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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes    O mofo da covid BASTIDORES
DOM 18/07/2020

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

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

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

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

Em tempo de “passar a boiada” nas terras amazônicas, de queimadas avançando 

sobre o Pantanal seco e o do coronavírus ter mandado mais de 91 mil brasileiros para 

debaixo do chão, o presidente Jair Bolsonaro ainda zomba da pandemia.

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

Fiocruz aponta para 
possível 2ª onda da 

covid-19 no Maranhão
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alerta para os estados do Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão.  Nesses três, um pico de 
casos foi registrado na primeira quinzena de maio. Em junho, houve quedas seguidas, mas, no fim de julho, segundo às 

estimativas, a curva tornou a subir — ainda que em um patamar bem abaixo de dois meses atrás. PÁGINA 3

   Nova gasolina 
será vendida
 na segunda
O combustível vai dei-

xar o carro mais econômi-
co e será mais caro. Gaso-
lina comum vendida no 

país tem nova regulamen-
tação que vai melhorar 

qualidade do combustível
 PÁGINA  10

PRESO EM CASA
Justiça do 
Maranhão 

concede 
395 prisões 

domiciliares

Shoppings voltam 
ao  horário  normal
de  funcionamento

PÁGINA 10

Desde o início da pandemia da 
covid-19, a Justiça do Maranhão 

concedeu 395 prisões domiciliares 
para detentos com maior risco de 
contaminação. Houve, ainda, 362 

liberações decorrentes de progressões 
de regime e livramento condicional. 

PÁGINA 12

8.119 maranhenses resgatados 
de trabalho escravo no país

Campeonato 
Maranhense de  

Futebol recomeça
hoje (1) 

Aulas na UFMA
 retornam em

 setembro
PÁGINA 10

Em razão da covid-19, uma resolução de março do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) recomendou que os juízes avaliem caso a caso

Depois  de 137 dias

A temporada do 
futebol maranhense 

recomeça neste sábado.  
Foram 137 dias de 

intervalo provocado 
pela covid-19  

PÁGINA 15

Novidade

Questões  
 raciais na 
grade do 

Canal Curta!

Documentário sobre 
sonhos e liberdade, que 
foi exibido na tevê, trata 

do recorrente modelo 
de escravização dos 

negros brasileiros e faz 
uma reflexão sobre esse 

processo. PÁGINA 16

Diretor Francisco Colombo

"Novo Normal" 
Dicas para evitar 

gafes e embaraços
PÁGINA 2

Bairros recebem obras de asfalto e 
urbanização  na zona rural da Capital

PÁGINA  11

Prefeito edivaldo vistoria as frentes de trabalho na Vila Maranhão, Alto Paraíso, Re-
sidencial 2000 e Vila Maracujá que, juntas, recebem cerca de 26 km de pavimentação

20 tendências
 para inovação  

pós-coronavírus
PÁGINA 8

PÁGINA  9
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JULIANY OLI VEI RA

Por que pre ci sa mos de con ta to?

Tão per to e tão dis tan te: co mo li dar com a fal ta do con -
ta to?

Con fi ra!

1. En con tro sem abra ço

2. Man ter dis tân cia co mo si nal de res pei to

3. Reu niões fa mi li a res

4. Uso da más ca ra

"Novo Normal"

Dicas para evitar
gafes e embaraços

V
i su a li ze a ce na: de pois de qua tro me ses de en- 
con tros vir tu ais e ne nhum abra ço, ao vol tar ao
am bi en te pre sen ci al de tra ba lho, ba te aque la
mis tu ra de sen ti men tos. Sau da de, an gús tia, re- 

ceio di an te das in cer te zas, en tre ou tras sen sa ções. Pa ra
to das elas, o abra ço qua se sem pre é o me lhor an tí do to,
em es pe ci al, pa ra o bra si lei ro, ter cei ro po vo mais so ciá- 
vel do mun do, se gun do pes qui sa pu bli ca da na re vis ta da
Na ti o nal Academy of Sci en ces, dos Es ta dos Uni dos, em
2018.

Mes mo ca lo ro so e aco lhe dor, o bra si lei ro pre ci sou
fre ar as de mons tra ções fí si cas de afe to des de o iní cio da
pan de mia do no vo co ro na ví rus, em cum pri men to às
nor mas re co men da das pe la Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de (OMS), que apon ta o dis tan ci a men to so ci al co mo
a ar ma mais po de ro sa, en quan to não há uma va ci na,
pa ra com ba ter o mal in vi sí vel.

A so ci a bi li da de cons ti tui o ser hu ma no do iní cio ao
fim de sua vi da. Re la ci o nar-se com ou tras pes so as é uma
ne ces si da de cons tan te pa ra o bem-es tar psí qui co e
tam bém fí si co. Por sua vez, o con ta to fí si co faz par te do
me ca nis mo usa do pe los se res hu ma nos pa ra es ta be le- 
cer re la ções e se co mu ni car. “Quan do nas ce mos, o pri- 
mei ro sen ti do que se de sen vol ve nos hu ma nos é o ta to.
E apren de mos so bre o mun do atra vés do ta to”, ex pli ca a
psi có lo ga Ce li a ne Cha gas.

Abra ços, bei jos e ca rí ci as não são ape nas agra dá veis,
são tam bém ne ces sá ri os. Ape sar de fun da men tal, nes te
mo men to, o to que pre ci sa ser evi ta do pa ra con tro lar a
pro pa ga ção do co ro na ví rus. Mas ain da as sim, o cor po
hu ma no tem a ne ces si da de do con ta to. “Fi si o lo gi ca- 
men te, o con ta to é um dos res pon sá veis por es ti mu lar a
pro du ção de hormô ni os, co mo a oci to ci na, neu ro trans- 
mis sor que é um dos res pon sá veis pe las sen sa ções de fe- 
li ci da de e ale gria. Por es sa ra zão, abra ça mos, bei ja mos e
to ca mos o ou tro”, de ta lha a psi có lo ga.

Em es pe ci al, nes se mo men to de iso la men to so ci al e
pri va ção de mui tas das ati vi da des que dão pra zer às
pes so as, a de man da pe los hormô ni os de ale gria e fe li ci- 
da de é mai or do que o usu al. “Es sa au sên cia é ain da
mais vi sí vel no ca so de pes so as que mo ram so zi nhas. Se
an tes, pa ra so ci a li zar com ou tras pes so as era pre ci so
ape nas sair de ca sa, ago ra re clu sa es sa ne ces si da de só
au men ta. Ape sar dis so, a tec no lo gia po de ser uma ali a da
pa ra man ter con ta to com os ami gos e di mi nuir os im- 

pac tos da au sên cia”, re ve la a es pe ci a lis ta.

O com por ta men to dos se res hu ma nos pre ci sou ser
mo di fi ca do e, com ele, as re gras de eti que ta tam bém.
Ago ra, ao en con trar um ami go ou co nhe ci do, o cum pri- 
men to pre ci sa ser de lon ge. O edu ca do aper to de mão
foi subs ti tuí do por cum pri men tos com pés e co to ve los,
o que, em al guns ca sos, se não for com bi na do, po de ge- 
rar uma si tu a ção cons tran ge do ra.

As sim co mo, aos pou cos, os cum pri men tos e sau da- 
ções vão sen do adap ta dos, o com por ta men to ao sair de
ca sa, quan do ne ces sá rio, pre ci sa ser ajus ta do. Se guir al- 
gu mas re gri nhas de eti que tas se tor nou ain da mais ne- 
ces sá rio. Afi nal, o mo men to exi ge uma sé rie de adap ta- 
ções. Pa ra evi tar co me ter ga fes ao en con trar pa ren tes,
ami gos, co le gas de tra ba lho, en tre ou tras pes so as do seu
con ví vio, O Im par ci al con sul tou a es pe ci a lis ta em eti- 
que ta, Ra fa e la Al bu quer que, que lis tou al gu mas di cas
de ou ro.

Na rua, quan do en con tra mos al gum ami go ou fa mi li- 
ar, nos sa pri mei ra re a ção é abra çar a pes soa. Es sa é uma
ação na tu ral, mas, com a pan de mia, abra ços só se for no
am bi en te vir tu al. Além de ser um cum pri men to, o abra- 
ço tam bém é uma for ma de de mons trar sen ti men to, se- 
ja ele de sau da de, amor ou sim ples men te, ca ri nho. No
en tan to, não se pre o cu pe em pa re cer mal edu ca do ou
achar que não ex pres sou seus re ais sen ti men tos por não
abra çar al guém. “Acho que es sa é uma das par tes mais
di fí ceis pa ra o bra si lei ro. So mos um dos úni cos po vos
que usam os bei ji nhos com al guém que aca ba mos de
co nhe cer. Em ou tras cul tu ras, es se se ria um cum pri- 
men to ex clu si vo pa ra com quem te mos mui ta in ti mi da- 
de. Bei ji nhos de lon ge e o cum pri men to de co to ve lo, pa- 
re cem que são os ar ti fí ci os que po de mos usar pa ra man- 
ter um con ta to con tro la do”, apos ta Ra fa e la  Al bu quer- 
que.

Pa ra al gu mas pes so as, a qua ren te na pa re ce já ter pas- 
sa do e, com is so, não se pre o cu pam mais em es tar pró xi- 
mas de ou tras pes so as, o que é um er ro. A OMS re co- 
men da a dis tân cia de pe lo ao me nos 1,5 en tre as pes so- 
as, in de pen den te de quem es te ja tos sin do ou es pir ran- 

do. Mas o que fa zer quan do o ou tro es que ce da dis tân cia
e in sis te em abra çar as ou tras pes so as? A di ca da es pe ci- 
a lis ta é man ter a dis tân cia, ten tar le var pa ra o la do do
hu mor e da le ve za. “Vo cê po de fa lar: nos sa, que ria tan to
es tar mais per to de vo cê tam bém, mas in fe liz men te te- 
mos que man ter o no vo pro to co lo, né?”. Es sa po de ser
uma saí da pa ra não ser de se le gan te e man ter a sua se gu- 
ran ça”, ori en ta.

Ape sar de ain da não ser re co men da do, al gu mas pes- 
so as já vol ta ram a vi si tar seus fa mi li a res em ca sa, afi nal,
fi car qua tro me ses sem en con trar quem se ama não é fá- 
cil. Ain da as sim, al guns cui da dos pre ci sam ser to ma dos
por quem vi si ta e, prin ci pal men te, pe lo an fi trião. Por is- 
so, se for re ce ber al guém em ca sa, que se ja uma reu nião
de pou cas pes so as. Lem bre-se de hi gi e ni zar bem ma ça- 
ne tas, tor nei ras, co pos e ba nhei ros. Ao en trar, os vi si tan- 
tes pre ci sam dei xar os cal ça dos do la do de fo ra e hi gi e ni- 
zar as mãos. Na ho ra do cum pri men to, não dê a mão,
nem bei ji nho, man te nha dis tân cia além do que vo cê
gos ta ria com co nhe ci dos e dei xe sem pre ja ne las aber tas
pa ra o ar cir cu lar. “Dei xar no hall de en tra da um ces to ou
uma sa pa tei ra com uma pla qui nha ‘dei xe aqui o seu sa- 
pa to’, dei xar ál co ol em gel es tra te gi ca men te em lu ga res
de fá cil aces so e sem pre usá-los são di cas úteis. Quan do
o an fi trião dá o exem plo, as vi si tas cos tu mam re pro du- 
zir. Se o do no da ca sa não abre mão do sa pa to, mas não
de se ja que as vi si tas en trem em sua ca sa com sa pa tos da
rua, uma al ter na ti va é dis po ni bi li zar pro pés (es pé ci es
de lu vas de TNT pa ra cal ça dos) ou chi ne los hi gi e ni za- 
dos, com nu me ra ções di fe ren tes, na en tra da da ca sa pa- 
ra os con vi da dos tro ca rem”, su ge re.

Ao en con trar ou tras pes so as, vo cê tam bém se per- 
gun ta se de ve ou não re ti rar a más ca ra, não é mes mo?
Pa ra ti rar es sa dú vi da, Ra fa e la Al bu quer que tem um
con se lho. “De no vo, va mos pa ra o exem plo dos do nos da
ca sa – ou do ne gó cio. São eles que dão o tom. Se es ti ve- 
rem usan do más ca ra en quan to re ce bem a vi si ta, não re- 
ti re a sua. Se não ti ve rem, va le per gun tar se vo cê po de
re ti rar a sua. Não es que ça de guar dá-la na bol sa e evi te
que ha ja con ta to com os mó veis da ca sa, co mo, por
exem plo, apoiá-la na me sa. Não te nha me do de pa re cer
ru de, ca so não per mi ta que os con vi da dos não re ti rem
as más ca ras, es sa se rá a sua me lhor de mons tra ção de
cui da do pa ra com aque les que vi vem com vo cê e os vi si- 
tan tes”, ex pli ca.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto

https://banca.oimparcial.com.br/
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Projeção do Infogripe busca compensar o atraso na atualização dos dados

Bra sil em um ‘platô’

Co mo o In fo gri pe fun ci o na
• Pe los da dos di gi ta dos até 25 de
abril, 951 pes so as co me ça ram a ter
SRAG na que la se ma na.
• Na par ci al de 9 de maio (se ma na
19), já eram 1.535 pa ci en tes com
SRAG na se ma na 17.
• Em 23 de maio (se ma na 21), es se
nú me ro su biu pa ra 2.125.
• E nos da dos do dia 25 de ju lho (se -
ma na 30), o to tal de do en tes era de
2.968.

LU CI A NA GO MES

Ta xa de óbi tos no Ma ra nhão
Vol ta às au las no Ma ra nhão

PROGNÓSTICO

Fiocruz alerta para 
2ª onda no Maranhão

A
Fun da ção Oswal do Cruz (Fi- 
o cruz) aler ta pa ra uma pos sí- 
vel se gun da on da de Co vid-
19 nos es ta dos do Rio de Ja- 

nei ro, Ce a rá e Ma ra nhão.
O prog nós ti co cons ta de um bo le- 

tim di vul ga do nes ta quin ta-fei ra (30)
pe lo In fo gri pe, o sis te ma que mo ni to- 
ra a ocor rên cia da sín dro me res pi ra- 
tó ria agu da gra ve (SRAG) no país.

Nes ses três es ta dos, um pi co de ca- 
sos foi re gis tra do na pri mei ra quin ze- 
na de maio. Em ju nho, hou ve que das
se gui das, mas, no fim de ju lho, se gun- 
do as es ti ma ti vas, a cur va tor nou a su- 
bir — ain da que em um pa ta mar bem
abai xo do de dois me ses atrás.

Nes ta quar ta-fei ra (29), o se cre tá rio
es ta du al de Saú de do RJ, Alex Bous- 
quet, anun ci ou a in ten ção de fe char,
até o dia 12, to dos os hos pi tais de
cam pa nha sob ges tão do es ta do. O ar- 
gu men to de Bous quet é “uma que da
con fiá vel” nos ca sos.  Uma de ci são da
Jus ti ça im pe de a des mo bi li za ção, mas
o es ta do anun ci ou um re cur so. “Nos- 
sa ar gu men ta ção se rá téc ni ca. Nós ti- 
ve mos um pi co nas du as pri mei ras se- 
ma nas de maio e, de lá pa ra cá, nós te- 
mos uma cur va des cen den te que já se
mos trou con fiá vel”, ar gu men tou
Bous quet.

