ve la dos pe lo clu be,
que aca ba ram in do pa ra gran des cen tros por va lo res
mui to in fe ri o res. Há ca sos em que atle tas até fo ram em- 
bo ra e o MAC não re ce beu ab so lu ta men te na da. Ago ra,
com a exis tên cia do Me ca nis mo da So li da ri e da de, o clu- 
be pre ten de for ta le cer ain da mais sua po lí ti ca de va lo ri- 
za ção da ga ro ta da da ca sa. “Es se é o ca mi nho. O Ma ra- 
nhão já é um clu be que pres ti gia su as di vi sões de ba se
por que mes mo sa ben do que não é fá cil mon tar uma es- 
tru tu ra,  a ten dên cia é ter mos o re tor no, se ja ne go ci an do
pa ra ou tros es ta dos ou re for çan do nos sa equi pe prin ci- 
pal. Ano pas sa do con se gui mos re ve lar bons va lo res no

sub-19, sen do que qua tro de les es tão à dis po si ção do
elen co que vai dis pu tar os jo gos res tan tes no Es ta du al
des te ano. En tão, nos so pro je to é dar sequên cia a es se
tra ba lho”, con cluiu.

O pre si den te do Mo to, Na ta na el Jú ni or, fi cou sur pre- 
so com os bo a tos que cir cu la ram dan do con ta de que o
clu be te ria re ce bi do cer ca de R$ 1 mi lhão na trans fe rên- 
cia  de Dyego. Ele afir ma que cou be ao clu be ape nas R$
126 mil. “Ti ve mos quer pa gar os ho no rá ri os do em pre- 
sá rio e ad vo ga do Fi fa e o que res tou es tá sen do gas to em
des pe sas pa ra o re tor no das ati vi da des do clu be na pró- 
xi ma fa se do cam pe o na to”, in for mou.

O di ri gen te re a fir ma que o Mo to con ti nua de fi ci tá rio.
“Ad mi nis trar um clu be nes se  tem po de pan de mia é re- 
al men te de ses pe ra dor. São mui tas des pe sas e a ca da dia
o dé fi cit vai au men tan do. Só nos res ta acre di tar no
apoio de nos sa tor ci da, que não vai po der com pa re cer
ao es tá dio, mas  es pe ro que nos aju de nas trans mis sões
on li ne dos jo gos que de ve re mos fa zer, ao pre ço de dez
re ais, in di vi du al men te. Nos sa pre vi são é de que con se- 
guin do oi to mil te les pec ta do res va mos al can çar a so ma
de R$ 80 mil”.

O Mo to tam bém pre ten de am pli ar seu nú me ro de só- 
ci os. A me ta é atin gir um mí ni mo de dois mil as so ci a dos
a R$ 20, o que pro por ci o na rá uma ar re ca da ção de R$ 40
mil. Mes mo as sim, es tas ci fras ain da es tão lon ge de ze- 
rar o dé fi cit. O Pa pão, além de dis pu tar a pró xi ma fa se do
Cam pe o na to Ma ra nhen se irá par ti ci par da Sé rie D do
Bra si lei ro a par tir de se tem bro. “Nos so elen co é bom,
mas pre ci sa rá ser re for ça do quan do for mos dis pu tar a
com pe ti ção na ci o nal. Só não es ta mos nu ma si tu a ção
pi or por que ti ve mos uma pe que na quo ta de par ti ci pa- 
ção na Co pa do Bra sil e uma ou tra aju da da CBF nes se
in ter va lo pro vo ca do pe la pan de mia”, re su miu Na ta na el.

O vi ce-pre si den te do Ame ri ca no, Val mir Pi nhei ro,
con fir ma que  a pe que na fa tia que cou be ao clu be não
re tra ta o tra ba lho que es te te ve com  Dyego des de quan- 
do o des co briu na Co pa Lí te ro. Ele con ta que an tes de
sair de São Luís o ga ro to mes mo ten do mos tra do su as
qua li da des des de os 15 anos de ida de,  te ve de ser mui to
per sis ten te pa ra che gar aon de se en con tra.  In di ca do
ini ci al men te ao Mo to, não te ve a  aten ção que me re cia.
Por is so, foi pa rar no Ma ra nhão Atlé ti co,  on de tam bém
não te ve mui tas opor tu ni da des. Nem che gou a ser ti tu- 
lar no ti me prin ci pal,  mas pe lo me nos foi on de de mo- 
rou mais tem po trei nan do, até “me ter a ca ra no mun do”
e ten tar a sor te em ou tros cen tros. Pas sou por di ver sos
clu bes no ei xo Sul/Su des te,  cres ceu e foi ne go ci a do 
com o Spor ting de Bra ga (Por tu gal), que vais tar de o
trans fe riu pa ra  o fu te bol chi nês. “O Ame ri ca no vai re ce- 
ber uma mi xa ria por que ele pas sou só três me ses re gis- 
tra do no meu ti me, em bo ra te nha fi ca do mais de um
ano co mi go. Não pres ti gi a ram  tan to Dyego no Mo to. 
No Ma ra nhão ele só fi cou na ba se, nun ca o apro vei ta- 
ram no pro fis si o nal. Eles nem sa bi am da exis tên cia des- 
sa ven da e dos va lo res. Eu que os pro cu rei e pas sei a in- 
for ma ção. Es ta va tu do sen do fei to na sur di na en tre o
Spor ting e o ti me chi nês, mas co mo te nho ami za de com 
o pai de Dyego, en tão fui in for ma do. Até o ad vo ga do
quem con se guiu fui eu, de Re ci fe. Não é fá cil. Tem que
ter es cri tó rio es pe ci a lis ta nis so. O Mo to se in te res sou lo- 
go e es pe ra va uma quan tia mai or. Se fu tu ra men te
Dyego ti ver ou tra ne go ci a ção, no va men te os clu bes on- 
de ele es te ve até 23 anos vão re ce ber sua par te. Es se di- 
rei to de so li da ri e da de da Fi fa é mui to im por tan te, até
por que a en ti da de co mu ni ca lo go à CBF. Já per de mos
mui to di nhei ro por não pro cu rar mos nos sos di rei tos”,
acres cen ta.

Val mir in for ma que ao lon go dos anos o Ame ri ca no
tem ga ran ti do sua so bre vi vên cia com as trans fe rên ci as
de jo ga do res pa ra clu bes mai o res. “Ago ra mes mo te nho
um ga ro to do bair ro Bom Je sus,  que atua no ti me do Ce- 
a rá, um ata can te que já es tá no pro fis si o nal. Rick Jô na- 
tas tem 19 anos, é ata can te e po de ser ne go ci a do a qual- 
quer mo men to”, pre vê.

Val mir en cer rou o pa po com a re por ta gem in for man- 
do que o Ben fi ca tem três ma ra nhen ses no seu elen co:
Car los Vi ni cius (ar ti lhei ro), Ela no e Dyego Sou sa. Lem- 
brou que ou tro atle ta da qui (Der lei), que es te ve no Ma- 
du rei ra, dei xou no ano pas sa do o Ma rí ti mo (Por tu gal) e
foi pa ra a Tur quia. Lin do so, do In ter na ci o nal-RS, é ou tro
bom exem plo.

O Me ca nis mo de So li da ri e da de da Fi fa, tam bém cha- 
ma do de Me ca nis mo de So li da ri e da de por For ma ção de
Atle ta, é um dis po si ti vo pre vis to no Re gu la men to de
Trans fe rên ci as da en ti da de, cri a do no ini cio dos anos
2000 com o ob je ti vo de in cen ti var os clu bes a for ma rem
atle tas. Per mi te que até 5% do va lor to tal de ca da trans- 
fe rên cia in ter na ci o nal se ja di vi di do pro por ci o nal men te

a to dos os clu bes pe los quais aque le atle ta pas sou até
com ple tar 23 anos.

