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

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

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

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

Semana rica em fatos políticos, e também bizarros, em Brasília. No Congresso, foi 

aprovado o novo Fundeb pela Câmara, com deputados, senadores e o presidente Jair 

Bolsonaro comemorando. Cada qual pelo lado político eleitoral.
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 84 mil maranhenses 
perderam emprego 
somente em junho

Somente no mês de junho, 84 mil trabalhadores perderam emprego em comparação ao mês de maio. 
A taxa de desocupação no mês passado subiu de 10,7% para 14,1%. PÁGINA 10

   Sindicância 
contra PMs por
 vídeo no TikTok 
está suspensa
No despacho, o juiz Nelson 

Melo de Morais relatou que 
não existe, aparentemente, 
objeto de sindicância no ví-

deo postado em redes sociais.

 PÁGINA  12

Paulinha Lobão
Celebrando 
à vida e 
algo mais

Escolas se preparam 
para o retorno de 
aulas presenciais

PÁGINA  2

A apresentadora, Paulinha 
Lobão, está celebrando os 20 anos 
do “Programa Algo Mais”. Com duas 
horas em frente às câmeras, ela 
leva ao telespectador um conteúdo 
que mistura culinária, prestação de 
serviços, entretenimento. 
SUPLEMENTO/ELITE

 Procedimentos voltaram a ser realizados com 40% da capacidade. Estão sendo atendidos pacientes com retorno de consultas já pré-agendadas. PÁGINA 13

Mais de 45 mil pessoas aguardam por cirurgias

Volta do futebol 
no Maranhão.

Saiba o que cada 
clube precisa fazer

Meninos  de Centro 
dos Rodrigues 
conquistam o 

Brasil 

 PÁGINA  15

 PÁGINA  14

Espaço é um dos 10 mercados que o prefeito Edivaldo mantém serviços de reforma e reconstrução a partir do programa São Luís em Obras.

         Prefeito Edivaldo acompanha obras do Mercado do Anil que ganhará praça de alimentação

PÁGINA 11

Governo  cria comitê 
para  fiscalizar 

 ações das escolas 
PÁGINA  2
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Governador informou que foi elaborado um comitê para garantir a fiscalização e
cumprimento das normas sanitárias por meio das instituições

THA LIA LE MOS

Ex pec ta ti va de re cu pe ra ção

EDUCAÇÃO

Comitê da saúde é criado
para fiscalizar aulas
LUCIANA GOMES

Chips pa ra alu nos da re de pú bli ca

O
n tem (24), du ran te co le ti va 
de im pren sa, o Go ver na dor 
do Ma ra nhão Flá vio Di no 
fa lou so bre o re tor no das 

au las e os nú me ros in di ca ti vos do no- 
vo co ro na ví rus no Ma ra nhão.

Com o re tor no das au las pre sen ci- 
ais com da ta pre vis ta pa ra o dia 10 de 
agos to, o Go ver na dor in for mou que 
foi ela bo ra do um co mi tê pa ra ga ran tir 
a fis ca li za ção e cum pri men to das nor- 
mas sa ni tá ri as por meio das ins ti tui- 
ções.

“Con ta mos com o com pro me ti- 
men to dos pro fes so res, mas ti ve mos o 
cui da do de co lo car nos pro to co los 
um co mi tê par ti ci pa ti vo de saú de. Ele 
po de ser com pos to por alu nos, pro- 
fes so res e pro fis si o nais da saú de, es- 
tan do a fren te a Se cre ta ria de Edu ca- 
ção pa ra ga ran tir o re tor no com mai or 
se gu ran ça pa ra to dos” co men tou o 
Go ver na dor

Ain da du ran te co le ti va, o Go ver na- 
dor in for mou que a fis ca li za ção das 
ins ti tui ções da re de pri va da de ve ser 
re a li za da pe la fa mí lia dos alu nos. E se 
hou ver al gum ti po de abu so ou ir re- 
gu la ri da de em re la ção as nor mas sa- 
ni tá ri as o Pro con de ve ser aci o na do e 
ele se en car re ga rá de re a li zar a fis ca li- 
za ção do lo cal.

Na co le ti va, Flá vio Di no in for mou 
ain da que foi re a li za do um de cre to 
pa ra re qui si ção de 90 mil chips com 
pa co te de in ter net que de vem ser dis- 
tri buí dos aos alu nos, com o ob je ti vo

Re tor no das au las pre sen ci ais

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

FLÁVIO DINO CONCEDEU ENTREVISTA COLETIVA NA MANHÃ DE ONTEM

de ga ran tir que to dos te nham aces so 
às au las não pre sen ci ais.

“Os chips vão co me çar a ser for ne- 
ci dos a par tir da pró xi ma se ma na, 
sen do en ca mi nha dos pa ra as ges tões 
es co la res que re a li za ram a dis tri bui- 
ção aos es tu dan tes do 3° ano do en si- 
no mé dio”, com ple tou o go ver na dor

Se gun do o go ver na dor, a pre vi são 
de vol tas às au las pa ra os alu nos do 3° 
ano do en si no mé dio de ve ser man ti- 
da, sen do re a li za da de for ma gra du al 
e hí bri da, in ter ca lan do au las pre sen- 
ci ais e on li ne. As ins ti tui ções de vem 
se man ter aten tas às re gras que es tão 
dis po ní veis no pro to co lo pe da gó gi co 
que foi di vul ga do na úl ti ma se gun da-
fei ra (20).

E, em se tra tan do do re tor no das 

au las em gran de es ca la nos de mais 
mu ni cí pi os, o Go ver na dor in for mou 
que is so vai de pen der da si tu a ção sa- 
ni tá ria de ca da ci da de. Sen do o uma 
de ci são que fi ca a cri té rio dos pre fei- 
tos mu ni ci pais.

De acor do com o úl ti mo bo le tim 
di vul ga do na noi te des ta quin ta-fei ra 
(23), o Ma ra nhão re gis trou 1.757 no- 
vos ca sos con fir ma dos e 30 óbi tos por 
co ro na ví rus. Ao to do, o es ta do já con- 
ta bi li za 111.488 ca sos con fir ma dos e 
2.840 mor tes. A ta xa de le ta li da de da 
co vid-19 re gis trou que da e es tá em 
2,54%.

O Ma ra nhão pos sui 96.851 pa ci en- 
tes re cu pe ra dos do ví rus. Mais de 242 
mil tes tes fo ram re a li za dos des de o 
ini cio da pan de mia, com ob je ti vo de 
di ag nos ti car a do en ça.

PANDEMIA

Mercado imobiliário no Maranhão tem projeção de alta

MESMO COM AS DIFICULDADES, O SETOR NO ESTADO CONSEGUIU SE SAIR BEM

A pan de mia do no vo co ro na ví rus
oca si o nou o fe cha men to de mui tos
em pre en di men tos no país de vi do ao
iso la men to so ci al. Por con ta des se
im pac to na eco no mia, o mer ca do
imo bi liá rio pen sou es tar em uma si- 
tu a ção pre o cu pan te. No en tan to, o se- 
tor se de pa rou com um ce ná rio di fe- 
ren te do que era es pe ra do, ten do cres- 
ci men to de 0,19% no país até o mo- 
men to, se gun do o pre si den te do Con- 
se lho Re gi o nal de Cor re to res de Imó- 
veis do Ma ra nhão (Cre ci/MA), Fran- 
cis co de As sis Cor dei ro.

A pro je ção de mer ca do no Ma ra- 
nhão é que, mes mo com a pan de mia,
o mês de de zem bro fe che com uma
or dem de 1.5% nas ven das e 1.3% na
lo ca ção. Além dis so, a ex pec ta ti va é
que se te nha um mai or cres ci men to a
par tir de 2021, res sal ta o pre si den te
do Cre ci/MA.

No Ma ra nhão, du ran te a pan de- 
mia, Fran cis co de As sis ex pli ca que

ape sar das di fi cul da des, o mer ca do
imo bi liá rio con se guiu se sair bem,
prin ci pal men te em re la ção às ven das.
“O alu guel te ve a sua im por tân cia,
mas as ven das ti ve ram um ni cho bom
de mer ca do. Con ver san do com al gu- 
mas pes so as so bre es se as sun to, es tão
sen do fe cha dos no Ma ra nhão ne gó ci- 
os de imó veis de pe que no, mé dio e até
mes mo de gran de por te”, ex pli ca.

O pre si den te do Cre ci/MA res sal ta
ain da que, no es ta do, a pan de mia
atin giu com for ça ini ci al men te a lo ca- 
ção co mer ci al, o que trou xe di fi cul da- 
des pa ra o se tor, que já so fre com uma
al ta car ga de im pos tos, mas que aos
pou cos es tá se re cu pe ran do. “Mui tos
em pre sá ri os fe cha ram su as lo jas e
per de ram po der aqui si ti vo du ran te a
pan de mia. Por is so, es sa re to ma da da
lo ca ção co mer ci al es tá se dan do gra- 
da ti va men te”.

No en tan to, mes mo com al gu mas
di fi cul da des, Fran cis co de As sis ex pli- 
ca que o mer ca do lo cal imo bi liá rio
con se guiu se com por tar bem no ge ral

e se gue pro je tan do al ta. “Os can tei ros
de obras es tão vol tan do a tra ba lhar, os
es tan des abrin do pa ra ven das, as
imo bi liá ri as já es tão abrin do as por tas
e as sim o mer ca do vai se com por tan- 
do de va ga ri nho, sem pre al me jan do
su ces so”, ex pli ca.

De acor do com Fran cis co de As sis,
a pers pec ti va pa ra o mer ca do imo bi- 
liá rio é mui to boa por ser um se tor
que con se gue se rein ven tar. “Es se
mer ca do já pas sou por vá ri as cri ses e,
ape sar dis so, sem pre es ta mos nos
rein ven tan do. Pa ra nos sa sur pre sa,
sain do do mês de ju nho e ju lho e
aden tran do agos to, o mer ca do tem,
no país, uma no va pers pec ti va de
1.2% até 1.5% do au men to de vo lu me
de ne gó cio”. As apos tas do se tor imo- 
bi liá rio são na in dús tria da cons tru- 
ção ci vil, que é a bo la pro pul so ra da
eco no mia do país, sen do res pon sá vel
por 18% do PIB in ter no bru to do Bra- 
sil, res sal ta o pre si den te da Cre ci-MA.

DA RE DA ÇÃO

Chips pa ra alu nos da re de pú bli ca

Edu ca ção in fan til

Cro no gra ma de re tor no

Con fi ra al gu mas mu dan ças re a li za das pa ra o re tor no
das au las

VOL TA ÀS AU LAS

Es co las se pre pa ram
pa ra o re tor no

As es co las da re de pú bli ca e pri va da do Ma ra nhão es- 
tão se pre pa ran do pa ra o re tor no das au las. A vol ta se rá
fei ta de for ma gra du al e con ta rá com uma for ma hí bri da
de en si no, in ter ca lan do au las on li ne com pre sen ci ais.

De acor do com in for ma ções da Se cre ta ria da Edu ca- 
ção (Se duc) os pri mei ros a re tor na rem de vem ser as
equi pes ad mi nis tra ti vas e de pro fes so res, a par tir do dia
31 de ju lho. Já a pre vi são de re tor no pa ra os alu nos do
ter cei ro ano do en si no mé dio é pa ra o dia 10 de agos to.

Mes mo com a ado ção dos pro to co los sa ni tá ri os em
pre ven ção ao no vo co ro na ví rus a vol ta das au las tem
cau sa do gran de ex pec ta ti va, mes mo que se ja fei ta de
for ma gra da ti va. A vol ta ao “nor mal” se rá bem di fe ren te
das ve zes que os alu nos re tor na ram das fé ri as an te ri or- 
men te. Des sa vez, vá ri as me di das de se gu ran ça pre ci- 
sam ser to mas por par te de to dos.

Nes ta se gun da-fei ra (20) a Se cre ta ria da Edu ca ção
(Se duc) di vul gou a por ta ria que re gu la men ta as di re tri- 
zes pe da gó gi cas que vão ser ado ta das pa ra o re tor no das
au las pre sen ci ais.

A alu na Ké te le Cos ta Pi nhei ro, es tu dan te do ter cei ro
ano do en si no mé dio fa lou com nos sa equi pe so bre a
an si e da de do re tor no às au las de pois de qua se qua tro
me ses sus pen sas.

“A es co la en trou em con ta to co mi go, avi san do que
dia 15 de agos to as au las vão re tor nar. Pas sa ram as re co- 
men da ções de uso obri ga tó rio de más ca ra e ál co ol em
gel”, dis se Ké te le

Des de o co me ço de mar ço, as au las pa ra to dos os alu- 
nos da re de pú bli ca e par ti cu lar de en si no no Ma ra nhão
fo ram sus pen sas. A me di da foi to ma da em de cor rên cia
da pan de mia do no vo co ro na ví rus. Uma das al ter na ti- 
vas en con tra das pa ra con ti nu ar com o ano le ti vo foi o
de sen vol vi men to das au las de for ma re mo ta.

“Es tou bas tan te fe liz, pois au la pre sen ci al é bem di fe- 
ren te de au la on li ne”, acres cen tou a alu na

Nem to dos os es tu dan tes con se gui ram acom pa nhar
as au las que fo ram ofe re ci das a dis tân cia, por con ta dis- 
so uma das me di das ado ta das no re tor no, vai ser a bus ca
ati va des ses es tu dan tes, tu do pa ra di mi nuir o ín di ce de
eva são es co lar de cor ren te da pan de mia do Co vid-19.

De acor do com a Se cre ta ria Es ta du al de Edu ca ção, as
au las acon te ce rão por meio de ro dí zio se ma nal de es tu- 
dan tes. O en si no tam bém se rá de for ma Hí bri da, in ter- 
ca lan do au las pre sen ci ais e à dis tân cia.

Du ran te uma co le ti va de im pren sa re a li za da na ma- 
nhã des ta sex ta-fei ra (24), o Go ver na dor Flá vio Di no,
anun ci ou que foi re a li za do um de cre to pa ra re qui si ção
de 90 mil chips com pa co te de in ter net que de vem ser
dis tri buí dos aos alu nos, com o ob je ti vo de ga ran tir que
to dos te nham aces so às au las não pre sen ci ais.

“Os chips vão co me çar a ser for ne ci dos a par tir da
pró xi ma se ma na, sen do en ca mi nha dos pa ra as ges tões
es co la res que re a li za ram a dis tri bui ção aos es tu dan tes
do 3° ano do en si no mé dio”, dis se o Go ver na dor

Mes mo sem da ta pa ra o re tor no das au las pa ra as tur- 
mas de edu ca ção in fan til, a an si e da de tam bém tem to- 
ma do de con ta das cri an ças e res pon sá veis. Edi leu za da
Sil va, mãe de du as alu nas da re de pú bli ca de en si no, fa- 
lou so bre sua an si e da de e pre o cu pa ção com o re tor no
das au las.

“As me ni nas per gun tam sem pre so bre quan do vão
vol tar pa ra es co la, elas es tão an si o sas e eu tam bém. Te- 
nho mui ta pre o cu pa ção com a saú de de las, mas fi car
sem as au las po de aca bar atra pa lhan do o de sen vol vi- 
men to es co lar das cri an ças”, diz a mãe

Uma das mai o res pre o cu pa ções de to dos que tem fi- 
lhos na es co la, é que eles aca bem pre ju di ca dos por con- 
ta de to do o tem po que fi ca ram sem as au las. As ins ti tui- 
ções de en si no es tão se or ga ni zan do e se guin do as ori- 
en ta ções que es tão sen do pas sa das pe lo go ver no, tu do
com o ob je ti vo de re tor no com to da se gu ran ça pa ra to- 
dos.

“Na se ma na em que as cri an ças iri am re tor nar das fé- 
ri as, tu do foi sus pen so. Por is so a dú vi da de co mo vai fi- 
car a si tu a ção de las, co men tou a mãe

31 de ju lho a 07 de agos to: do cen tes, equi pe ad mi nis- 
tra ti va e pe da gó gi ca das uni da des de en si no;

10 de agos to, re tor no das au las pre sen ci ais pa ra os
alu nos do 3° ano do en si no Mé dio.

As es co las de vem ga ran tir que to dos os alu nos, pro- 
fes so res e de mais pro fis si o nais te rão ma te ri ais de hi gi e- 
ne e de sin fec ção;

Sus pen são pre sen ci al de ati vi da des ca pa zes de pro- 
vo car aglo me ra ção de pes so as, a exem plo de even tos,
prá ti ca de es por tes, tor nei os, gin ca nas e so le ni da des de
for ma tu ra, os quais de vem ocor rer, ca so pos sí vel, de for- 
ma re mo ta;

Es ca la de ho rá ri os pa ra evi tar aglo me ra ção dos alu- 
nos e fun ci o ná ri os;

Si na li za ção pa ra o dis tan ci a men to so ci al;
Afe ri ção da tem pe ra tu ra de to dos que es tu dam e tra- 

ba lham na ins ti tui ção de en si no;
Uso obri ga tó rio de más ca ras.

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeito Edivaldo Holanda Júnior e presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho,
receberam das mãos do presidente da OAB/MA, Thiago Diaz, cinco projetos de lei

Ob je ti vos de ca da pro ces so:

ADVOCACIA

OAB entrega projetos
de lei para São Luís

C
o mo for ma de ga ran tir o 
exer cí cio pro fis si o nal da ad- 
vo ca cia no âm bi to da ad mi- 
nis tra ção pú bli ca mu ni ci pal 

de São Luís, o pre si den te da OAB Ma- 
ra nhão, Thi a go Di az, en tre gou ao Pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Jr., e ao pre si- 
den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São 
Luís, Os mar Fi lho, cin co pro je tos de 
lei que, se apro va dos e san ci o na dos, 
ga ran ti rão o li vre exer cí cio da ad vo ca- 
cia no âm bi to da ges tão pú bli ca na 
Gran de Ilha.

Os pro je tos fo ram cri a dos pe la OAB 
Ma ra nhão, após es tu dos fei tos pe la 
Co mis são de Acom pa nha men to ao 
Le gis la ti vo, e le vam em con si de ra ção, 
den tre ou tras ques tões, por exem plo, 
a re cu sa cons tan te de ór gãos mu ni ci- 
pais em as se gu rar o exa me aos au tos 
de pro ces sos ad mi nis tra ti vos aos pro- 
fis si o nais da ad vo ca cia que não es te- 
jam por tan do pro cu ra ção.

Os PL’s tra zem tam bém me di das 
que ga ran tem o su pri men to de ne ces- 
si da des no âm bi to da ad mi nis tra ção 
pú bli ca mu ni ci pal, re la ci o na das a 
con sul tas, pra zos, aten di men to pri o- 
ri tá rio, au ten ti ca ção de do cu men tos e 
in clu são de va gas no Tri bu nal Ad mi- 
nis tra ti vo de Re cur sos Fis cais de São 
Luís.

“Se gui mos fir mes tra ba lhan do em 
prol da ad vo ca cia ma ra nhen se. Com a 
apre sen ta ção des ses pro je tos aos po- 
de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo mu ni ci- 
pal que re mos dar ao ad vo ga do aqui lo 
que lhe é ga ran ti do em Lei, pa ra que 
pos sa exer cer o seu mis ter de for ma 
ple na em to dos os âm bi tos que atu- 
ar”, afir mou o pre si den te da OAB Ma- 
ra nhão, Thi a go Di az.

PREFEITO EDIVALDO HOLANDA JR RECEBE PROJETOS DAS MÃOS DE THIAGO DIAZ DA OAB

Di az afir ma ain da que a apro va ção 
e san ção des ses PL’s con so li da rão o li- 
vre exer cí cio da ad vo ca cia na ges tão 
pú bli ca mu ni ci pal. “No âm bi to da 
ges tão mu ni ci pal pre ci sa mos equa ci- 
o nar al gu mas ques tões, so bre tu do, no 
que tra ta do aces so dos ad vo ga dos aos 
au tos do pro ces so nos ór gãos mu ni ci- 
pais. Por is so so li ci tei um le van ta- 
men to so bre o tra ba lho da ad vo ca cia 
na ges tão pú bli ca mu ni ci pal pa ra a 
Co mis são de Acom pa nha men to ao 
Le gis la ti vo da OAB e o re sul ta do nos 
le vou à ela bo ra ção des ses cin co PL’s, 
que, se apro va dos e san ci o na dos, for- 
ta le ce rão ain da mais o tra ba lho da ad- 
vo ca cia”, afir mou.

Na tar de do úl ti mo dia 22/07, quar- 
ta-fei ra, os cin co pro je tos fo ram apre- 
sen ta dos e en tre gues pe lo pre si den te 
da OAB Ma ra nhão ao Pre fei to Edi val- 
do Ho lan da Jr. “Os pro je to são im por- 
tan tes na me di da em que tra tam do li- 
vre exer cí cio da ad vo ca cia. Ga ran to 
que se rão en ca mi nha dos, o quan to 
an tes, pa ra a Câ ma ra Mu ni ci pal apre- 

ci ar e en ca mi nhar pa ra vo ta ção”, afir- 
mou o Edi val do Ho lan da Jr.

“Apre sen ta mos aos Po de res Exe cu-
ti vo e Le gis la ti vo pro pos tas de pro je- 
tos le gis la ti vos que im pac ta rão de for- 
ma mui to po si ti va pa ra os ad vo ga dos. 
São su ges tões que, uma vez ma te ri a li- 
za das em lei, irão ga ran tir di rei tos e 
fa ci li tar o exer cí cio da ad vo ca cia no 
âm bi to do Mu ni cí pio de São Luís.”, 
des ta cou o ad vo ga do Mar cos Braid.

Já na sex ta-fei ra, 24/07, a co mi ti va 
da OAB Ma ra nhão es te ve na Câ ma ra 
Mu ni ci pal de São Luís pa ra tam bém 
apre sen tar e en tre gar ao pre si den te 
Os mar Fi lho có pi as dos cin co pro je-
tos.

“Gos ta ria de des ta car aqui o em pe- 
nho e tra ba lho do ad vo ga do Mar cos 
Braid no ali nha men to des sas reu- 
niões. Não po de ria dei xar de agra de- 
cer tam bém ao Pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Jr. e ao pre si den te Os mar Fi lho 
pe lo com pro me ti men to com a ad vo- 
ca cia pa ra jul ga men to e apro va ção 
das PL’s”, fi na li zou Thi a go Di az.

REUNIÃO

TRE começa a definir processos para eleições

O PRE SI DEN TE DO TRE/MA, TYRONE SIL VA, ACOM PA NHA DO DO DI RE TOR-GE RAL, GUS TA VO VI LAS BO AS, PAR TI CI POU, DA 1ª REU NIÃO

O pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal
Elei to ral do Ma ra nhão, de sem bar ga- 
dor Tyrone Sil va, acom pa nha do do di- 
re tor-ge ral, Gus ta vo Vi las Bo as, par ti- 
ci pou, da 1ª reu nião de in te gra ção dos
pro ces sos de elei ção re a li za da em
2020.

A reu nião te ve o ob je ti vo de apre- 
sen tar o pla ne ja men to in te gra do de- 
sen vol vi do e adap ta do pe los 27 ge ren- 
tes de pro ces so das elei ções de 2020
di an te do con tex to de pan de mia.

“A ideia foi in te grar, co nhe cer, pa ra
en tão acom pa nhar ca da pro ces so que
já es tá sen do de sen vol vi do pa ra as
elei ções 2020”, ex pli cou o pre si den te.
Acres cen tou, ain da, a im por tân cia do
tra ba lho de to dos os en vol vi dos e a
ne ces si da de da tro ca de in for ma ções
en tre eles por que a me ta é fa zer uma
gran de elei ção mes mo di an te das ad- 
ver si da des.

A reu nião foi co or de na da pe la SE- 
PLA, da CO PEG, e fi cou de fi ni do que
10 dos 27 pro ces sos de elei ção se ri am
apre sen ta dos nes sa pri mei ra eta pa.
Os pro ces sos fo ram: Me sá rio, Ur nas e
Su pri men tos, Lo gís ti ca de Ur nas e
Ma te ri al de Vo ta ção, Au xi li a res de
Apoio às Elei ções, Re gis tro de Can di- 
da tu ras, Jun tas Es pe ci ais, Au di to ria
de Fun ci o na men to das Ur nas Ele trô- 
ni cas, Di plo ma ção e Pres ta ção de

Con tas.
 A pró xi ma reu nião es tá pre vis ta

pa ra agos to.