Já a pro je ção pa ra to do o Bra sil, se- 
gun do o pes qui sa dor e co or de na dor
do In fo gri pe, Mar ce lo Go mes, “in di ca
que não es ta mos nu ma si tu a ção tran- 
qui la”.

“Es ta mos com uma es ti ma ti va de
que o nú me ro de no vos ca sos se ma- 
nais po de es tar aci ma do pri mei ro pi- 
co, re gis tra do em maio”, afir mou Go- 
mes. A cur va do Bra sil é di fe ren te da
do RJ. Em vez de um pi co e uma sub- 
se quen te que da — com si nal de re to- 
ma da no cres ci men to —, há uma os- 
ci la ção num platô, com ten dên cia de
au men to.

Nem to da SRAG é Co vid-19, ape sar
dos sin to mas em co mum. Mas, nes ta
pan de mia, ex pli cou Go mes, a sín dro- 
me “es tá ex tre ma men te li ga da” ao no- 
vo co ro na ví rus.

A Fi o cruz ta bu la os re gis tros de
SRAG em to do o país e faz pro je ções
com ba se no com por ta men to da cur- 
va — com pen san do a de sa tu a li za ção
dos da dos.

Pa ra a Fi o cruz, é

im por tan te sa ber

quan do o pa ci en te

co me çou a sen tir os

sin to mas.

“Mas exis te um atra so mui to gran- 
de na en tra da das in for ma ções”, afir- 
mou o pes qui sa dor.

Es sa de mo ra, ex pli ca Go mes, di fi- 
cul ta aná li ses mais pre ci sas. “Por is so
que tem di ver gên cia. Se a gen te olha
só pa ra os da dos in se ri dos on tem, a
nos sa ca pa ci da de de fa zer aná li se de
si tu a ção atu al se rá ex tre ma men te li- 
mi ta da. O da do só vai es tar mais pró- 
xi mo do que de fa to acon te ceu da qui
a vá ri as se ma nas de pois”, de ta lhou.

Go mes ci tou o exem plo da se ma na
epi de mi o ló gi ca 17, equi va len te ao dia
25 de abril.

Ou se ja, o nú me ro de pa ci en tes
com SRAG se gun do o bo le tim da que la
se ma na era um ter ço do re al — ob ser- 
va do três me ses de pois. Mas, na pró- 
pria se ma na 17, o In fo Gri pe já es ti ma- 
va 2.302 ca sos. “Es se mes mo mo de lo
es ta tís ti co ho je es tá apon tan do que
po de sim, es ta mos em uma fa se de re- 
to ma da do cres ci men to. Mes mo com
mar gem de er ro, ou es ta mos em es ta- 
bi li za ção ou re to ma da”, afir mou Go- 
mes. “Ti ve mos no RJ uma re du ção da
or dem de 60%, uma que da sus ten ta- 
da, mas os da dos mais re cen tes su ge-
rem es sa re to ma da. Co me çan do a for-
ma um ‘U’, um in dí cio de se gun da on-
da”, ex pli cou.

VOLTA

Decisão para retorno de eventos na próxima semana

GOVERNADOR DO MARANHÃO FLÁVIO DINO DURANTE COLETIVA DE IMPRENSA

Na ma nhã des ta sex ta-fei ra (31),
du ran te co le ti va de im pren sa, o Go- 
ver na dor Flá vio Di no anun ci ou que
exis te a pos si bi li da de do re tor no de
pe que nos even tos no Ma ra nhão.

De acor do com o Go ver na dor, na
pró xi ma se ma na de ve ser li be ra da a
de ci são em re la ção aos pe que nos
even tos, co mo por exem plo apre sen- 
ta ções mu si cais em ba res e res tau ran- 
tes. A pos si bi li da de es tá sen do es tu- 
da da e os es ta be le ci men tos de ve ram
con ti nu ar cum prin do com as nor mas
sa ni tá ri as.

“Nes te mo men to o pro to co lo es tá
em exa me na Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES), e vol ta rá pa ra a Ca sa Ci- 
vil. O pro to co lo foi apre sen ta do pe la
Se cre ta ria de In dus tria e Co mér cio.”
dis se o Go ver na dor.

Ain da du ran te a co le ti va, Di no res- 
sal tou que não é con tra o em pre en de- 
do ris mo, que ações es tão sen do re a li- 
za das pa ra ga ran tir es se re tor no com
se gu ran ça pa ra to dos.

Na ma nhã des ta sex ta-fei ra (31),
du ran te a re a li za ção de uma 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 a que da
na ta xa óbi tos de cor ren tes pe lo no vo
co ro na ví rus no es ta do.

De acor do com o grá fi co apre sen ta- 
do na trans mis são da co le ti va, o Ma- 
ra nhão es tá en tre os 11 es ta dos que
apre sen ta ram uma que da sig ni fi ca ti- 
va na ta xa de óbi tos, o per cen tu al da
que da é de 33% só nes sa se ma na.

O es ta do tem apre sen ta do óti mos
re sul ta dos em re la ção ao en fren ta- 
men to da pan de mia da Co vid-19.

Nes ta quin ta-fei ra (30), foi di vul ga do
por uma pes qui sa fei ta pe la FGV e da
PUC-Rio, on de mos tra o Ma ra nhão
co mo o es ta do com a me nor ta xa de
con tá gio do ví rus, ten do uma por cen- 
ta gem de 0,84%.

Na tar de da úl ti ma ter ça-fei ra (28),
o Se cre tá rio da Edu ca ção do Ma ra- 
nhão, Fe li pe Ca ma rão, in for mou que
as au las pre sen ci ais da re de es ta du al
fo ram adi a das. A no va da ta de re tor no
pre sen ci al pa ra o 3º ano do en si no
mé dio e tam bém pa ra os de mais ní- 
veis de en si no da re de pú bli ca es ta du- 
al ain da não foi con fir ma da e de ve ser
de ci di da pos te ri or men te.

Se gun do o se cre tá rio, se rão man ti- 
das as au las não pre sen ci ais, pos si bi- 
li tan do mais tem po pa ra que as co-
mu ni da des es co la res de ba tam.

SEM INSUMOS

Ministério tem 9,8 milhões
de testes parados

Qua se seis me ses após de cre tar o es ta do emer gên cia
pe la co vid-19 no País, o Mi nis té rio da Saú de ain da guar- 
da em seus es to ques 9,85 mi lhões de tes tes, se gun do do- 
cu men tos in ter nos da pas ta aos quais o Es ta dão te ve
aces so. O nú me ro é qua se o do bro dos cer ca de 5 mi- 
lhões de uni da des en tre gues até ago ra pe lo go ver no fe- 
de ral aos Es ta dos e mu ni cí pi os. O exa me en ca lha do é do
ti po PT-PCR, con si de ra do “pa drão-ou ro” pa ra di ag nós- 
ti co da do en ça.

O prin ci pal mo ti vo pa ra os tes tes fi ca rem pa ra dos nas
pra te lei ras do mi nis té rio é a fal ta de in su mos usa dos em
la bo ra tó rio pa ra pro ces sar amos tras de pa ci en tes. Is so
por que, se gun do in for mam se cre tá ri os de saú de, não
adi an ta só en vi ar o exa me, tam bém é pre ci so dis tri buir
re a gen tes es pe cí fi cos. O go ver no fe de ral com prou os lo- 
tes de exa mes sem ter a ga ran tia de que dis po ria de to- 
dos es ses in su mos, in dis pen sá veis pa ra usar os tes tes.
Es tes pro du tos não são en tre gues “com re gu la ri da de”
pe la pas ta, afir ma o Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os
de Saú de (Co nass). Ques ti o na do, o Mi nis té rio da Saú de
dis se que en fren tou di fi cul da des pa ra en con trar to dos
os in su mos no mer ca do in ter na ci o nal, mas que es tá es- 
ta bi li zan do a dis tri bui ção con for me re ce be im por ta- 
ções de for ne ce do res. A pas ta não ex pli cou se re ce beu
al gum aler ta dos téc ni cos, du ran te o pla ne ja men to, so- 
bre o ris co de os tes tes fi ca rem pa ra dos pe la fal ta de in- 
su mos. Tam bém não in for mou quan tos re a gen tes uti li- 
za dos na eta pa de ex tra ção das amos tras fo ram en tre- 
gues. A es cas sez pro vo ca uma es pé cie de efei to cas ca ta
nos Es ta dos, que fi cam com seus lo cais de ar ma ze na- 
men to lo ta dos com os tes tes re ce bi dos, e à es pe ra dos
de mais pro du tos. “No pri mei ro mo men to não tí nha mos
tes tes por que es ta vam es cas sos. A Fi o cruz co me çou a
pro du zir, além de la bo ra tó ri os pri va dos. Aí co me çou a
fal tar tu bo, ma te ri al de ex tra ção, de pois de mag ni fi ca- 
ção”, afir ma o pro fes sor da Fa cul da de de Saú de Pú bli ca
da Uni ver si da de de São Pau lo (USP), Gon za lo Ve ci na.
“Ago ra es tá fal tan do só com pe tên cia Fal ta só dis po si ção
do Es ta do pa ra dis tri buir, co le tar e pro ces sar”, acres cen- 
ta Ve ci na, ex-pre si den te da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria (An vi sa) e co lu nis ta do Es ta dão.

Da dos apre sen ta dos na sex ta-fei ra pe lo mi nis té rio
mos tram que o Bra sil fez 2,3 mi lhões de tes tes do ti po
RT-PCR pa ra a co vid-19, sen do 1,4 mi lhão na re de pú bli- 
ca e 943 mil, na re de pri va da. No mes mo pe río do, o País
fez ou tros 2,9 mi lhões de tes tes rá pi dos, que lo ca li zam
an ti cor pos pa ra a do en ça, mas não são in di ca dos pa ra
di ag nós ti co.

VIOLAÇÃO

Parque aquático será
autuado após live lotada

LIVE DA MARA PAVANELLY OCORREU NO VALPARAISO

Se cre tá rio de Saú de do Es ta do do Ma ra nhão, Car los
Lu la, di vul gou nas re des so ci ais na ma nhã des ta sex ta-
fei ra (31), que o par que aquá ti co Val pa raí so lo ca li za do
no mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar, se rá au tu a do pe la Vi gi- 
lân cia Sa ni tá ria, após des cum prir o de cre to es ta du al
que re gu la men ta os pro to co los sa ni tá ri os de com ba te
ao no vo co ro na ví rus.

A ma ni fes ta ção veio após um ví deo, que cir cu la nas
re des so ci ais, mos trar aglo me ra ções no es ta be le ci men- 
to, em de cor rên cia de uma li ve da can to ra Ma ra
Pavanelly. O even to atraiu mi lha res de fãs que se aglo- 
me ra ram pe lo es pa ço o que ca rac te ri zou vi o la ção de
uma sé rie de nor mas sa ni tá ri as.

O se cre tá rio la men tou o ocor ri do e re a fir mou que
shows ain da não são per mi ti dos. Con fi ra: “Im pos sí vel a
gen te avan çar se a clas se em pre sa ri al e a po pu la ção não
nos aju dar. O es ta be le ci men to se rá au tu a do pe la Vi gi- 
lân cia Es ta du al. Shows não es tão per mi ti dos”.

Em no ta, o es ta be le ci men to afir mou que o es pa ço
tem si do ce di do de for ma gra tui ta pa ra re a li za ção de li- 
ves. Se gun do o par que, no even to da úl ti ma quin ta-fei ra
(30), não ha via nin guém da di re to ria no lo cal, sen do as- 
sim, o aces so de pes so as te ria fi ca do sob con tro le dos
pro du to res da li ve. “No Val pa rai so fo ram fei tas mais de
20 li ves so li dá ri as, to das re a li za das por pro du to res e pe- 
los pró pri os ar tis tas, que fi ca vam res pon sá veis pe la lo- 
gís ti ca e pe los cui da dos sa ni tá ri os en vol ven do cap ta ção
das ima gens. Em to das as ve zes, em ra zão de ser even tos
so li dá ri os, ce día mos o es pa ço gra tui ta men te. O Val pa- 
rai so não alu gou es pa ço, não ga nhou di nhei ro al gum e
não te ve par ti ci pa ção em even tu ais lu cros”.

A can to ra Ma ra Pavanelly tam bém se pro nun ci ou
atra vés de um co men tá rio no ins ta gram di zen do que
não tem cul pa da lo ta ção no even to. Con fi ra: “Vo cês tem
que en ten der que eu não te nho cul pa, vão re cla mar com
o res pon sá vel, pois eu es ta va no pal co fa zen do ape nas o
meu tra ba lho”.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto

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

AU BE COS TA
CEO Spar ta Cor po ra te So lu ti ons,  Em -
pre sa Sig na tá ria do Pac to Glo bal

Todos na escola aprendendo

Um dos mai o res de sa fi os de qual- 
quer Se cre tá rio de Edu ca ção, ho je, é
opor tu ni zar edu ca ção es co lar, co mo
um di rei to so ci al pa ra to das as nos sas
cri an ças, ado les cen tes e jo vens, so- 
bre tu do, com qua li da de. To dos têm
que, não só, es tar em uma es co la dig- 
na fi si ca men te, mas têm que apren- 
der e se de sen vol ver co mo ci da dãos
atu an tes, uma dig ni da de que nem
sem pre foi ga ran ti da a to dos, es pe ci- 
al men te no Ma ra nhão. Por es sa ra zão,
es ta mos sem pre aten tos aos in di ca- 
do res edu ca ci o nais de qua li da de, do
nos so Es ta do e da nos sa re de pú bli ca
de en si no.

Re cen te men te, o UNI CEF lan çou o
pro je to Tra je tó ri as de Su ces so Es co lar,
uma ini ci a ti va jun to ao Ins ti tu to Cla ro
e ou tros par cei ros pa ra o en fren ta- 
men to da cul tu ra de fra cas so es co lar
no Bra sil. Foi or ga ni za da uma pla ta- 
for ma* que dis po ni bi li za in di ca do res
de flu xo re ti ra dos do Cen so Es co lar,
com o in tui to de fa ci li tar um di ag nós- 
ti co am plo so bre a qua li da de ofer ta da
pe las re des pú bli cas no país, por re- 
gião, es ta do, mu ni cí pio e es co la, pa ra
sub si di ar es tra té gi as de en fren ta men- 
to dos pro ble mas edu ca ci o nais de ca- 
da re a li da de bra si lei ra.

Os da dos nos le vam a re fle tir so bre
a se guin te ques tão: o que sig ni fi ca o
“fra cas so ou su ces so es co lar”? Não é
mui to sim ples a res pos ta. Es tu di o sos
afir mam que há in di ca do res cul tu rais,
so ci ais e econô mi cos, in te gran do fa- 
to res ex tra es co la res que in ter fe rem
di re ta men te na apren di za gem dos
alu nos. Por exem plo, al go co mo es sa
pan de mia que es ta mos vi ven do, inu- 
si ta da, com cer te za tem im pac tos so- 
bre a apren di za gem. Por ou tro la do,

os es tu dos tam bém afir mam que há
fa to res in tra es co la res que in ter fe rem
na apren di za gem dos es tu dan tes, re- 
la ci o na dos à po lí ti ca de en si no, es tra- 
té gi as es co la res, de fi ni ção cur ri cu lar,
ges tão da sa la de au la e ou tros. Es ses
fa to res se re fle tem nas ações que nós,
ges to res e edu ca do res, po de mos fa zer
pa ra mi ni mi zar o que cha ma mos de
“fra cas so es co lar”.