Os 5% são di vi di dos da se guin te for ma:

Pa ra ter di rei to ao me ca nis mo de so li da ri e da de, o clu- 
be pre ci sa aten der de for ma con co mi tan te aos se guin tes
re qui si tos:

Dyego Wil ver son Fer rei ra Sou sa tem 30 anos e nas ceu
em São Luís. Seus fa mi li a res mo ram na Vi la Em bra tel, 
re gião do Ba can ga. Co me çou a car rei ra no Ame ri ca no,
aos 15 anos, pas sou pe lo Ma ra nhão Atlé ti co e Mo to. De- 
pois, trans fe riu-se pa ra o An draus, do Pa ra ná. De lá, pa- 
ra o Ope rá rio Fer ro viá rio-PR, por em prés ti mo, mas não
che gou a jo gar.

Na tem po ra da de 2010/11, no Lei xões, de Por tu gal,
Dyego Sou sa se tor nou o pri mei ro clu be pro fis si o nal do
ata can te no país. Ele en trou em cam po 15 ve zes e ano- 
tou três gols. Em 2012, o In ter clu be, de An go la, o com- 
prou por 150 mil eu ros, mas o jo ga dor nun ca en trou em
cam po pe lo clu be. Dyego vol tou pa ra Por tu gal na tem- 
po ra da de 2012/13 pa ra ves tir as co res do Ton de la. Mar- 
cou qua tro gols em 30 jo gos. Um ano de pois, trans fe riu-
se pa ra o Por ti mo nen se, no qual so mou se te bo las na re- 
de em 31 oca siões.

Em 2014/15, co me çou a de fen der o Ma rí ti mo e fi cou
lá por mais tem po (três anos, até 2016/17). Jo gou 80 par- 
ti das e fez 25 gols. No Bra ga, o ma ra nhen se  fez su ces so e
por ser na tu ra li za do por tu guês ves tiu a ca mi sa da Se le- 
ção. Foi ne go ci a do com o fu te bol chi nês e ago ra es tá
em pres ta do ao Ben fi ca.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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Maranhense Rodrigo Carvalhedo teve sua história, baseada na lenda da serpente,
escolhida em escola profissionalizante de roteiro em Los Angeles

Co mo ga nhar di nhei ro no Tik Tok?

In di que pes so as e cum pra as mis sões

Bus que en ga ja men tos

Fa ça par ce ri as

Ma ra nhen ses no Tik Tok

PRÊMIO

Roteiro sobre a
serpente é premiado
PATRICIA CUNHA

O
ro tei ro pi lo to de uma sé rie 
de ani ma ção in fan til cha- 
ma da En chan ted Is le (Ilha 
En can ta da), es cri to pe lo 

ma ra nhen se Ro dri go Car va lhe do, foi 
pre mi a do co mo me lhor ro tei ro na 
UCLA Pro fes si o nal Pro grams in Scre- 
en wri ting and Wri ting for TV (Cur sos 
Pro fis si o na li zan tes da UCLA em Ro- 
tei ros pa ra Fil mes e Ro tei ros pa ra TV), 
nas ca te go ri as de Fil me, Co mé dia pa- 
ra TV e Dra ma pa ra TV. Car va lhe do es- 
tá em Los An ge les es tu dan do pa ra ser 
ro tei ris ta e story ar tist e se for mou em 
cur so pro fis si o na li zan te em ro tei ro da 
UCLA.

O ro tei ro con ta a his tó ria de uma 
me ni na ame ri ca na que se mu da pa ra 
São Luís e se de pa ra com a len da da 
ser pen te. Cé ti ca e bem ra ci o nal, ela 
ago ra tem que jun tar for ças com as 
ami gas lu do vi cen ses pa ra pro var que 
a ser pen te não exis te… ou se rá que 
exis te?

“Ain da é al go que es tou tra ba lhan- 
do du ro pa ra le var mais adi an te, mas 
que já é uma gran de con quis ta não só 
pa ra mim, mas pa ra com o meu pa pel 
na di fu são da nos sa cul tu ra. É mi nha 
hon ra po der re pre sen tar nos sa ter ra 
aqui fo ra e es tar sen do re co nhe ci do. É 
mi nha mo ti va ção po der ins pi rar pes- 
so as com his tó ri as as sim, co mo his tó- 
ri as me ins pi ra ram a se guir meus so- 
nhos quan do cri an ça. E acho que es sa 
vi si bi li da de e va lo ri za ção da nos sa 
cul tu ra se ria im por tan te nes se ob je ti-

RODRIGO CARVALHEDO FOI PREMIADO NOS ESTADOS UNIDOS

vo”, dis se o es tu dan te.
Ro dri go Car va lhe do dis se que nos 

dois úl ti mos anos fez o Cur sos Pro fis- 
si o na li zan tes da UCLA em Ro tei ros 
pa ra Fil mes e Ro tei ros pa ra TV e que lá 
apren deu com pro fis si o nais de 
Hollywood so bre a es cri ta de ro tei ros, 
des de a es tru tu ra das his tó ri as à cons- 
tru ção dos per so na gens. O cur so tem 
pe lo me nos 200 alu nos dos mais di fe- 
ren tes paí ses. To do ano a UCLA tem 
seu Screenplay Con test (Con cur so de 
Ro tei ros) nas ca te go ri as de Fil me, Co- 
mé dia pa ra TV e Dra ma pa ra TV.

“Ao fi nal do cur so, saí mos com 2 ro- 
tei ros pa ra fil me e com 3 scripts de sé- 
ri es de TV. É um ro tei ro le ve com as 
três pro ta go nis tas re sol ven do um 
mis té rio fan ta si o so, mas que no fun- 

do tra ta da acei ta ção da cul tu ra e 
pers pec ti va do pró xi mo. Tra go ele- 
men tos da nos sa cul tu ra co mo São 
João, co mi das tra di ci o nais, idi o ma, 
aos quais ela ini ci al men te tem di fi cul-
da de de se adap tar, mas que no de cor- 
rer da sé rie ela vi rá a amar”, dis se Ro-
dri go.

O es tu dan te dis se que re ce beu con- 
ta to de al gu mas em pre sas e es tú di os 
que ren do ler o ro tei ro. “Fi co hon ra do 
de po der es tar le van do ao mun do 
quem so mos. A mi nha ins pi ra ção pa-
ra con tar his tó ri as vem da mi nha von- 
ta de de con tar his tó ri as que ins pi rem 
ou tras pes so as a se gui rem seus so-
nhos, as sim co mo as his tó ri as que eu 
as sis tia/lia/ou via quan do cri an ça me 
ins pi ra ram a se guir os meus”, dis se.

FICA A DICA

Três passos para ganhar dinheiro no Tik Tok

VEJA ALGUMAS DICAS PARA QUEM DESEJA CRIAR CONTEÚDO E GANHAR DINHEIRO USANDO O TIKTOK

Ví de os rá pi dos, di ver ti dos, com
inú me ras pos si bi li da des de cri a ção.
As sim é o Tik Tok, apli ca ti vo que tem
ga nha do o gos to dos bra si lei ros não
ape nas por ser uma fer ra men ta de en- 
tre te ni men to, mas tam bém pe la pos- 
si bi li da de dos usuá ri os ga nha rem di- 
nhei ro ao cri ar con teú do e in di car
ami gos.

Per ten cen te à em pre sa chi ne sa
ByteDance, o Tik Tok pa re ce ter si do a
“saí da” pa ra mui ta gen te li be rar o sor- 
ri so lo go no iní cio da pan de mia de co- 
ro na ví rus no Bra sil e em di ver sos paí- 
ses. Se gun do a con sul to ria Sen sor
Tower, so men te no mês de mar ço des- 
te ano, o apli ca ti vo foi o mais bai xa do
do mun do; 9,4% dos down lo ads nas
lo jas de apli ca ti vos fo ram no Bra sil.