Me sá rio:  au xi li ar os car tó ri os elei- 
to rais de for ma que to das as se ções te- 
nham me sá ri os ap tos a bem de sem- 
pe nhar o seu pa pel de agen te da de- 
mo cra cia;

Ur nas e Su pri men tos: man ter as
ur nas em per fei to es ta do pa ra uso nas
elei ções, bem co mo os ma te ri ais e in- 
su mos ne ces sá ri os pa ra o fun ci o na- 
men to des tes equi pa men tos e en viá-
los aos car tó ri os elei to rais;

Lo gís ti ca de Ur nas e Ma te ri al de
Vo ta ção: ga ran tir que to das as ur nas e
ma te ri ais de vo ta ção es te jam nos lo- 
cais de vo ta ção no dia e ho rá rio mar- 
ca do pa ra o plei to, bem co mo o re tor- 
no pa ra os lo cais de trans mis são dos
re sul ta dos e ar ma ze na men to das ur- 
nas;

Au xi li a res de Apoio às Elei ções:
au xi li ar na pre pa ra ção dos car tó ri os
elei to rais, jun tas elei to rais, pon tos de
trans mis são, po los de ur nas e se ções
elei to rais;

Re gis tro de Can di da tu ras: acom- 
pa nhar o flu xo do pro ces so pa ra oti- 

mi zar sua tra mi ta ção, ga ran tin do aos
par ti dos e can di da tos a par ti ci pa ção
le gí ti ma no plei to elei to ral;

Fis ca li za ção da Pro pa gan da: re gu- 
la men tar as ro ti nas e dar ori en ta ções
às zo nas no con cer nen te ao exer cí cio
do po der de po lí cia nas elei ções;

Jun tas Es pe ci ais: con fe rir ce le ri da-
de, trans pa rên cia e se gu ran ça na
trans mis são dos re sul ta dos de vo ta- 
ção em mu ni cí pi os des ta cir cuns cri- 
ção que não se di am zo nas elei to rais;

Au di to ria de Fun ci o na men to das
Ur nas Ele trô ni cas: com pro var a li su- 
ra do pro ces so elei to ral, de mons tran-
do que o pro gra ma da ur na ele trô ni ca
não con tém ví ci os (Re so lu ção TSE
23.603/19);

Di plo ma ção: re a li zar a di plo ma ção
dos can di da tos elei tos nas elei ções
2020.

Pres ta ção de Con tas: dar o su por te
pa ra as zo nas elei to rais, ga ran tin do a
dis se mi na ção do co nhe ci men to ne- 
ces sá rio pa ra que elas pos sam dar su-
por te aos pres ta do res de con tas, di re- 
ção mu ni ci pal e can di da tos. Tam bém
ofe re ce con di ções pa ra que as zo nas
elei to rais pos sam re ce ber, pro ces sar e
ana li sar as pres ta ções de con tas elei- 
to rais dos di re tó ri os mu ni ci pais e dos
can di da tos elei tos e não elei tos, den- 
tro do pra zo le gal.
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Ta ma nha do con tá gio (1)

Ta ma nho do con tá gio (2)

Caí ram da re de

“Me in cluí ram no meio dis so”

Di a lo gar é pre ci so (1)

Clo ro qui na na po bre ema
Se ma na ri ca em fa tos po lí ti cos, e tam bém bi zar ros,

em Bra sí lia. No Con gres so, foi apro va do o no vo Fun deb
pe la Câ ma ra, com de pu ta dos, se na do res e o pre si den te
Jair Bol so na ro co me mo ran do, ca da qual pe lo la do po lí- 
ti co elei to ral. As sim co mo go ver na do res, a exem plo do
“co mu nis ta” Flá vio Di no. Mas a ima gem que ro dou o
mun do e vi ra li zou nas re des so ci ais, foi a do pre si den te
da Re pú bli ca do Bra sil, con ta mi na do pe la co vid-19,
com qua tro tes tes po si ti vo, ofe re cen do clo ro qui na às
emas que fer vi lham os jar dins do Pa lá cio da Al vo ra. É
me lhor vê-la pa ra crer, Bol so na ro, de más ca ra, brin can- 
do com as emas, apon tan do uma cai xa de clo ro qui na na
di re ção das nhan dus.

A pan de mia do co ro na ví rus, de fa to, es tá me xen do
com a ca be ça de qual quer um. Mi lha res de pes so as ao
re dor do mun do já co lo ca ram pa ra fo ra de lí ri os e sur tos;
uns se des man cha ram em la men ta ções e so fri men tos
inar re dá veis e ou tros caí ram em de pres são pro fun da,
en quan to ve lhi nhos qua se se cu la res de ram a vol ta por
ci ma e saí ram, fes ti va men te, de UTIs, de pois de me ses
de en tu ba ção. Em meio a tu do is so, o pre si den te da Re- 
pú bli ca se dei xa fo to gra far ofer tan do clo ro qui na às
emas que, co mo ele, ha bi tam o es pa ço eco ló gi co do Pa- 
lá cio da Al vo ra da, em Bra sí lia.

Na mes ma se ma na, as pes qui sas in di cam a li de ran ça
de Jair Bol so na ro na dis pu ta pre si den ci al de 2022 em as- 
cen são. Che gou a pon tu ar aci ma de 30%, dis pa ra do na
com pa ra ção com Lu la da Sil va, Fer nan do Had dad, Lu ci- 
a no Huck de ou tros pré-can di da tos. Es tá pro va do que
ati tu des que que bram a li tur gia do car go mai or da Re- 
pú bli ca tam bém po de ren der vo tos. Num país di vi di do
ho je co mo o Bra sil en tre di rei ta e es quer da, le vou o go- 
ver na dor Flá vio Di no vol tar à pre ga ção, co mo um be- 
duí no no de ser to, por uma por uma fren te po li ti ca con- 
tra o bol so na ris mo, co mo fez Nel son Man de la na Áfri ca
do Sul, con tra o apartheid.

O go ver na dor do Ma ra nhão quer ver jun tos em 2022
“Lu lis tas, tra ba lhis tas, so ci a lis tas, co mu nis tas, ver des,
so ci al de mo cra tas”. A pro pos ta é úni ca a ban dei ra que
po de sal var as es quer da. Por is so, Di no in sis te tan to: “A
ques tão é mais sim ples: abrir por tas e ja ne las pa ra dei- 
xar os ven tos da Pá tria var re rem má go as”, acres cen tou.
Bo ni to de es cre ver em ar ti go.

Di fí cil é tor nar a pro pos ta avan çar a tem po de en cai- 
xo tar es quer dis tas e cen tris tas num pro je to úni co de po- 
der. En quan to is so, Bol so na ro en sai ou sua pa te ti ce po lí- 
ti ca com a ema, que Jack son do Pan dei ro deu-lhe voz e
som, no ar ras ta-pé do xa xa do: “A ema ge meu no tron co
do ju re ma/vish! Foi um si nal bem tris te, mo re na / que
Fi quei a ima gi nar”…

O se cre tá rio de saú de do Ma ra nhão, Car los Lu la vai
re a li zar um pes qui sa de por ta em por ta, no es ti lo cen so,
pa ra sa ber quan tas pes so as re al men te fo ram con ta mi- 
na das pe lo co ro na ví rus. O mun do to do não tem es ses
da dos re ais, en quan to es pe cu la ções ga nham ca rá ter de
ver da de.

O go ver no es ta du al quer iden ti fi car o nú me ro re al da
pan de mia no Es ta do, sa ber qual o grau des se con tá gio e
co mo ado tar es tu dos ci en tí fi cos e es tra té gi as de fu tu ras
ações pa ra en fren tar a do en ça. Em al guns mu ni cí pi os, o
covid19 con ti nua avan çan do, exem plo de Bal sas.

Por or dem de Ale xan dre de Mo ra es (STF), re la tor do
inqué ri to das fa ke news, bol so na ris tas co mo o ex-de pu- 
ta do Ro ber to Jef fer son, o em pre sá rio Lu ci a no Hang, a
ati vis ta de ex tre ma di rei ta Sa ra Win ter e o blo guei ro Al- 
lan dos San tos per de ram su as con tas no twit ter.

Re cla ma ção do em pre sá rio bol so na ris ta, Lu ci a no Ha- 
van, co nhe ci do co mo Véio da Ha van, so bre con tas der ru- 
ba das das re des.

Já era es pe ra do. A pro va ção do go ver no Bol so- 
na ro en tre be ne fi ciá ri os do au xí lio emer gen ci- 
al so be pa ra 52%. Hou ve al ta de seis pon tos em
15 di as. Ta xa de de sa pro va ção fi cou em 38%. A

pes qui sa é do por tal DataPoder360.
Os da dos coin ci dem com ou tras pes qui sas di- 

vul ga das, on tem, em que o pre si den te es tá ga- 
nhan do for ça com a pror ro ga ção do Au xí lio
emer gen ci al de R$ 600. En quan to 36% apro- 

vam atu a ção de Bol so na ro, ou tros 35% re jei tam o
pre si den te.

Da se gun da pa ra a pri mei ra vez em que seu no- 
me foi pos to na lis ta de pre si den ciá veis, do
Ins ti tu to Pa ra ná Pes qui sas, Flá vio Di no cres- 
ceu de 1,4% pa ra 1,6%. En quan to is so, me ti do

em su ces si vas cri ses, Bol so na ro se gue em céu de
bri ga dei ro. Se vi ran do, nos 30%.

Em vi si ta de cor te sia ao pre si den te do Tri bu nal de Jus- 
ti ça do Ma ra nhão, de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo, o de- 
pu ta do Othe li no Ne to (PC doB), pre si den te da Ale ma,
des ta cou a im por tân cia do diá lo go per ma nen te en tre os
po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio.

 

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho
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FLA VIO BRA GA
Ad vo ga do, es pe ci a lis ta em di rei to elei to -
ral
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Pesquisas e enquetes eleitorais

A par tir de 1º de ja nei ro des te ano,
en ti da des ou em pre sas que re a li za- 
rem pes qui sas de opi nião pú bli ca so- 
bre as elei ções ou so bre os pos sí veis
can di da tos, pa ra co nhe ci men to pú- 
bli co, fi cam obri ga das a re gis trar ca da
pes qui sa no Juí zo Elei to ral ao qual
com pe te fa zer o re gis tro dos can di da- 
tos, com no mí ni mo cin co di as de an- 
te ce dên cia da di vul ga ção, com os da- 
dos pre vis tos em lei e nas re so lu ções
ex pe di das pe lo TSE.

Pes qui sa elei to ral é o inqué ri to es- 
ta tís ti co re a li za do jun to a uma par ce la
da po pu la ção de elei to res, com o ob- 
je ti vo de afe rir a pre fe rên cia e a in ten- 
ção de vo to a res pei to dos can di da tos
que dis pu tam uma de ter mi na da elei- 
ção.

 De sua vez, en que te elei to ral é a
me ra co le ta de opi niões, sem con tro le
de amos tra, que não uti li za mé to do
ci en tí fi co pa ra sua re a li za ção, não
obe de ce às dis po si ções le gais e de- 
pen de ape nas da par ti ci pa ção es pon- 
tâ nea do in te res sa do.

As sim, não se con fun de a en que te
com a pes qui sa elei to ral. Es ta é um le- 
van ta men to for mal e de ve ser mi nu ci- 
o sa quan to aos cri té ri os, re gu la ri da- 
de, abran gên cia e mé to do ado ta do;
aque la é uma son da gem in for mal, re- 
a li za da de for ma pre cá ria, sem a exi- 
gên cia de qual quer ri gor téc ni co.

O ar ti go 33, §5º da Lei Ge ral das
Elei ções proí be a re a li za ção de en que- 
tes a par tir do dia 15 de agos to de
2020. A nor ma foi re pe ti da no ar ti go
23 da Re so lu ção TSE nº 23.600/2019,
que dis põe so bre pes qui sas elei to rais
nas elei ções de 2020. A inob ser vân cia
des sa re gra é con si de ra da di vul ga ção
de pes qui sa elei to ral ir re gu lar (sem
re gis tro na Jus ti ça Elei to ral), au to ri- 
zan do a apli ca ção das san ções le gais.

Na di vul ga ção dos re sul ta dos de
pes qui sas se rão obri ga to ri a men te in- 
for ma dos: o pe río do de re a li za ção da
co le ta de da dos; a mar gem de er ro; o
nú me ro de en tre vis tas; o no me da en- 
ti da de ou em pre sa que a re a li zou e de
quem a con tra tou e o nú me ro do pro- 
ces so de re gis tro da pes qui sa.

A di vul ga ção de pes qui sa ir re gu lar

(sem o pré vio re gis tro pe ran te a Jus ti- 
ça Elei to ral) su jei ta os res pon sá veis à
mul ta no va lor de R$ 53.205,00 a R$
106.410,00. 

A di vul ga ção de pes qui sa frau du- 
len ta cons ti tui cri me elei to ral, pu ní vel
com pe na de de ten ção de seis me ses a
um ano e mul ta no va lor aci ma men-
ci o na do, sen do res pon sa bi li za dos os
re pre sen tan tes le gais da em pre sa ou
en ti da de de pes qui sa e do ór gão vei- 
cu la dor.

A lei im põe es sas gra ves san ções
por que a di vul ga ção de pes qui sas
elei to rais de ve ser fei ta de for ma res- 
pon sá vel, de vi do à in fluên cia que
exer ce no âni mo do elei to ra do, com
po ten ci al re per cus são no re sul ta do
do plei to, uma vez que de vem ser res- 
guar da dos a le gi ti mi da de e o equi lí- 
brio da dis pu ta elei to ral.

De acor do com o ar ti go 21 da Re so-
lu ção TSE nº 23.600/20197, o veí cu lo
de co mu ni ca ção so ci al ar ca rá com as
con sequên ci as da pu bli ca ção de pes- 
qui sa não re gis tra da, mes mo que es- 
te ja re pro du zin do ma té ria vei cu la da
em ou tro ór gão de im pren sa.

O FUNDEB e Padre Vieira

Re za a len da que o Pa dre Antô nio
Vi ei ra (1608-1697), an tes de se tor nar
de fen sor dos ju deus e dos po vos in dí- 
ge nas, pro fes sor de te o lo gia, di plo- 
ma ta e re fe rên cia da lín gua por tu gue- 
sa (se ja em Por tu gal ou no Bra sil),
atra vés da pu bli ci za ção de seus Ser- 
mões – gê ne ro li te rá rio que ema na
um enor me es for ço in te lec tu al -, era
um in di ví duo com bai xa ca pa ci da de
cog ni ti va, com di fi cul da des pa ra ler,
me mo ri zar, o que le va ria al guns es pe- 
ci a lis tas da neu ro ci ên cia a di ag nos ti- 
cá-lo com dis le xia.

Com uma vi da li mi ta da, o je suí ta,
en quan to re za va pe la Vir gem Ma ria,
apre sen tou um re vés após um es ta lo
“tão for te que achou que fos se mor- 
rer”, o que fi cou co nhe ci do co mo “Es- 
ta lo de Vi ei ra”, al can çan do, des se mo- 
do, o es ta do de nir va na (li ber ta ção do
so fri men to). O “Es ta lo de Vi ei ra” é co- 
nhe ci do pe la “cla re za de en ten di men- 
to, agu de za de en ge nho e sa ga ci da de
de me mó ria”, co mo afir ma um de
seus bió gra fos, An dré de Bar ros (1675-
1754) e, a par tir da que le mo men to, o
ren di men to da que le alu no au men tou
ex po nen ci al men te.

No Bra sil do sé cu lo XXI, no afã de
me lho rar a qua li da de do en si no no
país, di an te das di fe ren ças abis sais de

cu nho econô mi co e so ci al, os ges to res
pú bli cos ras cu nha ram até de se nha- 
rem, en tre Emen das Cons ti tu ci o nais
(53/2006), Me di das Pro vi só ri as
(339/2007), Leis (11.494/2007) e De- 
cre tos (6.253 e 6.278), o que se ria o
Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi- 
men to da Edu ca ção Bá si ca e de Va lo- 
ri za ção dos Pro fis si o nais da Edu ca ção
(FUN DEB), um pro gra ma de fi nan ci- 
a men to da Edu ca ção Bá si ca no Bra sil
com pra zo de va li da de pa ra o fi nal de
2020.

Du ran te a vi gên cia do

FUN DEB, du as crí ti cas

fi ca ram la ten tes e

ren de ri am dois Ser mões

do Pa dre Vi ei ra. 

O pri mei ro, diz res pei to às dis cre- 
pân ci as en tre os va lo res dis tri buí dos,
se ja por com pa ra ção lo cal (da re la ção
Es ta do com seus Mu ni cí pi os) ou por
com pa ra ção en tre Uni da des Fe de ra ti- 
vas.

 Os Es ta dos ale gam que con tri bu- 
em de for ma mais ele va da na com pa- 
ra ção com seus mu ni cí pi os, pois os
tri bu tos com Im pos to so bre a Cir cu la- 
ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS)
têm mais re pre sen ta ti vi da de con tra o
Im pos to So bre Ser vi ço (ISS). Mui tos
ten dem a ope rar com de se qui lí brio,
en quan to en vi am mais re cur sos ao
Fun do em con tra po si ção ao que re ce- 
bem.

O se gun do Ser mão se ria da do à
qua li da de do en si no no Bra sil. Ape sar
do es for ço em des ti nar par ce la ca da

vez mai or do or ça men to pa ra a edu- 
ca ção ob ser va do nos úl ti mos anos,
quan do se ve ri fi ca o de sem pe nho dos
alu nos bra si lei ros no Pro gra ma In ter- 
na ci o nal de Ava li a ção de Alu nos – PI- 
SA re la ti va men te ao gas to pú bli co em
edu ca ção co mo per cen tu al do PIB,
cons ta ta-se que o Bra sil, di fe ren te- 
men te da mé dia dos de mais paí ses da
OC DE, pa ra os quais mai or apli ca ção
de re cur sos na área da edu ca ção pro- 
por ci o nal men te ao PIB se tra duz em
me lho res no tas em Ma te má ti ca, Lei- 
tu ra e Ci ên ci as, há, em ter mos ge rais,
uma bai xa re la ção en tre as va riá veis
des pe sa em edu ca ção em re la ção ao
PIB e qua li da de do en si no.

Nes se con tex to, a Câ ma ra dos De-
pu ta dos apro vou a PEC que tor na o
FUN DEB per ma nen te, além de au- 
men tar a par ti ci pa ção da União no fi- 
nan ci a men to da edu ca ção in fan til e
dos en si nos fun da men tal e mé dio,
que sai rá de 10% pa ra 23% em
2026.  De fa to, apro va ção – ain da par-
ci al – pe lo Con gres so Na ci o nal per mi- 
ti rá, se gun do o To dos Pe la Edu ca ção,
ele var o va lor mí ni mo por alu no de R$
3,7 mil pa ra R$ 5,7 mil.

É ine gá vel que o FUN DEB re pre- 
sen tou uma con quis ta his tó ri ca dos
mo vi men tos so ci ais, so bre tu do dos
tra ba lha do res da edu ca ção. Foi fru to
de in ten sos de ba tes no Con gres so Na-
ci o nal na fa se em bri o ná ria, po den do
ser con si de ra do um dos mais im por- 
tan tes pro je tos edu ca ci o nais das úl ti-
mas ge ra ções pa ra o país. De ve ser
con ti nu a do!  En tre tan to, se faz ne ces- 
sá rio cor ri gir es sas fa lhas na es tru tu ra
dis tri bu ti va de re cur sos e, mais im-
por tan te, di re ci o nar o fo co pa ra a
qua li da de do en si no, nem que pa ra is-
so se ja ne ces sá rio um “Es tron do de
Vi ei ra”, ao in vés de um sim ples “Es ta- 
lo”.

» OR LAN DO THO MÉ COR DEI RO
Con sul tor em es tra té gia

O cai xa ele trô ni co,
Darwin e a edu ca ção

Nos anos 1980, os ban cos bra si lei ros co me ça ram a in ves tir for- 
te men te em au to ma ção. O pri mei ro cai xa ele trô ni co do país foi
ins ta la do em Cam pi nas, es ta do de São Pau lo, pe lo Ban co Itaú, em
1983. O que ho je é ha bi tu al em nos sa vi da co ti di a na, na épo ca, a
no vi da de foi um gran de acon te ci men to. Em 14 de abril da que le
ano, o ban co pu bli cou anún cio de pá gi na in tei ra nos jor nais apre- 
sen tan do “a pri mei ra agên cia ban cá ria ele trô ni ca fun ci o nan do
dia e noi te no Bra sil”. A em pol ga ção e o fas cí nio pe la pos si bi li da- 
de de fa zer ope ra ções de sa ques, de pó si tos e con sul tas de sal do
por meio de uma má qui na, sem a ne ces si da de de fun ci o ná rio de
car ne e os so em um gui chê de ban co, re sul tou em al gu mas si tu a- 
ções en gra ça das nos pri mei ros me ses.

Lo go no pri mei ro dia de fun ci o na men to, um ra paz te ria pe di- 
do aju da a um fun ci o ná rio pa ra ob ter o sal do. Lo go que sur giu no
ví deo a fra se “in for me o nú me ro de sua con ta cor ren te”, o cli en te
abai xou-se, en cos tou a bo ca no te cla do e, bai xi nho, dis se o nú me- 
ro. Já em ou tro ca so di vul ga do na im pren sa, me ses de pois, uma
mu lher, após con sul tar os ex tra tos, que ria apa gar a ima gem do vi- 
sor. Ten tou to dos os ar ti fí ci os, aba nou e até as so prou o pai nel.

Cla ro que, pas sa dos qua se 40 anos, tais ce nas so am co mo bi- 
zar ri ces ina cre di tá veis. En tre tan to, co mo Darwin nos mos trou, na
his tó ria da vi da na Ter ra as es pé ci es que so bre vi vem não são as
mai o res ou mais for tes, mas as que se adap tam. As adap ta ções dos
se res vi vos po dem ser nos pla nos fi si o ló gi co, anatô mi co ou com- 
por ta men tal.
Nes tes tem pos de pan de mia, a po pu la ção vem se de pa ran do com
no vos de sa fi os. Iso la men to so ci al, ho me of fi ce, vi de o con fe rên ci- 
as, cui da dos ex cep ci o nais com a hi gi e ne pes so al, en fim, uma sé- 
rie de no vi da des com por ta men tais e pro fis si o nais que ge ram des- 
con for to, mas vi e ram pa ra fi car.

Uma das áre as mais afe ta das tem si do a edu ca ção. Obri ga dos
pe las con tin gên ci as, pro fes so res têm bus ca do ser pro a ti vos e cri- 
a ti vos no apoio a es tu dan tes num pro ces so de edu ca ção re mo ta
pa ra o qual a so ci e da de não es ta va pre pa ra da. No ca so es pe cí fi co
das re des pú bli cas, é for ço so re co nhe cer exem plos de ges to res
que têm bus ca do ofe re cer a do cen tes, alu nos e fa mí li as di ver sas
for mas de apoio em um ce ná rio mar ca do por mui tas e di ver si fi ca- 
das di fi cul da des a se rem su pe ra das, me re cen do des ta que a ur- 
gen te ne ces si da de de or ga ni za ção do pro ces so de fle xi bi li za ção
que pre ce de rá o re tor no às ati vi da des pre sen ci ais re gu la res, re a li- 
da de com pra zo ain da in de fi ni do pa ra ocor rer em gran de par te
das ci da des.

Nes se sen ti do, é im pres cin dí vel ofe re cer a pro fes so res da re de
pú bli ca um su por te me to do ló gi co com pos to por ma te ri ais e ori- 
en ta ções vol ta dos à pre pa ra ção e apli ca ção de au las nas mo da li- 
da des a dis tân cia e se mi pre sen ci al. En ga na-se quem con si de ra
ser es sa uma ta re fa tran si tó ria que, após a che ga da da va ci na, po- 
de re mos re tor nar ao mo de lo pra ti ca do an tes da pan de mia.

Na ver da de, es se é um de sa fio que ges to res pú bli cos, em es pe- 
ci al de pre fei tos que as su mi rão os man da tos em 1º de ja nei ro do
pró xi mo ano, pre ci sa rão en ca rar. Não é sim ples, mas é ine vi tá vel
e, prin ci pal men te, ina diá vel. Pa ra is so, te rão que iden ti fi car se
pre mis sas ne ces sá ri as à mu dan ça es tão pre sen tes em seus mu ni- 
cí pi os. Uma de las diz res pei to à co ber tu ra de in ter net. Pro fes so res
e es tu dan tes têm aces so ga ran ti do? Se a res pos ta for ne ga ti va, há
que bus car re cur sos e par ce ri as que aju dem na so lu ção. Nos tem- 
pos atu ais, es sa ques tão só per de em pri o ri da de pa ra o sa ne a- 
men to bá si co.

Po rém, mes mo en quan to não se re sol ve a con di ção aci ma, é
pos sí vel avan çar na pro pos ta aqui apre sen ta da. De que for ma? In- 
ves tin do for te men te na for ma ção de pro fes so res de ma nei ra a su- 
pri mir uma de fi ci ên cia oriun da dos cur sos re gu la res de li cen ci a- 
tu ra nas ins ti tui ções de en si no su pe ri or que, até o mo men to, têm
pre pa ra do os fu tu ros do cen tes pa ra pla ne ja rem au las e ela bo ra- 
rem ma te ri ais di dá ti cos ex clu si va men te pa ra as au las pre sen ci ais.