O ca so mais gra ve de fra cas so es co- 
lar é quan do o es tu dan te de sis te dos
es tu dos, da es co la e da edu ca ção for- 
mal. Is so é o que cha ma mos de “aban- 
do no es co lar”. Acon te ce por vá ri os
mo ti vos, sen do os prin ci pais li ga dos a
fa to res in tra es co la res e fac tí veis de in- 
ter ven ções pe da gó gi cas, que po dem
mu dar o ru mo do es tu dan te em di re- 
ção à de sis tên cia. Um dos pres su pos- 
tos da Es co la Dig na é ser uma es co la
das opor tu ni da des, dos so nhos, das
pos si bi li da des e não do aban do no.
Es pe ci al men te nos da dos di vul ga dos
pe lo UNI CEF, po de mos vis lum brar
que no Ma ra nhão es ta mos tra ba lhan- 
do pa ra di mi nuir o aban do no es co lar.

No le van ta men to, ob ser va-se que,
nas sé ri es ini ci ais do En si no Fun da- 
men tal, 1,69% dos es tu dan tes aban- 
do nam a es co la. Na Re gião Nor des te e
no Ma ra nhão, es pe ci fi ca men te na re- 
de Mu ni ci pal, on de te mos a ma trí cu la
mas si va de alu nos, o quan ti ta ti vo cai
pa ra 1,61%, sen do uma das pri mei ras
ve zes que o Ma ra nhão ele va a mé dia
da Re gião Nor des te, des ta can do-se
com um nú me ro me nor de alu nos
que aban do nam a es co la, nes sa eta pa
da edu ca ção bá si ca.

O mes mo acon te ce com as sé ri es fi- 
nais do En si no Fun da men tal. A Re- 
gião Nor des te tem a mé dia de 4,71%
de aban do no es co lar e o Ma ra nhão,
na re de Es ta du al, 3,24% e, na re de
mu ni ci pal, 4,65%. Es ses da dos in di- 
cam a ten dên cia que as po lí ti cas de
en fren ta men to ao fra cas so es co lar,

com a Es co la Dig na, têm da do re sul ta-
dos mui to po si ti vos no que se re fe re à
mi ni mi za ção do aban do no da es co la.

No En si no Mé dio, tam bém, os da- 
dos são in te res san tes e ani ma do res.
Na Re gião Nor des te, a ta xa é de 7,77%
de aban do no es co lar, quan do, no Ma- 
ra nhão, a ta xa cai pa ra 7,27% na re de
es ta du al, on de se en con tra a mas si va
ma trí cu la da re de pú bli ca do en si no
no Es ta do. Es ta mos avan çan do, na re- 
de es ta du al de en si no, pa ra er ra di ca- 
ção do aban do no es co lar, pois es sa é a
nos sa me ta. 

Com a im plan ta ção, nos úl ti mos
anos, da Edu ca ção In te gral, dos IE- 
MAs, de um cur rí cu lo vi vo e di nâ mi co,
a voz dos grê mi os es tu dan tis se faz
sen tir e os es tu dan tes es tão se en con-
tran do nos seus ter ri tó ri os, cons truin- 
do tra je tó ri as de su ces so, pois es tão
em uma es co la que faz par te do seu
“so nho de vi da”. Quan to me nor o
aban do no es co lar, mai or o su ces so
dos nos sos es tu dan tes, na edu ca ção e
na vi da. Na da dis so te ria acon te ci do
se não fos se a de ter mi na ção do Go-
ver na dor Flá vio Di no em ele ger a edu- 
ca ção co mo uma de su as pri o ri da des.
Is so sig ni fi ca que in ves tir em nos sas
cri an ças e ju ven tu de po de, sim, mu- 
dar a re a li da de edu ca ci o nal e econô- 
mi ca do nos so Ma ra nhão.

Fi na li zo com uma fra se da Che fe do
es cri tó rio do UNI CEF, no Ma ra nhão,
Ofé lia Sil va, ao des ta car a me lho ria no
de sem pe nho das po lí ti cas e re sul ta-
dos edu ca ci o nais de nos so Es ta do.
“Is so é fun da men tal pa ra aqui lo que
so nha mos to dos jun tos, que ca da cri-
an ça tem o di rei to de es tar na es co la,
de per ma ne cer na es co la e que a es co-
la te nha qua li da de pa ra ofe re cer um
fu tu ro e um pro je to de de sen vol vi- 
men to pa ra ca da cri an ça, pa ra ca da
fa mí lia e pa ra o es ta do in tei ro. Pa ra-
béns a to dos os ma ra nhen ses que fa- 
zem par te des sa ini ci a ti va.” 

20 anos do Pacto Global, o que mudou?

Em 2020, es ta mos co me mo ra mos os 20
anos de exis tên cia do Pac to Glo bal da ONU,
mo vi men to que con vi da em pre sas e or ga ni- 
za ções a ali nha rem su as es tra té gi as e ope ra- 
ções aos 10 prin cí pi os uni ver sais nas áre as
de Di rei tos Hu ma nos, Tra ba lho, Meio Am bi- 
en te e An ti cor rup ção e, ain da,  de sen vol ve- 
rem ações que con tri bu am pa ra o en fren ta- 
men to dos de sa fi os da so ci e da de mo der na.
Já, e há mui to tem po, não exis te re la ção co- 
mer ci al ro bus ta e sau dá vel, que pos sa tra zer
efe ti vi da de aos ne gó ci os, sem que se agre- 
gue a qual quer pro du to ou ser vi ços, os va lo- 
res pre cei tu a dos pe lo pac to.

Com a fun ção de fo men tar es se ani mus
no seio dos em pre en di men tos, o Pac to Glo- 
bal não só ali cer ça as re la ções co mer ci ais
den tro dos pa râ me tros ci vi li za tó ri os, co mo,
tam bém, de sen vol ve me ca nis mos de pro te- 
ção ao ser hu ma no e ao meio am bi en te, no
sen ti do de man tê-los à fren te dos pro du tos,
ser vi ços e do lu cro.
A so ci e da de con tem po râ nea não po de e
nem de ve ser for ne ce do ra de bens e ri que zas

a qual quer cus to.
O tra ba lho es cra vo, a ex plo ra ção do tra- 

ba lho in fan til, a igual da de de opor tu ni da des
e de gê ne ro, o res pei to pe las di fe ren ças e pe- 
los di rei tos tra ba lhis tas, po lí ti cas rí gi das in- 
ter nas e ex ter nas que com ba tam a cor rup- 
ção, for mam um po de ro so me ca nis mo que
dá aos sig na tá ri os do Pac to Glo bal con di- 
ções de for ne ce rem in ter na men te cres ci- 
men to com dig ni da de e, ex ter na men te, pro- 
te ção e qua li da de nos seus ne gó ci os.

Des ta for ma, gran des em pre sas são
mem bros sig na tá ri os do Pac to Glo bal da
ONU, apoi an do, exer ci tan do e di fun din do
os  10 Prin cí pi os, de ri va dos da De cla ra ção
Uni ver sal de Di rei tos Hu ma nos, da De cla ra- 
ção da Or ga ni za ção In ter na ci o nal do Tra ba- 
lho so bre Prin cí pi os e Di rei tos Fun da men- 
tais no Tra ba lho, da De cla ra ção do Rio so bre
Meio Am bi en te e De sen vol vi men to e da
Con ven ção das Na ções Uni das Con tra a Cor- 
rup ção.
Em ou tras pa la vras, as or ga ni za ções que
pas sam a fa zer par te do Pac to Glo bal, com- 
pro me tem-se a se guir es ses prin cí pi os no
dia a dia de su as ope ra ções.
Além do com pro me ti men to com os 10 prin- 
cí pi os, em pre en di men tos se au men tam seu
es pec tro de ações e com pro me tem man ter

os 17 ODS (Ob je ti vos de De sen vol vi men to
Sus ten tá vel), de ri va dos dos 10 prin cí pi os. Os
prin cí pi os da Agen da 2030 e dos ODS que
são: Uni ver sa li da de (são re le van tes pa ra to- 
das as pes so as), In te gra ção (equi li bra as di- 
men sões am bi en tal, so ci al e econô mi ca, li da
com con tra di ções e ma xi mi za si ner gi as), e
Não Dei xar Nin guém pa ra Trás (os ODS be- 
ne fi ci am to das as pes so as em to dos os lu ga- 
res).

Não se tra ta ape nas e so men te de agre gar
va lor ao pro du to, a coi sa vai além. Re ve la
uma con vic ção dos qua dros de li de ran ça
em pre sa ri al de que to dos se res hu ma nos são
pes so as mu ni das de ci da da nia, di rei tos, de- 
ve res, pro te ção e res pei to. E mais, que a sus-
ten ta bi li da de é ine go ciá vel no to can te à pro-
te ção e à aten ção ao meio am bi en te, até por- 
que, em si mes ma, sig ni fi ca a so bre vi vên cia
hu ma na e em pre sa ri al.

Em pre sas de re fe rên cia mun di al par ti ci- 
pam des se gi gan tes co mo vi men to. É pre ci so
mais, o pla ne ta, com a no va re a li da de que a
dra má ti ca si tu a ção de pan de mia que atra- 
ves sa mos, ha ve rá de ser mais ri go ro so e me-
nos com pla cen te com se to res que tei ma rem
an dar na con tra mão do de sen vol vi men to
com res pon sa bi li da de e qua li da de hu ma na
e am bi en tal.

BRU NO AN TO NIO BAR ROS SAN TOS
De fen sor Pú bli co

A PE NÍN SU LA E A
APO RO FO BIA

O bair ro da Pe nín su la da Pon ta d’Areia, pri vi le gi a do com a vis- 
ta de um dos mais be los po res do sol da ci da de de São Luís/MA,
tem vi ra do no tí cia por su ces si vas aglo me ra ções de pes so as, sem
más ca ra, na praia, em ple na pan de mia do no vo co ro na ví rus (Co- 
vid-19), des res pei tan do de cre to es ta du al e con tra re co men da- 
ções da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de.

Nes se bair ro, do me tro qua dra do mais ca ro da ci da de, al guns
ter mos pas sa ram a cir cu lar so ci al men te, so bre tu do na eli te e na
clas se mé dia; ter mos tais co mo: Bai xo Pe nín su la e Pos to A, que fa- 
zem re fe rên cia a lo cais “gla mou ro sos” de ou tras ci da des, a exem- 
plo do Bai xo Le blon e dos di ver sos pos tos nas prai as de Co pa ca- 
ba na, Ipa ne ma e Le blon, am bos na ca pi tal Rio de Ja nei ro.

E foi no mês de ju lho que as arei as do Pos to A da Pe nín su la pas- 
sa ram a ser abun dan te men te fre quen ta das por mui ta “gen te di fe- 
ren ci a da”, pa ra lem brar a for ma pre con cei tu o sa e pe jo ra ti va no
fa mo so ca so, em 2011, de mo ra do res eli tis tas e “hi gi e ni za do res”
do lu xu o so bair ro de Hi gi e nó po lis, em São Pau lo, que não que ri- 
am a im plan ta ção de uma es ta ção de me trô no bair ro, pois não
su por ta ri am “gen te di fe ren ci a da” no bair ro eli ti za do.

Es sa mo vi men ta ção ir ri tou al guns fre quen ta do res da eli te lu- 
do vi cen se; e tam bém cir cu lou, nas mí di as so ci ais, a pos ta gem de
uma pes soa res pon sá vel por um dos es ta be le ci men tos co mer ci- 
ais do lo cal. No tex to di vul ga do, a pes soa de fen de uma “se pa ra ção
na tu ral” do pú bli co fre quen ta dor e en fa ti za que os gar çons são
ori en ta dos a não aten der cli en tes que não cor res pon dam a de ter- 
mi na dos “pa drões so ci ais”. Lem brei-me da li te ra tu ra, do li vro
“Ad mi rá vel Mun do No vo”, de Al dous Huxley: sis te ma de cas tas,
pre de ter mi na ção so ci al no nas ci men to, “or dem”, con tro le, ser vi- 
dão e re fle xos con di ci o na dos.

A re a ção à fa la da que la pes soa foi ime di a ta nas mí di as so ci ais,
des de o re pú dio fir me até uma pro fu são de me mes, su ge rin do a
“ocu pa ção” do bair ro da Pe nín su la, por mo ra do res de bair ros po- 
bres e de clas se mé dia bai xa. Con vo ca ções fo ram mar ca das nes se
sen ti do, o que lem bra o pro tes to “Chur ras co da gen te di fe ren ci a- 
da”, no já ci ta do ca so de Hi gi e nó po lis.

Ade la Cor ti na, fi ló so fa es pa nho la, cri ou o ter mo apo ro fo bia, na
dé ca da de 1990, pa ra se re fe rir à re jei ção e aver são a po bres. No
seu jo go de pa la vras pa ra ilus trar a apo ro fo bia, ela faz uso das ex- 
pres sões hos pi ta li da de (pa ra o tu ris ta ri co) x hos ti li da de (pa ra o
re fu gi a do e imi gran te po bres), e egoís mo x al truís mo.

É nes sa pers pec ti va dis cri mi na tó ria de hi gi e ni za ção so ci al que
se in se re uma hos pi ta li da de pa ra os nos sos do “pa drão so ci al” da
Pe nín su la e, por ou tro la do, uma hos ti li da de pa ra os da “gen te di- 
fe ren ci a da”, que não é bem-vin da ao lo cal. Daí o uso fre quen te de
ter mos bi o lo gi zan tes da “se le ção na tu ral” do am bi en te, nu ma
ten ta ti va de le gi ti mar uma se gre ga ção so ci al, além de cri ar uma
vi são de apro pri a ção pri va da de um es pa ço pú bli co, es co lhen do-
se quem po de pi sar ou não nas arei as da Pe nín su la.  Es sa re pre- 
sen ta ção sim bó li ca de au to gla mou ri za ção do es pa ço – a exem plo
do uso de ter mos “Bai xo” e “Pos to”, pa ra agre gar va lor e ser vir co- 
mo ele men to de dis tin ção so ci al – e o seu res pec ti vo viés ex clu- 
den te pro vo cam um des con for to em quem não se en cai xa na que- 
les “pa drões”. Cor ti na diz que o mun do é inun da do pe la ló gi ca
dos  in ter câm bi os, das tro cas e das uti li da des, sen do uma so ci e da- 
de que se mo ve no ato de dar e re ce ber. Co mo o po bre é per ce bi do
en quan to al guém que não tem o que dar, a apo ro fo bia se ins ta la,
de no tan do o po bre co mo inú til, in de se já vel, pro ble má ti co e pe ri- 
go so.  E, di fe ren te men te des se viés, dá pa ra ser en gra ça do sem ser
apo ro fó bi co. Em São Luís, te mos um bri lhan te gru po de hu mor,
cha ma do “Pão com Ovo”, que nos faz rir com pi a das crí ti cas, mui- 
tas ve zes sa ti ri zan do a eli te lu do vi cen se, mas tam bém ti ran do on- 
da, de ma nei ra le ve, com bair ros dis tan tes do cen tro ur ba no. E is- 
so não é apo ro fo bia.