Se gun do a em pre sa que pres ta as- 
ses so ria pa ra o apli ca ti vo aqui no Bra- 
sil, a pos si bi li da de de mo ne ti zar o
con teú do na pla ta for ma ain da não es- 
tá dis po ní vel no país. O Tik Tok acre di- 
ta que “a mo ne ti za ção é im por tan te
pa ra os cri a do res, mas tam bém a au- 
ten ti ci da de, a ex pres são, uma co mu- 
ni da de que dá su por te e é en ga ja da”
afir mou a as ses so ria.

En tre tan to, é pos sí vel ob ter ga nhos
no apli ca ti vo in di can do pes so as, por
meio de um có di go de con vi te; cri an- 
do con teú dos que ge rem en ga ja men- 
tos e di vul gan do mar cas ou pro du tos.

Ve ja al gu mas di cas pa ra quem de- 
se ja cri ar con teú do e ga nhar di nhei ro
usan do o Tik Tok.

Ao in di car uma pes soa, ela de ve
bai xar o apli ca ti vo e, ao se ca das trar,
pre ci sa uti li zar o có di go de con vi te do
usuá rio que in di cou. Quem in di ca ga- 
nha R$2,00 e o no vo usuá rio re ce be
R$1,10 na car tei ra vir tu al.

Pa ra que os ga nhos au men tem, o
Tik Tok pos sui a cam pa nha “TikBô- 
nus”. Pa ra is so, é ne ces sá rio se guir as
mis sões que o apli ca ti vo su ge re ao
usuá rio. Ca da mis são cum pri da ge ra
uma re com pen sa em ru bi, que é a
mo e da vir tu al do apli ca ti vo. Pa ra
exem plo de con ver são, 10 mil ru bis
equi va lem a R$1,00.

O Tik Tok se di fe re das de mais re des
so ci ais pe la sua ca pa ci da de de ge rar
en ga ja men tos. Di fe ren te do Ins ta- 
gram, por exem plo, na pá gi na ini ci al
do Tik Tok, os ví de os são di ver sos, ou
se ja, não são ape nas os ví de os das
con tas que o usuá rio se gue. Es sa ca- 
rac te rís ti ca pos si bi li ta que per fis com
pou cos se gui do res, mas que pro du- 
zam con teú dos re le van tes ga nhem
mais vi su a li za ções. Uma di ca é seg- 
men tar o con teú do. Pro du za con teú- 
dos so bre al go que pos sa ge rar in te- 
res se de um de ter mi na do pú bli co. Há
pos si bi li da des de ví de os so bre re cei- 
tas, ma qui a gens, es por te, hu mor, ani- 
mais, en tre ou tras te má ti cas.

Ou tra di ca im por tan te é uti li zar as
hash tags. Elas pos si bi li tam que o seu
con teú do se ja en con tra do com mais
fa ci li da de. Na aba “Des co brir”, o Tik- 
Tok dis po ni bi li za hash tags que es tão

em al ta, uti li zá-las irá ge rar en ga ja- 
men to pa ra o seu con teú do.

Atu al men te, as re des so ci ais são
um dos prin ci pais ve to res de no vos
re cur sos pa ra que as em pre sas pos- 
sam di vul gar seus pro du tos.

Mui tas mar cas bus cam usuá ri os
que pos su em bom en ga ja men to pa ra
di vul gar seus pro du tos ou ser vi ços.
Com o Tik Tok, não é di fe ren te. Já exis- 
tem na pla ta for ma usuá ri os que con- 
se guem ob ter ga nhos di vul gan do
mar cas e pro du tos.

Al guns ma ra nhen ses vêm ga nhan-
do des ta que no apli ca ti vo. É o ca so do
DJ e can tor Only Fu e go (@onlyfuego).
Des de 2018, ele pos sui mú si cas dis po- 
ní veis na pla ta for ma e, há qua tro me- 
ses, pro duz con teú do no app. Ou tro
des ta que é Re nan Beck man (@ore- 
nan beck man), que pro duz con teú do
há cin co me ses e já con ta bi li za apro-
xi ma da men te 15 mil se gui do res. Re- 
nan che gou a ter 35 mil se gui do res,
mas, por pro ble mas téc ni cos na con-
ta, pre ci sou re co me çar do ze ro. Am-
bos acre di tam que o apli ca ti vo não se-
rá uma on da pas sa gei ra, ele veio pa ra
fi car. Re nan afir ma que o apli ca ti vo
pos sui um gran de po ten ci al e es tá
con quis tan do ain da mais es pa ço. Pa-
ra o DJ Fu e go, “o app no mo men to tá
di tan do os charts mu si cais do mun do
in tei ro e até mes mo a for ma que a
gen te con so me con teú dos hu mo rís ti- 
cos”, opi na.

FUNK

Hagaheli lança seu
álbum de estreia

 ÁLBUM ESTÁ DISPONÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS

Ar tis ta ma ra nhen se Ha gahe li lan çou seu pri mei ro ál- 
bum, in ti tu la do “Enthou si as mos”. Con tan do com 7 fai- 
xas lan ça das, o ál bum es tá dis po ní vel em to das as pla ta- 
for mas di gi tais.

O tí tu lo do ál bum vem do gre go enthou si as mós, que
sig ni fi ca “ins pi ra ção di vi na” um mo men to de exal ta ção,
ar dor que im pul si o na al guém a fa zer qual quer coi sa. É a
exal ta ção que ani ma um es cri tor no mo men to on de ele
ex plo de de cri a ti vi da de e as sim ge ra sua ar te. O ál bum
mar ca os mo men tos de ins pi ra ção de Ha gahe li, que fez
tra du zir em for ma de mú si ca e ar te tu do aqui lo que sen- 
tia. Com bi nan do ele men tos do R&B, soul, hip hop e
funk em um úni co tra ba lho.

“Enthou si as mos: So bre Vi da, Amo res e Ca mi nhos” é
uma ho me na gem ao pai de Ha gahe li, res pon sá vel por
apre sen tar os mais va ri a dos es ti los mu si cais ao ar tis ta
du ran te sua in fân cia. “Vo cê me en si nou a amar uma das
coi sas mais pre ci o sas do mun do A MÚ SI CA e por cau sa
dis so ho je eu fa ço de la mi nha pro fis são”, es cre veu Ha- 
gahe li em uma pos ta gem no Ins ta gram pa ra be ni zan do
seu pai que faz ani ver sá rio na da ta de lan ça men to do ál- 
bum.

Ha gahe li é can tor, com po si tor, pro du tor mu si cal, dj e
ide a li za dor do pro je to Nu me Re cords. Tem sua tra je- 
tória na músi ca des de 2017, on de ex plo rou a pro dução
mu si cal e de sen vol veu tra ba lhos co mo Dj, pro du ziu su- 
as pri mei ras mú si cas e co vers, e des de en tão tem
lançado tra ba lhos nas prin ci pais pla ta for mas di gi tais
afim de se ex pan dir na ce na mu si cal. Ha gahe li é ex-gra- 
du an do em en ge nha ria da com pu tação, com põe o pro- 
je to Nu me Re cords na pro dução de ar ran jos, com po- 
sição de músi cas, mar ke ting di gi tal e é res pon sá vel tam- 
bém pe lo tra ba lho co mo um com pos to vi su al ba se a do
nas prin ci pais re fe rên ci as que ad qui riu ao lon go da sua
car rei ra mu si cal.