Ou se ja, na cam pa nha elei to ral des te ano, é im por tan te co brar
dos can di da tos po si ci o na men to cla ro quan to ao mo de lo de edu- 
ca ção que pre ten dem es ti mu lar e im plan tar na ci da de. Se ape nas
fa rão mais do mes mo, ou atu a rão co mo li de ran ças in du to ras de
mu dan ças mo der ni za do ras. Se acom pa nha rão o co ro de quem
acha pos sí vel im pe dir a evo lu ção, ou se rão con tem po râ ne os do
fu tu ro. Nes sa ho ra é sem pre útil ter em men te a li ção de Darwin.
Afi nal, al guém tem vis to um di nos sau ro pas se an do por aí?

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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RE NA TA DU TRA(*) RI CAR DO FES TI (**)
(*)Pro fes so ra da Fa cul da de de Di rei to da
UnB   (**) Pro fes sor do De par ta men to de
So ci o lo gia da UnB

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

O segundo breque dos Apps

Os en tre ga do res por apli ca ti vos de ram
um gri to no dia 1º des te mês e de nun ci a ram
a in sus ten ta bi li da de das con di ções de tra ba- 
lho a que vi nham sen do ex pos tos, bem co- 
mo o seu agra va men to pe la pan de mia. A ar- 
ti cu la ção re a li za da, em gran de par te à mar- 
gem de qual quer or ga ni za ção ins ti tuí da, de- 
mons trou a for ça da in sa tis fa ção: em bo ra
não hou ves se con sen so quan to à sus ten ta- 
ção do pe di do de vín cu lo de em pre go com as
em pre sas pla ta for mas, mo ti vo pe lo qual o
pe di do fi cou fo ra da pau ta, os en tre ga do res
fo ram as ser ti vos em re cu sar a con di ção de
par cei ros ou em pre en de do res que as em- 
pre sas in sis tem em sus ten tar.

Apre sen ta ram uma pau ta de rei vin di ca- 
ção ti pi ca men te tra ba lhis ta e se uti li za ram
de ins tru men to que os iden ti fi ca his to ri ca- 
men te co mo tra ba lha do res: a gre ve. De fa to,
a ce na po lí ti ca foi mo vi men ta da pe los en tre- 
ga do res e se vê, des de en tão, dis pu ta pe la
nar ra ti va e pe la re pre sen ta ção da ca te go ria.
Além das ações gre vis tas, ob ser va ram-se
mo vi men tos sig ni fi ca ti vos nas ca sas le gis la- 
ti vas do país, tan to nas es fe ras mu ni ci pal e
es ta du al, quan to na fe de ral.

A Câ ma ra de Ve re a do res de São Pau lo, em
14 de ju lho, re ce beu o Sin di mo to pa ra res sal- 
tar o apoio ao PL 578/2019. Pa ra a en ti da de
sin di cal, a ca te go ria não ne ces si ta de no va
le gis la ção, pois ela já exis te (leis
12.009/2009, 12.436/2011 e 12.997/2014). A
es tra té gia, en tão, se ria fa zer que es sas leis
se jam apli ca das e fis ca li za das.

No Dis tri to Fe de ral, o de pu ta do Fá bio Fé- 
lix propôs, a par tir de diá lo go com a As so ci a- 
ção de Motoboys Autô no mos e En tre ga do res
do DF (Amae), o PL 937/2020, que in vo ca a
pro te ção da CLT pa ra en tre ga do res por apli- 
ca ti vos, dis ci pli na os pon tos sen sí veis das

con di ções de tra ba lho da ca te go ria, além de
obri gar as em pre sas a man ter pon tos de
apoio pa ra ali men ta ção, hi gi e ne, sa ni tá rio e
re pou so dos tra ba lha do res. O PL, en de re ça- 
do à Câ ma ra Le gis la ti va do DF, em bo ra te- 
nha trân si to li mi ta do em fa ce da com pe tên- 
cia pri va ti va da União pa ra le gis lar so bre di- 
rei to do tra ba lho, mo vi men tou a ce na po lí ti- 
ca lo cal e ar ti cu lou as or ga ni za ções de tra ba- 
lha do res em tor no de uma pro pos ta.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, te ve des ta que
o PL 3.748/2020, pro pos to pe la de pu ta da Tá- 
ba ta Ama ral (PDT), que, em se gui da, te ve a
ade são da de pu ta da Fer nan da Mel chi on na
(Psol) co mo co au to ra. Elas bus cam, apro vei- 
tan do-se das de man das dos en tre ga do res
mas sem o apoio dos gru pos or ga ni za dos,
cri ar re gi me es pe ci al de con tra to de tra ba lho
— o con tra to por de man da — no qual, em- 
bo ra se jam re co nhe ci dos (de for ma mo ne ti- 
za da) di rei tos tra ba lhis tas mí ni mos, afas ta-
se, a pri o ri, o vín cu lo em pre ga tí cio tra di ci o- 
nal. E, com is so, a pos si bi li da de de pro te ção
mais am pla pa ra a ca te go ria, so bre tu do no
que to ca ao li mi te de jor na da, à con ta gem do
tem po re al à dis po si ção dos apli ca ti vos co- 
mo par te da jor na da e à ga ran tia da re mu ne- 
ra ção men sal mí ni ma.

A dis tin ção en tre as po si ções des cri tas,
que re tra tam, em par te, a he te ro ge nei da de
do pró prio mo vi men to dos en tre ga do res —
que se en con tra em fa se de for ma ção e, por
is so mes mo, de dis pu ta — não nos im pe de
de ma pe ar ris cos e pos si bi li da des na tra du- 
ção po lí ti ca do mo vi men to gre vis ta de fla gra- 
do no pri mei ro dia des te mês que se rá re vi- 
go ra do ama nhã.

O pri mei ro ris co vis lum bra do é o da
cons tru ção de en ca mi nha men tos pau ta dos
em acor dos com se to res res tri tos do mo vi- 
men to ou mes mo que ve nham “de ci ma”,
sem es cu ta e com pre en são da com ple xi da de
das de man das da ca te go ria. A se gun da ame- 
a ça é a cons tru ção de acor dos pau ta dos na

agen da ne o li be ral, que em na da se ali nha
com as de man das dos tra ba lha do res.

Es sa se tra duz no ris co de, pre mi dos pe la
sem pre in vo ca da chan ta gem do de sem pre- 
go ou pe la te se de que o di rei to do tra ba lho é
res pon sá vel pe lo ní vel de em pre go — ar gu-
men ta ção des pro vi da de evi dên ci as em pí ri- 
cas — en ca mi nhar, a um só tem po, a ins ti tu- 
ci o na li za ção de si tu a ções pre cá ri as (as sim
com pre en di das as que pro mo vem o re co- 
nhe ci men to de di rei tos mí ni mos, de for ma
mo ne ti za da, ex cluin do ga ran ti as tra ba lhis- 
tas fun da men tais co mo o li mi te de jor na da e
sa lá rio mí ni mo men sal) e a re pe ti ção de fra-
cas sos co mo a cri a ção do con tra to de tra ba-
lho in ter mi ten te: o con tra to es pe ci al cri a do
pe la re for ma tra ba lhis ta, su pos ta men te ap to
a fa ci li tar a for ma li za ção, que não ge rou os
re sul ta dos pro me ti dos, e ain da deu mar gem
a inú me ras frau des (fa zen do que em pre gos
for mais fos sem des fei tos pa ra as su mir es sa
mo da li da de pre cá ria).

O se gun do ris co des do bra-se num ter cei- 
ro: o pe ri go ain da mai or, que é o de, por meio
de re gu la men ta ção pou co pro te ti va e re fra- 
tá ria à CLT, abri rem-se por tas pa ra a le ga li za-
ção da ube ri za ção do tra ba lho pa ra to da e
qual quer ca te go ria. Des se mo do, se ho je es- 
se ti po de re la ção ocor re pre do mi nan te- 
men te no trans por te in di vi du al e na en tre ga
de mer ca do ri as, no fu tu ro, po de rá es tar pre- 
sen te em qual quer ati vi da de, com os mes- 
mos con tor nos pre cá ri os e ex clu den tes.

Co mo mui to bem com pre en de ram as li-
de ran ças sin di cais, o mo vi men to não se res-
trin ge aos en tre ga do res por app, ain da que
eles en ca be cem a gre ve de ama nhã. Tra ta-se
de mo vi men to que, em mo men to cru ci al,
en fren ta dis pu ta que po de de fi nir os con tor- 
nos do tra ba lho no país. A dis cus são co lo ca- 
da na ce na po lí ti ca é opor tu ni da de de ava li-
a ção dos ru mos (ou des ca mi nhos) da re gu-
la ção do tra ba lho no país e da cons tru ção de
no vas pro pos tas, que, ba se a das na lu ta e na
es cu ta dos tra ba lha do res, re cu pe rem os sen- 
ti dos de dig ni da de e pro te ção ao tra ba lho.

A orientação em Psiquiatria é prevenir sempre

A pre ven ção em Me di ci na é um dos
mais im por tan tes ca pí tu los de sua
his tó ria e de sua ati vi da de co mo ci ên- 
cia. La men ta vel men te, ao lo go dos
anos, a prá ti ca mé di ca re al çou mais
me di das cu ra ti vas que pro fi lá ti cas, e
is so, cer ta men te, in flu en ci ou mui to a
pre fe rên cia dos pro fis si o nais mé di cos
por ati vi da des mais clí ni cas ou ci rúr- 
gi cas que por uma Me di ci na que en fa- 
ti ze mais a pre ven ção.

Fa to que não de son ra ou de ni gre
tais pre fe rên ci as, con si de ran do que a
ca da dia cres cem nes sas ati vi da des
re cur sos se mi o ló gi cos e te ra pêu ti cos
em clí ni ca mé di ca ou ci rúr gi ca, ma te- 
ri a li zan do uma prá ti ca mé di ca ba se a- 
da em avan ços do co nhe ci men to ci- 
en tí fi co e em evi dên ci as ca da vez
mais pro mis so ra e efe ti va.

Es se ano, par ti ci pa rei, co mo sem- 
pre o fiz, de um dos mais im por tan tes
even tos da Psi qui a tria mun di al, que é
o Con gres so Bra si lei ro de Psi qui a tria,
na sua XXX VII edi ção. O con gres so
ocor re rá em ou tu bro na ci da de de
Por to Ale gre – RS e a ca da ano per ce- 
be-se, a ên fa se que es tá sen do da do as
me di das de pre ven ção em psi qui a tria
co mo um re cur so pro mis sor nes sa es- 
pe ci a li da de mé di ca.

A ca da edi ção des te Con gres so, me
sur pre en de a qua li da de das te má ti cas
ali tra ta das, o ní vel ci en tí fi co dos pa- 
les tran tes, na ci o nais e in ter na ci o nais,
a abran gên cia dos as sun tos e o anun- 
cio dos avan ços que se al can ça na
“prá xis psi quiá tri ca”, es pe ci al men te,
quan to aos tra ta men tos e as me di das
de pre ven ção de re caí das. Es sas ca- 
rac te rís ti cas aci ma, dão ao nos so con- 
gres so bra si lei ro um enor me des ta- 
que in ter na ci o nal no ran que dos con- 
gres sos mun di ais de psi qui a tria, sen- 
do con si de ra do o se gun do mai or
even to da área. A ên fa se na for mu la- 
ção de me di das de pre ven ção no âm- 
bi to das do en ças psi quiá tri cas se ex- 
pli ca por que é co mum, na mai o ria
des sas en fer mi da des cro ni fi ca rem-se,
en tre ou tras coi sas, por su ces si vas re- 
caí das.

Nes sas oca siões, um dos te mas
mais dis cu ti dos, é sem pre a de pres- 

são, uma con di ção mui to co mum nos
di as atu ais. Es pe ci al men te ago ra por
oca sião da atu al pan de mia a ex pec ta- 
ti va de uma ava lan che de ca sos de- 
pres si vos es tá no fo co da OMS e dos
ór gãos sa ni tá ri os de to dos os paí ses.

O Trans tor no Afe ti vo Bi po lar – TAB,
não fi ca atrás en tre os as sun tos am- 
pla men te de ba ti dos. O TAB, se gun do
a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de –
OMS, atin ge en tre 2,1 a 6% na po pu la- 
ção em ge ral. Sen do a fa se de pres si va
des se trans tor no a mais fre quen te na
po pu la ção em ge ral. O TAB, po de
ocor rer en tre cri an ças, ado les cen tes,
adul tos e ido sos, e es tá si tu a da en tre
as 10 prin ci pais do en ças in ca pa ci tan- 
tes no mun do, por is so mes mo sua
im por tân cia e re le vân cia en tre os
gran des te mas de ba ti dos nes ses Con- 
gres sos.

Uma par ti cu la ri da de, so bre tu do,
quan to aos tra ta men tos me di ca men- 
to sos des sas do en ças men tais, é no
sen ti do do des co bri men to de mo der- 
nos fár ma cos e/ou de no vos pro ce di- 
men tos te ra pêu ti cos, que in ter fi ram
na pos si bi li da de não só de tra tar es ses
en fer mos, mas quan to de im pe dir que
su as do en ças re a pa re çam em di fe ren- 
tes mo men tos  da vi da. Is to é, es ta mos
fa lan do de pre ven ção de re caí das,
pois sa be mos, que as do en ças men- 
tais, ten dem a re a pa re cer ao lon go da
vi da des ses en fer mos e is so pas sou a
ser o al vo dos gran des la bo ra tó ri os
far ma cêu ti cos no mun do, da Psi qui a- 
tria clí ni ca e da psi co far ma co lo gia, a
bus ca de me di ca men tos im por tan tes
nes sa área que im pe çam mi lhões de
en fer mos de re caí rem.

Sa be-se, que as re caí das, fa vo re- 
cem cro ni fi ca ção pre co ce des ses en- 
fer mos, tor na-se re fra tá ri os aos tra ta- 
men tos e re cu pe ram-se com mais di- 
fi cul da des. Au men tam, ain da os cus- 
tos econô mi cos dos tra ta men tos e
cer ta men te, ha ve rá cer ta men te uma
car ga mai or de so fri men tos, tan to pa- 
ra os en fer mos quan to as as fa mí li as e
a so ci e da de em ge ral. As me di das de
pre ven ção de re caí das, que é co mo
são cha ma das es sas me di das pre ven- 
ti vas, é ho je a “bo la da vez em psi qui a- 
tria” e is so es tá se ve ri fi can do em to- 
das as gran des áre as de abran gên cia
des sa es pe ci a li da de mé di ca.

Ou tra área pro mis so ra são as des- 
co ber tas de fár ma cos uti li za dos pa ra
o tra ta men to de de pen den tes quí mi- 
cos. No vos fár ma cos, pa ra o tra ta-
men to de al co o lis mo e de ou tras de-
pen dên ci as, e do sur gi men to de mo- 
der nos mei os fí si cos, que im pe dem,
de pen den tes de ál co ol e de dro gas, de
re caí rem.

Es ses no vos fár ma cos, con tro lam a
com pul são pa ra o con su mo de ál co ol
e ou tras dro gas, man tém de for ma
mais pro lon ga da, a abs ti nên cia, pro-
du zem mai or ade rên cia dos pa ci en tes
aos seus tra ta men tos. Tais me di ca- 
men tos quan do as so ci a dos à ou tros
po dem con jun ta men te tra tar de for-
ma efe ti va e du ra dou ra, as co mor bi- 
da des psi quiá tri cas re la ci o na das ao
con su mo mór bi do des sas dro gas. Es- 
ses são os prin ci pais al vos te ra pêu ti co
na atu a li da de.

Os avan ços em neu ro es ti mu la ção e
neu ro mo du la ção, são enor mes. Du as
téc ni cas, al ta men te re le van tes, em te- 
ra pêu ti ca neu rop si quiá tri ca, que con-
sis tem em es ti mu lar áre as es pe cí fi cas
do cór tex ce re bral, res pon sá veis por
um nú me ro ele va do de do en ças men-
tais e emo ci o nais.

O im plan te de DBS (De ep Brain sti-
mu la ti on) em áre as pro fun das do sis- 
te ma Ner vo so Cen tral – SNC e con tro- 
la das por pe que nas ba te ri as, im plan-
ta das pou co abai xo da cla ví cu la, ofe- 
re cem pos si bi li da des mais du ra dou- 
ras no con tro le clí ni co de do en ças co- 
mo a de Par kin son, qua dros de pres si- 
vos se ve ros, do Trans tor no Ob ses si vo
Com pul si vos – TOC e de ou tros trans- 
tor nos neu ro de ge ne ra ti vos.

To das es sas téc ni cos e pro ce di-
men tos es tão em fran co cres ci men to
e de sen vol vi men to em tor no do mun-
do. A Es ti mu la ção Mag né ti ca Trans- 
cra ni a na – EMTs, su per fi ci al e pro fun- 
da. A Es ti mu la ção Ce re bral por Cor- 
ren te Elé tri ca Con tí nua e Al ter na da, o
De ep Brain Sti mu la ti on – DBS, es ti- 
mu la ção ce re bral pro fun da e os avan-
ços na Ele tro con vul so tra pia mo der na
– ECT, são pro ce di men tos al ta men te
efi ca zes no tra ta men to e na pre ven- 
ção das do en ças men tais, os quais ga- 
ran ti rão um fu tu ro ab so lu ta men te
pro mis sor em Psi qui a tria.

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

QUE RO CHE GAR

Sou eu Jo sé, es tou aqui, dei ta do, olhan do pa ra o ve lho “te lha- 
do” de pa lha que re sis te à for te chu va, que avan ça noi te aden tro
sem dar tré gua. É a pri mei ra de pois de lon go pe río do de es ti a gem. 
Após um dia de afa ze res, to dos es tão em seus hu mil des, mas
acon che gan tes apo sen tos. Ama nhã é dia de lu ta, ce do es ta rei na
li da, afi nal, chu va é si nal de bo nan ça. Já vis lum bro, cheio de es pe- 
ran ças, a far tu ra de mais uma co lhei ta.

Um incô mo do e per sis ten te go te jar aqui, ou tro aco lá, mais um
per to da ca be cei ra da ca ma. A or ques tra, de uma har mo nia ma te- 
má ti ca, rou ba mi nha con cen tra ção, que bran do a re fle xão que ha- 
via co me ça do. In qui e to com a tei mo sa go ta d’água, to co os pés no
gé li do chão de ter ra ba ti da, acen do a lâm pa da e po nho-me a re- 
pa rar as bre chas que con vi da vam os fi os de água a uma jor na da
até des pen car so bre al gum uten sí lio da pe que na ca sa de tai pa.

Ho ra de re tor nar à ca ma. Na es cu ri dão, dei to-me em bus ca de
acon che go e des can so. Mas as pu pi las di la ta das em meio à es cu ri- 
dão, co mo se qui ses se tei mar em en xer gar aqui lo que os olhos não
con se guem al can çar, mas que po de ser sen ti do e to ca do com os
sen ti men tos mais pro fun dos.  No va men te me vêm os pen sa men- 
tos car re ga dos de ex pec ta ti vas, mas que ao mes mo tem po cho- 
cam com uma tris te re a li da de que se re pe te ano após ano, sa fra
após sa fra, em uma sequên cia qua se tão har mo ni o sa quan to ao
show que aca bo de in ter rom per da or ques tra de go tas d’água.

Se por um la do a chu va traz a vi da, que faz bro tar a se men te,
por ou tro cons ta to que es ta se rá mais uma da que las tem po ra das
de aban do no e so fri men to na vã ten ta ti va de co lher al guns fru tos
do seio da mãe na tu re za. Ques ti o no-me: sem es tra das, que a es sa
al tu ra já de vem es tar in tra fe gá veis, co mo che ga rei à mi nha ro ça,
co mo che ga rei ao meu des ti no?

En quan to pre pa ro as fer ra men tas pa ra a li da, os fi lhos, en tu si- 
as ma dos com o rei ní cio das au las, co mem um bo lo de ta pi o ca
pre pa ra do no fo gão à le nha com um pou co de ca fé pre to.  Co lo co
os pés na tri lha, si go a pé, pois de bi ci cle ta é qua se im pos sí vel tra- 
fe gar. Cer ta al tu ra, en con tro con ter râ ne os, de pois mais ou tros e
for ma mos o gru po que vai pre pa rar o so lo pa ra o no vo plan tio.
Ma ca xei ra, man di o ca, mi lho, qui a bo, ma xi xe, fei jão. A ter ra é boa
e se plan ta de tu do um pou co, pa ra se co lher um pou co de tu do.

A chu va ain da cai, pou co mais de va gar que a noi te an te ri or. Os
pou cos rai os de sol en fra que ci dos, avi sam que o cre pús cu lo se
apro xi ma e es tá na ho ra de re gres sar. O sor ri so no ros to re ve la que
es te foi um bom dia pa ra to dos. Acho que a tem po ra da pro me te!

Mas ao vol tar pa ra ca sa, ve jo ros tos en tris te ci dos. Sen to-me no
ve lho “tam bu re te” e cha mo a mim os pe que ni nos. “Ho je não fo- 
mos pa ra es co la”, dis se o mais ve lho. An tes que eu mu das se de hu- 
mor e ado tas se uma fei ção de re pro va ção, o mais no vo, sem ti tu- 
be ar com ple tou: o car ro  não pas sou ho je, por que um pe da ço da
es tra da foi le va do pe la água da chu va.

Se pa ra mim, do al to da ma tu ri da de de uma vi da acos tu ma da
ao tra ba lho já é di fí cil ca mi nhar al gu mas cen te nas de me tros até a
ro ça pa ra pre pa rar a ter ra, co mo es pe rar que es ses jo vens ain da
em ten ra ida de ca mi nhem uma de ze na de quilô me tros pa ra che- 
gar até à se de ou po vo a do dis tan te on de fi ca a es co la? Co mo che- 
gar lá?

Es ta mos ilha dos. Sem es tra das é co mo es tar em uma pe que na
por ção de ter ras no meio do oce a no. A di fe ren ça é que lá as con di- 
ções se dão pe la for ça da na tu re za; aqui, as cir cuns tân ci as se for- 
mam pe la omis são de quem ge ren cia os re cur sos do mu ni cí pio e
que de ve ria cui dar de sua gen te.

Jo ga dos à sor te, não se po de che gar a des ti no al gum, não há es- 
tra da. Ape nas res ta es tar, fi car, aguar dar. Tal vez sen ta do, que é co- 
mo brin ca meu com pa dre, que mo ra lá pa ra as ban das da ci da de
gran de, quan do vem nos vi si tar.

A chu va vol ta a cair e as con di ções da es tra da ten dem a pi o rar
ain da mais. A tor ci da ago ra é pa ra não ne ces si tar de as sis tên cia
mé di ca, pois co mo se ria pos sí vel che gar ao des ti no em bus ca de
tra ta men to? Emer gên cia en tão, nem pen sar. Am bu lân cia é coi sa
que não che ga aqui faz tem po.

Iso la dos, o que che ga rá pi do mes mo é a no tí cia ruim. Sou be
que as es tra das lá pa ra fo ra tam bém não es tão lá es sas coi sas. Nos- 
so mu ni cí pio es tá in tra fe gá vel e qua se sem al ter na ti va de pas sa- 
gem pa ra quem che ga ou sai de le, já que pos sui um úni co aces so.
Abis ma do, per gun tei-me pa ra on de foi to do aque le di nhei ro de
que ha via che ga do seis me ses , um ano, dois anos an tes.

Co mo em jo go de “ga to e ra to”, o di nhei ro che gou, a es tra da se
foi. Coi sa de ga tu no? Uma má qui na aqui, um ope rá rio aco lá, uma
“ras pa gem”, al guns re men dos, ou tros bu ra cos ta pa dos. Pron to! O
gas to do di nhei ro fo ra jus ti fi ca do.

Ah! Até uma pon te de ma dei ra re cém-er gui da, já ruiu com as
pri mei ras en xur ra das. Mas não de ve ria ser de con cre to ar ma do?
Bom, o di nhei ro que veio, sou be pe lo meu com pa dre que é pei xe
de les lá, era pa ra pra fa zer pon te de con cre to mas to do ano é as- 
sim vem di nhei ro pa ra fa zer bem fei to e eles fa zem só um ar re me- 
do com ma dei ra e co mo dis se o meu com pa dre , de ma dei ra já
usa da em ou tras pon tes que ruí ram.

Pos so pa re cer pe dir de mais, afi nal já te nho mi nha ca sa, al gu- 
mas ga li nhas, du as ca be ças de por co e cin co li nhas de ro ça. Mas
is so não me bas ta. Que ro che gar. Que ro ir e vir, fa zen do va ler o di- 
rei to que a Cons ti tui ção nos ga ran te de lo co mo ção, de aces so a
ser vi ços pú bli cos, de ter dig ni da de.

As chu vas avan çam no mês, a la vou ra bro ta, lo go se rá mo men- 
to da co lhei ta. Um ques ti o na men to sim ples, so bre co mo es co ar a
pro du ção, ain da per sis te sem res pos ta. En tre um mis to de ale gri- 
as e tris te zas, os dis sa bo res da vi da se acu mu lam, mas va mos
man ten do nos sa fé, aque la que se gu ra o cam po nês de pé.