Nes se sen ti do, as pes so as têm que ar car com as con sequên ci as
de seus atos, sen do res pon sa bi li za das, por exem plo, atra vés de
me di das le gais, de boi co tes so ci ais de não fre quen tar de ter mi na- 
dos es ta be le ci men tos ou qual quer ação nes se sen ti do. En tre tan- 
to, sin cro ni ca men te, pen so que es sa res pon sa bi li za ção de va ter
um tem po pa ra a pes soa re fle tir, so bre tu do se ela as su mir pu bli- 
ca men te seus atos, com um sin ce ro ar re pen di men to, des cul pan- 
do-se e pas san do a agir di fe ren te men te. Nin guém es tá imu ne a
co me ter er ros, so mos su jei tos pa ra do xais; por is so, te nho mui tas
re ser vas em re la ção à cul tu ra do can ce la men to num viés de pe na
so ci al per pé tua, por acre di tar na mu dan ça de mui tos se res hu ma- 
nos.  As sim, Ade la Cor ti na re fle te que, da mes ma for ma em que
nos so cé re bro “apo ro fó bi co” apren de a ter fo bi as, tam bém tem a
plas ti ci da de su fi ci en te pa ra po der apren der a de sen vol ver a hos- 
pi ta li da de. E que sai ba mos cons truir, en tão, uma so ci e da de com
me nos apo ro fo bia e hos ti li da de, me nos egoís mo e com mais al- 
truís mo e so li da ri e da de.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de São
Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do vi -
cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras

POR ALEX BRI TO* E JER SI TON T. P.
MA TOS** 
*Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor
Ad jun to do De par ta men to de Eco no mia
e do Pro gra ma de Pós-gra du a ção em
De sen vol vi men to So ci o e conô mi co da
UF MA. (alex_ bri to@yahoo.com)  **Gra -
du an do do Cur so de Eco no mia da UF -
MA. (jer si ton mat tos@hot mail.com) 

SEMANA DA CULTURA NORDESTINA

“O ser ta ne jo é an tes de

tu do um for te”.

Sal va guar dan do to das

as in ter pre ta ções que

pos sam ter a cé le bre

fra se cu nha da por

Eu cli des da Cu nha

na que le con tex to, to mo-

a de em prés ti mo pa ra

ho me na ge ar o po vo

nor des ti no nes ta

se ma na em que se

co me mo ra a sua

cul tu ra. 

Da Bahia ao Ma ra nhão, um pe da ço
do mun do que guar da be le zas na tu- 
rais e a gran de za pe cu li ar de um po vo,
mis to dos ne gros, bran cos e ín di os.

Nor des te, ber ço da na ção ver de e
ama re la, do no das mais be las ma ni- 
fes ta ções cul tu rais, que eclo de na veia
de seu po vo em for ma de fol clo re, cu- 
li ná ria, dan ças, mis ti cis mo, cren ças e
len das. Cau sos re ga dos de uma re li gi- 
o si da de sem igual, tu do con for me a
ideia do so bre na tu ral, ba se a dos em
acon te ci men tos re ais, ou per me an do
ape nas o ima gi ná rio po pu lar.

Re li gião que de ban da da Es ca da ria
do Bon fim até che gar na Ca pe la de
São Pe dro. Que es tá na ba se da fé ser- 
ta ne ja, que le van ta as mãos ao céu no
so cor ro do Pa dre Cí ce ro, ou “Pa dim
Pa di Ci ço”, no lin gua jar do ca bra da
pes te ar re ta do. Nor des te do Frei Da- 
mião, do Pa dre Ibi a pi na, dos San tos
Már ti res de Cu nhaú e Uru a çu, no Rio
Gran de do Nor te. Com tan ta fé e pro- 
te ção, não há que se te mer a mor te.

Abram es pa ço que o ter rei ro vai fer- 
ver. É nor des te de to dos os san tos, é
can dom blé, mi na e te recô. Ori xás, vo- 
duns ou ca bo clos, en ti da des mís ti cas
a pos suir pais e fi lhos de san tos, po de
se ache gar pra ver. Aqui é Nor des te,
on de to dos se ajei tam, sem ne nhu ma
tre ta e sem ne nhum caô.

São Mar çal faz a ale gria dos ma tra- 
quei ros. É fé, é amor, é re li gião. Fes ta
que to ma con ta da ave ni da, atra ves sa
“sol a pi no”, tal qual a Fes ta do Di vi no,
em ri tu al que só acon te ce em São Luís
do Ma ra nhão.

É tem po de ce le brar to da es sa ri- 
que za. É noi te de sa rau. Dan çar tam- 
bor de cri ou la, ma ra ca tu, ma cu le lê,
axé, co co e xa xa do. Le van tar a po ei ra
no sam ba de ro da, baião, xo te, for ró,
se con tor cen do no fre vo até dar nó.
Ver o mo men to ga nhar vi da no re pen- 
te da vi o la, so no ri zar nos ver sos do
cor del e de lei tar o mar te lo aga lo pa do.

Tu do re ga do a far ta e boa cu li ná ria
nor des ti na. Sa bo re ar o va ta pá, aca ra- 
jé, o bo de no lei te de co co, o ar roz de
car nei ro ou o ar roz de cu xá. Car ne de
sol, ma ca xei ra, su ru ru, cus cuz, quei jo
co a lho e mun gu zá. Nos sa ale gria é ver
a me sa trans bor dan do da qui lo que a
ter ra ou o mar, tão be ne vo len tes, tem
pa ra nos dar.

Que tal um do ci nho pa ra di ges tão?
Aqui tem pra to do gos to e tu do é da- 
na do de “bão”. Bo lo de ro lo, de po te e
de ma ca xei ra. Tem ne go bom, co ca da
e car to la, até do ce de pe qui. Rit mo,
be bi da, co mi das, sons e sa bo res, coi- 

sas que só se ve em  por aqui.
As be le zas na tu rais são atra ção à

par te. Das ser ras da ca a tin ga às fa lé si- 
as a bei ra-mar, de um la do bei ja a
Amazô nia, do ou tro a Ma ta Atlân ti ca,
em um bi o ma em tran si ção, cheio de
vi da, que dá gos to só de olhar. Um li- 
to ral per fei to, num mo sai co de co res
que cria um ce ná rio tão be lo e sin ge lo
que dá pe na de to car.

Na li te ra tu ra, nem há o que se fa lar.
Fo lhe tim, ro man ce, cor del, re a lis mo e
to dos os is mos que im preg na ram de
tin ta um bom pu nha do de pa pel. O
Nor des te é ex po en te, dos tem pos áu- 
re os do Bra sil, re co nhe ci dos além-
mar.

João Ca bral de Me lo Ne to, Jor ge
Ama do, To bi as Bar re to, Au gus to dos
An jos, Nel son Ro dri gues, Ra chel de
Quei roz, Aluí sio e Ar tur de Aze ve do,
Gra ci li a no Ra mos e Fer rei ra Gul lar.
Não se po de es que cer de Gre gó rio de
Ma tos, Ní sia Flo res ta, Da Sil va e Cos-
ta, Cas tro Al ves e Ma nu el Ban dei ra.
São tan tos, mas é im pe ra ti vo ci tar o
mes tre Jo sé de Alen car.

Aqui é nor des te, na da se per de, tu-
do se trans for ma. O ar te sa na to é úni- 
co, em bo ra fei to de mil pe da ços e
mar ca dos por mi lha res de tra ços. De
pon ta a pon ta, é fon te de ren da, sinô- 
ni mo de vi da; com mil e uma fa ce tas,
ale gra quem é agra ci a do, e co lo ca na
me sa do nor des ti no a co mi da.

Fi bras, pa lhas, ma dei ra, bar ro,
areia, li xo, cou ro. Co mo num to que de
mi das, on de o ar te são co lo ca a mão se
trans for ma em ou ro. São mi lha res de
pro du tos, mar ca dos por su as be le zas
pe cu li a res. Que não im por te em qual
am bi en te es te ja, faz res pi rar ou tros
ares.

Ala go as, Bahia, Ma ra nhão, Pa raí ba,
Per nam bu co, Pi auí, Rio Gran de do
Nor te, Ser gi pe e Ce a rá. Es se é o meu
Nor des te, de tan ta coi sa boa, de tan ta
ri que za, que não ca be em pou cas li- 
nhas que aqui ou sei em ra bis car.

A Desigualdade de Renda ainda é invisível 

Ao lon go dos úl ti mos

quin ze anos, cri ou-se

um re la ti vo con sen so, a

par tir de pes qui sas

ci en tí fi cas e es tu dos

téc ni cos (ca pi ta ne a dos

prin ci pal men te pe lo

IPEA-Ins ti tu to de

Pes qui sa Econô mi ca

Apli ca da), de que o

Bra sil, a par tir dos

am plos pro gra mas

so ci ais, ha via

con se gui do re du zir a

de si gual da de de ren da

no país.

 
Os es tu dos e pes qui sas, em sua

gran de mai o ria, fun da men ta ram-se,
e ain da é as sim, no prin ci- 
pal survey de in for ma ções so ci o e- 
conô mi cas e de mo grá fi cas exis ten te,
a PNAD (Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí lio) e sua ver são
mais no va, a PNADC (Pes qui sa Na ci o- 
nal por Amos tra de Do mi cí lio Con tí- 

nua).
Mas se rá que es sas pes qui sas são

ade qua das pa ra cap tar, cor re ta men te,
a dis pa ri da de de ren da exis ten te en tre
o to po e a ba se dos es tra tos de ren da
da so ci e da de, já que os da dos são pro- 
du zi dos a par tir de in for ma ções de- 
cla ra tó ri as do mi ci li a res?

Bom, a par tir de 2015, um gru po de
pes qui sa do res da UNB – Uni ver si da- 
de de Bra sí lia, co me çou a in ves ti gar a
de si gual da de de ren da no país. Des sa
vez es co lhe ram co mo fon te de da dos,
em vez da PNAD, o ban co de in for ma- 
ções da Re cei ta Fe de ral. O re sul ta do
en con tra do di ver ge das con clu sões
das pes qui sas ba se a das na PNAD: no
lu gar de que da, hou ve, pe lo me nos
até 2012, re la ti va es ta bi li da de da de si- 
gual da de de ren da no país.

A sen sí vel di fe ren ça dos re sul ta dos
não são tri vi ais e tem im pli ca ções po- 
lí ti cas e téc ni cas não des pre zí veis. Pri- 
mei ro, traz à to na que os go ver nos da
so ci al de mo cra cia ou tra ba lhis ta, com
um dos mai o res vo lu mes de gas to so- 
ci al, em mais de uma dé ca da, não ob- 
ti ve ram êxi to em re du zir a de si gual- 
da de de ren da que as so la o te ci do so- 
ci al bra si lei ro; no mais, con se gui ram
ape nas con tê-la, evi tan do a sua es ca- 
la da.

Em se gun do lu gar, ex pu se ram a
enor me li mi ta ção da PNAD em cap- 
tar, ade qua da men te, a gri tan te con- 
cen tra ção de ren da no to po da pi râ- 
mi de so ci al, uma vez que as de cla ra- 
ções do mi ci li a res su bes ti mam o que
de fa to ocor re no to po.

Uma ma nei ra, me ra men te ilus tra- 
ti va, de ver is so, mais de per to, é atra- 
vés da com pa ra ção en tre os dois ex- 
tre mos da ri que za na ci o nal, São Pau lo
(SP) e Ma ra nhão (MA), a par tir dos
apor tes de in ves ti men tos re a li za dos
na Bol sa de Va lo res (B3). Co mo era de
se es pe rar, SP fi gu ra co mo o pri mei ro
do ran king em va lo res apli ca dos, mas
o MA, ape sar de ocu par as úl ti mas po- 
si ções no ran king de po bre za e de si- 
gual da de, es tá bem po si ci o na do
no ran king de va lor apor ta do da B3,

sen do o 19º em nú me ro de con tas ca- 
das tra das e o 20º em po si ção (va lor
apli ca do).

Os va lo res apor ta dos pe los in ves ti- 
do res ma ra nhen ses re pre sen tam cer- 
ca de no ve ve zes o va lor apor ta do por
in ves ti do res de Ro rai ma e Ama pá,
cer ca de qua se du as ve zes o va lor
apor ta do pe los do Pi auí; e é mais de
du as ve zes o que apor tam os in ves ti-
do res de Rondô nia, além de ser mai or
do que os va lo res in ves ti dos pe los ci- 
da dãos de Ala go as e Ser gi pe.

Mas não pa ra por aí. Em nú me ros
ab so lu tos, o va lor apor ta do por SP re-
pre sen ta 167 ve zes o mon tan te apor-
ta do pe lo MA (o que tam bém não é
gran de no vi da de, em se tra tan do de
ex tre mos). Mas na com pa ra ção re la ti-
va, ou se ja, con si de ran do o va lor mé- 
dio do apor te por in ves ti dor, ob ser va-
se que o apor te mé dio do in ves ti dor
ma ra nhen se é ape nas qua tro ve zes
me nor que o apor te mé dio do in ves ti- 
dor pau lis ta, ou se ja a dis tan cia ab so-
lu ta de 167 ve zes que se pa ra SP e MA
no vo lu me do in ves ti men to apor ta do
é com ple ta men te re la ti vi za da quan do
tra ta mos do apor te mé dio por in ves ti-
dor, que é de ape nas 4 ve zes mais pa ra
SP.

O ilus tra ti vo exem plo da es pan to sa
con cen tra ção de ren da, que apro xi- 
ma, São Pau lo e Ma ra nhão, quan do
ob ser va mos o apor te mé dio por in- 
ves ti dor, de nun cia a enor me de si- 
gual da de de ren da, im pos sí vel de
cap ta ção pe la PNADC, ao mes mo
tem po em que re ve la que es ta mos di- 
an te de uma abis sal dis tân cia no aces- 
so a opor tu ni da des e di rei tos fun da- 
men tais bá si cos, prin ci pal men te aqui
no Ma ra nhão.

Tal vez o de sa fio ain da mais di fí cil
de ser ven ci do não se ja for mu lar so lu-
ções pa ra os pro ble mas es tru tu rais vi- 
sí veis que as so lam a nos sa so ci e da de
co ti di a na men te, mas com pre en der,
ade qua da men te, a di men são dos as- 
pec tos da de si gual da de de ren da que
ain da per ma ne cem in de tec tá veis às
pes qui sas con ven ci o nais.

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

APON TA MEN TOS
SO BRE A PRAIA
GRAN DE   LXX VII

Vol to à Praia Gran de pa ra mais um pas seio no tem po,
con du zi do pe la mi nha me mó ria, que guar da as pas sa- 
gens de tan tos anos en fren ta dos nes se en tão tra di ci o nal
bair ro co mer ci al. Di ria que tal con jun to ur ba no, on de os
exer cí ci os da ati vi da de pro du to ra se da vam a ca da mi- 
nu to, per ma ne ce nas mi nhas lem bran ças e até ho je o
guar do com pe re ne sau da de.

Na con ver sa que ti ve mos aqui, há du as se ma nas, fa lei
um pou co so bre a Fei ra do Co mér cio ou Ca sa das Tu- 
lhas, de mons tran do que ao lon go dos anos, des de quan- 
do cons truí da, so freu di ver sas e con si de rá veis re for mas.
Ago ra mes mo, ao ten tar re vi si tá-la, me foi im pos sí vel.
Nin guém con se gue en trar nas de pen dên ci as des se fa- 
mo so qua dri lá te ro edi fi ca do pe la Com pa nhia Con fi an- 
ça Ma ra nhen se, pois se acha ele pas san do no va men te
por mais uma in ter ven ção.