NETFLIX

Criadores de “Stranger
things” são processados

SÉRIE E EMPRESA DE STREAMING RESPONDEM POR ROTEIRO

A Net flix e os ir mãos Matt e Ross Duf fer, cri a do res da
sé rie Stran ger things, es tão sen do pro ces sa dos por plá- 
gio pe la em pre sa Irish Ro ver En ter tain ment, que ale ga
ser a res pon sá vel pe la ideia ori gi nal do pro je to. No pro- 
ces so, que foi aber to na Ca li fór nia, a em pre sa afir ma
que Stran ger things é plá gio de um ro tei ro cu jo tí tu lo é
To tem. A Irish Ro ver En ter tain ment diz que hou ve vi o la- 
ção de di rei tos au to rais e da nos que não fo ram es pe ci fi- 
ca dos. As in for ma ções fo ram con fir ma das pe lo por tal
The Wrap. O ro tei ro foi es cri to por Jeffrey Kennedy. A
ação apon ta que To tem e a sé rie da Net flix es tão co nec- 
ta das por Aa ron Sims, que tra ba lhou com Kennedy du- 
ran te o de sen vol vi men to. Sims, diz o pro ces so, foi con- 
tra ta do pa ra cri ar a ar te con cei tu al pa ra as du as pri mei- 
ras tem po ra das de Stran ger things. Kennedy ex pli cou
que te ve a ideia pa ra To tem após a mor te de um ami go
de in fân cia, Clint Osthi mer, que ti nha epi lep sia. “Du- 
ran te a in fân cia, na zo na ru ral de In di a na, ele e Kennedy
li da ram com a ame a ça cons tan te do ‘demô nio pes so al’
de Osthi mer, a epi lep sia, que cri a va ‘chu vas de rai os’ em
seu cé re bro. Es sas pan ca das de rai os ou con vul sões o
man da ri am pa ra um pla no so bre na tu ral al ter na ti vo on- 
de o demô nio re si dia”, diz o pro ces so. A ação com pa ra
as du as his tó ri as. “Em To tem, um dos per so na gens é
uma ga ro ti nha cha ma da Ki mi me la, ou Ki mi, que tem
po de res so bre na tu rais. Ki mi me la aju da os ami gos a en- 
con trar o por tal pa ra um pla no so bre na tu ral al ter na ti vo
e a com ba ter os ha bi tan tes, um es pí ri to som brio cha- 
ma do Az ra el e seu exér ci to de Blackwolf’”, ale ga a Irish
Ro ver En ter tain ment. “Em Stran ger things, uma das
per so na gens é uma me ni na cha ma da Ele ven, que tem
po de res so bre na tu rais. Ele ven aju da os ami gos a en con- 
trar o por tão do por tal pa ra um pla no so bre na tu ral al ter- 
na ti vo e os aju da a com ba ter os ha bi tan tes, um mons tro
das som bras e seu exér ci to de De mo gor gon”, com pa ra .

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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Elite

Ruy Palhano À 
fren

te
Médico fala o quanto a pandemia do novo coronavírus 
já afetou o tratamento de pacientes, bem como 
provocou o aumento do número de atendimentos

 

PATRICIA CUNHA

E
specialistas em psiquiatria do mundo 
inteiro demonstraram preocupação 
com os efeitos da pandemia causa-
da pelo novo coronavírus, tanto em 

quem já está em tratamento, quanto para 
pessoas que não possuem algum transtor-
no. A Associação Brasileira de Psiquiatria - 
ABP lançou em maio a cartilha “Saúde men-
tal e Covid-19”, com propósito de orientar 
a população sobre os riscos que o distan-
ciamento social e a pandemia da Covid-19 
podem trazer à saúde mental.

Segundo a cartilha, estudos apontam que 
a pandemia exerce impacto sobre a saúde 
mental das pessoas e é importante a aplica-
ção de estratégias que possam amenizar os 
prováveis efeitos negativos deste momen-
to. Pesquisas analisadas pelo documento 
apontam para um provável aumento nos 
relatos de sensação de medo, solidão, tédio 
e raiva entre pacientes submetidos ao isola-
mento e ao período de quarentena, além de 
um aumento da ansiedade e da culpa pelos 
efeitos do contágio.

Conversamos com o Dr. Ruy Palhano, mé-
dico psiquiatra, integrante do Fórum Esta-
dual de Prevenção da Automutilação e do 
Suicídio, Secretário Adjunto da Associação 
Maranhense de Psiquiatria e Diretor-Secre-
tário da Região Norte da Associação Brasi-
leira de Psiquiatria, Doutor Honoris Causa 
em Ciências da Saúde pela Emil Brunner 
World University – EBWU, Flórida – EUA, 
sobre esse e outros assuntos.

Segundo ele, a maior preocupação é com 
a população de vulnerabilidade predomi-
nante, pessoas que já tiveram problemas psi-
quiátricos submetido a tensão, a um grave 
distanciamento social e impedimento de se 
relacionarem, sobretudo com outras pessoas 
em plano social, e que tem uma vulnerabili-
dade maior de recrudescerem, de potencial-
mente piorarem seus estados psiquiátricos.

“Essa é uma população de vulnerabili-
dade e que está justamente no foco da aten-
ção das medidas de prevenção ao reapareci-
mento de sintomatologia psiquiátrica. Isso 
é um fato já constatado pela Organização 
Mundial da Saúde, pela Associação Brasi-
leira de Psiquiatria. Recentemente fizemos 
uma pesquisa demonstrando exatamente a 
piora dos pacientes que estavam em trata-
mento psiquiátrico em razão da pandemia”, 
disse o médico.

Dentre os sintomas de sofrimento men-
tal que podem ocorrer durante um período 
como esse, o médico destacou o transtorno 
de ansiedade. Segundo ele, as pessoas por 
se submeterem a esse estresse constante e 
permanente, acabam apresentando queixas 
relativas a transtorno de ansiedade genera-
lizada, transtorno de stress pós-traumático, 
transtorno obsessivo compulsivo.

“Numa segunda etapa, os sintomas pre-
dominantemente que aparecerão são sinto-
mas de natureza depressiva, em razão dos 
constrangimentos, das perdas insuportá-
veis, uma associação em nome de pesso-
as que perdem pai, perdem a mãe, perdem 
avô, perdem filho, perdem filha, perdas in-
suportáveis que muitas pessoas irão carre-
gar pela vida inteira, acaba desenvolvendo 
transtorno depressivo de todas as ordens. 
Um terceiro grupo de sintomas que estão 
mais ou menos previstos é impulsão ao sui-
cídio, então como aumenta gigantescamen-
te o número de depressões, que irá aumen-
tar certamente como já está aumentando 
o número de deprimidos na população em 
geral, e como depressão responde por mais 
de 60% das ocorrências de suicídio, estima-
se que as ocorrências de suicídio nos pós 
pandemia e no final da pandemia possam 
incrementar bastante. É um transtorno bas-
tante significativo. A quarta grande clínica 
importante é o uso de álcool e de drogas, 
hoje já se sabe que a população brasileira 
e a população mundial estão consumindo 
bebida alcoólica de todos os tipos, tanto fer-
mentada quanto destiladas e em grandes 
quantidades”, disse o médico.

O Imparcial – Como manter 
a saúde mental em meio à 
pandemia?

Ruy Palhano - Na realidade saúde mental 
é uma prerrogativa em que vários fatores 
colaboram para inspeção final do que se 
entende por saúde mental. Eu posso lhe 
dizer, com absoluta garantia que essa con-
dição social de vida imposta pela pande-
mia é uma situação que pode prejudicar 
a estabilização da saúde mental da po-
pulação em geral, mas não se pode dizer 
assim, absolutamente, que somente por 
este fator a população ou a pessoa possa 
ter problemas psiquiátricos ou emocionais 
ou comportamentais. É preciso que haja 
vários outros fatores, ingredientes impor-
tantes para que a gente pudesse questio-
nar a possibilidade de a pessoa realmente 
perder a sua saúde mental em razão da 
pandemia. Então, manter-se ocupado o 
mínimo possível durante o dia, manter o 
mínimo do relacionamento social e fami-
liar que muitas das vezes já está prejudi-
cado muito antes da pandemia (as pesso-
as deixavam de falar entre si, sobretudo 
na família, o pai não conversava com o 
filho, o filho não conversava com o pai, 
mãe não conversava com marido e assim 
vai), então retomar essas atividades, ter o 
mínimo de ocupação, de lazer, sobretu-
do, assistir bons filmes, ler bons livros, ter 
boas conversas, utilizar mais frequente-
mente as redes sociais para desenvolver 
bons contatos para suplantar, suprimir as 
deficiências concretas com as restrições 
sociais. Então você tem um conjunto de 
medidas importantes que você tomar e 
adotá-las para poder sufragar as defici-
ências que existem em razão da pande-
mia. Mas não existe também eu quero só 
acrescentar isso, nenhuma receita pronta 
para isso. Cada um de nós vai encontrar, 
na quarentena, quais são os melhores re-
cursos que a gente dispõe, pessoalmente 
na família, para poder ir se livrando de 
qualquer desarranjo de qualquer problema 
psiquiátrico ou psicossocial e emocional.