Por ora, te nho ape nas al gu mas pou cas cer te zas. Uma de las é
que o di nhei ro veio, ou tras é que as es tra das não fo ram fei tas, a
ter cei ra é que meus pe que no não po de rão ir a es co la. Em ple no
sé cu lo XXI, em um ce ná rio no qual já se con se gue fa lar e ver ao
mes mo tem po a ou tra pes soa pa ra quem se te le fo na, es ta mos iso- 
la dos. Tu do na pal ma da mão, tu do ao al can ce, me nos os ser vi ços
es sen ci ais.

Des ti no? Ape nas vou se guin do, que ren do che gar em al gum.

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ideias para inovar na pandemia: 
o futuro já começou

 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

 

MARCELO PIMENTA 

É mestre em Design, palestrante e 
professor da FGV e da Dom Cabral, 
mestre em Planejamento Estratégico, 
palestrante e professor da ESPM e do 
Meu Sucesso.com.

Não há outro jeito. As empresas e negócios precisam, 
obrigatoriamente, rever seus projetos para superar os 
desafios da atualidade. O mundo mudou e todos os seg-
mentos precisam se adaptar.

É comum que a crise paralise. Dá medo. Isso é resulta-
do do inesperado. Da mudança de plano sem aviso prévio, 
da dúvida do que vem pela frente. Mas a verdade é que o 
mundo é cada vez mais ( VUCA) Volátil Incerto Complexo 
Ambíguo. Enquanto uns choram, outros vendem lenços.

E o empreendedor, o empresário, os negócios, não 
podem parar. É preciso repensar as estratégias de ne-
gócios, e estar de olho para este novo consumidor mais 
exigente, seja no ramo do varejo ou no ramo de presta-
ção de serviços.

Se você ainda não sabe por onde começar, eu sugiro 
que avalie os seguintes elemento e pare para pensar so-
bre eles:

- Ouça seu cliente;

- Reinvente-se;

- Diferencie-se dos demais;

- Surpreenda-se;

- Faça com prazer.

4 melhores negócios para abrir com pouco dinheiro 

É fato que os cenários desenham, não apenas 
novos modelos de negócios, mas também, novos 
modelos de consumidores. Com a crise e com o po-
tencial da internet, eles estão percebendo que têm 
opções infinitas de escolhas, e, sempre levarão em 
consideração, aquele produto ou serviço que lhe 
ofereça algo além do que ele busca.

O futuro começa agora. 
E você, já está inovando?

Cartilha gratuita para download - Em parceria 
com a palestrante Leila Navarro, lancei no meu site 
um caderno especial para incentivar empreende-
dores de todos os setores a repensarem suas estra-
tégias de negócios.

Intitulado “5 formas poderosas para você supe-
rar a crise através da inovação nos negócios”, o ma-
terial conta com exemplos reais de iniciativas do 
Brasil, Holanda, Japão, China e Reino Unido para 
reinvenção das estratégias de negócio.

É destinado a profissionais liberais, empresá-
rios e empreendedores de pequenas empresas que, 
de alguma maneira, foram impactados diretamen-
te pela pandemia.

Para baixar, basta acessar gratuitamente o link 
https://marcelo.pimenta.com.br/aqui-esta-o-seu-
-caderno-de-ideias/

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. A Pregoeira da Prefeitura Barra do 
Corda-MA, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da 
Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 015/2020, lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico – do tipo menor preço por item, que tem como objeto Contratação de empresa para 
Aquisição de Equipamentos Eletrônicos (Tablet), para equipar os Agentes Comunitário de Saúde 
(ACS) e Agentes Comunitário de Endemias (ACE) conforme termo de referência, de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Corda, no dia 31 de Julho de 2020, às 09:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.-
comprasnet.gov.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda 
- MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras 
Públicas – endereço https://www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou e-mail: cpl@barradocorda.ma.gov.br das 08:00 as 12:00hs. Barra do Corda – MA, 
22 de julho de 2020. Sara Ferreira Costa Fleury Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor 
Preço Global. OBJETO: Contratação de Empresa para Perfuração de um Poço 
para abastecimento de Água no Município de Barra do Corda -Ma. BASE 
LEGAL: pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do 
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes da habilitação e proposta: às 
09h do dia 11 de Agosto de 2020. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interes-
sados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra 
do Corda – MA. 22 de Julho de 2020. Sara Ferreira Costa Fleury Presidente da 
CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - CPL. O Município de Benedito 
Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR 
PREÇO sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO e Julgamento do tipo 
Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de 
Recuperação de estrada vicinal no Município de Benedito Leite/MA, com abertura prevista para 24 de 
julho de 2020, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), fica adiada para o dia 13 de agosto de 2020, às 
08h30 (oito horas e trinta minutos), no mesmo local. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no 
site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: 
cplb.leite@gmail.comEncaminhe-se o presente processo para republicação do resumo do Edital no Diário 
Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM e em jornal diário de grande 
circulação no Estado, na forma da Lei nº 8.666/93. Comunique-se aos licitantes, se houver licitantes que 
retiraram o edital. Benedito Leite (MA), 23 de julho de 2020. Ramon Carvalho de Barros. Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - CPL. O Município de Benedito 
Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 004-2020. TIPO DE 
LICITAÇÃO: MENOR PREÇO sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO 
e Julgamento do tipo Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução 
dos serviços de CONCLUSÃO da construção de 01(uma) escola com 06(seis) salas de aula, projeto FNDE, 
no Bairro São Paulo, no município de Benedito Leite/MA, com abertura prevista para 24 de julho de 
2020, às 11h00 (onze horas), fica adiada para o dia 13 de agosto de 2020, 11h00 (onze horas), no mesmo 
local. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 
12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de 
Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.-
gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou 
através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.comEncaminhe-se o presente processo para 
republicação do resumo do Edital no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial dos 
Municípios - FAMEM e em jornal diário de grande circulação no Estado, na forma da Lei nº 8.666/93. 
Comunique-se aos licitantes, se houver licitantes que retiraram o edital.  

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNCIPAL DE CARUTAPERA - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
autorizada pelo Processo nº 040/2020, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 026/2020, processo cujo objeto trata da contratação 
de empresa para Fornecimento de Cadeiras de Rodas. O recebimento e abertura dos envelopes de 
Proposta e Documentação serão em Sessão Pública a ser realizada às 08hs do dia 05 de Agosto de 2020, 
na Sala de Licitações, localizada no prédio da sede da Prefeitura Municipal de Carutapera. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na Praça Padre Augusto Mozett, 400 – Centro, neste 
Município, e informações poderão ser obtidas através do telefone (98) 3394-1342, das 8h:00min às 
12h:00min. Os interessados na aquisição deverão recolher o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário 
de expediente. 

Werbeth Alves Mesquita
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNCIPAL DE CARUTAPERA - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
autorizada pelo Processo nº 041/2020, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 027/2020, processo cujo objeto trata da contratação 
de empresa para Prestação de Serviços em Confecção de Uniforme, Fardamentos e Acessórios de 
Vestuário para o município de Carutapera. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 
Documentação serão em Sessão Pública a ser realizada às 10hs do dia 05 de Agosto de 2020, na Sala de 
Licitações, localizada no prédio da sede da Prefeitura Municipal de Carutapera. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na Praça Padre Augusto Mozett, 400 – Centro, neste 
Município, e informações poderão ser obtidas através do telefone (98) 3394-1342, das 8h:00min às 
12h:00min. Os interessados na aquisição deverão recolher o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário 
de expediente. 

Werbeth Alves Mesquita
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São Luís, 25 de julho de 2020.

Edilson Baldez das Neves

Presidente

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão 

(FIEMA), no uso de suas atribuições legais, para os fins previstos no 

inciso I do o 29 dos Estatutos Sociais, convoca o Conselho de 

Representantes desta Federação para reunião de Assembleia Geral 

Ordinária, a ser realizada no dia 30 do corrente mês, nos seguintes 

horários:

a) Reunião Ordinária: às 17h, em primeira convocação, e às 17h30, 

em segunda convocação com o mínimo de 1/3 dos Delegados 

Representantes;

Pauta: discussão e aprovação por secreto da Prestação de 

Contas referente ao exercício de 2019.

1. Loja virtual (e-commerce)
O e-commerce é um mercado em crescimento.
Conforme estimativa da Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico, o setor deve movimentar R$ 79,9 bilhões em 2019.
Mas a cifra expressiva não quer dizer que você precisa in-

vestir alto.
O comércio eletrônico tem um perfil interessante para quem 

quer começar um negócio com pouco dinheiro.
Abrir uma loja virtual é um trabalho que pode ser feito de 

casa e por uma pessoa só. O custo é baixo, e o potencial de 
ganho, em caso de sucesso, grande. 

E por se tratar de um negócio totalmente virtual, é fácil ga-
nhar escala e crescer.

Mesmo sem funcionários ou estrutura maior, a receita pode 
seguir aumentando: você está dormindo, e a sua loja segue 
vendendo pela internet.

E, dependendo do seu modelo de negócio, você pode fa-
zer apenas a ligação entre o fornecedor e o cliente final, sem 
precisar se preocupar com estoque.

O investimento total vai depender da sua estratégia.
O domínio do site custa R$ 40,00 por ano, há serviços que 

permitem a criação de lojas virtuais por valores mensais bas-
tante confortáveis, e as ferramentas de integração de paga-
mentos também não envolvem custo inicial.

Resumindo bastante, os passos para abrir uma loja virtu-
al são:

Escolher o que você vai vender e como vai se diferenciar;
Definir para quem você vai vender e como vai alcançar 

esse público;
Encontrar fornecedores e organizar a logística para a com-

pra e o envio dos produtos;
Criar um plano de marketing para divulgar seu negócio;
Personalizar a plataforma de venda para começar a vender.

2. Franquia virtual
Veja uma lista com opções de franquias com investi-

mento inferior a R$ 25.000,00.
Mercado de afiliados
Basicamente, os afiliados são pessoas que recebem co-

missões para promover produtos ou serviços dos outros 
em ambientes virtuais.

Por meio de plataformas, eles ajudam os produtores/
criadores (cursos, palestras, e-books são algumas das cria-
ções mais trabalhadas) a aumentarem seu faturamento.

E são recompensados por isso.
O investimento, nesse caso, é zero. Basta se associar a 

uma plataforma de afiliados, como Hotmart, Monetizze, 
Lomadee, entre outras. 

Mas, claro, não é só se cadastrar e esperar. É preciso criar 
um sistema de divulgação desses produtos, como um blog, 
uma newsletter e uma página no Facebook ou Instagram.

3. Entrega de marmita
Vamos sair do virtual?
Se você ou alguém na sua família tem talento na cozi-

nha, a boa e velha marmita pode ser uma fonte de renda e 
um negócio promissor.

Com as redes sociais e o WhatsApp, é fácil divulgar e 
crescer rapidamente.

Ainda mais se você tiver acesso a algum grupo grande de 
pessoas, como os funcionários de uma empresa no bairro.

Outra opção de divulgação é em aplicativo de delivery.O 
custo inicial envolve apenas a produção do alimento e a 
entrega, que vão ser cobertos pelo preço da venda.

4. Empresa de serviços
Dependendo do tipo de serviço oferecido, seu custo inicial 

será bem baixo. Especialmente, claro, se é você quem faz o ser-
viço. Por isso, vale a pena considerar essa ideia ao elaborar seu 
plano de negócios.

Uma empresa que conserta celulares, por exemplo, pode co-
meçar de forma virtual, coletando o aparelho na casa do cliente.

Outro exemplo que também pode se aproveitar do virtual é 
uma agência de marketing focada em redes sociais.

O aspecto mais importante para a decisão é a sua experi-
ência e a sua capacitação, já que você será a principal (e, ini-
cialmente, única) mão de obra da empresa.

Gostou das dicas e de conhecer alguns dos melhores ne-
gócios para abrir com pouco dinheiro? �Deixe um comentário
contando suas ideias e como pretende colocá-las em prática!
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Banco do Nordeste:

há 68 anos

transformando

sonhos em

desenvolvimento.

É na capacidade de produzir e de superar 

desafios que nasce o desenvolvimento

do seu empreendimento. E, também,

na oportunidade de contar com a força

e a solidez do Banco do Nordeste.

Há 68 anos é o maior parceiro das empresas 

e dos produtores rurais da região. 

Só no primeiro semestre deste ano, 

foram 18,4 bilhões de reais investidos 

na economia regional. Porque o nosso

propósito é oferecer crédito para 

transformar sonhos em desenvolvimento.

0 8 0 0  7 2 8  3 0 3 0   •   b a n c o d o n o r d e s t e . g o v . b r
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Somente no mês de junho, 84 mil trabalhadores perderam emprego em comparação
ao mês de maio. A taxa de desocupação no mês passado subiu de 10,7% para 14,1%

Com pro va ção

EM JUNHO

84 mil maranhenses
perderam emprego
SAULO DUAILIBE
Com informações do IBGE

Quem não pro cu ra em pre go

O
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), 
atra vés da Pes qui sa Na ci o- 
nal por Amos tra de Do mi cí- 

li os (PNAD) men sal, re a li zou pes qui sa 
so bre ta xa de de so cu pa ção no Ma ra- 
nhão. Des sa for ma, o mer ca do de tra- 
ba lho do es ta do foi atin gi do ne ga ti va- 
men te por con ta da pan de mia da co- 
vid-19. So men te no mês de ju nho, 84 
mil tra ba lha do res ma ra nhen ses per- 
de ram em pre go em com pa ra ção ao 
mês de maio. A ta xa de de so cu pa ção 
no mês pas sa do su biu de 10,7% pa ra 
14,1%, atin gin do 332 mil ma ra nhen- 
ses no to tal.

O es ta do do Ma ra nhão fi cou em se- 
gun do lu gar no ran king na ci o nal de 
pes so as que não es ta vam ocu pa das e 
que gos ta ri am de tra ba lhar, mas não 
pro cu ra ram em pre go por con ta da 
pan de mia. O Ma ra nhão apre sen tou 
per cen tu al de 41%, mai or que os 
38,9% re gis tra dos em maio. No ran-

In for ma li da de

2º es ta do com mais au xí lio

Bra sil

GRÁFICO MOSTRA O PERCENTUAL DE DESOCUPAÇÃO EM CADA ESTADO DO BRASIL

king dos es ta dos, fi cou atrás ape nas 
dos 42,5% re gis tra dos no es ta do de 
Ala go as.

A Proxy da Ta xa de In for ma li da de 
(per cen tu al de pes so as ocu pa das co- 
mo tra ba lha do res in for mais em re la- 
ção ao to tal de pes so as ocu pa das) foi 
de 51%, em ju nho, no Ma ra nhão. Es sa 
foi a 3ª mai or ta xa den tre os es ta dos. 
So men te Pa rá (53,2%) e Ama zo nas 
(51,5%) apre sen ta ram per cen tu ais 
mai o res.

A pes qui sa apon tou ain da que 
66,5% dos do mi cí li os ma ra nhen ses 
re ce be ram al gum au xí lio re la ci o na do 
à pan de mia (co mo o Au xí lio Emer- 

gen ci al) no mês de ju nho. Em maio, 
eram 61,7% do to tal de do mi cí li os do 
es ta do.

O per cen tu al do Ma ra nhão em ju- 
nho foi o 2º mai or den tre as Uni da des 
da Fe de ra ção, me nor ape nas que o re-
gis tra do no Ama pá, 67,3%.

A ta xa de de so cu pa ção su biu pa ra 
13,1% na quar ta se ma na de ju nho, em 
re la ção à se ma na an te ri or. Is so cor-
res pon de a 12,4 mi lhões de pes so as 
de so cu pa das. Es sa é a mai or ta xa des- 
de de maio, quan do co me çou a PNAD 
CO VID-19, e re sul ta da que da de 84 
mi lhões pa ra 82,5 mi lhões (-1,5 mi- 
lhão) de pes so as ocu pa das na se ma-
na. Os da dos fo ram di vul ga dos pe lo 
IB GE. “Em re la ção à pri mei ra se ma na 

CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA

Maranhão deve vacinar oito milhões de bovinos

AS  VACINAS SERÃO DOADAS ÀS ÁREAS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E PRODUTORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Oi to mi lhões de bo vi nos e bu ba li- 
nos de vem ser va ci na dos no Ma ra- 
nhão, du ran te a cam pa nha con tra a
fe bre af to sa. O nú me ro cor res pon de a
90% de co ber tu ra va ci nal a ser al can- 
ça da pe lo Go ver no do Es ta do. A va ci- 
na ção é co or de na da pe la Agên cia Es- 
ta du al de De fe sa Agro pe cuá ria do
Ma ra nhão (AGED/MA). Nes ta cam pa- 
nha, o Go ver no ad qui riu va ci nas que
se rão do a das às áre as in dí ge nas, qui- 
lom bo las e pro du to res em si tu a ção de
vul ne ra bi li da de. A va ci na ção en cer ra
dia 31 de ju lho.

A di re to ra ge ral da AGED/MA, Fa bi- 
o la Ewer ton, ex pli cou que a cam pa- 
nha es tá sen do bem di fe ren te, con si- 
de ran do o ce ná rio de pan de mia do
no vo co ro na ví rus. “Es sa cam pa nha
es tá sen do bas tan te de sa fi a do ra. Ti ve- 
mos a al te ra ção no pe río do de va ci na,
ino van do ao ado tar a com pro va ção
de for ma vir tu al. Es pe ra mos que, com
o em pe nho de to dos os en vol vi dos no
pro ces so, pos sa mos al can çar os ín di- 

ces va ci nais de ter mi na dos pe lo Mi- 
nis té rio da Agri cul tu ra”, dis se a ges to- 
ra. De ve ser va ci na do to do o re ba nho
e de to das as ida des.

Áre as con si de ra das de vul ne ra bi li- 
da de – in dí ge nas, qui lom bo las e pro- 
du to res dos mu ni cí pi os com bai xo Ín- 
di ce de De sen vol vi men to Hu ma nos
(IDH) – re ce be ram 2.366 fras cos de
va ci na, o que equi va le a 35.490 do ses.
“Es sa é a ter cei ra cam pa nha em que o
Es ta do par ti ci pa ad qui rin do as va ci- 
nas com re cur sos pró pri os. As va ci nas
do a das vão au xi li ar mui to no aten di- 
men to às áre as mais vul ne rá veis e as- 
sim con se gui re mos al can çar os ín di- 
ces”, afir mou Fa bi o la Ewer ton. O tra- 
ba lho nes tas áre as é de sen vol vi do por
téc ni cos das uni da des re gi o nais da
AGED, que des lo cam aos lo cais pa ra a
imu ni za ção dos re ba nhos.

O al can ce da me ta da cam pa nha le- 
va rá o Es ta do a atin gir o sta tus de ‘zo- 
na li vre de af to sa’. O si te da AGED –
www.aged.ma.gov.br – con tém in for- 

ma ções ne ces sá ri as pa ra que o pro- 
du tor te nha aces so ao pro ces so de
com pro va ção da va ci na e ou tras ori- 
en ta ções. Es te ano, a cam pa nha, que
era re a li za da sem pre no mês de maio,
foi adi a da pa ra ju nho, de vi do à pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus. O pra zo
se apli ca nos es ta dos do Nor des te.

Após imu ni zar o re ba nho, o pro du- 
tor de ve com pro var a va ci na ção. Pa ra
is so, po de en ca mi nhar seus da dos
pes so ais, quan ti da de e fai xa etá ria
dos bo vi nos e bu ba li nos va ci na dos e
no ta fis cal com pro van do a com pra da
va ci na, por e-mail ou agen dan do por
te le fo ne, on de re ce be uma da ta pa ra
aten di men to pre sen ci al no es cri tó rio
da AGED em que a pro pri e da de es tá
ca das tra da. A com pro va ção po de ser
fei ta até 31 de agos to.

Na oca sião, o pro du tor po de com-
pro var tam bém as va ci na ções con tra
rai va e bru ce lo se.

Ou tros lo cais de va ci na ção
• 1. Cen tro de Saú de Dr. Pau lo Ra mos – Rua do Pas seio,
236 – Cen tro.
• 2. CTA Li ra (aten di men to es pe cí fi co) – Pra ça São Ro -
que Li ra, S/N – Li ra.
• 3. U.M Ita qui-Ba can ga – Ave ni da dos Por tu gue ses
• 4. C. S. Clo do mir P. Cos ta – Av. Odi lo Cos ta Fi lho, S/N –
An jo da Guar da.
• 5. C. S. Valdecy Ele o te ria Mar tins (Pa raí so) – Av. Sarney
Fi lho – Vi la Em bra tel.
• 6. C. S Yves Par ga – BR 135, S/n – Vi la Ma ra nhão.
• 7. C.S. Vi la No va – Pra ça Rai mun do de Sou sa Go mes,
S/N – Vi la No va.
• 8. Hos pi tal Aqui les Lis boa – Rua Jo sé Sarney, s/n –
Bon fim.
• 9. C.S. da Vi la Em bra tel – Rua 14 S/N – Vi la Em bra tel.
• 10. C.S. do Ga pa ra – Rua Pro je ta da S/N Ga pa ra.
• 11. C.S Bair ro de Fá ti ma – Rua Ade mar de Bar ros, S/N
– Bair ro de Fá ti ma.
• 12. U.M Co ro a di nho – Rua da Vi tó ria, S/N – Co ro a di -
nho.
• 13. C.S. Dr. Antô nio Gua na ré – Rua da Vi to ria – Co ro a -
di nho.
• 14. U.M. Be qui mão – Ave ni da do Con tor no s/n Be qui -
mão.
• 15. C.S. Amar – Rua De pu ta do Luís Ro cha, S/N – Vi -
cen te Fi a lho.
• 16. C.S. Ra di o nal – Rua G, S/N – Ra di o nal.
• 17. C.S. Vi la Lo bão – Es tra da da Vi tó ria, Nº 8 – V. Lo bão.
• 18. C.S. João de Deus – Rua Gar dê nia Ri bei ro Gon çal -
ves, S/N – João de Deus.
• 19. U.M. São Ber nar do – Rua São Be ne di to, Nº 185 –
São Ber nar do.
• 20. C.S San ta Bár ba ra – Rua Prin ci pal, Nº 180 – San ta
Bár ba ra.
• 21. PS Co qui lho – Ave ni da Prin ci pal 10 A, 10 – Vi la Co -
qui lho.
• 22. C.S. Drª Na za ré Nei va – Rua 15, Nº 01 – São Rai -
mun do
• 23. USF Ma ria Ayrecila II – Rua 16, Qd 82, Blo co C, S/N
– Ci da de Olím pi ca.
• 24. USF Jail son Al ves III – Rua 7, Qd 83, Ca sa 1 – Ci da de
Olím pi ca.
• 25. USF San ta Cla ra – Rua Lucy Sarney, S/N – San ta
Cla ra.
• 26. USF San ta Efi gê nia – Rua Tan cre do Ne ves, S/N –
San ta Efi gê nia.
• 27. USF Pi ra po ra – Rua 3, Qd B, S/N – Ti ri ri cal.
• 28. C.S. Vi la Ja nai na – R. da Sau da de, 148 – Ci da de
Ope rá ria.
• 29. UBS Dr. Ex pe di to Al ves de Me lo – Av. 4, Qd 36, Ca sa
11 – Ci da de Olím pi ca.
• 30. C.S Cohab – Anil – Rua 04, S/N – IV Conj. Cohab –
Anil.
• 31. C.S Sa lo mão Fi que ne – Av. Les te Oes te, S/N – Coha -
trac.
• 32. C.S Djal ma Mar ques – Av. Cel so Cou ti nho, S/N –
Ipem Tu ru.
• 33. CTA Anil (aten di men to es pe ci fi co) – Av. São Se bas -
tião, S/N – Anil.
• 34. C.S. Ita pe ra – Rua Prin ci pal, Nº 31 – Ita pe ra.
• 35. C.S. Que bra Po te – Pra ça do Ce mi té rio, S/N – Que -
bra Po te.
• 36. C.S. Pe dri nhas I – BR 135, Km 12, Nº 26 – Pe dri nhas.
• 37. C.S. Pe dri nhas II – Rua da União, S/N – Pe dri nhas.
• 38. C.S. Ti bi ri – Rua San to Antô nio, S/N – Ti bi ri.
• 39. C.S. Ma ra ca nã – Es tra da da Vi tó ria, S/N – Ma ra ca -
nã.
• 40. USF Co quei ro – Rua da Vi tó ria, S/N – Co quei ro.
• 41. C.S. Mª de Lour des Ro dri gues (Rio Gran de) – Rua
Bom Jar dim, 385- Rio Gran de.
• 42. C.S Vi la Ita mar – Rua do Fio, S/N – Vi la Ita mar.
• 43. Uni da de de Saú de da Fa mí lia Vi la Sarney, km 7, BR-
135
• 44. CS Fa bi ci a na de Mo ra es – Rua 3, Qd 7, s/n – Ha bi tat
Ni ce Lo bão
• 45. CS Lau ra Vas con ce los – BR-135, Km, 23, s/n, Vi la
Ma ra nhão, Re gião da Es ti va
• 46. CS São Rai mun do – Vi la Mau ro Fecury, s/n – São
Rai mun do
• 47. CS Tu ru – Ave ni da 07, S/N, Conj. Hab – Tu ru
• 48. USF São Fran cis co – Rua das Pa pa raú bas, qua dra
13, lo te 31, são Fran cis co
• 49. CS Li ber da de – Rua Epi tá cio Pes soa, 323 – Li ber da -
de
• 50. CS Ge né sio Ra mos Fi lho – Rua 13, s/n – Cohab Anil
• 51. CS Car los Ma ci ei ra – Av. dos Afri ca nos – Sa ca vém
• 52. CEM Ci da de Ope rá ria (fun ci o na den tro da UPA Ci -
da de Ope rá ria) – Ave ni da Prin ci pal, Ci da de Ope rá ria

VA CI NA ÇÃO

Mais de 3.700 pes so as
fo ram imu ni za das
con tra sa ram po

Em me nos de uma se ma na de ação nos ter mi nais de
in te gra ção da ca pi tal, a Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se mus), imu ni zou
cer ca de 3.700 pes so as con tra o sa ram po. A es tra té gia da
ges tão do pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or te ve co mo
ob je ti vo atin gir um mai or nú me ro de adul tos en tre 20 e
49 anos que de vem ser va ci na das co mo for ma de pre- 
ven ção à do en ça. A cam pa nha se gue até o dia 31 de
agos to em 52 pos tos de saú de e três es co las da re de pú- 
bli ca. Ao to do, já fo ram imu ni za das mais de 20 mil pes- 
so as. Des de a úl ti ma se gun da-fei ra (20), equi pes do se- 
tor de imu ni za ção da Pre fei tu ra es ti ve ram em lo cais de
em bar que e de sem bar que de pas sa gei ros apli can do as
do ses. A pro gra ma ção abran geu os ter mi nais da Cohab,
Coha ma, Praia Gran de e São Cris tó vão, en cer ran do nes- 
te úl ti mo.