As sim,em fren te, no sen ti do ver ti cal,li gan do a Djal ma
Du tra à Ram pa Cam pos Me lo, cor re uma ou tra rua, ho je
co nhe ci da pe lo no me de Be co dos Ca trai ei ros. Exa ta- 
men te, es pa lha dos nes sa ar té ria, foi que as au to ri da des
mu ni ci pais re sol ve ram aco mo dar os ocu pan tes dos bal- 
cões e bo xes da ve lha Fei ra. Fi quei pa ra do a ima gi nar o
quan to se ria im pos sí vel ao ma ri nhei ro, che ga do da tra- 
ves sia do Gol fão Ma ra nhen se, al can çar as por tas da ca sa
do se nhor Jo sé Di niz, pa ra ad qui rir um ro lo de ca bo, vis- 
to o da em bar ca ção, em uso de al gum tem po,já ha ver se
tor na do ina de qua do pa ra o en fren ta men to das on das
vi o len tas no re tor no pa ra sua ori gem.

Pa rei pa ra ob ser var me lhor e na da con se gui ver além
das bar ra cas mon ta das, umas qua se so bre as ou tras. E
foi en tão que, olhan do pa ra os la dos, me xen do a ca be ça
pa ra ci ma e pa ra bai xo, con se gui man ter-me me nos in- 
qui e to, po rém pas san do em mi nha men te o fil me que
re tra ta va aque le lu gar há mais de cin quen ta anos. Cons- 
tan te men te tran si ta va por ali, em di re ção à Re ce be do ria
da Ca pi tal, que fi ca va nas pro xi mi da des, ou me di ri gia à
Ram pa Cam pos Me lo com a fi na li da de de ve ri fi car se al- 
gu ma em bar ca ção já ti nha pro gra ma ção de par ti da pa ra
es te ou aque le mu ni cí pio.

Na ob ser va ção a que me de ti ve, pas sou-me a sen sa- 
ção de que es ta va ven do, na es qui na do Be co dos Ca trai- 
ei ros com a Rua Djal ma Du tra, o pré dio em que fun ci o- 
nou a fir ma Mo rei ra So bri nho& Cia. Lt da. Era das mais
im por tan tes so ci e da des co mer ci ais de São Luís, no ra- 
mo de sua ati vi da de.  Na tu ral men te, es sa im por tân cia
de cor ria da ri que za pes so al dos seus só ci os e, por via de
con sequên cia, da em pre sa em si, sem pre re co nhe ci da
co mo sé ria na exe cu ção dos seus ne gó ci os.  En tre tan to,
es tou se gu ro dis so, se guia o pa drão ado ta do pe la mai o- 
ria das fir mas si mi la res: es ti vas e miu de zas.  Co lo can do
à pro va mi nha per cep ção de tra ba lha dor, de vo di zer que
es sa Ca sa sem pre me pa re ceu fe cha da, em bo ra man ti- 
ves se as por tas aber tas.

Du ran te os vin te e tal anos que vi vi na Praia Gran de,
acho que ape nas uma vez, por qual quer cir cuns tân cia,
es ti ve nas de pen dên ci as da fir ma Mo rei ra So bri nho &
Cia. Lt da. O fa to é que nun ca sen ti o me nor ace no pa ra
que fre quen tas se, mes mo es po rá di ca e co mer ci al men- 
te, o seu in te ri or, den tro dos li mi tes pos sí veis pa ra qual- 
quer cli en te. Nem sei di zer se era uma pos tu ra pre es ta- 
be le ci da dos só ci os ou se ape nas re fle tia o tem pe ra men- 
to de les. O cer to é que, às ve zes, in do fa zer al gu ma com- 
pra es pe cí fi ca na con cor rên cia, pa ra su prir even tu al fal- 
ta de uma mer ca do ri a no ar ma zém do meu pai, con sul- 
ta va pes so al men te to das as fir mas do ra mo, ex ce to Mo- 
rei ra So bri nho & Cia. Lt da.

Co mo nun ca con ver sei com o se nhor Antô nio Mo rei- 
ra, mais co nhe ci do pe lo ape li do de Antô nio Mu la to,
con si de ra do o che fe da so ci e da de, nem pos so trans mi tir
im pres sões a seu res pei to, tan to pes so ais, quan do ao
seu ti no de ho mem de ne gó ci os. Acre di to que te nha si- 
do, nes ta área, bas tan te ta len to so, pois era gran de a sua
fa ma de pos suir ex pres si vo pa trimô nio,tan to aqui
quan to em Por tu gal. O cer to é que eu sem pre o en con- 
tra va no bar da Hil da, aon de to dos os di as ia pa ra o ca fe- 
zi nho. Na me sa com ele, ra ra men te ou tras pes so as.

Sem dú vi da que a pre do mi nân cia na so ci e da de era da
fa mí lia Mo rei ra, re pre sen ta da pe los mais ve lhos.  Co- 
nhe ci bem al guns dos no vos, mas não tra ba lha vam na
em pre sa. Um de les, Cé sar, foi meu co le ga da au la, ao
tem po em que es tu dá va mos no co lé gio Ma ris ta. Mui to
edu ca do e apli ca do nos es tu dos, vol tou pa ra Por tu gal,
on de me pa re ce ha ver con cluí do os es tu dos. Era ele fi lho
do se nhor Mi guel Mo rei ra, um dos com po nen tes da so- 
ci e da de, que fa le ceu em Por tu gal. O cer to é que to dos os
Mo rei ra go za vam de uma im por tân cia mui to gran de,
pe lo me nos na mi nha sen si bi li da de de en tão.

Tam bém co nhe ci na fir ma, co mo eu gos ta va de cha- 
mar, os ir mãos Car de al. Eram dois, Car los e Edu ar do,
am bos por tu gue ses, fa le ce ram aqui em São Luís. Da va-
me mais de per to com o Car los, tal vez por que vi a jas se
mui to pa ra a Bai xa da, on de pos suía in te res ses econô mi- 
cos. Con ver sá va mos bas tan te acer ca de as sun tos li ga- 
dos à mi nha ter ra na tal e is so ter mi nou por nos apro xi- 
mar bas tan te. Quan to ao ir mão, Edu ar do, tam bém be- 
lís si ma pes soa, mas com o seu jei to de ser. Não es que ço
que, já ado en ta do e re si din do na Rua Isa ac Mar tins, ofe- 
re ceu-me um li vro de es cri tu ra ção mer can til, bem an ti- 
go, le tra ma nu al, cur si va, ob je to mui to do meu agra do.

Va mos fa zer mais uma pau sa e lo go re tor na rei pa ra os
ca pí tu los fi nais dos meus Apon ta men tos.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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Abas te ci men to

NORDESTE

Banco Mundial apoia
projeto para soja 

O
In ter na ti o nal Fi nan cing 
Cor po ra ti on (IFC), do Ban- 
co Mun di al, apoi a rá a sub si- 
diá ria da Cof co In ter na ti o- 

nal no Bra sil na ras tre a bi li da de da ca- 
deia de su pri men tos de so ja do Ma to- 
pi ba, uma das re giões em que a pro- 
du ção agrí co la bra si lei ra mais cres ce, 
de acor do com co mu ni ca do da em- 
pre sa chi ne sa di vul ga do nes ta sex ta-
fei ra (31).

O tra ba lho vai se con cen trar na tri- 
a gem das fa zen das pro du to ras de so ja 
na re gião com pos ta pe los Es ta dos do 
Ma ra nhão, Pi auí, To can tins e Bahia, 
no Cer ra do bra si lei ro, pa ra ga ran tir a 
con for mi da de com os prin ci pais cri- 
té ri os am bi en tais e so ci ais, ga ran tin- 
do que agri cul to res usem prá ti cas 
agrí co las mais sus ten tá veis.

Em bo ra a con ver são de ter ras pa ra 
o plan tio de so ja no Cer ra do es te ja di- 
mi nuin do des de 2001, a re gião de Ma- 
to pi ba re gis trou ta xas mais al tas as so- 
ci a das à cres cen te de man da glo bal 
por so ja, prin ci pal commodity de ex- 
por ta ção do Bra sil, se gun do co mu ni- 
ca do.

A tri a gem uti li za rá ima gens de sa- 
té li te e ou tras in for ma ções ge o grá fi- 
cas e da dos ofi ci ais.

“O ob je ti vo é ga ran tir que as fa zen- 
das for ne ce do ras es te jam li vres de 
tra ba lho for ça do, não es te jam lo ca li- 
za das em ter ras in dí ge nas, uni da des 
de con ser va ção ou áre as em bar ga das 
e es te jam em con for mi da de com a 
Mo ra tó ria da So ja Amazô ni ca”, dis se a 
no ta.

O pro je to tam bém es ta be le ce rá

TRABALHO SERÁ NOS ESTADOS DO MARANHÃO, PIAUÍ, TOCANTINS E DA BAHIA

REUTERS

per fis de con ver são de ter ras pa ra fa- 
zen das in di vi du ais e ava li a rá a con- 
for mi da de do for ne ce dor com o Ca- 
das tro Am bi en tal Ru ral (CAR), um re- 
gis tro ele trô ni co do go ver no que com- 
bi na da dos ge o es pa ci ais de pro pri e- 
da des ru rais com su as in for ma ções 
am bi en tais, in cluin do áre as pro te gi- 
das le gal men te.

A Cof co In ter na ti o nal e a IFC es pe- 
ram que o pro je to en glo be 85% dos 
for ne ce do res di re tos da em pre sa no 
Bra sil na re gião de Ma to pi ba até 2021, 
atin gin do 100% da re gião até 2023.

A Agro sa té li te, uma em pre sa bra si- 
lei ra es pe ci a li za da em ima gens de sa- 

té li te de sen so ri a men to re mo to e in- 
te li gên cia ge o grá fi ca, foi se le ci o na da 
co mo par cei ra téc ni ca do pro je to.

Es sa par ce ria se gue o anún cio re- 
cen te da Cof co de que es pe ra al can çar 
a ras tre a bi li da de to tal de to da a so ja 
com pra da di re ta men te dos agri cul to- 
res bra si lei ros até 2023, dis se o co mu- 
ni ca do.

“Com es te pro je to, po de re mos ras- 
tre ar ain da mais os for ne ce do res não 
pré-fi nan ci a dos quan to aos prin ci-
pais cri té ri os de sus ten ta bi li da de e 
iden ti fi car aque les com quem que re- 
mos nos en vol ver mais de per to”, dis- 
se Wei Peng, che fe de sus ten ta bi li da de 
da Cof co In ter na ti o nal, em no ta.

PROBLEMAS

Bolsonaro diz que precisa do Congresso

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO DISSE QUE PRECISA DO APOIO DO CONGRESSO NACIONAL PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DO BRASIL.

ALAN SANTOS /PR

O pre si den te Jair Bol so na ro dis se
ho je (30) que pre ci sa do apoio do
Con gres so Na ci o nal pa ra re sol ver os
pro ble mas do Bra sil.

“Já ou vi de par la men ta res e pre fei- 
tos al guns pro ble mas da re gião, es ses
pro ble mas quem vai re sol ver não é o
Jair Bol so na ro so zi nho, vai ser ele e o
Par la men to bra si lei ro”, dis se, du ran te
a en tre ga do Sis te ma de Abas te ci men- 
to de Água, na ci da de de Cam po Ale- 
gre de Lour des, na Bahia.

Bol so na ro dis se que, ao che gar à
Pre si dên cia, bus cou par ce ri as den tro
da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na- 
do Fe de ral pa ra le var adi an te os seus
pro je tos pa ra o país.

“Co me ça mos en fren tan do uma
pan de mia, nin guém es pe ra va is so,
mas ela veio e nós fi ze mos to do o pos- 
sí vel pa ra que seus efei tos fos sem mi- 
no ra dos. Mas fi ze mos is so ten do ao
nos so la do va lo ro sos se na do res e de- 
pu ta dos”, dis se, des ta can do a pre sen- 

ça de par la men ta res da ban ca da da
Bahia na ce rimô nia des ta quin ta-fei- 
ra. O pre si den te elo gi ou o tra ba lho re- 
a li za do pe lo mi nis tro do De sen vol vi- 
men to Re gi o nal, Ro gé rio Ma ri nho, e o
seu em pe nho em re to mar as obras
pa ra das e aten der o po vo do Nor des- 
te.

De acor do com o Mi nis té rio do De- 
sen vol vi men to Re gi o nal, mais de 40
mil mo ra do res se rão aten di dos na re- 
gião com o no vo sis te ma de abas te ci- 
men to, in cluin do áre as ru rais. O in- 
ves ti men to do go ver no fe de ral na
obra foi de R$ 90 mi lhões, por meio da
Com pa nhia de De sen vol vi men to dos
Va les do São Fran cis co e do Par naí ba
(Co de vasf).

A re gião in te gra o cha ma do Po lí go- 
no da Se ca. A cap ta ção ocor re no la go
de So bra di nho, do Rio São Fran cis co,
no mu ni cí pio de Pi lão Ar ca do, e a es- 

tru tu ra cru za di ver sos po vo a dos até
che gar a Cam po Ale gre de Lour des.
No to tal, 71 co mu ni da des se rão be ne-
fi ci a das nos dois mu ni cí pi os. Na se de
e po vo a dos, o abas te ci men to se rá do-
mi ci li ar; em al gu mas re giões da zo na
ru ral, se rá por cha fa riz de uso co mu-
ni tá rio, ins ta la do em pon tos es tra té-
gi cos. A obra, que pos sui 477 quilô me-
tros de adu to ras e re des de dis tri bui- 
ção, é com pos ta por uma Es ta ção de
Tra ta men to de Água, seis es ta ções
ele va tó ri as, du as de pres su ri za ção,
seis po ços de suc ção, seis re ser va tó ri-
os ele va dos e ou tros seis apoi a dos,
qua tro ca sas de clo ra ção, além de
mais de 8 mil li ga ções do mi ci li a res. A
es tru tu ra é ope ra da pe la Em pre sa Bai-
a na de Águas e Sa ne a men to (Em ba- 
sa). Após o even to, o pre si den te Bol so-
na ro se guiu pa ra São Rai mun do No- 
na to, no Pi auí, on de vi si ta rá o Par que
Na ci o nal da Ser ra da Ca pi va ra e o Mu- 
seu da Na tu re za.

Fun do PIS/Pa sep

INFRAESTRUTURA

“Brasil vive revolução
ferroviária”

O mi nis tro da In fra es tru tu ra, Tar cí sio Go mes de Frei- 
tas, dis se ho je (30) que uma re vo lu ção fer ro viá ria es tá
em cur so no Bra sil. O mi nis tro par ti ci pou no iní cio da
noi te de uma trans mis são ao vi vo nas re des so ci ais com
o pre si den te Jair Bol so na ro e fa lou so bre o tra ba lho da
pas ta pa ra au men tar o nú me ro de fer ro vi as em to do o
país.

Se gun do o mi nis tro, uma de ci são do Tri bu nal de Con- 
tas da União (TCU) vai per mi tir, pe la pri mei ra vez, a im- 
plan ta ção do mo de lo de in ves ti men to cru za do, no qual
tre chos de fer ro vi as se rão cons truí dos pe la ini ci a ti va
pri va da, sem cus tos pa ra o go ver no.

Tar cí sio Frei tas ex pli cou que a de ci são per mi tiu a re- 
no va ção an te ci pa da dos con tra tos de con ces são de es- 
tra das de fer ro ope ra das pe la mi ne ra do ra Va le. Pe lo no- 
vo mo de lo, a em pre sa vai cons truir fer ro vi as pa ra o go- 
ver no em vez de pe gar a ou tor ga. Quan do a fer ro via es ti- 
ver pron ta, o tre cho cons truí do se rá li ci ta do, ge ran do
uma no va ou tor ga.