OI - É possível que pessoas 
saudáveis adoeçam?

RP - É possível, sim. O nível de tensão, 
de estresse, a que estamos nos subme-
tendo é gigantesco. Nós temos 3 gran-
des níveis de população que hoje em dia 
são objetos que fazem parte das nossas 
preocupações como psiquiatras. O pri-
meiro são aqueles da primeira pergunta 
que nós respondemos, pessoas portado-
ras de transtornos psiquiátricos podem 

piorar; pessoas que eram tratados, que 
receberam alta psiquiátrica, que já não 
tinham problema nenhum podem voltar 
a recair; e terceiro, pessoas que nunca 
tiveram problema na vida do ponto de 
vista psiquiátrico, emocional ou com-
portamental, podem adoecer em razão 
da tensão e do stress. Você imagina por 
exemplo uma pessoa sadia, que começa 
a perder um parente, começa a perder 
dois parentes, começa a perder seu em-
prego, começa a ter restrições sociais... 
isso é um martírio, é um problema gra-
víssimo. Estima-se que em 30%, pessoas 
que nunca foram portadoras de nenhuma 
doença psiquiátrica poderão apresentar 
nessa perspectiva que eu lhe falei, que eu 
me referi, de transtornos de ansiedade, 
de transtornos depressivos em razão de 
todo esse contingenciamento que esta-
mos passando.

OI - Houve aumento no 
atendimento de pacientes 
relacionados a saúde mental?

RP - Houve um aumento gigantesco. 
Nós temos um trabalho publicado recen-
temente pela Associação Brasileira de Psi-
quiatria onde foram pesquisados mais 
de 400 psiquiatras de 23 estados brasi-
leiros e no Distrito Federal, mostrando o 
incremento de mais da metade dos aten-
dimentos nesse processo da pandemia. 
Isto é, vamos admitir que cada um des-
ses psiquiatras atendesse 20 pacientes 
em condições normais, hoje o aumento 
é próximo de 50%. E essa população pró-
xima de 50% em torno de 80% de novos 
casos foi de recrudescimento e de reapa-
recimento de sintomas de quem já esta-
va em tratamento. Então, fatalmente au-
mentará na população em geral, como já 
é registrada na pesquisa inédita da ABP. 
Realmente essa população já está afetada 
e os números cada vez mais são crescen-
tes. Eu, pessoalmente, fico surpreso com 
a quantidade de novas pessoas que estão 
me procurando em razão dessa pande-
mia, e outros pacientes meus, que já não 
estavam mais em tratamento. Na minha 
clínica e no meu consultório está haven-
do em torno de 40 a 45% de aumento na 
procura de pacientes psiquiátricos.

OI - As medidas de isolamento 
comprometeram o andamento do 
tratamento de pacientes?

RP - Praticamente, todas as atividades 
médicas durante a pandemia foram subor-
dinadas à relevância dos atendimentos da 
Covid-19. Houve casos médicos que não 

houve um atendimento adequado de todos 
esses pacientes, em razão do privilegiamento 
do atendimento dos pacientes portadores da 
Covid-19. Então, os pacientes psiquiátricos 
deixaram efetivamente de serem mais ade-
quadamente atendidos como vinham sendo 
anteriormente a crise, e isso fatalmente vai 
gerar problemas mentais. 90% dos pacientes 
psiquiátricos que interrompem seus trata-
mentos por qualquer razão ou por qualquer 
motivo fatalmente recairão, isso é uma máxi-
ma em tratamento médico e em psiquiatria, 
em particular. Nós temos hoje um gravíssi-
mo problema mental, do ponto de vista psi-
quiátrico, que é a interrupção do tratamen-
to, independente do motivo. Agora, eu posso 
te dizer, por exemplo, que o grande motivo 
foi a pandemia. Porém muito antes da pan-
demia, pacientes, muito deles que estavam 
em tratamento de depressão, de transtorno 
de ansiedade, de fobia, de estresse, disso e 
aquilo, que interrompem seus tratamentos 
indevidamente, sem orientação médica, ou 
deixam de tomar sua medicação, fatalmente 
piorarão seus estados psiquiátricos.

OI - Quem já apresentava algum 
transtorno, pode apresentar outros?

RP – Pode apresentar novos. Eu posso, por 
exemplo, anteriormente à crise da pandemia, 
ser um paciente depressivo, ou estar em acom-
panhamento médico por depressão e durante 
a pandemia, onde predominantemente o que 
aparece são as condições de estresse, de an-
siedade, passar a apresentar outros transtor-
nos. Pessoas, por exemplo, que tinham mais 
ou menos um controle com relação a inges-
tão de bebida... durante a pandemia, hoje se 
sabe, que o mundo todo começou a beber 
mais, a desenvolver mais alcoolismo e eram 
pessoas que não tinham alcoolismo e podem 
passar a apresentar o alcoolismo em razão 
do consumo exagerado de bebida alcoólica 
pelo estresse, pela tensão, pela pressão so-
cial e psicológica violenta em razão da pan-
demia. Pessoas que não tinham problema de 
depressão nenhum, eram só ansiosas, pelas 
perdas sucessivas e graves podem apresen-
tar fases depressivas... então, pode haver sim 
uma sobreposição de diagnóstico em razão 
da tensão toda que se está vivendo.

OI - De uma forma geral, como o 
senhor avalia o impacto da pandemia 
na saúde mental?

RP - Do ponto de vista da saúde mental es-
pecificamente, eu considero o maior evento 
patogênico dos últimos 100 anos. Do ponto 
de vista da saúde mental eu não vejo nada 
igual a isto. Eu considero um grande evento 
do ponto de vista psicopatológico e eviden-
temente que eu estou aqui fazendo uma ava-
liação estritamente médica e psiquiátrica. Se 
você me permite, eu agregaria também a esse 
aspecto todo, os danos profundos que vem ha-
vendo com relação a nossa organização social 
e nossa economia. Do ponto de vista social 
houve uma rachadura, houve um laceramento 
das estruturas sociais, revelando a necessi-
dade de nós revermos, repensarmos padrões, 
costumes, hábitos sociais que a gente vinha 
desenvolvendo e que hoje fatalmente terão 
que ser mudados ao longo da história da hu-
manidade. Eu acho que isso é um legado da 
pandemia. Do ponto de vista, por exemplo, 
trabalhista, da economia não dá nem para se 
pensar. A quantidade de jovens, de adultos, 
de idosos que estão precocemente perdendo 
seus empregos isso vai ter um impacto vio-
lento na vida mental da população. Imagina 
você, por exemplo, ter seu emprego, ter seu 
salário mensal, salário este com o qual você 
alimenta sua família, você mantém sua vida 
social, seu lazer, seus costumes, suas neces-
sidades e de repente você perde isso violen-
tamente de forma quase inexplicável em ra-
zão da pandemia. Então esses impactos todos 
são gigantescos na vida mental da popula-
ção, além, primariamente, desses impactos 
da economia que eu considero aí um dano 
irreparável, talvez pelos próximos 5 a 10 anos 
a gente consiga ainda talvez até um pouco 
menos quem sabe até 2 ou 3 anos ou 5 anos 
a gente consiga recuperar o que nós perde-
mos da economia, sobretudo um país como 
o nosso que vinha se estabilizando e tivemos 
esse impacto gigantesco, e os danos sociais. 
Então eu acho que são coisas irreparáveis.
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Anna Torres: “E Daí? É uma frase que fere os nossos ouvidos cansados de tanta injustiça”. (Fotos: Alain Genest/Produção:
Marie-Claire Ateni)

De Paris, a cantora maranhense Anna
Torres faz seu protesto contra o descaso

com a vida no clip “E daí?”