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Espaço é um dos 10 mercados que o prefeito Edivaldo mantém serviços de reforma e
reconstrução a partir do programa São Luís em Obras

Pro gra ma São Luís em Obras

ANIL

Mercado vai ganhar
praça de alimentação

O
pre fei to Edi val do Ho lan da 
Ju ni or con fe riu o an da men- 
to das obras do Mer ca do do 
Anil, na ma nhã da úl ti ma 

sex ta-fei ra (24). O equi pa men to es tá 
sen do am pli a do e mo der ni za do com 
a im plan ta ção de um es pa ço es pe ci al 
pa ra ser vir re fei ções e lan ches, uma 
pra ça de ali men ta ção, com 15 bo xes 
to tal men te pa dro ni za dos.

A Pre fei tu ra es tá exe cu tan do re for- 
ma e re cons tru ção de mer ca dos tam- 
bém nos bair ros Praia Gran de (Tu- 
lhas), Co ro a di nho, Cohab, São Fran- 
cis co, Mon te Cas te lo, Bom Je sus, San- 
to Antô nio, Vi la Ba can ga e San ta Cruz. 
Es tas ações fa zem par te do pro gra ma 
São Luís em Obras, que in te gra cen te- 
nas de in ter ven ções ur ba nís ti cas por 
to da a ca pi tal.

Acom pa nha ram o pre fei to na vis to- 
ria a pri mei ra-da ma, Ca mi la Ho lan da, 
os se cre tá ri os mu ni ci pais An to nio 
Araú jo (Obras e Ser vi ços Pú bli cos) e 
Emer son Ma ce do (Agri cul tu ra, Pes ca 
e Abas te ci men to), o de pu ta do fe de ral 
Már cio Jerry e o ve re a dor Mar ce lo Po- 
e ta, am bos do PC doB. “Es ta mos re a li- 
zan do am pla in ter ven ção pa ra re cu- 
pe ra ção, me lho ria e mo der ni za ção do 
Mer ca do do Anil é uma obra im por- 
tan te pa ra a co mu ni da de e pa ra o fei- 
ran tes que tra ba lham no lo cal. Es ta é 
uma das mui tas fren tes de tra ba lho 
que es ta mos exe cu tan do em ou tros 
mer ca dos. Po de-se di zer que se tra ta 
da mai or in ter ven ção em mer ca dos 
pú bli cos da his tó ria de São Luís, nos 
úl ti mos anos. São 10 mer ca dos que 
es ta mos em obras, al guns re for man- 
do, ou tros re cons truin do, a exem plo 
do São Fran cis co, da Cohab e do Co ro-

O PREFEITO EDIVALDO ACOMPANHOU AS OBRAS DO MERCADO DO ANIL 

a di nho, que fo ram de mo li dos pa ra er- 
guer mos no vas es tru tu ras, des ta cou o 
pre fei to Edi val do. As obras de re cons- 
tru ção e re for ma dos mer ca dos da ca- 
pi tal es tá sen do co or de na da pe la Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Obras e Ser vi ços 
Pú bli cos (Se mosp). “Es ta eta pa do 
pro je to con tem pla a pra ça de ali men- 
ta ção, con ten do 15 bo xes, uma no va 
es tru tu ra ur ba nís ti ca que vai dar mais 
qua li da de de vi da à po pu la ção e mais 
pos si bi li da des de cres ci men to pa ra os 
fei ran tes, me lho ran do ren da e di ver- 
si fi can do os ne gó ci os”, co men tou o 
se cre tá rio An to nio Araú jo (Se mosp).

Pe lo grau de com pro me ti men to, al- 
gu mas áre as do Mer ca do do Anil es tão 
sen do re cons truí das. Uma no va ala foi 
cons truí da, com pi la res de con cre to 
ar ma do, es tru tu ras me tá li cas de sus- 

ten ta ção do te lha do e co ber tu ra fei ta 
de ma te ri al ter mo-acús ti co, is to é, di- 
fe ren te men te as te lhas tra di ci o nais, 
fei tas de me tal, es te ma te ri al aba fa o 
ba ru lho da chu va e re ba te a luz so lar 
in ten sa, ame ni zan do a tem pe ra tu ra 
in ter na. “A obra do Mer ca do do Anil é 
mais uma fren te de tra ba lho que com- 
põe o le ga do da ges tão do pre fei to 
Edi val do pa ra a ci da de. Es te é um es- 
pa ço que vai aten der as de man das da 
po pu la ção do bair ro, que es ta va pre- 
ci san do de um es pa ço ade qua do pa ra 
as com pras. Da mes ma for ma, des ta- 
ca-se ou tros mer ca dos, que es tão com 
obras bas tan te avan ça das, co mo no 
Co ro a di nho e o Mer ca do das Tu lhas, 
as sim co mo o do São Fran cis co”, de-
cla rou o se cre tá rio Emer son Ma ce do 
(Se ma pa).

Reforma vai padronizar todas estruturas

Na par te dos bo xes, as equi pes da
Pre fei tu ra tra ba lha ram na re for ma to- 
tal, com vis tas à pa dro ni za ção das es- 
tru tu ras, com pi so em ce râ mi ca, for ro
em PVC e no vas ins ta la ções elé tri cas.
O pá tio in ter no, que ser vi rá de pra ça
de ali men ta ção, re ce beu pi so de gra- 
ni ti na, um ti po de con cre to bas tan te
re sis ten te, que pas sa rá por um pro- 
ces so de li xa e po li men to. Tam bém foi
cons truí do um sis te ma de ca na le tas
pa ra dre na gem plu vi al. Uma no va ilu- 
mi na ção se rá ins ta la da em to do o es- 
pa ço.

A fei ran te Ro sá lia Sil va Go mes, que
tra ba lha no lo cal há mais de 28 anos,
atu al men te com um pe que no ne gó- 
cio de brin des e va ri e da des, des ta cou
a im por tân cia da obra.”Es tou acom- 
pa nhan do es ta obra des de o iní cio e
es pe ro que me lho re mui to pa ra o mo- 
vi men to do co mér cio, as sim co mo
pa ra o bair ro, pois es te era um lo cal
que es ta va mui to aban do na do e de- 
gra da do”, ob ser vou.

Além do Mer ca do do Anil, a Pre fei- 

tu ra es tá tra ba lhan do na re a de qua ção
de vá ri os ou tros, co mo o mer ca do do
bair ro San to Antô nio, on de es tá sen do
er gui da uma no va es tru tu ra, que pro- 
por ci o na rá mais qua li da de aos fei ran- 
tes lo cais. Além des te, os mer ca dos do
Bom Je sus, Mon te Cas te lo, Co ro a di- 
nho, São Fran cis co e Cohab tam bém
es tão com obras ace le ra das e de ve rão
mu dar a re a li da de de com pra e ven da
quan do fo rem en tre gues à po pu la ção
lu do vi cen se, ain da es te ano.

O São Luís em Obras foi lan ça do
pe lo pre fei to Edi val do no iní cio de
agos to de 2019 e in clui ações de in fra- 
es tru tu ra com pa vi men ta ção, ma cro- 
dre na gem, cons tru ção de pon tes, re- 
qua li fi ca ção de es pa ços pú bli cos, re- 
for ma de pos tos de saú de e de es co las,
re qua li fi ca ção de lo gra dou ros na área
cen tral da ci da de, além da re for ma e
cons tru ção de mer ca dos, en tre mui- 
tas ou tras ações por to da a ci da de. A
ini ci a ti va é a mai or já em pre en di da na

ca pi tal nas úl ti mas dé ca das.

Es pe ro que me lho re

mui to pa ra o

mo vi men to do co mér cio,

as sim co mo pa ra o

bair ro

Se na do res con cor dam

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB(Lei nº
9.503/97)

Car ta de con jun tu ra apon ta re cu pe ra ção
len ta do se tor de se gu ros

• 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)

Co vid-19: En ti da des
que rem mu dan ças
no CTB se ja fei ta
após a pan de mia

Ma ri a na Czerwon ka
Fo ram pro to co la das no Se na do Fe de ral du as so li ci ta- 

ções de adi a men to da vo ta ção do PL 3267/19, que al te ra
o Có di go de Trân si to Bra si lei ro (CTB). En tre as mo di fi ca- 
ções pre vis tas pe lo Pro je to es tão o au men to da va li da de
da Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH) e do li mi te
de pon tos pa ra sus pen são do di rei to de di ri gir.

O do cu men to é as si na do pe la Fe de ra ção Na ci o nal
Das Co o pe ra ti vas de Tra ba lho dos Mé di cos e Psi có lo gos
Pe ri tos de Tran si to (FE NAC TRAN), pe la As so ci a ção dos
Mé di cos e Psi có lo gos de Trân si to do Bra sil (AM PE TRA) e
pe la As so ci a ção dos Mé di cos do De tran do Es ta do de
São Pau lo (AM DESP).

Con for me o re que ri men to, a so li ci ta ção é pa ra que as
mu dan ças se jam ana li sa das após o fim da pan de mia. 

“Di an te da pan de mia da CO VID-19 com a proi bi ção
de reu niões, tra ba lho em ho me of fi ce, di fi cul da de em
vi a gens e ou tros cui da dos, pe di mos que es te PL se ja
ava li a do em fa se pós pan de mia. Ain da, por sua im por- 
tân cia pa ra a VI DA E SAÚ DE no trân si to, que se ja es tu- 
da do e ava li a do nas co mis sões, se pos sí vel”, diz o do cu- 
men to.

Dois se na do res en tre vis ta dos pe lo Por tal do Trân si to
tam bém afir ma ram que es se não é o me lhor mo men to
pa ra acon te cer a vo ta ção.

Pa ra o se na dor Fa bi a no Con ta ra to (RE DE-ES), em
uma en tre vis ta con ce di da ao es pe ci a lis ta Cel so Ma ri a- 
no, o mo men to é de vo tar ape nas pro po si ções re la ci o- 
na das à pan de mia. 

“Pre ci sa mos ter so bri e da de. Já man ti ve con ta to com
o pre si den te do Se na do, aler tan do-o que es sas al te ra- 
ções no CTB são sig ni fi ca ti vas. Se rá que es ta mos no
mo men to de fa zer es sas mo di fi ca ções, com o Bra sil
ocu pan do os pri mei ros lu ga res em mor tes e con ta mi- 
na dos por Co vid-19? Co mo as Co mis sões não es tão
fun ci o nan do, o Ple ná rio Vir tu al do Se na do foi ins ti tuí- 
do pa ra vo tar ape nas Pro je tos que te nham li ga ção di- 
re ta com a Co vid-19. Es se não é um de les”, ex pli ca Con- 
ta ra to.

O Se na dor Styvenson Va len tim (PO DE MOS-RN),
tam bém em en tre vis ta ao Por tal, con cor da que não é o
mo men to de vo tar o PL 3267/19. 

“Não tem que ter es sa pres sa. A gen te pre ci sa ria se
reu nir pes so al men te, ou vir to dos os es pe ci a lis tas, dis- 
cu tir pon to a pon to, ver ca da pa la vra co lo ca da pa ra
de pois não fi car fa zen do mais re men do, fa zer es sa col- 
cha de re ta lhos que é o CTB ho je”, ar gu men tou.

O re que ri men to ain da não foi res pon di do.
Fon te: https://por tal do tran si to.com.br

Art. 64. As cri an ças com ida de in fe ri or a dez anos de- 
vem ser trans por ta das nos ban cos tra sei ros, sal vo ex ce- 
ções re gu la men ta das pe lo CON TRAN.

Os efei tos da pan de mia do no vo co ro na ví rus se guem
in flu en ci an do di ver sos se to res da eco no mia, in clu si ve o
mer ca do de se gu ros. 

No en tan to, a edi ção de ju nho da Car ta de Con jun tu ra
do Se tor de Se gu ros, pro du zi da pe lo Sin di ca to das Em- 
pre sas de Se gu ros e Res se gu ros (Sind segSP) e pe lo Sin- 
di ca to de Em pre sá ri os e Pro fis si o nais Autô no mos da
Cor re ta gem e da Dis tri bui ção de Se gu ros do Es ta do de
São Pau lo (Sin cor-SP), mos tra uma len ta re cu pe ra- 
ção.  “O im pac to da pan de mia se rá, sem dú vi da, sen ti- 
do por mui to tem po. En tre tan to, o ce ná rio co me ça a
dar al guns si nais de me lho ra. O se gun do se mes tre se
apro xi ma, te mos vis to áre as do País com cla ros si nais
de re cu pe ra ção e aber tu ra de ati vi da des, o que é um
alen to”, diz edi to ri al da pu bli ca ção.

Se gun do pre vi são do Ban co Cen tral, as es ti ma ti vas
pa ra o Pro du to In ter no Bru to (PIB) é de que da de 6,5%
em 2020. 

No mer ca do de se gu ros, o ce ná rio não é di fe ren te, já
que en tre ja nei ro e maio o fa tu ra men to te ve que da de
6%. 

A va ri a ção to tal da re cei ta de se gu ros nes te ano é de
me nos de 2%. No ra mo de pes so as, por exem plo, a va ri a- 
ção foi de -1%, quan do as ar re ca da ções em 2019 e 2020
re gis tra ram R$ 17,4 bi lhões e R$ 17,3 bi lhões, res pec ti va- 
men te. 

Já nos ra mos ele men ta res, a va ri a ção fi cou em 3% ne- 
ga ti va, quan do até maio de 2019 o fa tu ra men to foi de R$
30,4 bi lhões. Nes te ano, che gou aos R$ 29,6 bi lhões.

Fon te: ces vi bra sil.com.br
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, 25 e 26 de julho
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No despacho, o juiz Nelson Melo de Morais relatou que não existe aparentemente
objeto de sindicância no vídeo postado em redes sociais

Ou tro ca so

CASO TIK TOK

Sindicância contra
PMs está suspensa
PATRÍCIA BRENDA

O ca so

A
pós uma li mi nar da jus ti ça, a 
sin di cân cia que foi aber ta pe- 
lo Co man do Ge ral da Po lí cia 
Mi li tar do Ma ra nhão pa ra in- 

ves ti gar a con du ta de po li ci ais mi li ta- 
res que fi ze ram um ví deo na re de so ci- 
al Tik Tok, es tá sus pen sa. O do cu men- 
to foi as si na do pe lo juiz de di rei to Nel- 
son Me lo de Mo rais.

No des pa cho, o juiz re la tou que não 
exis te apa ren te men te ob je to de sin di- 
cân cia no ví deo pos ta do em re des so- 
ci ais, no qual os fa tos são su pos ta- 
men te con trá ri os à hon ra do ser vi ço 
mi li tar co mo con teú do se xu al ou até 
mes mo po lí ti co. “Não há. apa ren te- 
men te. no ví deo. ob je to da sin di cân- 
cia. fa tos su pos ta men te con trá ri os ao 
pu do nor mi li tar, co mo con teú do com 
co no ta ção se xu al, co mo nu des ou po- 
lí ti co, co mo crí ti cas a atos de su pe ri or 
ou as sun to ati nen te à dis ci pli na mi li- 
tar ou a qual quer re so lu ção do Go ver- 
no, ou mes mo que de mons tre des res- 
pei to a qual quer au to ri da de no âm bi- 
to ci vil ou mi li tar”, afir ma o do cu men- 
to.

O juiz ale ga, ain da, que as de mais 
prá ti cas apon ta das na ins tau ra ção da 
sin di cân cia, fo ram ab sor vi das e tor- 
na ram-se nu los pe la au sên cia de uma 
pu bli ca ção em por ta ria.

Nel son Me lo de Mo rais afir ma que 
após aná li se das in for ma ções, de fe riu 
a li mi nar em fa vor das po li ci ais mi li ta- 
res, e es ta be le ceu um pra zo de 10 di as 
pa ra que o Co man do da PM sus pen- 
des se a sin di cân cia ins tau ra da.

Uma sin di cân cia foi ins tau ra da pe- 
lo Co man do da Po lí cia Mi li tar do Ma-

O VÍDEO DAS POLICIAIS MILITARES NO APLICATIVO TIK TOK CAUSOU GRANDE POLÊMICA

ra nhão, pa ra apu rar se hou ve “even tu- 
al trans gres são dis ci pli nar” de oi to 
mu lhe res mi li ta res, den tre as quais 
há, pe lo me nos, uma ofi ci al Ca pi tã 
QOPM, que apa re cem far da das em ví- 
deo mon ta do no Tik Tok que vi ra li zou 
nas re des so ci ais. Na cor po ra ção, o 
en car re ga do da apu ra ção é o Te nen te 
Co ro nel Rai mun do Bor ba Li ma.

Nas ima gens, as PMs apa re cem em 
sequên cia tra jan do uni for me da Po lí- 
cia Mi li tar do Ma ra nhão, e lo go em se- 
gui da sur gem pro du zi das, em lo oks 
bas tan te di fe ren tes do que são ha bi- 
tu a das a usar no dia a dia de tra ba lho. 
O “chal len ge” cha mou a aten ção de 
mui ta gen te nas re des so ci ais, e o ví- 
deo re ce beu mi lha res de vi su a li za- 
ções, além de in fi ni da de de com par ti- 
lha men tos no What sApp. “A apu ra ção 

tem a ver com o res pei to ao nos so re- 
gu la men to, que é cla ro ao de ter mi nar 
que o uso do uni for me mi li tar de ve se 
dar ape nas quan do o po li ci al es ti ver 
de ser vi ço. De mons trar o res pei to a 
es sa nor ma é, tam bém, res pei tar a 
pró pria po pu la ção ma ra nhen se, que 
pre ci sa ver a Po lí cia Mi li tar co mo uma 
ins ti tui ção sé ria e con fiá vel, e não co- 
mo co mo uma ins ti tui ção cu jos ser vi- 
do res brin cam e dan çam de far da, es- 
pe ci al men te em um mo men to de tan-
ta dor pa ra cen te nas de pes so as co mo 
o que es ta mos vi ven do”, jus ti fi ca o 
Co ro nel Pe dro Ri bei ro, Co man dan te 
Ge ral da PM MA.

A re por ta gem de O Im par ci al ten- 
tou con ta to com o Co man do Ge ral da 
Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, mas não 
ob te ve re tor no.

Investigações deveriam ser concluídas em até 30 dias
De acor do com o do cu men to, as in- 

ves ti ga ções de ve ri am ser con cluí das
em até 30 di as apu ran do qual quer vi- 
o la ção dos prin cí pi os da éti ca, dos de- 
ve res e das obri ga ções mi li ta res, que
se jam con trá ri os ao re gu la men to dis- 
ci pli nar da PM.

As sim que a por ta ria de ter mi nan do
a in ves ti ga ção foi pu bli ca da, te ve iní- 
cio nas re des so ci ais uma ava lan che
de dis cus sões e po lê mi cas re la ci o na- 
das ao com por ta men to das mi li ta res e
à ati tu de da PM. A mai o ria dos co- 
men tá ri os e po si ci o na men tos é de
apoio às mu lhe res. “Não vi na da de- 
mais. Po li ci ais que se ves tem de uni- 
for me e mos tram que tam bém são
lin das e fe mi ni nas. Pa ra béns, me ni- 
nas! So ci e da de es tá pa ra aco lher vo- 
cês. Lin das e pro fis si o nais.”, co men- 
tou uma usuá ria do Ins ta gram.

Não vi na da de mais.

Po li ci ais que se ves tem

de uni for me e mos tram

que tam bém são lin das e

fe mi ni nas. Pa ra béns,

me ni nas! So ci e da de es tá

pa ra aco lher vo cês.

Lin das e pro fis si o nais

Tam bém há co men tá ri os que ten- 
tam ex pli car a ati tu de do Co man do
Ge ral. “Se rá que quan do pres ta ram
con cur so não sa bi am que exis ti am re- 
gras que pre ci sa vam ser res pei ta- 
das?”, ques ti o na uma mu lher.

Se rá que quan do

pres ta ram con cur so não

sa bi am que exis ti am

re gras que pre ci sa vam

ser res pei ta das?

Ela ain da acres cen ta em ou tro co- 
men tá rio: “Só acho que vi da par ti cu- 
lar é uma coi sa, pro fis si o nal é ou tra.
Não pa go o sa lá rio de las com meus
im pos tos pa ra fi ca rem se exi bin do
com far da em re des so ci ais”, opi na.

Só acho que vi da

par ti cu lar é uma coi sa,

pro fis si o nal é ou tra. Não

pa go o sa lá rio de las com

meus im pos tos pa ra

fi ca rem se exi bin do com

far da em re des so ci ais

 

O Co man do Ge ral da PM MA de fen- 
de que não há ne nhum juí zo se xis ta

no ca so das mi li ta res. De acor do com
o Co man dan te da Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão, o co ro nel Pe dro Ri bei ro,
ser vi do res ho mens e mu lhe res que
des res pei tam o uso do uni for me, bem
co mo in cor rem em ou tros even tu ais
des vi os de con du ta, pas sam pe lo
mes mo pro ce di men to.

Em abril des te ano, um sol da do de
Ti mon, na re gião les te do Ma ra nhão,
tam bém gra vou um ví deo em que
apa re ce, ini ci al men te, de tra jes ín ti- 
mos e se mi-nu; de pois, sur ge usan do
far da men to mi li tar, exi bin do uma ar- 
ma da cor po ra ção. O Co man do Ge ral
da PM tam bém abriu sin di cân cia pa ra
apu rar a si tu a ção en vol ven do o mi li- 
tar.

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

POLÊMICA DO TIK TOK

“Evidencia mulheres
empoderadas”, diz OAB

O VÍDEO  DAS PMS VIRALIZOU DURANTE A SEMANA PASSADA

A Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil, sec ci o nal Ma ra- 
nhão (OAB/MA) se pro nun ci ou acer ca do ví deo no qual
mu lhe res mi li ta res apa re cem mos tran do du as ver sões
de las mes mas, sen do uma far da da e ou tra com rou pas
usa das no dia a dia. Se gun do a OAB/MA, o ví deo não
afe ta ne ga ti va men te a ima gem da Po lí cia Mi li tar, na me- 
di da que “evi den cia mu lhe res em po de ra das que têm or- 
gu lho de com por a ins ti tui ção”.

Con fi ra a no ta na ín te gra:
A Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil, sec ci o nal Ma ra- 

nhão (OAB/MA), por in ter mé dio da Co mis são de Se gu- 
ran ça Pú bli ca e Ci da da nia, da Co mis são da Mu lher e da
Ad vo ga da, e da Co mis são de Di rei to Mi li tar, vem, por
meio des ta, in for mar que tem acom pa nha do des de o iní- 
cio o ca so das Po li ci ais Mi li ta res que es tão sen do ofen di- 
das após pos ta rem um ví deo em re des so ci ais, no qual,
em um mo men to di fí cil de pan de mia, bus cam de mons- 
trar or gu lho por par ti ci pa rem des ta im por tan te ins ti tui- 
ção, além de evi den ci ar o em po de ra men to e a im por tân- 
cia da mu lher na Po lí cia e em to da a so ci e da de.

A Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil Sec ci o nal Ma ra- 
nhão, in for ma que, des de que re ce beu as de nún ci as, no
dia 07/07/20, tem acom pa nha do a sin di cân cia aber ta
con tra as po li ci ais, pres tan do a ne ces sá ria as sis tên cia ju- 
rí di ca a es tas.