De acor do com o mi nis tro, o mo de lo vai per mi tir R$
17 bi lhões de in ves ti men tos pri va dos em fer ro vi as, vai
be ne fi ci ar 55 mu ni cí pi os com obras e ge rar 65 mil em- 
pre gos. En tre as obras pre vis tas es tão as fer ro vi as do tre- 
cho en tre Ca ri a ci ca-An chi e ta, no Es pí ri to San to, a fer ro- 
via de in te gra ção do Cen tro-Oes te, que vai li gar o Va le do
Ara guaia, no Ma to Gros so, à Fer ro via Nor te-Sul, per mi- 
tin do o es co a men to de 10 a 15 to ne la das de grãos.

“Tem uma re vo lu ção fer ro viá ria em

cur so, pre si den te. Nós va mos

do brar a par ti ci pa ção do mo do

fer ro viá rio na ma triz de

trans por tes”, dis se o mi nis tro.

Du ran te a trans mis são, o mi nis tro da In fra es tru tu ra
tam bém dis se que a pre vi são da pas ta é cons truir mais 4
mil quilô me tros de fer ro vi as pe lo país, che gan do a 32
mil quilô me tros fi na li za dos. En tre as obras ci ta das pe lo
mi nis tro es tá o tre cho da Fer ro via Nor te-Sul, que vai li- 
gar o Por to de Ita qui (MA) ao Por to de San tos e te rá R$
2,8 bi lhões de in ves ti men to.

CONGRESSO

Senado aprova a MP
do saque do FGTS

SENADO FEDERAL MODIFICOU  O SAQUE DO FGTS

O Se na do apro vou, com al te ra ções, a Me di da Pro vi- 
só ria (MP) 946/2020, que au to ri za sa ques do Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) du ran te a pan de- 
mia da co vid-19. Os sa ques de no má xi mo R$ 1.045 já es- 
tão sen do fei tos pe la po pu la ção. A MP tam bém ex tin gue
o Fun do PIS/Pa sep. O tex to foi al te ra do no Se na do e, por
is so, vol ta rá à Câ ma ra.

Os se na do res fi ze ram su ges tões de al te ra ções jun to
ao re la tor, se na dor Fer nan do Be zer ra (MDB-PE), que
tam bém é lí der do go ver no na Ca sa. Os se na do res fi ze- 
ram um acor do com o re la tor e fi cou acer ta do que se rá
per mi ti da a mo vi men ta ção da to ta li da de dos re cur sos
da con ta vin cu la da ao FGTS pe lo tra ba lha dor que te nha
pe di do de mis são ou si do de mi ti do sem jus ta cau sa.

Be zer ra apoi ou as al te ra ções pro pos tas pe los se na do- 
res, mas res sal tou que o go ver no não tem com pro mis so
de san ção da mo di fi ca ção, vis to que pre ten de ga ran tir a
apli ca ção dos re cur sos do FGTS em ha bi ta ção e sa ne a- 
men to, sem apos tar na cri a ção de no vas mo da li da des de
sa que de seus re cur sos.

O Fun do PIS/Pa sep reú ne va lo res de con tas in di vi du- 
ais ina ti vas com de pó si tos a fa vor dos ser vi do res pú bli- 
cos e dos tra ba lha do res que ti ve ram car tei ra as si na da de
1971 a 1988. A par tir de 1989, aca ba ram as con tas in di vi- 
du ais, e o di nhei ro pas sou a fi nan ci ar o se gu ro-de sem- 
pre go, o abo no anu al e ou tros in ves ti men tos.

A MP 946 trans fe riu pa ra o FGTS os va lo res des sas
con tas ina ti vas.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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O Procurador-Geral da República criticou o trabalho de forças-tarefas e foi rebatido
pelo maranhense que é subprocurador-geral

CA PA CI TA ÇÃO

LAVA-JATO

Nicolau Dino bate boca
com Augusto Aras

A
ses são ex tra or di ná ria do 
Con se lho Su pe ri or do Mi nis- 
té rio Pú bli co Fe de ral ini ci ou, 
on tem (31) com um ba te-bo- 

ca en tre o pro cu ra dor-ge ral da Re pú- 
bli ca, Au gus to Aras, e o sub pro cu ra- 
dor-ge ral da Re pú bli ca Ni co lau Di no. 
A dis cus são foi mo ti va da pe los ata- 
ques re cen tes de Aras con tra o tra ba- 
lho de for ças-ta re fas, es pe ci al men te o 
da Ope ra ção La va Ja to:

Ni co lao Di no – Se rei mui to bre ve 
[…] se nhor pro cu ra dor-ge ral da Re- 
pú bli ca. Fa lo não ape nas em meu no- 
me, mas tam bém dos con se lhei ros 
Ní vio de Frei tas Sil va Fi lho, Jo sé Ado- 
nis Cal lou de Sá e tam bém da con se- 
lhei ra Lui za Cris ti na Fris chei sein. Se- 
nhor pre si den te… Vos sa Ex ce lên cia, 
com o pe so da au to ri da de do car go 
que exer ce, e evo can do o pre tex to de 
cor ri gir ru mos an te os su pos tos des vi- 
os das for ças-ta re fas fez gra ves afir- 
ma ções em re la ção ao fun ci o na men- 
to do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral em 
de ba te com ad vo ga dos…

Au gus to Aras – Con se lhei ro Ni co- 
lao Di no, es sa ses são é pa ra o or ça- 
men to. So li ci to a Vos sa Ex ce lên cia que 
re ser ve su as ma ni fes ta ções pes so ais e 
de seus co le gas, meus co le gas, pa ra 
após a ses são…

Ni co lao Di no – O re gi men to in ter- 
no me fa cul ta o uso da pa la vra no iní- 
cio da ses são…

Au gus to Aras – Após a ses são do or- 
ça men to, Vos sa Ex ce lên cia te rá a pa la- 
vra e eu irei re pli car os pre tex tos de

NICOLAU DINO É IRMÃO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO

vos sa ex ce lên cia e o fa rei com a do cu- 
men ta ção que dis po nho em mãos pa- 
ra aca bar com qual quer dú vi da a cer- 
ca dos fa tos.

Ni co lao Di no – Te rei o mai or pra zer 
de ou vir Vos sa Ex ce lên cia co mo sem- 
pre ti ve ao de ba ter com Vos sa Ex ce- 
lên cia…

Au gus to Aras – Não acei ta rei ato 
po lí ti co nu ma ses são de or ça men to…

Ni co lao Di no – Is so não é ato po lí ti- 
co, is so é uma ma ni fes ta ção…

Nes ta se ma na, o pro cu ra dor-ge ral 

da Re pú bli ca cri ti cou for te men te a 
La va Ja to, afir man do que a for ça-ta re- 
fa de Cu ri ti ba fun ci o na co mo uma 
“cai xa de se gre dos”. Aras afir mou ain- 
da que a La va Ja to tem 350 terabytes 
em in for ma ções, con tra 40 terabytes 
de to do o MPF, e dis se que sua ges tão 
quer dar “trans pa rên cia” a es ses da- 
dos.

O pro cu ra dor-ge ral não per mi tiu 
que Di no ter mi nas se o seu pro nun ci-
a men to, mas pro me te dei xar o sub- 
pro cu ra dor, um dos mais ex pe ri en tes 
e res pei ta dos in ves ti ga do res do MPF, 
com ple tar o ra ci o cí nio ao fi nal da ses- 
são, que ain da es tá em an da men to. É 
es pe rar pa ra ver.

CONJUNTA

Entidades se reúnem por sociedade maranhense

GESTORES ACERTARAM AÇÕES CONJUNTAS ENTRE TCE-MA, MPMA, DPE E FAMEM DURANTE REUNIÃO ONTEM

Em uma reu nião re a li za da na ma- 
nhã des ta sex ta-fei ra, 31, na se de do
Tri bu nal de Con tas do Es ta do do Ma- 
ra nhão (TCE-MA), o Mi nis té rio Pú bli- 
co do Ma ra nhão (MP MA), a De fen so- 
ria Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão
(DPE-MA) e a Fe de ra ção dos Mu ni cí- 
pi os do Es ta do do Ma ra nhão (Fa- 
mem), dis cu ti ram ações de atu a ção
con jun ta em be ne fí cio da so ci e da de
ma ra nhen se.

O pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu- 
ar do Ni co lau, pe diu ao pre si den te do
TCE, No na to La go, mai or agi li da de no
en ca mi nha men to de pro ces sos ao
Mi nis té rio Pú bli co, am pli an do a ce le- 
ri da de dos re sul ta dos. O che fe do Mi- 
nis té rio Pú bli co tam bém re for çou a
im por tân cia da atu a ção ar ti cu la da
en tre as ins ti tui ções na de fe sa dos in- 
te res ses da so ci e da de ma ra nhen se.

O pre si den te do TCE com pro me- 
teu-se a ve ri fi car a pos si bi li da de de
agi li zar o trâ mi te de pro ces sos en tre
as du as ins ti tui ções, res sal tan do a im- 
por tân cia da in ter de pen dên cia en tre
os ór gãos, ca da um com su as fun ções
es pe cí fi cas.

Du ran te a reu nião, tam bém fo ram
le van ta das pe la Fa mem dis cus sões
so bre ações no com ba te ao acú mu lo
ile gal de car gos pú bli cos e dú vi das
dos ges to res a res pei to do re ce bi men- 
to de au xí lio emer gen ci al por ser vi do- 
res mu ni ci pais.

Ou tro te ma dis cu ti do na reu nião
foi a ela bo ra ção de um ca len dá rio de
trei na men tos pa ra as equi pes das no- 
vas ges tões mu ni ci pais, que as su mem
em ja nei ro de 2021. A ideia es tá sen do
dis cu ti da en tre os di ver sos ór gãos
com o ob je ti vo de ca pa ci tar as equi- 
pes, es pe ci al men te das Co mis sões
Per ma nen tes de Li ci ta ção e pre go ei- 
ros, a res pei to de te mas re le van tes co- 
mo li ci ta ções e con tra tos.

Pa ra a co or de na do ra do Cen tro de
Apoio Ope ra ci o nal de De fe sa do Pa- 
trimô nio Pú bli co e da Pro bi da de Ad- 
mi nis tra ti va (CA Op-Pro Ad), Nahyma
Ri bei ro Abas, a uti li za ção de no vas
tec no lo gi as per mi ti rá uma gran de ca- 
pi la ri da de dos trei na men tos, al can- 
çan do uma gran de quan ti da de de

mu ni cí pi os com cus tos re du zi dos pa- 
ra a ins ti tui ção.

O pre si den te da Fa mem, Eric Cos ta,
res sal tou a ne ces si da de de ca pa ci tar
as equi pes, ga ran tin do que a Fe de ra- 
ção dos Mu ni cí pi os atu a rá di re ta- 
men te na mo bi li za ção das ad mi nis- 
tra ções mu ni ci pais. O pre si den te do
TCE e o au di tor de con tro le ex ter no
do Tri bu nal, Fá bio Alex Re zen de de
Me lo, res sal ta ram que mui tos dos
pro ble mas iden ti fi ca dos pe la Cor te de
Con tas de mons tram a fal ta de co nhe-
ci men to téc ni co da equi pe. Pa ra eles,
são er ros que po dem ser evi ta dos com
a ca pa ci ta ção ofe re ci da pe los ór gãos
da Re de de Con tro le da Ges tão Pú bli-
ca.

Tam bém es ti ve ram na reu nião os
pro mo to res de jus ti ça Jo a quim Ri bei- 
ro de Sou za Jú ni or (di re tor da Se cre ta- 
ria pa ra As sun tos Ins ti tu ci o nais) e
Mar co Au ré lio Ba tis ta Bar ros; o de fen- 
sor pú bli co-ge ral, Al ber to Pes soa Bas- 
tos, o con se lhei ro do TCE Washing ton
Luiz de Oli vei ra e o di re tor do De par- 
ta men to Ju rí di co da Fa mem, Ilan Kel- 
son.
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Fir man do po si ção

Lu gar ga ran ti do

So nhan do al to

“Não sou bol so na ris ta co mo di zem”.

Ou tro am bi en te

Boa no tí cia

O mo fo da co vid
Em tem po de “pas sar a boi a da” nas ter ras amazô ni- 

cas, de quei ma das avan çan do so bre o Pan ta nal se co e o
co ro na ví rus man da do mais de 91 mil bra si lei ros pa ra
de bai xo do chão, o pre si den te Jair Bol so na ro ain da zom- 
ba da pan de mia. Na quin ta-fei ra à noi te, na tra di ci o nal
li ve se ma nal pe lo Fa ce bo ok, di ri gi da a seus fiéis, ele ci- 
tou a vi a gem à Bahia/Pi auí, on de dis se ter aju da do a po- 
pu la ção lo cal. Pa ra en cer rar, con tou que após a qua ren- 
te na de 20 di as da co vid-19, es tá com ba ten do o res cal do
in fla ma tó rio da do en ça com an ti bió ti co. “De pois de 20
di as den tro de ca sa, a gen te pe ga ou tros pro ble mas. Eu
pe guei mo fo, mo fo no pul mão”, brin cou o pre si den te
Bol so na ro, de pois de re tor nar do Nor des te, úni ca re gião
em que per deu a elei ção em 2018. Bem à von ta de, mon- 
tou a ca va lo, usou cha péu de cou ro e cum pri men tou,
sem más ca ra, os apoi a do res aglo me ra dos. O pre si den te
es que ceu-se, po rém, de fa lar na li ve, da con ta mi na ção
da co vid, tes ta da na que le dia, da es po sa Mi chel le e do
mi nis tro da Ci ên cia e Tec no lo gia, Mar cos Pon tes. So bre
a pan de mia, em si, Bol so na ro ape nas dis se que o Bra sil
faz par te do con sór cio de paí ses jun tos com a Uni ver si- 
da de de Ox ford (In gla ter ra) pa ra pro du zir a va ci na. Re- 
pe tin do a re tó ri ca an ti-Chi na do ami gão ame ri ca no Do- 
nal do Trump, Bol so na ro fa lou com oti mis mo dos 100
mi lhões de va ci nas que che ga rão de pois de ul ti ma eta pa
dos tes tes em pes so as, in clu si ve bra si lei ros, da Va ci na
pro du zi da pe la Uni ver si da de in gle sa de Ox gord. “Não é
da que le país”, in si nu ou Bol so na ro, sem que rer se re fe rir
à va ci na da chi ne sa, uma das mais avan ça das do mun- 
do. A pes qui sa, em par ce ria com o Ins ti tu to Bu tan tan
(SP), avan ça tão ace le ra da, que o Co mi tê In ter na ci o nal
vai ava li ar efi cá cia os tes tes já re a li za dos con tra o co vid-
19, em ou tu bro, se gun do o di re tor do Bu tan tan, Di mas
Co vas. Usan do uma lin gua gem na da cor ri quei ra no pro- 
to co lo ofi ci al do Pla nal to, o pre si den te com ple tou a fa la
a seus se gui do res, co mo es ti ves se em cam pa nha elei to- 
ral: “Eu não pre ci so to mar , por que já es tou sa fo”, em bo- 
ra ain da es te ja com in fec ção pul mo nar. Sig ni fi ca que as
três se ma nas em que fi cou no iso la men to for ça do por
cau sa do co ro na ví rus, não fi ze ram o pre si den te mu dar
em na da de ati tu de. Bol so na ro vol tou a ser Bol so na ro,
prin ci pal men te quan do se en con tra di an te dos ra di cais
de di rei ta que o se guem on de quer que es te ja. Nem que
se ja com o pul mão mo fa do.