So bre “E daí?” 

As ho me na gens do clip 

Apro vei tan do pa ra cri ar 

Mo men to pre sen te 

Pro je tos pa ra o Ma ra nhão 

A can to ra e com po si to ra ma ra nhen se An na Tor res, Ra di ca da em Pa ris, Fran ça, aca ba de lan çar seu no- 
vo clip nas pla ta for mas di gi tais, “E daí?”, on de as si na a pro du ção e di re ção, em par ce ria com Mar co Du ai- 
li be (Le tra) e Ro land Ca sa no va (Me lo dia). Em en tre vis ta ex clu si va pa ra o Ca der no Eli te (Co lu na NM), An- 
na Tor res fa lou que a mú si ca foi cri a da pa ra cons ci en ti zar as pes so as da gra vi da de da pan de mia no no vo
co ro na ví rus no Bra sil e no Mun do. “E daí”, se gun do ela, não é ape nas uma fra se in fe liz de um pre si den te,
mas o re fle xo das su as ati tu des. Do des ca so e do aban do no. En tre gan do o seu po vo a pró pria sor te, e pi or
do que is so in cen ti van do o seu po vo a pró pria mor te”. Aqui al guns tre chos do ba te-pa po on li ne com o co- 

lu nis ta.

“A ins pi ra ção veio da mi nha in dig na ção pes so al. A fra se in fe liz e as ati tu des ir res pon sá veis do pre si den te
Bol so na ro me dei xam per ple xas. Mas acho que ele não é o úni co a pen sar des sa ma nei ra. Te mos que coha bi- 
tar com pes so as ne ga ci o nis tas da gra vi da de des se ví rus e jun to com elas ar car com as con sequên ci as. Ain da
não per ce be ram que quan to me nos nos pro te ge mos, mas nos dis tan ci a mos da pos si bi li da de de di mi nuir a
pro pa ga ção do ví rus. E com is so a vol ta a vi da “nor mal” se tor na um enig ma. Ain da não per ce be ram que o

ges to é in di vi du al pa ra que sur ta um efei to co le ti vo”.

“No clip aca bei ho me na ge an do pes so as mor tas pe la Co vid-19, e tam bém pes so as que fo ram as sas si na das
in jus ta men te pe la po lí cia e pe lo des ca so, ne gli gên cia de uma eli te aris to cra ta e feu da lis ta, co mo foi o ca so da
mor te do pe que no Mi guel. Tam bém ho me na geio os nos sos ín di os bra si lei ros que es tão sen do mas sa cra dos
pe lo ví rus e pe lo aban do no. “E daí ?”, é uma fra se que fe re nos sos ou vi dos can sa dos de tan to aban do no, de

tan to des ca so, de tan ta in jus ti ça”.

“Es tou apro vei tan do es se mo men to de con fi na men to (mes mo que na Fran ça já es te ja mos des con fi na- 
dos), eu e mi nha fa mí lia con ti nu a mos mui to pru den tes quan to aos en con tros so ci ais. Aqui na Eu ro pa é ve- 
rão, e é um mo men to que apro vei ta mos pa ra en con trar os ami gos. Mas nós con ti nu a mos no nos so ca su lo. E
nes se ca su lo apro vei to pa ra cri ar. Quan to as li ves fiz ape nas uma fa ke li ve pa ra Ra dio La ti na de Pa ris. Com a

mi nha fi lha, que é au tis ta, is so se tor na bem com pli ca do. E sem con tar que do pon to de vis ta es té ti co eu acho
que com pro me te o re sul ta do. Se não for pa ra fa zer al go bem pro du zi do, ori gi nal, acho me lhor não fa zer”.

“Es ta va a ple no va por an tes da pan de mia, com uma sé rie de shows aqui em Pa ris, Rio e São Luís pre vis tos
pa ra o mês de mar ço e abril. Com gran des pro gra mas de TV a ní vel na ci o nal a par ti ci par aí no Bra sil. Ti nha

pre vis to as gra va ções do Pro je to a Ci gar ra Au tis ta, as ver sões em in glês e es pa nhol, nos me ses de ju nho e ju- 
lho. Mas ti ve que in ter rom per tu do por cau sa da Co vid-19. O nú me ro de mor tos aqui na Fran ça di mi nuiu

mui to bem, mas es ta mos em so bre aler ta pa ra uma pos sí vel se gun da on da. Fui con vi da da a par ti ci par do Sa- 
lão In ter na ci o nal do Au tis mo em Pa ris em se tem bro, mas ain da não é cer te za ab so lu ta que o Sa lão acon te ce- 

rá em se tem bro”.

“Te nho um show pre vis to pro mês de de zem bro em São Luís, mas se a pan de mia não se acal mar no Bra sil
até o mês de ou tu bro, in fe liz men te te rei que can ce lar es se show. É an gus ti an te es se mo men to em que pas sa- 

mos. Até que se des cu bra uma va ci na, te re mos que fa zer a nos sa par te, o dis tan ci a men to so ci al, o uso de
más ca ras e de ál co ol gel são can sa ti vos de se fa zer, mas são ne ces sá ri os. São es sas pre cau ções que nos ser- 

vem de fer ra men tas con tra es se ví rus te ne bro so. Pro te jam-se ami gos!”

BRK Ambiental inicia 
operações da usina de

energia solar no Maranhão
A BRK Am bi en tal, mai or em pre sa pri va da do se tor de sa ne a men to bá- 

si co do país, anun cia o iní cio das ope ra ções da usi na de ener gia so lar de
Ti mon, no Ma ra nhão, com ca pa ci da de de pro du zir cer ca de 4.000

MWh/ano de ener gia lim pa pa ra as ope ra ções das uni da des de bai xa ten- 
são de água e es go ta men to das ci da des de Pa ço do Lu mi nar e São Jo sé de
Ri ba mar. O sis te ma que aca ba de ser en tre gue cor res pon de a 40% do pro- 
je to ide a li za do en tre a BRK Am bi en tal e a Athon Ener gia, em pre sa que in- 
ves te, de sen vol ve e ge re pro je tos em ener gia re no vá vel e efi ci ên cia ener- 
gé ti ca, em es pe ci al nos seg men tos de au to pro du ção, ge ra ção dis tri buí da

e mer ca do li vre. Ao ser con cluí do, o pro je to vai con tar com du as usi nas
so la res, ins ta la das nas ci da des de Ti mon e Ma tões, e vai ga ran tir a ge ra- 
ção de 10 mil MWh/ano. A res pon sá vel pe lo in ves ti men to das obras é a

Athon Ener gia, com um va lor to tal de R$ 25 mi lhões, par ci al men te fi nan- 
ci a do por tí tu los de dí vi da ver de (gre en bonds), ação que re for ça o com- 

pro mis so da ini ci a ti va com ques tões re la ci o na das ao meio am bi en te, im- 
pac to so ci al e go ver nan ça cor po ra ti va.