Por fim, a OAB/MA atra vés da Co mis são de Se gu ran ça
Pú bli ca e Ci da da nia, Co mis são da Mu lher e da Ad vo ga- 
da e da Co mis são de Di rei to Mi li tar, in for ma que irá con- 
ti nu ar acom pa nhan do o ca so e pres tan do to do apoio ne- 
ces sá rio as Mu lhe res Po li ci ais, pois en ten de que o ví deo
di vul ga do por es tas não traz qual quer má cu la a ima gem
da Po lí cia Mi li tar, na me di da em que, ao con trá rio, evi- 
den cia mu lhe res em po de ra das que tem or gu lho de com- 
por es sa im por tan te ins ti tui ção.

Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil, Sec ci o nal Ma ra nhão.

MAUS-TRATOS

Animais são resgatados
na cidade de colinas

NOVE CACHORROS  FORAM RESGATADOS EM COLINAS

A Po lí cia Ci vil de Co li nas, com apoio ope ra ci o nal da
Po lí cia Mi li tar, na ma nhã da úl ti ma quin ta-fei ra (23),
res ga tou no ve ca chor ros em si tu a ção de maus-tra tos,
aves sil ves tres e ar ma de fo go, no bair ro Tri zi de la.

A ope ra ção acon te ceu de pois de de nún ci as de uma
ONG e de vi zi nhos. Ao che ga rem no lo cal, a po lí cia en- 
con trou os ca chor ros acor ren ta dos em ár vo res, sem que
ti ves sem água e co mi da. Al guns dos ani mais tam bém
apre sen ta vam fe ri das e ou tras mar cas de maus-tra tos,
além de des nu tri ção.

Du ran te a ope ra ção, tam bém fo ram en con tra das
aves sil ves tres que eram man ti das em ca ti vei ro e uma
es pin gar da.

Os ca chor ros fo ram en tre gues pa ra a ONG que fez a
de nún cia, on de fi ca rão de for ma tem po rá ria até que en- 
con trem no vo lar. Se gun do in for ma ções da ONG, um
dos cães mor reu por con ta das ne gli gen ci as so fri das. As
aves fo ram en ca mi nha das pa ra a Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Meio Am bi en te.

O res pon sá vel pe lo ca ti vei ro foi en ca mi nha do à Uni- 
da de Pri si o nal de Co li nas, on de es tá à dis po si ção da Jus- 
ti ça. Ele foi au tu a do por pos se ile gal de ar ma de fo go,
maus-tra tos a ani mais e cri a ção ile gal de pás sa ros sil- 
ves tres.

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho
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Procedimentos voltaram a ser realizados com 40% da capacidade desde junho. Estão
sendo atendidos pacientes com retorno de consultas já pré-agendadas

DA RE DA ÇÃO

Co mo so li ci tar a an te ci pa ção
do sa que-ani ver sá rio:

• Após ade rir ao sa que-ani ver sá rio e
in for mar a CEF co mo ins ti tui ção fi -
nan cei ra, o tra ba lha dor de ve aces sar
o In ter net Ban king Cai xa e cli car na
op ção “Cré di to”.
• Em se gui da, es co lha a op ção “An te -
ci pa ção sa que-ani ver sá rio-FGTS”.
Lo go de pois, se rá ge ra do um pré-con -
tra to e o va lor do sal do uti li za do co mo
ba se pa ra o cál cu lo do cré di to se rá
blo que a do no FGTS, co mo ga ran tia
da ope ra ção.
• Já aque les que ain da não são cli en -
tes do ban co, de vem so li ci tar a an te ci -
pa ção em qual quer agên cia da Cai xa.

MARANHÃO

Mais de 45 mil pessoas
aguardam por cirurgias
PALOMA PINHEIRO

A
pan de mia da co vid-19 e a ne- 
ces si da de de ado ção do iso la- 
men to afe ta ram di re ta men te 
pa ci en tes que aguar da vam 

na fi la de ci rur gi as ele ti vas. De acor do 
com da dos da Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de (SES), 45.067 pes so as ain da es- 
pe ram por um pro ce di men to ci rúr gi- 
co na re de es ta du al.

Em com pa ra ção com o pe río do an- 
te ri or à ado ção de me di das de iso la- 
men to so ci al, es se nú me ro era de 
34.623 pes so as, o que to ta li za mais de 
10 mil no vos pa ci en tes aguar dan do a 
re a li za ção des se ti po de pro ce di men- 
to no es ta do.

Após a pu bli ca ção da Por ta ria nº 
371, de 4 de ju nho de 2020, o pro ce di- 
men to vol tou a se re a li za do, com 40% 
da ca pa ci da de do ser vi ço am bu la to ri- 
al e ori en ta ções so bre me di das pa ra 
evi tar a pro pa ga ção do no vo co ro na- 
ví rus. Além dis so, to dos os pa ci en tes 
têm que fa zer o tes te pa ra co vid-19 
an tes de qual quer pro ce di men to.

Des sa for ma, es tão sen do aten di- 
dos, pri mei ra men te, pa ci en tes com 
re tor no de con sul tas já pré-agen da- 
das nas es pe ci a li da des de neu ro ci rur- 
gia, ci rur gia vas cu lar, he mo di nâ mi ca, 
en do pró te se e ci rur gi as en do vas cu la- 
res, ci rur gi as de ca be ça e pes co ço, 
proc to lo gia, der ma to lo gia, on co ló gi- 
co, or to pé di co, car di o ló gi co.

Já os no vos usuá ri os que pre ci sam 
agen dar o pro ce di men to de vem uti li- 
zar o ser vi ço Dis que Saú de (98) 3190-
9091, de se gun da a sex ta-fei ra, das 7h 
às 18h.

Po li clí ni cas re a ber tas

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

45.067 PACIENTES ESTÃO ESPERANDO POR CIRURGIAS ELETIVAS NO MARANHÃO

Se gun do a Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de do Ma ra nhão (SES), as po li clí- 
ni cas do Di a man te e Vi la Lui zão, Hos- 
pi tal Car los Ma ci ei ra, Ni na Ro dri gues, 
Cen tro de Apoio Ni nar, Ju vên cio Ma- 
tos, Hos pi tal de Cân cer do Ma ra nhão 
e do Hos pi tal de Trau ma to lo gia e Or- 
to pe dia já es tão re a ber tos.

Se gun do bo le tim di vul ga do na úl ti- 
ma quin ta-fei ra (23), pe la Se cre ta ria 
de Es ta do da Saú de do Ma ra nhão 
(SES), fo ram re gis tra dos nas úl ti mas 

24h, 1.757 no vos ca sos e 30 mor tes 
por co ro na ví rus. No in te ri or fo ram 
1.643 no vos ca sos, na ilha de São Luís, 
114 e em Im pe ra triz não hou ve re gis- 
tros.Ao to do, o Ma ra nhão pos sui 
111.488 ca sos con fir ma dos do no vo 
co ro na ví rus. Des ses, 11.797 es tão ati- 
vos. Des ses, 11.197 es tão em iso la- 
men to so ci al, 348 in ter na dos em en- 
fer ma ria e 252 em lei tos de UTI.

O bo le tim di vul gou tam bém, que já 
são 96.851 pes so as re cu pe ra das da 
do en ça. O es ta do so ma mais de 242 
mil tes tes re a li za dos.

FGTS

Trabalhadores poderão antecipar saque-aniversário 

SEGUNDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), SERÁ POSSÍVEL ANTECIPAR ATÉ TRÊS SAQUES NA MODALIDADE

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral (CEF)
irá dis po ni bi li zar, a par tir do dia 27 de
ju lho, a an te ci pa ção do sa que-ani ver- 
sá rio do Fun do de Ga ran tia do Tem po
de Ser vi ço (FGTS).

Com a no vi da de, os tra ba lha do res
não pre ci sa rão es pe rar o mês de seu
ani ver sá rio pa ra te rem aces so aos re- 
cur sos da li nha de cré di to.

Se gun do a CEF, se rá pos sí vel an te- 
ci par até três sa ques na mo da li da de,
de mo do que, além do va lor que re ce- 
be ri am em 2020, os tra ba lha do res po- 
de rão re ce ber o va lor do be ne fí cio
cor res pon den te ao dos pró xi mos dois
anos.

O sa que-ani ver sá rio per mi te a re ti- 
ra da de par te do sal do da con ta do

FGTS, anu al men te, no mês do ani ver- 
sá rio do con tri buin te, em al ter na ti va
ao sa que por res ci são do con tra to de
tra ba lho sem jus ta cau sa.

A ade são é vo lun tá ria e po de ser re- 
a li za da pe lo apli ca ti vo FGTS, no si te e

no In ter net Ban king Cai xa.

 

Con fi ra ago ra 14 pas sos pa ra as se gu rar
idas “sau dá veis” ao su per mer ca do! 

NO SU PER MER CA DO

Di cas de co mo
di mi nuir os gas tos na
ho ra de ir às com pras

Se tem al go que qua se to do bra si lei ro pas sou a ter em
men te no ce ná rio da pan de mia, cer ta men te, é al go re la- 
ci o na do a eco no mi zar. Com or ça men to aper ta do por
cau sa da cri se, que fez mui ta gen te ver a ren da men sal
di mi nuir ou até mes mo de sa pa re cer, a pa la vra de or dem
é mes mo fo car na qui lo que é re al men te ne ces sá rio, ori- 
en tam es pe ci a lis tas.

Nem sem pre é fá cil fa zer as es co las de for ma cons ci- 
en te, ain da mais quan do o con su mi dor já es tá cheio de
an gús ti as e sen te pra zer em ad qui rir de ter mi na dos pro- 
du tos, por mais que não se jam tão im por tan tes e es sen- 
ci ais.

Por is so, O Im par ci al lis tou, com a con sul to ria do
con ta dor e ba cha rel em Di rei to, Rob son Pe rei ra Sil va,
um chec klist do que fa zer e do que evi tar pa ra ga ran tir
com pras com eco no mia. “In de pen den te da pan de mia e
da cri se pe la qual pas sa mos, al gu mas di cas po dem e de- 
vem ser ado ta das na nos sa ro ti na sem pre, não só nes se
pe río do”, res sal ta o pro fes sor.

1 – Pla ne ja men to
Pla ne jar o car dá pio se ma nal da fa mí lia per mi te pre- 

ver me lhor o que é pre ci so com prar pa ra o pre pa ro das
re fei ções. “Es se há bi to tam bém vai nos aju dar a não es- 
que cer de com prar itens es sen ci ais pa ra a co zi nha e, de
que bra, a gen te usa me nos os ser vi ços de te le-en tre ga”,
des ta ca.

2 – Lis ta de com pras
Es sen ci al, a lis ti nha das com pras in cen ti va o con su- 

mi dor a se guir o que es tá ne la. “A gen te con se gue evi tar
com prar coi sas su pér flu as”, diz.

3 – Cal cu lar pre ço por me di da
A ideia é usar a ma te má ti ca a fa vor do pró prio bol so

di an te de uma dú vi da so bre pre ço e quan ti da de, por
exem plo. O pro fes sor ori en ta o con su mi dor a cal cu lar o
pre ço por uni da de de me di da aju da o con su mi dor a to- 
mar as me lho res de ci sões na ho ra de com prar. “Se eu te- 
nho uma dú vi da en tre com prar um pa co te de 100 gra- 
mas de quei jo ra la do por R$5, e um ou tro com va lor um
pou co su pe ri or, mas com pa co te de 150g, se a gen te usar
a ma te má ti ca pa ra to mar es sa de ci são, a gen te ga nha
mais quei jo no pa co te, co mo um va lor me nor”, ex pli ca.

4 – Evi tar al gu mas se ções
Os pro du tos que não es tão na lis ta não pre ci sam ser

vis tos. Se o con su mi dor viu em ca sa que não pre ci sa de
pro du tos de lim pe za ou de açou gue, po de evi tar pas sar
por es sas se ções. “Os su per mer ca dos são re ple tos de
ten ta ções a nos sos sen ti dos, co mo aque le chei ri nho de
pão no ar. Se vo cê não pre ci sa, me lhor evi tar”, ori en ta.

5 – Não vá ao su per mer ca do com fo me
Sa be do ria nes se mo men to é o mais in di ca do. “Ir às

com pras com fo me é a cer te za de que vai com prar itens
des ne ces sá ri os, o que sig ni fi ca mais gas tos”, afir ma.

6 – Cui da do com pro du tos que fi cam pró xi mos ao
cai xa

Quan do o con su mi dor che ga pa ra pa gar as com pras,
é o mo men to da dis tra ção, en quan to aguar da a sua vez.
“É ou tro ris co de au men tar o va lor da com pra com itens
su pér flu os”, aler ta.

7 – Evi te ali men tos pré-pron tos
Eles po dem até pa re cer mui to con ve ni en tes e até ba- 

ra tos. Mas o es pe ci a lis ta res sal ta que is so não é ver da de.
Eles são, na ver da de, mui to ca ros. “Além dis so, pre ci sa- 
mos pen sar na nos sa saú de e es ses ali men tos cos tu mam
ser car re ga dos de con ser van tes, gor du ras e ca lo ri as ex- 
tras, o que pre ci sa ser evi ta do”.

8 – Aten ção às pro mo ções
Es sa é uma prá ti ca que os su per mer ca dos uti li zam

pa ra atrair um mai or nú me ro de cli en tes em di as de
pou co mo vi men to e tam bém pa ra mo vi men tar o es to- 
que. “Apro vei tar es sas pro mo ções po de ser in te res san te,
mas só se re al men te va le rem à pe na, apro vei te”, ori en ta.

9 – Pro du tos da es ta ção
A re co men da ção do pro fes sor é que o con su mi dor

apro vei te os pro du tos da es ta ção, uma boa ma nei ra de
se man ter sau dá vel, in clu si ve fi nan cei ra men te.

10 – Fa ça com pras men sal men te
Quan do se vai me nos ve zes ao su per mer ca do, gas ta-

se me nos ao lon go de um de ter mi na do pe río do. “Quan- 
do a gen te faz com pras men sais, dá pra se pro gra mar,
es co lher me lho res pro mo ções que en con trar e quan to
me nos as idas ao su per mer ca do, me no res as chan ces de
com prar pro du tos por im pul so”.

11 – Mar cas ge né ri cas
Exis tem mar cas su per fa mo sas, por que in ves tem em

pro pa gan da e já es tão na ca be ça de mui tos con su mi do- 
res. Mas há uma sé rie de ou tros pro du tos si mi la res nas
pra te lei ras, com pre ços às ve zes bem mais em con ta. A
di ca do es pe ci a lis ta é que os con su mi do res de em uma
chan ce a es sas “mar cas ge né ri cas”, que cos tu mam ter os
mes mos nu tri en tes.

12 – Aten ção às pra te lei ras in fe ri o res e su pe ri o res
Is so é uma pe ga di nha, se gun do o pro fes sor. “É uma

tá ti ca de mar ke ting de su per mer ca do pa ra em pur rar os
pro du tos mais ca ros ao in cluir no olhar no cli en te. En- 
tão não dei xe de con fe rir pro du tos que es tão na úl ti ma
pra te lei ra que vo cês vão ver uma di fe ren ça, às ve zes,
mui to gran de”.

13 – Não le ve as cri an ças
Pa ra quem tem fi lhos, a di ca aqui é pa ra dei xá-los em

ca sa quan do for ao su per mer ca do. “Uma cri an ça sa tis- 
fei ta e uma con ta mui to mais ca ra é o que se tem de re- 
sul ta do quan do es ta mos com cri an ças du ran te as com- 
pras”, ob ser va o pro fes sor.

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho
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Garotos de Centro dos Rodrigues que integram o grupo maranhense Fundo de Quintal
chamou atenção da mídia e também de produtores e grandes players do YouTube

FUNDO DE QUINTAL OFC

Meninos do Maranhão
conquistam o Brasil

I
ns tru men tos im pro vi sa dos fei- 
tos de la tas de tin ta, ga lhos e ma- 
te ri ais de cons tru ção com põem 
o rit mo en quan to a dan ça fre né- 

ti ca, que mis tu ra pas si nhos de funk 
com lu ta li vre, aju dam a com por a ce- 
na. Tu do is so acon te ce em um ce ná rio 
que apa ren ta ser uma pe drei ra, ou al- 
gum lu gar pró xi mo de uma cons tru- 
ção. É nes se qua dro que Ri quel me 
(14) can ta sem mi cro fo ne os hits mu- 
si cais mais to ca dos no Bra sil e no 
mun do, ao la do de seus ami gos. Es ta 
se ria a for ma mais sim ples de ex pli car 
a ir re ve ren te e anár qui ca per for man- 
ce do gru po Fun do de Quin tal OFC.

Cri a do em se tem bro de 2019 por 
Ri quel me, Vi tor (18), De nil son (18), 
Eu lis ses (11), Jhayme (18), Ma tu sa lém 
(25), João Vi tor (18), Si mão (24) e Rhu- 
an (17), o gru po se for mou por aca so 
no quin tal de De nil son, no po vo a do 
de Cen tro dos Ro dri gues (San to An to- 
nio dos Lo pes), no in te ri or do Ma ra- 
nhão. O que era uma brin ca dei ra im- 
pro vi sa da com a cai xa de som de seu 
pai — um can tor que se apre sen ta em 
ba res da re gião —, ho je é acom pa nha- 
da por mais de 1 mi lhão de se gui do res 
no Ins ta gram.

Um fei to iné di to pa ra o mu ni cí pio 
de me nos de 10 mil mo ra do res que, 
gra ças ao gru po, re ce beu aten ção de 
ar tis tas co mo Anit ta, Dj Hen ri que de 
Fer raz, Mc Za ac e di ver sos ou tros que 
fre quen te men te co men tam e com- 
par ti lham o con teú do dos me ni nos. 
As es co lhas das mú si cas pa ra a gra va- 
ção dos ví de os vem do gos to dos in te- 
gran tes e abran ge uma va ri e da de de

SUCESSO METEÓRICO NO INSTAGRAM MOTIVOU A CRIAÇÃO DO CANAL DO YOUTUBE

gê ne ros co mo for ró, funk, ser ta ne jo, 
pop e até a in fluên cia de me mes, co- 
mo a ver são de “Ame no” do gru po 
fran cês Era.

Quan do per gun ta dos so bre os 
acon te ci men tos mais mar can tes pa ra 
o gru po, Si mão res pon de: “a gen te se 
emo ci o nou de mais no dia que o 
Whin ders son Nu nes com par ti lhou. O 
Ti ru li pa, a gen te sol tou fo gue te, al- 
guns dos me ni nos até cho ra ram de 
ale gria”.

O su ces so me teó ri co no Ins ta gram 
mo ti vou a cri a ção do ca nal do 
YouTube, que, com seis me ses no ar, já 
con ta com 1 mi lhão de ins cri tos — o 
nú me ro foi anun ci a do no Ins ta gram 
do gru po na quar ta-fei ra (22). A pla ta- 
for ma tam bém foi res pon sá vel por 
um dos mo men tos mais mar can tes na 

his tó ria re cen te do gru po: o re ce bi- 
men to da pla ca de 100 mil ins cri tos, 
pre sen te da em pre sa pa ra o ca nal que 
foi re ce bi do pe los in te gran tes com 
um ví deo tão ale gre quan to su as de- 
mais obras. Em “Che gou nos sa pla ca 
de 100K – se rá que que brou?”, Rhu an, 
um dos in te gran tes, vai de mo to ao 
mu ni cí pio vi zi nho re ti rar a en co men- 
da nos Cor rei os.

O no me Fun do de Quin tal foi da do 
em re fe rên cia ao pró prio ce ná rio no 
qual o quin te to te ve ori gem, e não em 
ho me na gem ao fa mo so gru po de pa- 
go de dos anos 1990. Se gun do Si mão, 
as ins pi ra ções pa ra gra var os pri mei- 
ros ví de os vi e ram da pró pria von ta de 
dos ga ro tos, e não de ne nhu ma in- 
fluên cia pré via de na da do que te- 
nham vis to.

O alcance dos vídeos abriram oportunidades

APÓS GANHAR VISIBILIDADE COM SEU TRABALHO O GRUPO A GRAVAR SEU PRIMEIRO CD. DISCO “BANDA FUNDO DE QUINTAL OFC 2020” 

A ori gi na li da de do Fun do de Quin- 
tal cha mou aten ção tam bém de pro- 
du to res e gran des players do YouTube.
No dia 13 de ju lho, o ví deo do gru po
in ter pre tan do a mú si ca “Na Ra ba To- 
ma Ta pão” do MC Po ze, o mais vis to
do ca nal — com qua se 5 mi lhões de
aces sos —, foi uti li za do no Ins ta gram
da pro du to ra Kond zil la pa ra co me- 
mo rar os 30 mi lhões de vi su a li za ções
da ver são ori gi nal. O ca nal, aliás, é ho- 
je o ter cei ro mai or do mun do no seg- 
men to de mú si ca na pla ta for ma.

Ape sar do gran de su ces so na in ter- 
net, Si mão afir ma ao TAB que, des de o
co me ço, não hou ve mu dan ças na for- 
ma de ide a li zar e pro du zir os ví de os
pa ra as re des so ci ais. O al can ce dos ví- 
de os, en tre tan to, abri ram opor tu ni- 
da des pa ra que o gru po tam bém pro- 
du zis se ou tros for ma tos, co mo apre- 
sen ta ções ao vi vo, co mo o show re a li- 
za do em fe ve rei ro pe la pre fei tu ra de
San to Antô nio dos Lo pes, tam bém no
Ma ra nhão, às vés pe ras da qua ren te- 
na.

A pos si bi li da de de re a li zar per for- 
man ces ao vi vo en co ra jou o gru po a
gra var seu pri mei ro CD. O dis co “Ban- 
da Fun do de Quin tal OFC 2020” con ta
com dez fai xas e es tá dis po ní vel pa ra
down lo ad no si te “Sua Mú si ca”, pla ta- 
for ma de stre a ming que des ban ca em
nú me ro de aces sos con cor ren tes in- 
ter na ci o nais co mo Spotify e De e zer

na re gião nor des te.
Du ran te a qua ren te na, boa par te

do pe río do de exis tên cia do gru po, as
li ves fo ram uma al ter na ti va pa ra es- 
trei tar as re la ções com o pú bli co e, já
na pri mei ra, 70 mil pes so as acom pa- 
nha ram ao vi vo as pe ri pé ci as dos ma- 
ra nhen ses. Fo ram pou cas li ves — que
não se re a li zam com mais frequên cia
por fal ta de in fra es tru tu ra e in ter net
de boa qua li da de pa ra a trans mis são
—, afir mam os in te gran tes ao TAB.

O ro tei ro dos ví de os — que à pri- 
mei ra vis ta po de pa re cer com ple ta- 
men te caó ti co — na ver da de obe de ce,
em boa par te, a uma es tru tu ra nar ra ti- 
va. A pa ró dia de “Sau da de Sua”, do
can tor Gust ta vo Li ma, que fa la so bre
ar re pen di men to, co me ça com dois
dos ga ro tos in ter pre tan do um ca sal
em ple na ce rimô nia de ca sa men to e,
no mo men to que che gam ao “al tar”,
são in ter rom pi dos por um ter cei ro
dan ça ri no, fan ta si a do de pa dre, que
co me ça a al ga zar ra. A par tir dis so, os
in te gran tes pas sam a dan çar en quan- 
to a mú si ca é can ta da.

Não é um ca so úni co, e em di ver sos
ví de os os ele men tos ser vem co mo ba- 
se pa ra a dan ça. Em “Mi lu”, tam bém
do can tor Gust ta vo Li ma, a ten ta ti va
de pu xar um ju men to é a ba se pa ra
que, em uma ques tão de se gun dos, a
dan ça acon te ça. Em “Ta co Ta co e Não
Pe ga” ins pi ra da em um me me, uma

mo to que pa ra de fun ci o nar e é em- 
pur ra da até der ru bar seu pi lo to é o es- 
to pim da im pro vi sa ção.

Es ta es tru tu ra, cri a da pe los ga ro tos
de Cen tro dos Ro dri gues, en con tra
pa ra le los tam bém em ou tros mo vi- 
men tos ar tís ti cos de gran de im por-
tân cia, co mo os cha ma dos “hap pe-
nings” — ter mo uti li za do pe la pri mei-
ra vez em 1959 pe lo ar tis ta es ta du ni-
den se Al lan Ka prow, e de fi ni do pe lo
com po si tor John Ca ge co mo “even tos
te a trais es pon tâ ne os e sem tra ma”.
Nes se ti po de obra cê ni ca, in cor po ra-
se al gum ele men to de es pon ta nei da- 
de ou im pro vi sa ção, que nun ca acon- 
te ce da mes ma ma nei ra a ca da no va
apre sen ta ção. Con si de ra das per for- 
man ces, os hap pe nings fo ram mui to
po pu la res du ran te a pop art nos Es ta-
dos Uni dos.

O Fun do de Quin tal OFC re pre sen-
ta uma ge ra ção de ta len tos que en- 
con trou es pa ço e pú bli co gra ças à po- 
pu la ri za ção da in ter net no Bra sil e,
ape sar da es pon ta nei da de das pa ró- 
di as e o cli ma de ale gria dos ví de os,
co men tam so bre as di fi cul da des e
pre ca ri e da de do aces so à cul tu ra na
re gião. “A vi da no in te ri or não é uma
vi da fá cil, aqui não tem na da, não tem
aces so a au la de can to, te a tro, nem lu- 
gar pa ra com prar ins tru men tos. Va-
mos ba ten do nos sas coi si nhas im pro- 
vi sa das”, diz Si mão.