Ain da com um man da to in tei ro de dois anos à fren te
da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, pa ra o qual foi
elei to com bas tan te an te ci pa ção, o de pu ta do Othe li no
Ne to (PC doB) vai se fir man do co mo uma li de ran ça
emer gen te den tro do jo go su ces só rio de 2022.

Em bo ra o jo go con te com Car los Bran dão, vi ce-go- 
ver na dor, em po si ção pri vi le gi a da ao re ce ber qua se um
ano de go ver no do na de sin com pa ti bi li za ção de Flá vio
Di no, o gru po go ver nis ta vai che gar vi ta mi na do à elei- 
ção de go ver na dor. We ver ton Ro cha é ou tro po si ci o na- 
do.

Na opo si ção, por en quan to só exis te o se na dor Ro ber- 
to Ro cha (PSDB) so nhan do com a su ces são de Flá vio Di- 
no, en ga ja do de cor po e al ma ao bol so na ris mo. Ele tra- 
ba lha pe lo in te ri or do Es ta do, usan do re cur sos fe de rais
co mo quem faz um go ver no pa ra le lo.

Do em pre sá rio Lu ci a no Ha van, em en tre vis ta à Ve ja,
au to pro cla man do-se um “pa tri o ta” que, no en tan to, de- 
ve ao BN DES R$ 72 mi lhões e es tá na mi ra da Re cei ta por
ou tros R$ 57,9 mi lhões.

A ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney (MDB), em
cu jo go ver no cons truiu o es pi gão da Pe nín su la
na Pon ta d’Areia, en trou de so la na po lê mi ca
do tal “Pos to A” da que le bair ro em que, cer tos

su pos tos emer gen tes que rem co lo car uma tra va de iso- 
la men to an ti po bre.

O lo cal pas sou a ser cha ma do de “Pe nín su la”
pa ra dis tin guir de a Pon ta d’Areia e Arei- 
nha, cu ja praia é pa raí so de mo ra do res de
bair ros pe ri fé ri co, co mo os an ti gos pa la fi ta dos

da La goa da Jan sen, ho je na Ilhi nha. Ro se a na, que
tem pré dio na Pe nín su la, es cra chou a se gre ga ção:
“A praia é pú bli ca”. Dis se tu do.

O de pu ta do es ta du al Jo sé Iná cio (PT) quer do
go ver no in for ma ções pre ci sas so bre fa to res de
vul ne ra bi li da de dos in fec ta dos pe la co vid-19,
co mo ra ça, gê ne ro, ida de, con di ção de de fi ci- 

ên cia e lo ca li za ção ge o grá fi ca. Ser ve pa ra fu tu ros
es tu dos.

No twit ter, o pre fei to Edi val do Jr. pos tou um ví deo em
que mos tra o que cha ma de “ver da dei ra trans for ma ção”
re a li za da por ele no Mer ca do do Co ro a di nho.

O go ver na dor Flá vio Di no dis se on tem, em en tre vis ta
à im pren sa que a ta xa de con tá gio do co ro na ví rus no
Ma ra nhão se gue a ten dên cia de que da de ca sos, as sim
co mo tam bém na ocu pa ção de lei tos de lei tos de UTI e
clí ni cos de di ca dos ao co ro na ví rus.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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20 tendências para inovação 
nos negócios pós-coronavírus

 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

MARCELO PIMENTA 

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

O
s negócios inovadores já eram aqueles que vi-
nham ganhando espaço no Mundo VUCA. Bas-
ta pensar nas startups e  no potencial  que já 
desenvolviam e você vai perceber isso. O que 

temos visto em tempos de distanciamento social é que 
elas se mostraram mais adequadas e relevantes, já que 
podem trazer conveniência e praticidade – fatores tão 
relevantes na quarentena.  Por isso são as que estão 
dominando o cenário.

É preciso virar a chave para a realidade do mundo VUCA

Se você ainda não sabia em que mundo vivia, bem-
vindo. Este é o Mundo VUCA! Um Mundo Volátil, In-
certo, Complexo e Ambíguo e já está mais que na hora 
de virarmos a chave para essa realidade escancarada 
bem na nossa frente.

Vale informar um ponto importante: Quando fala-
mos em tendências você pode até não concordar ou 
até mesmo não ser afetado por elas, mas sua opinião 
não muda nada. Se é uma tendência, temos de acen-
der a luz de alerta e prestar atenção.

Pode-se dizer que coronavírus trouxe grandes im-
pactos para os negócios que deverão permanecer. Es-
tamos vivendo a Economia Low Touch (Economia de 
baixo contato). Isso significa que as empresas terão 
de se adequar (se é que isso já não foi feito) para man-
ter o mesmo relacionamento com seus clientes, mas 
com certos cuidados com o contato, para que ele seja 
o mínimo possível.

Veja aqui as 20 principais tendências para Inovação nos negócios pós-coronavírus

1 – Desigualdade em camadas
O confinamento ao qual fomos sujeitados mostrou 

ainda mais a desigualdade existente no país e no mun-
do. Por exemplo, uma família que vive em uma mansão 
com sala de jogos e piscina não tem a mesma experi-
ência que uma com sete filhos em uma casa de 3 cô-
modos. A quarentena é separada por camadas.

2 – Do it yourself
Se você não tentou fazer algo por conta própria 

nesta quarentena, há alguma coisa errada. Os resulta-
dos de busca do Google mostram um grande aumento 
de pesquisas por “como pintar a casa”, “como cortar o 
próprio cabelo”, dentre outras coisas.

Passamos a rever a forma como podemos nós mes-
mos suprir as nossas necessidades.

3 – Encapsulamento 2.0
O termo encapsulamento se refere ao fato da pessoa 

se isolar por um tempo para descansar, refletir estudar 
e/ou simplesmente ficar sozinho.

No entanto, atualmente este isolamento é feito con-
tanto que a pessoa tenha Wifi, comida por delivery, 
colchão, dentre outras comodidades. A isso damos o 
nome de Encapsulamento 2.0.

4 – Novo Humanismo Zen
A quarentena fez com que as pessoas ficassem mais 

próximas de si mesmas, fazendo despertar algumas 
dores e incômodos, fazendo com que elas buscassem 
mais a espiritualidade, exercícios de yoga e meditação.

5 – Autodesenvolvimento
O Autodesenvolvimento também se mostrou pre-

sente nos lares. Com mais tempo livre, a busca por 
novos aprendizados também se mostrou tendência e 
tem relação direta com o próximo ponto.

6 – Lifelong Learning
Esta expressão significa aprendizagem ao longo da 

vida. Quer dizer que as pessoas não devem imaginar o 
estudo como algo seriado que em algum momento fin-
da, mas sim como um processo constante. E mais do 
que isso, hoje o aprendizado se faz em qualquer lugar 
de qualquer forma. O aprendizado, portanto não ocorre 
somente quando você se matricula em um curso, mas 
também quando lê um livro, assiste a um documen-
tário, escuta um podcast, acompanha algum perfil do 
Instagram com conteúdo…

7 – Protagonismo Digital 2.0
No mercado de trabalho já vínhamos ouvindo e fa-

lando sobre essa característica: ser protagonista e agen-
te das transformações. Hoje este perfil está ainda mais forte e 
necessário em mundo cada vez mais dinâmico. Ao passo que 
ele precisa ser mais autônomo, proativo e criativo, ele também 
precisa ser Digital 2.0, ou seja, se capacitar, buscar novas tec-
nologias, se familiarizar com o que há de novo na comunica-
ção e na forma de aprender.

8 – Instantaneidade
Se antes, o instantâneo já era algo valoroso ao clien-

te, a partir de agora se torna ainda mais importante. 
Queremos rápido, agora, na palma da nossa mão. Es-
tamos cada vez mais ansiosos, em segundos podemos 
mudar de ideia ou encontrar outra solução.

9 – Personalização
O contato um pra um vai além de chamar pelo novo. 

Diz respeito ao fato de você conhecer o teu cliente, co-
nhecer as preferências e até mesmo antever necessi-
dades em um processo de curadoria individual.

10 – Digitalização
O Mundo é digital. Isso nós já sabemos. Mas ele 

ainda vai longe. Coisas inimagináveis podem ser fei-
tas online e todo o negócio precisa ser digital de uma 
maneira ou de outra. Isso não significa que você pre-
cisa vender pela internet, mas sim que você precisa 
usar a internet para vender.

11 – Novas formas de Carinho e      

Afeto
Tivemos uma amostra disso na Páscoa e no Dia das 

Mães. Mesmo com o isolamento, tivemos as nossas mais 
variadas formas de carinho e afeto, por videoconferên-
cia, chamadas ou mesmo uma “visita à distância”. Ali-
ás, o próprio distanciamento é uma forma de cuidado.

12 – Glocalização
Este termo é a fusão das palavras global e local. 

Refere-se à presença da dimensão local, mas também 
com influência global. A tecnologia nos permite isso: 
Ter um negócio pequeno, local, mas também ter con-
dições de expandir, tanto sua atuação quanto sua in-
fluência globalmente, sem fronteiras.

13 – Multiplataformas
Hoje, com os diversos pontos de contato que o cliente 

pode ter com sua empresa, é preciso remover as barrei-
ras, atender pelas múltiplas plataformas e considerar 
o processo como algo integrado e fluido. Por exemplo, 
um cliente pode fazer uma busca no Google, entrar no 
seu site, mandar uma mensagem no Whatsapp, voltar 
ao site para efetuar a compra, depois fazer uma recla-
mação ou elogio no facebook etc.

14 – Metacocriação
A metacocriação significa que a partir de um conte-

údo ou uma obra já criada, outras pessoas trazem sua 
contribuição, fazendo com que a “obra final”, seja, na 
verdade algo feito de forma colaborativa em que vá-
rias pessoas colocaram um pouco de si e de seus co-
nhecimentos.

15 – On Demand
O fato de você poder acessar seu filme, sua série 

preferida ganha ainda mais força. O que muda são os 
horários de pico, pois as rotinas mudaram. Mas ter 
o conteúdo dentro da sua programação individual se 
torna uma tendência ainda maior.

16 – Content Is The Real King
Conteúdo é o verdadeiro rei. Ou seja, se o conte-

údo em si é bom, os demais fatores não são tão rele-
vantes. Se você cria algo genuíno, que supra uma ne-
cessidade real do cliente, ele vai relevar outras coisas 
não tão perfeitas.

17 – A Busca pelo Uau Digital
No livro “A Busca do Uau!”, Tom Peters já defendia o 

fato de que os negócios precisam oferecer mais aos seus 
clientes. Precisa tirar deles um “Uau!”. Agora o Uau é 
Digital. Como surpreender seu cliente de forma online?

18 – Criatividade acima de tudo
Em momentos desafiadores, os criativos se desta-

cam, encontram soluções inusitadas, se reinventam. 
Criatividade é chave para superar a crise. Neste texto 
eu falo um pouco mais sobre isso.

19 – Customer Experience Pós-coro-

navírus Enable
A experiência do cliente pós-coronavírus ativada. 

A experiência precisa ser percebida pelo cliente e es-
tar de acordo com suas necessidades. Tudo o que seu 
negócio puder fazer para gerar uma experiência úni-
ca é bem-vindo.

20 – Digital Motion Control
Como controlar suas emoções nesse mundo digital? 

Existem muitos fatores que estão contaminando a ca-
beça das pessoas neste momento de pandemia. Fake 
news, instantaneidade, isolamento: tudo isso nos dei-
xa sobrecarregados. Por isso a busca pelo controle é 
uma tendência certa.

A partir dessas tendências pós-coronavírus temos 
condições de rever nossos negócios e nossas carrei-
ras, nos preparar para as mudanças que ainda vão vir 
e criar novas possibilidades. Fique de olho!!!

Acesse vídeos, podcasts e outros artigos em http://marcelo.pimen-
ta.com.br
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Entre os maranhenses resgatados, 39% são analfabetos e 36% possuem ensino
fundamental incompleto. Cerca de 82% das vítimas trabalhavam no setor agropecuário

DA RE DA ÇÃO

São Luís Shop ping

Shop ping da Ilha

Rio Anil Shop ping

TRABALHO ESCRAVO

8.119 maranhenses
resgatados no país
SAULO DUAILIBE
Com informações do MPT-MA

Se to res Econô mi cos com 
ma ra nhen ses res ga ta dos:
• 39% – cri a ção de bo vi nos pa ra cor te
• 22% fa bri ca ção de ál co ol
• 16% – cul ti vo de ar roz

Des ti no dos ma ra nhen ses

E
s ta se ma na foi mar ca da pe la 
alu são ao Dia Mun di al de En- 
fren ta men to ao Trá fi co de 
Pes so as, no dia 30 de ju lho, úl- 

ti ma quin ta-fei ra. Os da dos na ci o nais 
apon tam que em seis anos, o Mi nis té- 
rio Pú bli co do Tra ba lho re gis trou 
1.496 de nún ci as de ali ci a men to e trá- 
fi co de tra ba lha do res, no pe río do de 
2014 ao iní cio de ju lho des te ano.

O tris te fa to des tes nú me ros é que a 
mai o ria des sas pes so as que so frem 
com o tra ba lho aná lo go à es cra vi dão 
são de ori gem do Ma ra nhão.

Em da dos ge rais, 2003 a 2018, ou 
se ja, em 15 anos, fo ram res ga ta dos 
45.028 tra ba lha do res de si tu a ções 
aná lo gas à es cra vi dão em to do ter ri- 
tó rio na ci o nal.

Nes te mes mo pe río do, fo ram res- 
ga ta dos 8.119 tra ba lha do res nas ci dos 
no Ma ra nhão em to do o Bra sil. En tre 
os ma ra nhen ses res ga ta dos, 39% são 
anal fa be tos e 36% pos su em en si no 
fun da men tal in com ple to. Cer ca de 
82% das ví ti mas tra ba lha vam no se tor 
agro pe cuá rio, o mai or po lo do tra ba- 
lho es cra vo no país.

O Ob ser va tó rio Di gi tal do Tra ba lho 
Es cra vo (MPT/OIT), o flu xo mi gra tó- 
rio dos res ga ta dos nas ci dos no Ma ra-

• Pa rá
• São Pau lo
• Ama pá
• To can tins
• Ce a rá
• Mi nas Ge rais

Nú me ros e co mo de nun ci ar

O SETOR AGROPECUÁRIO TEM O MAIOR ÍNDICE DE PESSOAS EM TRABALHO ESCRAVO

nhão re ve la que os es ta dos de des ti no 
com mai or pre va lên cia são:

Da dos do Es cri tó rio das Na ções 
Uni das so bre Dro gas e Cri me 
(UNODC) re ve lam que o trá fi co de 
pes so as mo vi men ta mais de 30 bi- 
lhões de dó la res e ex plo ra cer ca de 2,5 
mi lhões de pes so as no mun do. Se- 
gun do o Mi nis té rio da Jus ti ça, em 

2018 e 2019, 184 bra si lei ros fo ram ar- 
ran ca dos do país de vi do ao trá fi co de 
pes so as – 30 de les (16%) eram cri an- 
ças e ado les cen tes. Os ca sos são sub- 
no ti fi ca dos. As de nún ci as con tra o 
trá fi co de pes so as e o tra ba lho es cra vo 
de vem ser fei tas por meio do Dis que 
100 e do Li gue 180, do Mi nis té rio da 
Mu lher, da Fa mí lia e dos Di rei tos Hu- 
ma nos. Ca sos tam bém po dem ser de- 
nun ci a dos ao MPT, pe los si tes 
www.mpt.mp.br ou 
www.prt16.mpt.mp.br (MPT-MA) e, 
ain da, pe lo apli ca ti vo MPT Par dal 
(dis po ní vel gra tui ta men te pa ra An- 
droid e iOs).