O gerente de Operações Lineu Machado e o diretor José Mário Ribeiro da BRK
Ambiental no Maranhão

“A universidade tem comprometimento, acima de tudo, com a vida dos que fazem
parte dela”, enfatizou o reitor da UFMA, Natalino Salgado.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho
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Paisagens deslumbrantes da pequena Tutóia, cidade do norte do Maranhão, numa localização privilegiada, situada entre o
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e o Delta do Rio Parnaíba (fotos divulgação)

Da série “Férias de Julho”, veja aqui as
maravilhas da cidade de Tutóia

Ou tros gran des atra ti vos de Tu tóia

Na sequên cia das ma té ri as es pe ci ais so bre os des ti nos ma ra nhen ses, que, in de pen den te de qual quer coi- 
sa, pan de mia, etc, de vem ser va lo ri za dos sem pre, va mos ho je dar um pu lo na ci da de de Tu tóia,

a 463 quilô me tros de São Luís. Tu tóia se des ta ca por di ver sas be le zas na tu rais e lin das pai sa gens — sem
dú vi da, um pra to cheio pa ra quem quer co nhe cer lo cais bem pró xi mos da Ilha de São Luís e sem gas tar mui- 
to. Aliás, por fa lar em pra to cheio, é bom lo go lem brar que a ci da de, ro ta de aces so pa ra o Del ta do Par naí ba, é
fa mo sa pe la sua far ta cu li ná ria tí pi ca, por ser Tu tóia en tre as ci da de do Ma ra nhão, uma das mai o res pro du- 

to ras de fru tos do mar de gran de qua li da de e sa bor in com pa rá vel, por is so é co nhe ci da co mo ter ra do ca ma- 
rão, o mais de li ci o so do Nor des te (O “Ca ma rão no Aba ca xi” do Res tau ran te Ba lu ar te é sim ples men te im pe- 
cá vel). Em Tu tóia tam bém é co mum en con trar em res tau ran tes pra tos à ba se de pei xe pe dra, tai nha, pes ca- 
da, pes ca di nha, ta ma ta ra na, ar raia, ca mu rim, ca ran gue jo, os tra, su ru ru; que são al gu mas das co mi das mais
con su mi das pe los vi si tan tes na ci o nal e in ter na ci o nal no lo cal. É por is so e mui to mais que va le a pe na in cluí-
la no seu ro tei ro da vi a gem. De li cie-se com su as prai as com águas trans pa ren tes e mor nas, vi si tas às du nas,

pas sei os de bar co, en tre ou tros atra ti vos mais que ve re mos a se guir.

Tu tóia con ta com di ver sos atra ti vos tu rís ti cos, sen do um bom des ti no pa ra quem gos ta de apre ci ar lin das
pai sa gens e co nhe cer mais so bre a di ver si da de bi o ló gi ca da re gião.

São 20km de prai as com mar cal mo, água trans pa ren te e mor na. En tre os des ta ques es tão: Praia do Amor,
Ar po a dor, An dre za, Bar ra Pe que nos Len çóis e Moi ta Ver de. Es sa úl ti ma é uma praia pa ra quem bus ca tran- 
qui li da de, já que é qua se de ser ta. Já na praia dos Pe que nos Len çóis, vo cê en con tra rá la go as que se for mam

en tre as du nas.
Em Tu tóia, é pos sí vel ver al gu mas das ilhas do Del ta. A Ilha do Ca ju é uma das prin ci pais da re gião, sen do a

ter cei ra mai or do Del ta do Par naí ba, for ma da por cam pos, prai as, la go as e imen sas la go as que avan çam em
di re ção ao mar.nOu tra pa ra da obri ga tó ria é na Ilha do Co ro a tá, que tam bém é uma boa op ção pa ra al mo ço,

já que por ali há um res tau ran te que ser ve pra tos com fru tos do mar.

Os pas sei os são mais um dos pon tos al tos da ci da de de Tu tóia. Com os pas sei os de bar co, é pos sí vel per- 
cor rer ri os e ver as ilhas e a ve ge ta ção da re gião, co mo as flo res tas de man gue. Ou tro di fe ren ci al é o ce mi té rio

de bar cos, on de é pos sí vel ob ser var em bar ca ções que es tão en ca lha das há dé ca das na baía de Tu tóia. Já
quem gos ta de ven to no ros to e aven tu ra po de op tar pe los pas sei os de qua dri ci clo pa ra per cor rer to da a ex- 

ten são das prai as. Além dis so, se vo cê se in te res sa por es por tes de aven tu ra, a di ca é apro vei tar a vi a gem pa ra
pra ti car ki te surf, os ven tos for tes em al gu mas épo cas do ano fa zem com o que o lu gar se ja per fei to pa ra is so.

“O artesanato está associado à pasta do turismo e merece nossa atenção tanto
quanto qualquer outro setor ligado ao segmento turístico”, ressalta Catulé Junior,
na foto acima.

Setur-MA comemora
conquista para o

artesanato maranhense
O se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo, Ca tu lé Jú ni or, co me mo ra uma im- 

por tan te con quis ta dos ar te sãos ma ra nhen ses. As sim, co mo de to da a
clas se de pro fis si o nais no país, os ar te sãos mi cro em pre en de do res in di vi- 
du ais (MEI), con tri buin tes in di vi du ais ou fa cul ta ti vo do Re gi me Ge ral de
Pre vi dên cia So ci al (RGPS),já po dem so li ci tar a Ren da Emer gen ci al Cul tu- 
ral Al dir Blanc no va lor de R$ 600 do Go ver no Fe de ral. Pa ra is so o ar te são
de ve rá com pro var a for ma li za ção da pro fis são por meio do ca das tro no

Sis te ma de In for ma ções Ca das trais do Ar te sa na to Bra si lei ro (SI CAB) que
é re a li za do no Ma ra nhão por meio da Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris- 

mo (Se tur-MA). Ca tu lé Ju ni or des ta ca que es se apoio é de ex tre ma im por- 
tân cia pa ra os ar te sãos do nos so es ta do uma vez que da rá mais con di ções

de man ter su as ati vi da des e ne gó ci os, e se re cu pe ra rem após es sa cri se
sa ni tá ria mun di al. A Ren da Emer gen ci al de ve rá ser pa ga por três me ses a
to dos os tra ba lha do res do se tor cul tu ral que ti ve ram su as ati vi da des in- 
ter rom pi das por con ta da pan de mia e, des de que, não re ce bam ou tros

be ne fí ci os do Go ver no Fe de ral, in cluin do apo sen ta do ria, e te nham ren da
men sal de até meio sa lá rio mí ni mo. A Lei Al dir Blanc de ve rá tam bém be- 
ne fi ci ar as so ci a ções e co o pe ra ti vas re pre sen ta ti vas do seg men to ar te sa- 

nal de ven do com pro var tam bém sua ins cri ção e res pec ti va ho mo lo ga ção
no Si cab, além de ou tros re qui si tos pre vis tos na Lei. Os re cur sos de ve rão

ser dis po ni bi li za dos por meio de edi tais, cha ma das pú bli cas ou agen te fi- 
nan cei ro, es te úl ti mo ain da a ser de fi ni do.

A cantora Mairla e seu marido e produtor Ruan: “Estamos com várias ideias
inovadoras e diferentes em planejamento para 2021. Aguardem”.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho

Festival Up!
O “Festival Up!”, maior festival online em número de ar-

tistas independentes da América Latina, vai selecionar mais 
mil artistas independentes nas áreas de música, dança, li-
teratura, teatro, humor e, agora, circo, respeitando os parâ-
metros de isolamento. As inscrições estão abertas até o dia 
12 de setembro em festivalup.org. Patrocinado pela Vale, 
o festival foi criado pelo Instituto Ekloos para minimizar 
o impacto que os profissionais independentes de cultura 
sofreram com os desafios trazidos pelo distanciamento so-
cial. Lançado em abril, já conta com mais de 20 mil inscri-
tos de todo o Brasil e aproximadamente 800 mil visualiza-
ções em seus canais - YouTube, IGTV e no portal. Esta é a 
segunda etapa do festival, que também tem como novida-
de a doação de uma cesta básica a cada 100 visualizações 
no portal. São 1.200 cestas, que serão entregues a famílias 
de profissionais de cultura que foram impactadas negati-
vamente pela pandemia do novo coronavírus.EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Da série “Férias de Julho”, veja aqui as
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Ou tros gran des atra ti vos de Tu tóia