RAJADÃO

Pabllo Vittar inova em
videoclipe  e vira animação

ANIMAÇÃO É O PRIMEIRO CLIPE DA CANTORA NESSE FORMATO

Apai xo na da pe lo uni ver so Ani me/ Ge ek, a can to ra
Pa bl lo Vit tar, que já vi rou Fun ko e per so na gem do ga me
The Sims 4, ino va mais uma vez no vi de o cli pe de seu no- 
vo sin gle, Ra ja dão, fai xa que in te gra o ál bum “111”. Lan- 
ça do na noi te de quar ta-fei ra (22), em seu ca nal ofi ci al
no Youtube (https://www.youtube.com/wat ch?v=na- 
eT vOPmq-U), o cli pe é uma com po si ção mis ta en tre
ima gens da can to ra e uma ani ma ção que com põem cer- 
ca de 70% do ví deo ela bo ra da pe la Com bo Es tú dio.

 “Eu amo de mais ani ma ções e fi quei mui to fe liz com o
re sul ta do do cli pe de Ra ja dão que es ta va guar dan do a
se te cha ves. A pre vi são do tem po que dei nos úl ti mos di- 
as co mo a sua ga ro ta do tem po es ta va cer tís si ma, afi nal,
es ta mos em meio a vá ri os ar co-íris que mos tram que
sim, a chu va da vi tó ria vai rei nar no fim kk. Es pe ro que
vo cês gos tem do cli pe tan to quan to eu”, co men ta Pa bl lo
Vit tar. 

A ani ma ção, que é o pri mei ro cli pe da can to ra nes se
for ma to, de mo rou cer ca de oi to se ma nas pa ra fi car
pron ta, traz ain da eas ter-eggs (se gre dos es con di dos)
pa ra os vit ta lo vers mais aten tos, além de mui ta sen su a- 
li da de em meio a um de ser to épi co, pas sa re la, dra ma e
ló gi co, tro vo a da pa ra to dos os la dos. Os lo oks e até mes- 
mo a ma qui a gem que apa re cem na ani ma ção fo ram
pen sa dos com mui to cui da do pe la equi pe da can to ra e
do es tú dio. “Qui ser mos tra zer uma Pa bl lo Vit tar bem
‘Dra ma Que en’ com in fluên ci as Ani me, de sign ar ro ja do,
ce ná ri os es ton te an tes, po e sia vi su al e sen su a li da de. A
pro du ção da Pa bl lo já ti nha a ideia de mos trá-la em um
de ser to épi co, nu ma pe ga da bem Ani me. Pe ga mos ca ro- 
na nis to e ex tra po la mos a re a li da de de uma for ma que
só a ani ma ção pro por ci o na. 

Co lo ca mos po e sia em ca da ima gem, eas ter-eggs que
os Vit tar lo vers mais aten tos vão per ce ber, além de mui to
clo se, ra bão e ca be lão”, con ta An der son Mahans ki, um
dos só ci os do Com bo Es tú dio.

TELEVISÃO

Alok e Thaynara OG
no Programa da Maisa

THAYNARA OG  E ALOK PARTICIPAM DO “GAME DO DIA”

No Pro gra ma da Mai sa des te sá ba do, 25 de ju lho, a
par tir das 14h15, Mai sa re ce be pa ra o “De sa fio da Qua- 
ren te na”, Pa bl lo Vit tar e Si mo ne da du pla com Si ma ria. E
des ta vez vai vas cu lhar o ce lu lar de su as con vi da das vir- 
tu ais.

E no pal co a pre sen ça de Alok e Thaynara OG. E Mai sa
co me ça o pa po so bre as fa mo sas li ves da qua ren te na e
Alok con ta co mo sur giu a ideia su per pro du ção da li ve
que fez de seu apar ta men to, que te ve um jo go de lu zes
que foi mui to co men ta do em to do o Bra sil. Eles tam bém
brin cam no jo go do “Eu Nun ca”, on de Mai sa fa la uma
coi sa que ela nun ca fez e eles con tam o que já pas sa ram
nu ma li ve. Tem tam bém o mo men to con fes si o ná rio, on- 
de eles res pon dem per gun tas que po dem até dei xa-los
em saia jus ta no “ Res pon de ou Tra va”. E as res pos tam
con ti nu am, mas des ta vez com per gun tas cri an ças cu ri- 
o sas fa zem aos adul tos.

E no “Ga me do Dia”, Alok e Thaynara mos tram su as
ha bi li da des no “Cor re Mai sa”, o jo go de ce lu lar da Mai sa
cri a do pe lo SBT Ga mes. Quem ven cer o jo go le va pra ca- 
sa os fa mo sos Uni cór nio do Pro gra ma da Mai sa. E ain da,
Alok apre sen ta com ex clu si vi da de no pro gra ma seu no- 
vo tra ba lho gra va do du ran te a qua ren te na “Don´t cry
for me”.

Já Thaynara OG fez al gu mas de cla ra ções so bre di fe- 
ren tes si tu a ções co mo: “Eu in va di a li ve da mi nha ir mã e
foi su per cons tran ge dor”, so bre ter en tra do na li ve da
au la da ir mã. “Já fiz, até por que nes sa qua ren te na eu fi- 
quei 4 me ses sem ver meu boy”, so bre ter fei to de cla ra- 
ção na li ve pa ra o na mo ra do Gus ta vo Mi o to.  “Eu te nho
von ta de, mas eu ve jo co mo al go mui to dis tan te”, so bre a
von ta de de ter fi lhos

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho
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NE RES PIN TO

Sis te ma de dis pu ta

Con quis tas

Os nú me ros e os re for ços

Mo to Club

Sam paio Cor rêa

Pi nhei ro

Ju ven tu de

Im pe ra triz

Ma ra nhão

São Jo sé

Cor di no

Úl ti mos jo gos

• Im pe ra triz x Sam paio, 18h, Es tá dio Frei Epi fâ nio
• Ju ven tu de x MAC, 15h30, Es tá dio Pi nhei rão

• Im pe ra triz x Pi nhei ro, 15h30, Es tá dio Frein Epi fâ nio
• Mo to x MAC, Es tá dio Cas te lão.15h30
• Cor di no x São Jo sé, 15h30, Es tá dio Le an dro Sil va
• Ju ven tu de x Sam paio, 15h30, Es tá dio Pi nhei rão

Retorno do Estadual

Saiba o que cada
clube precisa fazer
J

á faz tan to tem po que a bo la pa rou de ro lar no
Cam pe o na to Ma ra nhen se – mais de 120 di as -, que
al guns tor ce do res pre ci sam re cor dar a cam pa nha
de to dos os clu bes, sa ber o que eles es tão fa zen do

pa ra bri gar pe lo tí tu lo a par tir da se gun da eta pa clas si fi- 
ca tó ria e, de acor do com o re gu la men to, quais as chan- 
ces de ca da um nes ta com pe ti ção. É bom lem brar que
tem equi pe gran de em si tu a ção de ris co da de go la, mas
mes mo as sim ain da pre ten de dar a vol ta por ci ma e che- 
gar à fi nal. Uma úni ca es tá ine vi ta vel men te re bai xa da: o
Cor di no, da ci da de de Bar ra do Cor da, re pre sen tan te da
Re gião Cen tral do es ta do. O re gu la men to não aler tou a
fór mu la de dis pu ta. Ape nas tor nou mais aces sí veis as
ins cri ções. As sim, per mi tiu a mi gra ção de atle tas de um
clu be pa ra ou tro mes mo ten do atu a do na pri mei ra fa se,
ago ra po de rá en fren ta rá o ex.

O Im par ci al, mos tra as pro ba bi li da des an tes da no va
lar ga da. “Mo to, Sam paio, Ju ven tu de e Im pe ra triz se rão
os qua tro pri mei ros co lo ca dos”, cal cu la o ma te má ti co
do fu te bol, Ma no el Mar tins. Se gun do ele, o Mo to só pre- 
ci sa de um em pa te di an te do MAC pa ra ser o pri mei ro
co lo ca do des ta eta pa que ain da fal ta ser com ple ta da a
par tir de 1º de agos to. “So men te o Sam paio po de des- 
ban car o Mo to da pri mei ra po si ção. Ven cen do seus dois
úl ti mos jo gos e o Mo to per den do pa ra o MAC, o Tri co lor
che ga ria aos 16 pon tos que já tem o Mo to, e a de ci são da
po si ção se ria pe lo sal do de gols. Ho je, o sal do de am bos
é de 9 gols. O Mo to tem cin co vi tó ri as e o Sam paio três,
com mais du as, fi ca ria tam bém igual ao nú me ro de vi tó- 
ri as: cin co”.

O Im pe ra triz pre ci sa ga nhar do Sam paio e Pi nhei ro
pa ra che gar à vi ce-li de ran ça no fi nal da fa se clas si fi ca tó- 
ria. Ou tro re sul ta do que não se ja vi tó ria, in vi a bi li za o se- 
gun do lu gar ao atu al cam peão ma ra nhen se.

O Ju ven tu de ne ces si ta ven cer o MAC e de ci dir sua po- 
si ção na ta be la de clas si fi ca ção di an te do Sam paio. Já
sa be que não po de che gar em pri mei ro lu gar. O Pi nhei ro
tem ain da o Im pe ra triz fo ra de ca sa. O ti me pi nhei ren se
não al can ça mais o Mo to.

O Ma ra nhão tem que ven cer um dos seus dois jo gos a
dis pu tar con tra Ju ven tu de e Mo to se qui ser sas si fi car. O
MAC che ga ria a oi to pon tos e o São Jo sé só se te, mes mo
que ven ça ao Cor di no. Os atle ti ca nos po dem ain da em- 
pa tar seus dois jo gos (em São Ma teus e no Cas te lão) e
tor cer pa ra o Pei xe Pe dra não ga nhar do Cor di no.

“O ti me do São Jo sé tem ain da um jo go con tra o Cor- 
di no, na úl ti ma ro da da. Quan do for jo gar con tra a On ça
de Bar ra do Cor da, já sa be rá se es tá re bai xa do, pois o
MAC jo ga an tes com o Ju ven tu de.Uma vi tó ria ma que a- 
na já re bai xa o São Jo sé. Pa ra o ti me de Ri ba mar só res ta
tor cer pa ra Ju ven tu de e Mo to ven ce rem o Ma ra nhão, e o
São pas sar com uma vi tó ria di an te do Cor di no. Os dois
re bai xa dos se ri am Cor di no e MAC”, con cluiu Mar tins.

O Cor di no já es tá re bai xa do mes mo que ven ça o São
Jo sé. Vai ape nas cum prir ta be la e se pre pa rar pa ra vol tar
à Sé rie B em 2022.

O Cam pe o na to Ma ra nhen se es tá sen do dis pu ta do
em qua tro fa ses, a sa ber: pri mei ra e se gun da fa se (fa ses
clas si fi ca tó ri as), ter cei ra fa se (se mi fi nal) e quar ta fa se
(fi nal). Na pri mei ra fa se, os oi to clu bes se en fren tam em
tur no úni co (jo gos de ida) e, ao fim das se te ro da das, os
seis pri mei ros co lo ca dos avan çam e os dois pi o res são
re bai xa dos. Os dois me lho res da pri mei ra fa se avan çam
di re to pa ra a se mi fi nal, en quan to que do ter cei ro ao sex- 
to dis pu ta rão uma se gun da fa se clas si fi ca tó ria pa ra pre- 
en chi men to das ou tras du as va gas.

A se gun da fa se se rá dis pu ta da em sis te ma eli mi na tó- 
rio, com par ti das em ida e vol ta, jo gan do o ter cei ro da
pri mei ra fa se con tra o sex to, e o quar to ver sus quin to.

Os três pri mei ros co lo ca dos dis pu ta rão a Co pa do
Bra sil de 2021. Já o cam peão, além da Co pa do Bra sil,
dis pu ta rá a fa se de gru pos da Co pa do Nor des te de 2021
e a Sé rie D do Bra si lei ro do mes mo ano. Ex cluí dos os clu- 
bes que já te nham va ga as se gu ra da nas Sé ri es A, B ou C
do Cam pe o na to Bra si lei ro de 2021, a equi pe me lhor
clas si fi ca da, con cluí da a com pe ti ção, te rá as se gu ra da a
in di ca ção pa ra a va ga.

Eis a si tu a ção de ca da clu be quan do o Cam pe o na to
foi sus pen so no dia 16 de mar ço por meio de uma por ta- 
ria da di re to ria da FMF.

Com uma ro da da an tes de con cluir a pri mei ra fa se, a
equi pe ru bro-ne gra é a úni ca que tem clas si fi ca ção ga- 
ran ti da pa ra a pró xi ma eta pa, por an te ci pa ção. Is so foi
pos sí vel, por que es tá na li de ran ça, com 16 pon tos, cin co
vi tó ri as, um em pa te, ze ro der ro ta, dez gols mar ca dos e

ape nas um so fri do, sal do po si ti vo de no ve gols.
A di re to ria mo ten se man te ve o gru po ti tu lar e dis pen- 

sou al guns re ser vas. Trou xe de vol ta o meia Glei si nho e
con tra tou os vo lan tes Jo nathan (In ter-SM, RS), Ma teus
(São Jo sé de Ri ba mar) e o ata can te Ra fa el Tan que.

O meio-cam po Ama ral, um dos prin ci pais des ta ques
da pri mei ra fa se do Es ta du al, di fi cil men te re tor na rá,
mas o go lei ro Sau lo, que es ta va le si o na do, foi rein te gra- 
do. A di re to ria in for mou que es tá con tra tan do mais um
meia pa ra com ple tar o elen co. O téc ni co De jair Fer rei ra
co me ça a de fi nir a par tir des ta se gun da-fei ra (27) a me- 
lhor for ma ção pa ra os pró xi mos com pro mis sos.

O Tri co lor es tá mui to pró xi mo da clas si fi ca ção. Quan- 
do o cam pe o na to pa rou, a Bo lí via ti nha a se guin te pon- 
tu a ção: cin co jo gos, dez pon tos, três vi tó ri as, um em pa- 
te, uma der ro ta, 13 gols mar ca dos, qua tro so fri dos, sal do
po si ti vo de no ve gols.

Do gru po que vi nha par ti ci pan do do Es ta du al, res ta- 
ram pou cos atle tas, en tre eles, o za guei ro Pau lo Sér gio, o
meia Eloir e o go lei ro João Ga bri el. Co mo vai dis pu tar a
Sé rie B do Bra si lei ro, o Sam paio de ci diu fa zer no vas con- 
tra ta ções (12 jo ga do res) e trou xe de vol ta o téc ni co Leo
Con dé, que in di cou vá ri os jo ga do res ao pre si den te Sér- 
gio Fro ta. As no vas “fe ras” já se en con tram trei nan do no
CT Jo sé Car los Ma ci ei ra, jun tan do-se aos ou tros re ma- 
nes cen tes.

A tor ci da vai fi car de olho no fu te bol de Ne gre te (go- 
lei ro) do URT; Jo a zi (la te ral-di rei to do Uber lân dia) e Luis
Gus ta vo (Por tu gue sa-RJ); Mar lon (la te ral-es quer do) do
Ma du rei ra; Flá vio Bo a ven tu ra, do São Ben to-SP e Da ni el
Fe li pe (Vol ta Re don da), za guei ros; Léo Cos ta, do Pa tro- 
ci nen se-MG, e Fer rei ra, do Atlé ti co-PB (vo lan tes); An dré
Luiz (Ma du rei ra) e Da ni el Pe nha (Atlé ti co MG), mei as;
Di e go Ta va res (São Ben to-SP) e Jack son (Re mo-PA), ata- 
can tes.

O Bú fa lo da Bai xa da re a li zou seis jo gos, con quis tou
no ve pon tos, três vi tó ri as, ze ro em pa te, três der ro tas, 15
gols mar ca dos e 11 so fri dos, sal do po si ti vo de qua tro
gols. O PAC dis pen sou os atle tas que atu a ram na pri mei- 
ra fa se do Es ta du al até o mo men to e até trou xe um ou tro
trei na dor: Luís Mi guel, por tu guês que tra ba lhou no Cor- 
di no, Im pe ra triz, Mo to e MAC, ten do Be be to co mo au xi- 
li ar. Pa ra con ti nu ar dis pu tan do a com pe ti ção, se le ci o- 
nou atle tas ama do res da re gião e con tra tou ain da Abu da
e Ri car do Bai a no (Ma ran gua pe-CE), Iú ri (Na ci o nal-PB);
Maycon (4 de Ju lho-PI) e Fer nan do Choco0late (Ju ven- 
tu de).

O re pre sen tan te da ci da de de São Ma teus tam bém
tem no ve pon tos ga nhos em cin co par ti das dis pu ta das,
três vi tó ri as, ze ro em pa te, du as der ro tas, se te gols mar- 
ca dos, cin co so fri dos, sal do po si ti vo de dois gols. Do ti- 
me que vi nha dis pu tan do o Es ta du al fo ram dis pen sa dos
ape nas Wan der son (za guei ro) e Pa trick (vo lan te). O pre- 
si den te Mil ti nho Ara gão con tra tou mais re for ços que es- 

tão à dis po si ção do téc ni co Mar lon Cu trim: An der son
Ala go a no (za guei ro); Be tão (za guei ro); Vic tor Sal va dor
(vo lan te); Do da (vo lan te); Ale mão (meia) ex-Pa tro ci- 
nen se-MG; Már cio Di o go (PAC) e Var gas (ex-Cam pi nen- 
se-B) mei as. A equi pe tem um amis to so acer ta do pa ra
es te sá ba do, 16h, con tra a Se le ção de Mi ran da do Nor te.

O Ca va lo de Aço é mais um clu be a mar car no ve pon- 
tos em cin co jo gos dis pu ta dos. A equi pe tem três vi tó ri- 
as, ze ro em pa te, du as der ro tas, qua tro gols mar ca dos,
três so fri dos, sal do de um gol po si ti vo. Pau li nho
Kobayashi foi man ti do co mo téc ni co, ten do co mo au xi- 
li ar Jai ron Nas ci men to, pre pa ra dor fí si co Lu cas Le ne;
trei na dor de go lei ros Wil li ams Ste ran e su per vi sor Jo sé
Ruy Ai res (ex-Mo to). Dois za guei ros (Re nan Du tra e Alis- 
son) e mais o ata can te Ma teus João dei xa ram o clu be,
que con tra tou Ra mon Bai a no (za guei ro); Gi va e Da ni el
Pei xo to (vo lan tes). Es tão sen do es pe ra dos nas pró xi mas
ho ras, mais um za guei ro, um meia e um ata can te. A vol- 
ta do za guei ro An dré Pe nal va ain da é du vi do sa.

O Bo de Gre gó rio con quis tou ape nas cin co pon tos em
cin co jo gos, uma vi tó ria, dois em pa tes e du as der ro tas,
seis gols mar ca dos, se te so fri dos, pi or cam pa nha en tre
os três gran des clu bes da ca pi tal. A in ten ção ago ra é dar
a vol ta por ci ma, ga ran tin do, ini ci al men te, a clas si fi ca- 
ção, pa ra de pois bri gar pe lo tí tu lo.

Me ta de do gru po an te ri or foi li be ra do. Pa ra man ter
vi vo o so nho da con quis ta, o MAC re for çou bas tan te seu
elen co em to dos os se to res e trou xe dez re for ços. Pa ra a
de fe sa fo ram con tra ta dos o go lei ro An drew, 19 anos,
em pres ta do pe lo Bo ta fo go-RJ, com pas sa gem pe la Se le- 
ção Bra si lei ra Sub-20, mais os la te rais Mi chel (di rei ta),
ex-Cor di no e Re mo PA; Mai con(za guei ro) e Gui lher me
(Ila te ral-es quer do); no meio-cam po, Jo nathan, Sa mu el
e Ju ni nho Ar can jo, e os ata can tes Gil le ard, re ve la do no
clu be, que es ta va atu an do no in te ri or mi nei ro, e Be ti- 
nho, ex-ata can te do Pal mei ras. To dos já es tão trei nan do
sob o co man do do téc ni co Rai mun di nho Lo pes.

O Pei xe Pe dra faz uma cam pa nha pí fia nes te Cam pe- 
o na to Es ta du al. Em seis jo gos dis pu ta dos, fez qua tro
pon tos, uma vi tó ria, ze ro em pa te, cin co der ro tas, qua tro
gols mar ca dos, 17 so fri dos, sal do ne ga ti vo de 13 gols.O
pre si den te Pau lo Cam pi nei ro man te ve o téc ni co Fer ro e
mais al guns atle tas ex pe ri en tes, en tre eles, o go lei ro
Laér cio, O ti me tem ain da o la te ral-di rei to Fá bio; Di qui- 
nho e Jo nathan (za guei ros); Bre no (la te ral-es quer do);
Abu, Cléo e Ga bri el (meio-cam po); Bren do, Gu ná e
Mack son (ata can tes).

A On ça da Re gião Cen tral do es ta do faz sua pi or cam- 
pa nha em to dos os tem pos. Con quis tou ape nas um
pon to em seis jo gos, ze ro vi tó ria, um em pa te, cin co der- 
ro tas, dois gols mar ca dos, 13 so fri dos, sal do ne ga ti vo de
11 gols. Es tá re bai xa do e vai qpe nas cum prir ta be la.
Mon tou uma equi pe ama do ra, com atle tas da ca sa.O jo- 
go com o São Jo sé, no en tan to, po de rá ser can ce la do em
ca so de vi tó ria do MAC so bre o Ju ven tu de Sa mas no dia
1º de agos to.

Dia 1ºagos to (sá ba do)

Dia 4 de agos to (ter ça-fei ra)

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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 Paulinha LobãoÀ 
fren

te
A apresentadora Paulinha Lobão está celebrando os 20 anos do “Programa Algo 
Mais”. Com duas horas em frente às câmeras, ela leva ao telespectador um conteúdo 
que mistura culinária, prestação de serviços, entretenimento

SAMARTONY MARTINS

A 
apresentadora Paulinha Lobão está 
celebrando os 20 anos do “Progra-
ma Algo Mais”, que é exibido to-
dos os sábados, às 12h, na TV Di-

fusora, afiliada do SBT no Maranhão. Com 
duas horas em frente às câmeras, ela leva 
ao telespectador um conteúdo que mistura 
culinária, prestação de serviços, entreteni-
mento, jornalismo, além dos assuntos que 
repercutem nas redes sociais e na impren-
sa maranhense. São duas décadas de uma 
atração ao vivo transmitida direto dos es-
túdios da emissora na Camboa. Nesta en-
trevista ao caderno Elite de O Imparcial, 
Paulinha Lobão revela um pouco mais sobre 
a sua personalidade marcante; seu traba-
lho há dois anos à frente da Nova FM; seu 
mais novo xodó; a importância de Deus e 
da família na sua vida, entre outros assun-
tos. Confira a entrevista.

Quem é a pessoa Paulinha Lobão?

Paulinha Lobão é uma mulher, mãe de 
Tatiana e Lucas , esposa de Edison Lobão 
Filho, avó de Marcos Pietro, filha de Regina 
Stella e Expedito Quintas. Uma profissio-
nal que busca excelência no seu trabalho, 
inquieta em trazer sempre o melhor para 
o mundo, alguém que se preocupa sempre 
com as pessoas e que todos os dias pergunta 
a Deus: “O que posso fazer hoje para tornar 
esse mundo melhor”.

O que significa Maranhão para 
você?

O Maranhão hoje é a minha casa. Sou bra-
siliense, mas recebi o Título de Cidadã Ma-
ranhense com muita alegria. Vim em 1990, 
com meu amado sogro, então governador, 
Edson Lobão e minha sogra, Nice Lobão. 
Construí a minha história, uma carreira de 
sucesso. É um lugar em que eu me sinto fe-
liz e realizada. Agradeço muito ao povo do 
Maranhão e a esse estado que me acolheu 
desde o primeiro dia que aqui cheguei. Por 
tudo isso, sou gratidão.

O que a família representa para 
você?

Família pra mim é muito importante. 
Como cristã, educada por um casal que foi 
casado por 48 anos, a família, o casamento 
é sagrado. Em setembro, completamos, eu 
e o Edinho, 33 anos de casados. Temos 2 fi-
lhos e 1 netinho. Família é um lugar sagrado. 
É um lugar onde nos sentimos acolhidos , 
protegidos e amados. Para mim, família é 
o alicerce, é vida.

Como surgiu a ideia do Programa 
Algo Mais que comemora duas 
décadas neste ano?