Na sequên cia das ma té ri as es pe ci ais so bre os des ti nos ma ra nhen ses, que, in de pen den te de qual quer coi- 
sa, pan de mia, etc, de vem ser va lo ri za dos sem pre, va mos ho je dar um pu lo na ci da de de Tu tóia,

a 463 quilô me tros de São Luís. Tu tóia se des ta ca por di ver sas be le zas na tu rais e lin das pai sa gens — sem
dú vi da, um pra to cheio pa ra quem quer co nhe cer lo cais bem pró xi mos da Ilha de São Luís e sem gas tar mui- 
to. Aliás, por fa lar em pra to cheio, é bom lo go lem brar que a ci da de, ro ta de aces so pa ra o Del ta do Par naí ba, é
fa mo sa pe la sua far ta cu li ná ria tí pi ca, por ser Tu tóia en tre as ci da de do Ma ra nhão, uma das mai o res pro du- 

to ras de fru tos do mar de gran de qua li da de e sa bor in com pa rá vel, por is so é co nhe ci da co mo ter ra do ca ma- 
rão, o mais de li ci o so do Nor des te (O “Ca ma rão no Aba ca xi” do Res tau ran te Ba lu ar te é sim ples men te im pe- 
cá vel). Em Tu tóia tam bém é co mum en con trar em res tau ran tes pra tos à ba se de pei xe pe dra, tai nha, pes ca- 
da, pes ca di nha, ta ma ta ra na, ar raia, ca mu rim, ca ran gue jo, os tra, su ru ru; que são al gu mas das co mi das mais
con su mi das pe los vi si tan tes na ci o nal e in ter na ci o nal no lo cal. É por is so e mui to mais que va le a pe na in cluí-
la no seu ro tei ro da vi a gem. De li cie-se com su as prai as com águas trans pa ren tes e mor nas, vi si tas às du nas,

pas sei os de bar co, en tre ou tros atra ti vos mais que ve re mos a se guir.

Tu tóia con ta com di ver sos atra ti vos tu rís ti cos, sen do um bom des ti no pa ra quem gos ta de apre ci ar lin das
pai sa gens e co nhe cer mais so bre a di ver si da de bi o ló gi ca da re gião.

São 20km de prai as com mar cal mo, água trans pa ren te e mor na. En tre os des ta ques es tão: Praia do Amor,
Ar po a dor, An dre za, Bar ra Pe que nos Len çóis e Moi ta Ver de. Es sa úl ti ma é uma praia pa ra quem bus ca tran- 
qui li da de, já que é qua se de ser ta. Já na praia dos Pe que nos Len çóis, vo cê en con tra rá la go as que se for mam

en tre as du nas.
Em Tu tóia, é pos sí vel ver al gu mas das ilhas do Del ta. A Ilha do Ca ju é uma das prin ci pais da re gião, sen do a

ter cei ra mai or do Del ta do Par naí ba, for ma da por cam pos, prai as, la go as e imen sas la go as que avan çam em
di re ção ao mar.nOu tra pa ra da obri ga tó ria é na Ilha do Co ro a tá, que tam bém é uma boa op ção pa ra al mo ço,

já que por ali há um res tau ran te que ser ve pra tos com fru tos do mar.

Os pas sei os são mais um dos pon tos al tos da ci da de de Tu tóia. Com os pas sei os de bar co, é pos sí vel per- 
cor rer ri os e ver as ilhas e a ve ge ta ção da re gião, co mo as flo res tas de man gue. Ou tro di fe ren ci al é o ce mi té rio
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MILENA SOPRA VELINHA DE 
ANIVERSÁRIO ENTRE FAMILIARES

A bancária, graduada em direito e 
empresária, Milena Nobre de Carva-
lho Buenos Aires mudou de idade na 
última sexta-feira (17/07) e come-
morou o aniversário, entre poucos 
familiares. Muita reservada, inteli-
gente e mãe dos fofinhos Leonar-
do e Lara, a aniversariante preferiu 
passar a data e soprar as velinhas 
do bolo, na casa dos pais, evitando 
maiores deslocamentos e num cli-
ma bem intimista.

Sempre empreendedora, descola-
da e antenada também no segmento 

da moda, onde já fez cursos na área, 
Milena tem se dedicado bastante nos 
últimos meses, ao seu novo negócio, 
a Nobre Semi Jóias, que oferta através 
das redes sociais e com serviço delivery 
para todo o Brasil, peças finas, de mui-
to bom gosto, com garantia e que estão 
agradando, especialmente, o público 
feminino, com a linha de correntarias, 
pulseiras, brincos, pingentes e demais 
mimos, que podem ser adquiridos pelo 
instagram @nobreslzsemijoias  Nosso 
parabéns e votos de muita saúde e fe-
licidade plena.

MILENA COM O MARIDO, HELVÉCIO BUENOS AIRES 
E OS FILHOS, LEONARDO E LARA.

MILENA NOBRE COM O IRMÃO, MARCOS DAVI JR. 
NO BATIZADO RECENTE DA FILHA, LARA.

ANIVERSÁRIO DO ESTILISTA, CLÁUDIO CARVALHO
O empresário e estilista, Cláudio Carva-

lho fez aniversário na última quarta-feira 
(15/07) e como é amante de festas badala-
das, agitos e muita lacração, comemorou 
a data de uma forma diferente, devido ao 
distanciamento social ocasionado pela 
pandemia da covid-19, mas sem perder o 
brilho e sua alegria contagiante. Convidou 
um seleto grupo de amigos e fez uma live 
bem animada, que contou com grandes 
atrações musicais, ambiente decorado e 
muito glamour.

Cláudio recebeu inúmeras mensa-
gens de carinho, homenagens, mimos e 
fez questão de agradecer a todos, com seu 
estilo próprio e irreverente, através das 
suas redes sociais e cantou o tradicional 
“Parabéns a Você” ao lado de amigos e 
familiares.

Devido a compromissos pessoais e 
de trabalho, anteriormente agendados, 
não pude comparecer, mas os principais 
momentos desse evento, será exibido no 
Programa Nobre, através da REDETV São 
Luis e AMAZONSAT nesse final de semana 
(sábado 13h e domingo 10h) ou através do 
Portal Blog www.madalenanobre.com.br 

Ao amigo de longas datas, nosso no-
bre e afetuoso abraço.

O ESTILISTA, CLÁUDIO 
CARVALHO NA MESA DO BOLO 

E AMBIENTE DECORADO.

O ANIVERSARIANTE ENTRE AS 
ATRAÇÕES, RAUL PACHECO E 

ANDRESSA LOPES, NOVA 
VOCALISTA DA SACODE.

VALDEZ MARANHÃO – UM MARANHENSE QUE BRILHA EM BH
Nascido em Bacabal – MA e residente na capital 

mineira há mais de 30 anos, o renomado fotógrafo 
e empresário, Valdez Maranhão, faz sucesso com 
o seu “Boteco do Maranhão” localizado em uma 
das avenidas mais badaladas de BH. 

Mesmo com a pandemia e fechamento do co-
mércio, Valdez continua trabalhando. Seja com 
seu serviço fotográfico ou fornecendo refeições 
e quentinhas, através do delivery, o maranhense 
não para e é sempre prestigiado por notáveis per-
sonalidades mineiras. Na foto, Valdez Maranhão 
está ao lado de Fabiano Lopes Ferreira (Fabiano 
Cazeca), que é empresário, advogado, palestrante 

sobre diversos temas, Diretor Presidente da Mul-
timarcas Consórcios, sócio majoritário da Casa 
Rios Material de Construção Móveis e eletroele-
trônico, entre outras atividades. 

O maranhense realiza há mais de 25 anos, a 
tradicional “Feijoada do Maranhão” que reúne 
grandes amigos, parceiros, convidados vips e já 
faz parte do calendário de eventos de Belo Ho-
rizonte. Nos últimos anos, o evento tem aconte-
cido com muito sucesso também, em São Luis 
– MA e atrai um grande grupo de mineiros e tu-
ristas. Ao amigo querido, nosso desejo de muito 
mais sucesso.

VALDEZ MARANHÃO, COM FÁBIANO FERREIRA, QUE ADORA A 
GASTRONOMIA MINEIRA E MARANHENSE.