Surgiu através de uma entrevista feita 
para o Programa do Zé Cirilo. A entrevista 
foi tão boa e o prazer de entrevistar e inte-
ragir com o público deu tão certo que vi-
rou projeto, que se materializou através 
de um quadro semanal que se chama-
va Algo Mais. Esse quadro durou 1 ano. 
Foi, então, que decidi criar o Programa 
Algo Mais, já nesse formato de hoje, há 
20 anos atrás. Tenho gratidão ao espaço 
dado pelo meu amigo Zé Cirilo. Época 
marcante, em que ícones como Flor de 
Liz e José Raimundo foram referências ao 
ingressar na profissão de apresentadora 
e locutora. É com muita alegria e satis-
fação que agradeço aos meus colegas de 
profissão pelo apoio, acolhida e carinho. 
Tenho muita alegria e satisfação em exer-
cer minha profissão que faço com amor, 
responsabilidade e respeito ao meu pú-
blico. Público esse, que ao longo desses 
20 anos, acompanham e confiam no meu 
trabalho. O mais importante nessa pro-
fissão, é a confiança e credibilidade que 
você constrói ao longo do caminho.

São 20 anos de uma atração 
ao vivo por duas horas frente 
às câmeras todos os sábados. 
Qual foi a sua maior lição que 
você aprendeu ao longo dessa 
trajetória?

Aprendi que a vida segue seu fluxo na-
tural e nós precisamos aprender a seguir 
esse fluxo, sem resistência, aberto às mu-
danças , praticar a resiliência e perceber 
que as mudanças vêm para que possa sur-
gir algo novo e melhor. Ao longo desses 20 
anos, eu mudei muito diante do meu pú-
blico e esse público também foi mudando, 
os meus colegas de palco também muda-
ram. Tudo foi se transformando nesses 20 
anos. A grande lição é que tudo na vida se 
transforma e muda. A vida flui como um 
rio. É preciso se adaptar ao fluxo e seguir 
confiante. Tudo que vem para o nosso ca-
minho é para o nosso melhor.

Qual foi a lembrança mais 
marcante do programa na sua 
vida?

Ao longo desses anos, muitas lembranças 
marcaram minha vida dentre elas, dançar 
valsa dos 15 anos como apresentadora, foi 
um momento maravilhoso, o quadro Caiu 
do Céu também foi marcado por momentos 

de muita emoção ao longo desses 20 anos. 
Eu sou uma pessoa muito verdadeira, en-
tão já chorei na frente do meu público, já 
me emocionei muito. Então foram mui-
tas emoções com grandes atrações, ,a re-
alização de grandes shows na cidade com 
a Caravana Cigana., a realização de Espe-
ciais de Natal, momentos emocionantes 
no palco do nosso programa. Foram tan-
tas emoções. Agora parafraseando o cantor 
Roberto Carlos: “Foram tantas emoções”.

Além do “Algo Mais”,  você 
também é diretora presidente 
da Nova FM, a primeira rádio 
100% digital do Maranhão há 2 
anos. Fale sobre esse desafio de 
também estar nas ondas do rádio 
e na direção de uma emissora 
radiofônica ?

Estou na TV há 20 anos e no rádio há 18 
anos. A minha vida profissional toda é de-
dicada ao rádio e a TV .A Nova FM é a reali-
zação de um sonho. Uma rádio que já tinha 
um potencial tremendo porque ela migrou 
da AM para FM. Ela já nasceu poderosa. E 
um estúdio fenomenal, considerado um 
dos melhores e mais bonitos estúdios de 
rádio do Brasil. Me orgulha muito cons-
truir essa história e dar prosseguimento 
no trabalho em rádio. A Rádio possui uma 
equipe de profissionais qualificados sen-

do que os melhores profissionais do rádio e…

Você também investe em 
responsabilidade social. Ser solidário 
é...?

Ser solidário é ser cristão. É estar vivo e con-
tribuir para um mundo melhor . Precisamos 
entender que ao longo da nossa vida, o princi-
pal chamado é para o amor. Amar ao próximo 
como a si mesmo. É fazer sempre bem sem olhar 
a quem. Quanto mais damos pra vida, mais ela 
nos devolve . Quanto mais amor distribuírmos, 
mais amor receberemos. Existe sempre uma 
reação do universo para todos os nossos atos. 
Portanto, amar, ser solidário, estar presente no 
mundo é um dever.

O que você ainda não fez e que 
gostaria de fazer?

Quero realizar muitas coisas na minha vida. 
Quero escrever um livro, contar a minha histó-
ria. Talvez crônicas. Quero fazer um programa 
de entrevistas, são muitos projetos..Sou uma 
boa ariana e gosto de ação. Estou sempre crian-
do, inventando , inovando e buscando me rea-
lizar em cada passo da minha vida.

Com tanta popularidade, você 
pretende disputar algum cargo 
público?

A popularidade foi conquistada com meu 
trabalho junto ao público. Até esse momento, 
o trabalho que eu faço na TV tem contribuído 
para a população, para o mundo melhor. Até 
esse momento, sim. O futuro a Deus pertence, 
mas nesse momento não penso em nenhum 
cargo público. Estou muito feliz, muito bem 
no rádio e na TV.

Como você lida com as críticas que 
fazem à sua pessoa?

As críticas sempre existiram e sempre vão 
existir. Qualquer pessoa que caminha pela via 
pública está suscetível às críticas. Eu procuro 
absorver aquilo que seja positivo para a melho-
ria da minha carreira e da minha relação com 
meu público e com meu trabalho e eu abstraio 
aquilo que eu percebo que não merece crédito 
ou que vem de alguém que está criticando ape-
nas porque gostaria de estar no meu lugar. Esse 
é o segredo de lidar com a crítica, percebendo 
principalmente de onde ela vem.

Quais são os próximos projetos de 
Paulinha Lobão?

Meus próximos projetos são cuidar da Rá-
dio Nova FM, convidar os nossos ouvintes para 
sintonizar a 93.1 mhz . A Rádio é um grande 
projeto que eu pretendo colocar toda minha 
energia e continuar à frente das câmeras no 
Programa “Algo Mais”, enquanto Deus assim 
permitir. Vou seguindo o meu caminho cuidan-
do de mim, da minha família, do meu público, 
fazendo o bem, servindo a Deus.

Celebrando à vida 
e algo mais



EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Cachoeira de São Romão: queda d’água de 22 metros, conta com uma pequena extensão de praia para o visitante nadar e
relaxar (fotos divulgação)

Conheça as belezas naturais e 
opções de aventuras em Carolina

Na sequên cia de su ges tões de des ti nos ma ra nhen ses pa ra as fé ri as de ju lho, a co lu na des ta ca ho je a ci da- 
de de Ca ro li na, uma com bi na ção per fei ta en tre aven tu ra e be le zas na tu rais. A ci da de fi ca pró xi ma à di vi sa

com o To can tins e, de vi do à sua boa in fra es tru tu ra pa ra re ce ber tu ris tas, ser ve de pon to de par ti da pa ra uma
aven tu ra com ce ná rio de ti rar o fô le go, a Cha pa da das Me sas.

A Cha pa da das Me sas abran ge uma área de 160 mil hec ta res. Re ce be es se no me gra ças às su as for ma ções ro- 
cho sas de mais de 60 mi lhões de anos de anos, que lem bram o for ma to de me sas. A Cha pa da é con si de ra da

um dos mai o res po los de eco tu ris mo do país, de vi do à di ver si da de de ati vi da des ofe re ci das aos seus vi si tan- 
tes. A re gião en glo ba três ti pos di fe ren tes de bi o mas: Cer ra do, Ca a tin ga e Amazô nia.

A ma nei ra mais se gu ra de ex plo rar a re ser va, cri a da em 2005, é con tra tan do ser vi ço de agên cia de tu ris mo,
por con ta da dis tân cia dos pon tos tu rís ti cos e seus aces sos pre cá ri os. A me lhor épo ca pa ra co nhe cer a ci da de

bu có li ca de Ca ro li na, no Ma ra nhão, e su as ca cho ei ras e for ma ções ro cho sas que mais pa re cem ter si do es- 
cul pi das à mão é en tre maio e se tem bro. Evi te os me ses de mar ço, abril e ju lho.

O Par que Na ci o nal da Cha pa da das Me sas abran ge os mu ni cí pi os de Ca ro li na, Es trei to, Im pe ra triz e Ri a- 
chão. Sua be lís si ma pai sa gem na tu ral é com pos ta de ca ver nas, pis ci nas na tu rais pa re dões, ca cho ei ras e câ- 

ni ons. Além dis so, a área abri ga uma ri ca bi o di ver si da de de flo ra e fau na. De mo do que, é ha bi tat de al gu mas
es pé ci es con si de ra das em ex tin ção: Ta man duá-ban dei ra; Lo bo-gua rá e On ça-pin ta da.

A Cha pa da das Me sas é um ver da dei ro mis to de ser tão, bos ques, cer ra dos e que das d’águas, on de os vi si tan- 
tes po dem pra ti car ati vi da des ra di cais co mo tri lhas, raf ting, ti ro le sa e ra pel.

Um dos prin ci pais car tões-pos tais do par que é o San tuá rio da Pe dra Caí da, que reú ne três que das d’água,
ten do a prin ci pal 46 me tros. A pe di da por lá é uma ca mi nha da por den tro do câ ni on de 300 me tros, se gui da

de mer gu lho nos po ços de águas cris ta li nas que se for ma ram na re gião.
Pa ra se re fres car nas águas cris ta li nas do Po ço Azul não é ne ces sá rio con tra tar ser vi ço de guia. Bas ta pa gar
uma ta xa de en tra da de R$ 40. O po ço é for ma do por uma das 400 nas cen tes da re gião. A pou co me tros, é

pos sí vel avis tar a Ca cho ei ra de San ta Bár ba ra, de 76 me tros de que da.
Pró xi mo do Po ço, tam bém é pos sí vel che gar ao En can to Azul, ou tra nas cen te que for ma mais um be lís si- 

mo po ço de águas cris ta li nas. Bas ta se guir uma tri lha de 6km. De pois de se re fres car, apro vei te pa ra al mo çar
em um dos res tau ran tes do en tor no. Al guns dos pra tos tí pi cos são tu cu na ré ou tam ba qui fri tos.

O Mor ro da Pe dra Fu ra da é um mi ran te na tu ral da Cha pa da das Me sas, e com cer te za, é uma das atra ções
que vo cê não po de dei xar de con fe rir em Ca ro li na, no Ma ra nhão, pa ra se des lum brar com o pôr do sol.
Pas sa che gar até a Pe dra Fu ra da, é pre ci so pa gar uma ta xa de en tra da de R$ 10. A su bi da até a pe dra é tran- 

qui la, sem gran des di fi cul da des. Ao che gar no to po, apro vei te o ce ná rio pa ra fa zer os me lho res re gis tros da
vi a gem.

O Mor ro do Cha péu é o pon to mais al to da Cha pa da A tri lha do Mor ro do Cha péu é uma das mais pro cu ra- 
das pe los tu ris tas. Em bo ra se ja pos sí vel re a li zá-la por con ta pró pria, é re co men da do o acom pa nha men to de

um guia, já que as es tra das de aces so não são si na li za das.
O aces so pa ra a tri lha é fei to pe la BR-230.

Teleférico do Santuário-da Pedra Caída  é uma atração turística muito procurada na região

Afinal, qual data é
realmente o Dia do Amigo?

De acor do com a Or ga ni za ção das Na ções Uni das, a ONU, a da ta ofi ci- 
al se ria 30 de ju lho, po rém há quem co me mo ra no dia 18 ou 20 de ju lho,
co mo nos sos vi zi nhos ar gen ti nos. Pa ra o fa ce bo ok, o dia é 4 de fe ve rei ro
pa ra a co me mo ra ção. Já di zia a can ção de Mil ton Nas ci men to, “ami go é
coi sa pra se guar dar do la do es quer do do pei to”. Na re a li da de, to do dia

de ve mos ce le brar as bo as ami za des.
Por que a ami za de é um dos vín cu los mais sig ni fi ca ti vos que fa ze mos, se ja

aque la que vêm des de a in fân cia ou as que aca ba ram de co me çar. São
elas que nos au xi li am co mo in di ví duo e a de sen vol ver ha bi li da des de vi- 

ver em so ci e da de co mo ter em pa tia e sa ber di vi dir. A au sên cia de la ços de
ami za de po de se con fi gu rar co mo fa tor de ris co pa ra pro ble mas emo ci o- 

nais e com por ta men tais.
Com a cri se cau sa da pe la co vid-19, fo mos obri ga dos a nos iso lar mos e

mo di fi car as nos sas re la ções com es sas pes so as que ama mos. Mes mo as- 
sim, va mos exer ci tar a ami za de, se ja num re en con tro de más ca ras ou pe- 

las re des so ci ais. Es tá va len do.

Vários dias do ano são considerados o Dia do Amigo, e não há nada de errado nisso!
Afinal de contas, nada como uma boa desculpa para encontrar as pessoas que
amamos e comemorar.

GROUP OF MIXED RACE PEOPLE LOOKING AT THE CAMERA OUTDOORS IN THE CITY

A arquiteta Rayssa Martins convidada da Live Potiguar neste sábado

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho
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Empresária Guga Fernandes: há uma empresa antes e outra depois do Comércio Brasil (Foto: Acervo Sebrae)

Empresa maranhense se torna
referência no uso de soluções para

pequenos negócios

Cres ci men to pla ne ja do

A em pre sá ria ma ra nhen se Gu ga Fer nan des ga nhou des ta que nu ma pu bli ca ção do Se brae por co man dar
uma em pre sa re fe rên cia na ci o nal no uso de so lu ções de mer ca do ofe re ci das pa ra pe que nos ne gó ci os. Tra ta-
se da Gu ga Fer nan des Beauty que há dois anos tem uma his tó ria de con quis tas com o Se brae. Es pe ci a li za da

em cos me to lo gia e su ple men tos na tu rais, ela foi con vi da da pe la di re to ra de Ad mi nis tra ção e Fi nan ças do Se-
brae no Ma ra nhão, Ra chel Jor dão, a in gres sar no Co mér cio Bra sil, con ven ci da de que o ne gó cio “ti nha a ca- 

ra” do pro gra ma. Se gun do ela, exis te uma em pre sa “an tes e de pois des sa apro xi ma ção”.
De um sim ples pon to de ven das, com a aju da do Se brae, a em pre sa evo luiu de um pa ra seis em pre ga dos, es- 
tru tu rou um pla no de de sen vol vi men to em pre sa ri al, o e-com mer ce e o si te, for ta le cen do a pre sen ça di gi tal.
Par ti ci pou de ro da das de ne gó ci os e even tos de mer ca do; apri mo rou seus pro du tos e ró tu los, iden ti da de vi- 
su al, pa pe la ria e re for çou as mí di as di gi tais e a lo gís ti ca; re or ga ni zou o mo de lo de ne gó ci os, fez ali an ças com
em pre sas (re des de far má cia de ma ni pu la ção) que agre ga ram me lho ri as à lo gís ti ca de pro du ção; en con trou

no vos for ne ce do res e pas sou a en xer gar um mer ca do po ten ci al pa ra atu ar den tro e fo ra do Bra sil.

 
Se gun do a em pre sá ria, con tri buí ram mui to nes se pro ces so, as con sul to ri as de mer ca do e mar ke ting, so- 

lu ções co mo o Se bra e tec, o in gres so no pro gra ma Se brae Mu lher de Ne gó ci os, a par ti ci pa ção no pro gra ma
de Agen tes Lo cais de Ino va ção (ALI) e no pro je to Di gi tal In flu en cers do Se brae Ma ra nhão.

Com o cres ci men to pla ne ja do, ela ain da en con tra tem po pa ra ins pi rar ou tras em pre en de do ras, com o pro- 
je to Em pre en de do ras da Be le za, uma re de co la bo ra ti va que pro mo ve a co o pe ra ção e o em pre en de do ris mo

fe mi ni no. E o pró xi mo pas so é uma lo ja fí si ca, sem dei xar de la do o mun do vir tu al.
“O Co mér cio Bra sil foi a por ta de aces so a um con jun to de trans for ma ções no nos so ne gó cio, cu jos re fle xos
apa re cem ago ra. Ti ve a opor tu ni da de de vi ven ci ar uma imer são no ne gó cio e per ce ber um mer ca do gi gan te
a de man dar pro du tos co mo os que ofe re ce mos e, as sim, re di re ci o nar as es tra té gi as do ne gó cio. Os ga nhos
não são ape nas econô mi cos (au men to de fa tu ra men to e con quis ta de no vos mer ca dos), mas apa re cem na

pró pria con cep ção do ne gó cio e no jei to de em pre en der”, diz ela pres tan do um re co nhe ci men to ao aos que
a aju da ram a ocu par es se no vo es pa ço. “É um tra ba lho de mui tas mãos, que aju dou a cres cer em 100% a nos- 

sa em pre sa”, con clui.

"Nesta fase da pandemia, as empresas precisam ter estratégias de reposicionamento e as soluções de acesso e de
inteligência de mercado são fundamentais. No Maranhão, o Sebrae tem atuado forte nesse campo, como um facilitador na
transferência de conhecimento e alertando para a necessidade de as empresas estarem preparadas para aproveitar
oportunidades e ampliar a presença no mercado",   depõe Mauro Borralho, dretor técnico do Sebrae Maranhão.

A turma esteve do Sítio do Físico no começo da tarde do dia último dia 19 e em
seguida foram celebrar o pôr do sol na Península da Ponta D’areia

Estudantes de Direito
celebram “meia

formatura” com sessão de
fotos

Mes mo nes tes tem pos di fí ceis e cheio de li mi ta ções, a tur ma do 5° pe- 
río do de Di rei to No tur no da Fa cul da de Es tá cio São Luís te ve a ideia iné di- 

ta aqui em São Luís de co me mo rar no for ma to “no vo nor mal” a con clu- 
são de 50% do cur so e brin dou com fo tos by Leo Li ma Fo to gra fia.

“O “Meio Ad vo ga do” é um mo men to im por tan te pa ra to dos os aca dê mi- 
cos e se tor nou nu ma co me mo ra ção tra di ci o nal no mun do de for ma tu- 
ras”, pon tu ou o ce ri mo ni a lis ta Mar cel lo Clau dio da “Mar cel lo Clau dio

Even tos & Ce ri mo ni ais”, um dos “meio for man dos” em Di rei to.
Além de Mar cel lo Clau dio, in te gram tam bém a tur ma: Taynan Car los,
Layna Go mes, Johard son Pe nha, Pa o la Fon te ne le, Ita lo Al mei da, Lui za
Di niz, Mar ce lo Pi nhei ro, An dreia Cou ti nho, Alysson Sil va, Kel ma Vi a na,

Lui sa Fer nan des e Maryane Fa ça nha. A co lu na pa ra be ni za to dos por es sa
eta pa con cluí da com su ces so.

Entre os kits especiais que fazem sucesso com os clientes está o Mix & Drinks (foto).
Mas também as Caixas de Presentes para Celebrações de Aniversários, Noivados e
outros Eventos Especiais ganham destaques e podem ser presenteados com direito
a embalagens especiais para as bebidas e refeições escolhidas 

São Luís, sábado e domingo, 25 e 26 de julho

INFORMAÇÃO E 
CREDIBILIDADE



6Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com

São Luís, sabado e domingo 25 e 26 de julho de 2020

 
 

ESPELHO, ESPELHO MEU 
Fazer a pessoa se olhar no espelho e gostar do que está vendo é algo que 

apaixona e motiva ainda mais, a Dra. Dayviane Portela, que após passar uma 
longa temporada nos Estados Unidos, para especialização em Harmonização 
Facial e participar de congressos internacionais em estética, está transforman-
do a vida e elevando a autoestima do público maranhense.

Em recente entrevista ao Programa Nobre, a Dra. Dayviane Portela, contou 
“desde a infância, sempre adorou espelhos e na adolescência começou a ob-
servar as mudanças no seu corpo, nas amigas e notou, que existem tipos di-
ferentes. Nessa fase, comecei a introduzir os primeiros cuidados com minha 
estética pessoal”. Sua primeira graduação foi em Fisioterapia e se especializou 
em Dermatofuncional (área da Fisioterapia que atua na Estética). Em 2019, já 
graduada em Biomedicina e com várias especializações, Dra. Dayviane passou 
06 meses nos Estados Unidos e realizou cursos no concorrido Center for Ad-
vanced Medical Learning and Simulation – MIAMI, entre eles, a técnica ame-
ricana do nariz tri-facetado. 

Dra.  Dayviane Portela é referência estadual em harmonização facial, rea-
liza diversos procedimentos em sua Clínica no Edifício Appiani - Holandeses 
e se sente cada vez mais apaixonada, pela sua profissão. Parabenizamos essa 
maranhense, que é exemplo de dedicação e profissionalismo. Mais detalhes 
no Instagram: @dradayvianeportela

CINQUENTOU! ELDA DAMASCENO VIVE GRANDE FASE DE VIDA 

SAÚDE BUCAL 
DURANTE PANDEMIA 

O Jovem, carismático e atuante Cirurgião Dentista, Octávio 
Soeiro de apenas 29 anos, vem abordando temas de grande 
relevância nesse período de pandemia. Soeiro, que nasceu e 
cresceu no São Cristóvão, vem ganhando a simpatia de todos, 
da querida Ilha do Amor, com o seu trabalho diferenciado.

Octávio possui graduação em Odontologia pela Universi-
dade CEUMA e está se especializando em Ortodontia, além 
de outros cursos, simpósios e participações em congressos 
respaldados internacionalmente. Sucesso.

Com a retomada das atividades em 
diversos setores e a sociedade voltando 
à rotina e buscando tratamentos adia-
dos, devido a Pandemia, o Dr. Gustavo 
Valadão e sua equipe médica multi-
disciplinar, composta por médicos, 
nutricionistas, psicólogos, nutrólogos 
e outros profissionais qualificados, 
já estão realizando consultas e pro-
cedimentos cirúrgicos, entre elas, as 
cirurgias bariátricas e metabólicas.

Em entrevista recente, Dr. Gustavo 
nos contou, sobre os riscos da obe-
sidade, a necessidade do tratamento 
e garantiu, que todos os novos pro-
tocolos de segurança e sanitização, 
foram intensificados. Desde a recep-
ção e nos consultórios, tudo é higie-
nizado e as consultas são feitas com 
hora marcada e não há aglomeração. 

“Os pacientes podem e devem bus-
car o atendimento com total confian-

ça. Quanto mais o cedo o acompa-
nhamento, mais eficaz é o resultado”, 
finalizou Dr. Gustavo Valadão, um jo-
vem e renomado médico, que ocupa 
posição de destaque na medicina ma-
ranhense. As consultas estão sendo 
feitas todas as tardes, de segunda a 
sexta-feira, no prédio do HRO – Anexo 
do Hospital São Domingos e podem 
ser agendadas, através do telefone: 
3216-8520. 

DRA. DAYVIANE PORTELA 
ATENDE HOMENS E MULHERES 

E VIROU REFERÊNCIA EM 
HARMONIZAÇÃO FACIAL.

COM VÁRIAS ESPECIALIZAÇÕES 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 

A BIOMÉDICA E 
FISIOTERAPEUTA É 

APAIXONADA PELO QUE FAZ.

Formada em turismo pela Univer-
sidade Federal do Maranhão (UFMA) e 
pós graduada em Gestão Mercadológi-
ca em turismo pela Universidade CEU-
MA, a renomada cerimonialista, Elda 
Damasceno, comemorou seu aniversá-
rio de forma bem intimista, ao lado do 
marido, Luiz Junior e dos filhos, Maria 
Luiza e Luiz Antonio.

Há 18 anos é sócia proprietária da 
Oficina de Eventos, dividindo a dedica-
ção aos eventos com sua sócia Luciana 
Ennes. Com muito profissionalismo, 
tornou-se uma referência no mercado 
de cerimonial em São Luís, com atu-
ação também, em outras cidades ma-
ranhenses e até fora do estado.

A aniversariante comentou, que está 
de energia renovada e distribui o tempo, 
entre o trabalho e cuidados da família. 
Elda e Luciana, serão as responsáveis 
por toda a coordenação do Prêmio No-
bre 2020, que recomeça a ser organiza-
do, após a necessária quarentena, mas 

que virá com o mesmo brilho e desta-
que, que fazem do evento, a mais im-
portante cerimônia de homenagens do 
Maranhão. Nosso parabéns e votos de 
muita saúde e felicidade plena.

ELDA DAMASCENO COM O MARIDO, 
LUIZ JUNIOR E OS FILHOS, MARIA 

LUIZA E LUIZ ANTONIO.

  A ANIVERSARIANTE, TODA FELIZ, NO AM-
BIENTE PREPARADO PARA COMEMORAR 
TÃO IMPORTANTE DATA.

DR. OCTÁVIO SOEIRO TEM DADO ORIENTAÇÕES 
SOBRE SAÚDE BUCAL, DURANTE PANDEMIA.

QUALIDADE DE VIDA COM O FIM DA OBESIDADE

 DR. GUSTAVO VALADÃO, RETOMA SUAS ATIVIDADES E CI-
RURGIAS COM TODAS AS PRECAUÇÕES E MEDIDAS DE ETI-
QUETA RESPIRATÓRIA.

COM MADALENA NOBRE, DR. GUSTAVO VALA-
DÃO FALOU SOBRE OS RISCOS DA OBESIDADE.