A PARTIR DESTE SÁBADO

Shoppings retomam horário funcionamento

ATUALMENTE, OS SHOPPINGS ABREM DE 12H ÀS 20H, CONFORME A PORTARIA DE REABERTURA , ESTABELECIDA PELO GOVERNO 

Os shop pings da ca pi tal di vul ga- 
ram nas re des so ci ais que te rão ho rá- 
rio am pli a do a par tir des te sá ba do, 1º
de agos to. Com is so, os es pa ços fun ci- 
o na rão de 10h às 22h, co mo ocor ria
an tes da pan de mia de Co vid-19.

Atu al men te, os shop pings abrem
de 12h às 20h, con for me a por ta ria de
re a ber tu ra do co mér cio, es ta be le ci da
pe lo Go ver no do Ma ra nhão, em ju nho
de 2020.

O São Luís Shop ping vol ta a fun ci o- 
nar em ho rá rio nor mal, de se gun da-
fei ra a sá ba do, das 10h às 22h. Já nos
do min gos, lo jas e qui os ques fun ci o- 

na rão de 13h às 20h e a pra ça de ali- 
men ta ção, das 12h às 20h.

O Shop ping da Ilha tam bém re tor- 
na com o ho rá rio nor mal de fun ci o na- 
men to.

De se gun da-fei ra a sá ba do, lo jas,
qui os ques e pra ça de ali men ta ção es- 
ta rão aber tos das 10h às 22h, e res tau- 
ran tes das 10h à meia-noi te. Já aos do- 
min gos, lo jas e qui os ques fun ci o nam
das 13h às 20h e a pra ça de ali men ta- 
ção das 12h às 20h.

O Rio Anil Shop ping fun ci o na rá de
10h às 22h de se gun da-fei ra à sá ba do.
Aos do min gos, o ho rá rio se rá das 13h

às 20h.

Com ba te a gri pe

Me lho ra a di ges tão

Eli mi na a re ten ção de lí qui dos

Re duz os ga ses

SAÚ DE

Co nhe ça os
me lho res be ne fí ci os
do chá de ale crim

O ale crim é uma in crí vel plan ta aro má ti ca e me di ci- 
nal. Um dos prin ci pais nu tri en tes da er va é a vi ta mi na A,
que faz mui to bem pa ra os olhos e a pe le, pre vi ne in fec- 
ções e tem for te ação an ti o xi dan te. Além dis so, tam bém
con ta com a vi ta mi na C, a vi ta mi na K e as B1 e B2.

Por is so, o chá de ale crim é ex ce len te ali a do da nos sa
saú de.

Ve ja 4 be ne fí ci os de le:

Por ser es ti mu lan te, o ale crim é in di ca do pa ra con tro- 
le da gri pe e tam bém da tos se, além de com ba ter cri ses
de as ma.

A Fa cul da de de Ci ên ci as Far ma cêu ti cas da Uni ver si- 
da de de São Pau lo (USP) con cluiu que a er va tam bém
eli mi na o ca tar ro do pei to de vi do a sua ação ex pec to ran- 
te.

É ide al que vo cê to me o chá de ale crim após as prin ci- 
pais re fei ções pa ra aju dar na di ges tão, pois a er va es ti- 
mu la o fí ga do na pro du ção da bi le, con se quen te men te
au men tan do a so lu bi li da de do co les te rol e da gor du ra, o
que fa ci li ta a di ges tão pe lo or ga nis mo.

O chá de ale crim é um bom diu ré ti co na tu ral, po den- 
do ser usa do pa ra com ba ter a re ten ção de lí qui dos no
cor po. Ele au men ta a pro du ção de uri na, o que es ti mu la
o cor po a eli mi nar o má xi mo de lí qui dos re ti dos e to xi- 
nas, me lho ran do a saú de.

O ale crim di mi nui o des con for to cau sa do pe los ga ses
in tes ti nais, pois au xi lia a ex pe li-los e di mi nui as có li cas.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto

https://banca.oimparcial.com.br/
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O combustível vai deixar o carro mais econômico e será mais cara. Gasolina comum
vendida no país tem nova regulamentação que vai melhorar qualidade do combustível

O que vai mu dar pa ra o con -
su mi dor?

Den si da de mí ni ma: pa ra quê
ser ve?

Os car ros vão fi car mais po -
ten tes?

Pon to de va po ri za ção: o que
é e pa ra quê ser ve?

Mo tor vai pre ci sar ser ajus -
ta do à no va ga so li na?

MAIS ECONÔMICA

Nova gasolina será
vendida na segunda
SAULO DUAILIBE
Com informações de assessoria

Re gu la men ta ção

A
par tir da pró xi ma se gun da-
fei ra, dia 3 de agos to, a no va 
ga so li na, com oc ta na gem 
RON 93, pas sa a ser ven di da 

no Bra sil e de ve rá se guir no vas es pe ci- 
fi ca ções de fi ni das pe la Agên cia Na ci- 
o nal do Pe tró leo (ANP).

O no vo pa drão de qua li da de de ve rá 
apro xi mar a ga so li na bra si lei ra da- 
que la que abas te ce os veí cu los em 
paí ses eu ro peus. As mu dan ças con- 
tem plam a ga so li na co mum (ti po C) e 
pre mium (in di ca da pa ra car ros es por- 
ti vos).

A exi gên cia que mais im pac ta na 
no va ga so li na é a da den si da de do 
com bus tí vel, que de ve rá ser de, no 
mí ni mo, 715 gra mas/li tro, o que sig- 
ni fi ca mais efi ci ên cia, com pos si bi li- 
da de de re du ção no con su mo de ga- 
so li na por quilô me tro de 5%, em mé- 
dia, além de di fi cul tar frau des na sua 
for mu la ção, com ba ten do o uso de 
sol ven tes e naf tas de bai xa qua li da de 
na adul te ra ção do pro du to co mer ci a- 
li za do.

Na se gun da fa se, pre vis ta pa ra ja- 
nei ro de 2022, se rá ado ta da oc ta na- 
gem mí ni ma RON 93. A com pa nhia 
afir mou que já an te ci pou a pro du ção 
da ga so li na com pa drão de qua li da de 
su pe ri or.

Ain da não ha via uma re gu la men ta- 
ção des te ti po pa ra o de ri va do do pe- 
tró leo, ape sar de ser um pa râ me tro 
es sen ci al pa ra um bom fun ci o na men- 
to do mo tor do car ro.

Em te se, quan to mai or o pe so de 
um li tro de ga so li na, mai or é a quan ti- 
da de efe ti va de con teú do ener gé ti co

Mais ca ra e me nos po lu en- 
te

Pa drão eu ro peu

GASOLINA TERÁ OCTANAGEM RON 93 QUE TERÁ DENSIDADE MENOR QUE AS COMUNS

pre sen te, ou se ja, o li tro mais “pe sa- 
do” for ne ce mais ener gia ao car ro, 
que, des sa ma nei ra, de ve an dar mais 
do que com um li tro mais “le ve”. Na 
prá ti ca, sig ni fi ca que o com bus tí vel 
dei xa rá os car ros mais efi ci en tes, re- 
du zin do o con su mo e as emis sões de 
po lu en tes.

Uma van ta gem tra zi da pe lo es ta be- 
le ci men to de uma den si da de mí ni ma 
é que ela di fi cul ta rá que os do nos de 
pos tos adul te rem a ga so li na.

Is so acon te ce por que a mai o ria dos 
sol ven tes pos sui den si da de mais bai- 
xa do que a ga so li na, ou se ja, ao se rem 
mis tu ra das com o com bus tí vel, ten- 
dem a tor ná-lo mais le ve e sus ce tí vel a 
não cum prir a no va re gra.

Pa ra ga ran tir que a ga so li na ven di- 
da aten da ao re qui si to de den si da de, 
to dos os pos tos de ve rão ofe re cer um 
me di dor, que po de rá ser uti li za do pe- 
lo con su mi dor que de se jar tes tar o 
pro du to.

Se gun do a So ci e da de de En ge nhei- 
ros da Mo bi li da de (SAE Bra sil), exis te 
uma pre vi são de eco no mia de 3% a 

4% no con su mo de com bus tí vel com 
a ado ção da no va den si da de. Con se-
quen te men te, as emis sões de po lu en-
tes, co mo o gás carbô ni co, tam bém 
de vem bai xar en tre 3% e 4%.

Ape sar dis so, ain da não há um pre-
vi são con cre ta de quan to se ria o au-
men to no pre ço da ga so li na, pro por- 
ci o na do ex clu si va men te pe lo no vo 
pa drão de den si da de, mas é con sen so 
que ele de ve acon te cer.

Se gun do es pe ci a lis tas, as al te ra- 
ções apro xi mam a qua li da de do com- 
bus tí vel bra si lei ro àque la da ga so li na 
co mer ci a li za da na Eu ro pa.

As mu dan ças por aqui co me ça ram 
em 1994, com a adi ção do eta nol ani- 
dro, o que tor nou a ga so li na mais lim- 
pa e au men tou sua oc ta na gem.

A oc ta na gem do com bus tí vel re fe- 
re-se à ca pa ci da de de a ga so li na re sis-
tir à com pres são an tes da ex plo são. 
Quan to mai or for, me lhor o de sem pe-
nho do mo tor.

Uma no va mu dan ça ocor reu em 
2014, quan do a con cen tra ção de en- 
xo fre, an tes de até 200 par tes por mi-
lhão (ppm), pas sou a ser de, no má xi-

Saiba o que esperar da nova gasolina
A par tir de agos to, com bus tí vel de- 

ri va do do pe tró leo co mer ci a li za do no
país de ve rá se guir no vos pa râ me tros
que se apro xi mam aos da ga so li na eu- 
ro peia

Co mo es ta be le ci men to de uma
den si da de mí ni ma, a prin ci pal van ta- 
gem pa ra con su mi dor se rá a mai or di- 
fi cul da de na adul te ra ção do com bus- 
tí vel.

Ain da não ha via um pa drão es ta be- 
le ci do pa ra a den si da de, ou mas sa es- 
pe cí fi ca (ME), fun da men tal pa ra o
bom fun ci o na men to do mo tor. Pois,
quan to me nor a den si da de, mai or o
con su mo.

O pro ble ma é que a mai o ria dos
sol ven tes uti li za dos pa ra se adul te rar
a ga so li na tem pe so (den si da de) in fe- 
ri or. En tão, a exi gên cia de den si da de
mí ni ma vai com pli car a vi da de quem
“ba ti za” a ga so li na com sol ven tes, ga- 
ran tin do por tan to um pa drão de qua- 
li da de tam bém no pos to.

A oc ta na gem da no va ga so li na no
Bra sil é ou tro pon to de mu dan ça. O

É

que é oc ta na gem? É a ca pa ci da de que
a ga so li na tem de re sis tir a com pres- 
são den tro do mo tor. De pois que a ga- 
so li na en tra va po ri za da, o pis tão com- 
pri me e aí vem a faís ca na ve la e ex plo- 
de; is so é que faz o car ro an dar.

Ho je, a oc ta na gem é de IAD 87: es se
IAD 87 é um va lor mé dio en tre dois
sis te mas de me di ção; MON e RON. O
IAD é usa do em al guns paí ses, EUA e
Bra sil en tre eles. Na Eu ro pa, a oc ta na- 
gem é de fi ni da pe lo RON. Se ela é 80
MON e 90 RON, en tão é IAD 85, por
exem plo.

A di fe ren ça en tre as du as me di ções
é que a oc ta na gem MON me de a re sis- 
tên cia à de to na ção em uma ro ta ção
mais al ta, e a oc ta na gem RON me de o
mes mo pa râ me tro em ro ta ções mais
bai xas.

A oc ta na gem da nos sa ga so li na co- 
mum/adi ti va da é IAD 87. Da ga so li na
pre mium (BR Po dium, por exem plo),
IAD 95. A par tir de 3 de agos to, a oc ta- 
na gem não mu da na no va ga so li na no
Bra sil, mas te rá a clas si fi ca ção RON 92
(=IAD 87) e a pre mium se rá RON 97.

Além dis so, a ANP es ta be le ceu, pa- 
ra va ler a par tir de ja nei ro de 2022, oc- 
ta na gem um pou co mai or, RON 93,
pa ra a co mum/adi ti va da.

Mui ta gen te achou que IAD 87 pa ra
92 RON é uma gran de con quis ta, mas
não é. É pra ti ca men te a mes ma coi sa.
Os car ros mais no vos e com ta xa de

com pres são ele va da po de rão se be ne-
fi ci ar com um com bus tí vel com mai or
oc ta na gem. Por ou tro la do, uma oc ta-
na gem bai xa po de pro vo car a “ba ti da
de pi no” em qual quer mo tor.

Ou tra no vi da de nas es pe ci fi ca ções
da no va ga so li na bra si lei ra é o es ta be- 
le ci men to de uma fai xa com li mi te
má xi mo e mí ni mo de tem pe ra tu ra
pa ra uma eva po ra ção de 50% da ga so- 
li na, pa râ me tro que é cha ma do de
des ti la ção e me de a vo la ti li da de do
com bus tí vel.

An tes, a ANP re gu la va ape nas o li- 
mi te má xi mo. A dou to ra em quí mi ca e
es pe ci a lis ta em re gu la ção da ANP Ed- 
néia Ca li man ex pli ca que um per fil
ade qua do de des ti la ção ge ra me lho ra
na qua li da de da com bus tão em pon to
mor to, na di ri gi bi li da de, no tem po de
res pos ta na par ti da a frio e no aque ci-
men to ade qua do.

Além dis so, a vo la ti li da de da ga so li- 
na po de até re sul tar em blo queio nos
du tos de com bus tí vel, pro vo ca do pe la
for ma ção de bo lhas (va por lock).

Os mo to res não vão pre ci sar pas sar
por qual quer ajus te pa ra con su mir a
no va ga so li na bra si lei ra.

PA LO MA PI NHEI RO

Con fi ra o ca len dá rio aca dê mi co 2020

Edi tal de in clu são

Aten di men to

CALENDÁRIO ACADÊMICO

Aulas na UFMA
retornam em setembro

AS AULAS PODERÃO OCORRER DE FORMA REMOTA OU HÍBRIDA

A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA) di vul- 
gou o no vo ca len dá rio aca dê mi co de 2020. Se gun do o
do cu men to, as au las re fe ren tes ao 1º se mes tre des te ano
de vem ser ini ci a das no dia 14 de se tem bro, com tér mi no
pre vis to pa ra o dia 19 de de zem bro. As au las po de rão
ocor rer de for ma re mo ta ou hí bri da, en quan to du rar a
pan de mia de Co vid-19. O en si no re mo to se rá me di a do
por tec no lo gi as na edu ca ção. Já o hí bri do, re a li za do de
for ma pla ne ja da, con tem pla ações pre sen ci ais e re mo- 
tas, que re du zem a con vi vên cia de alu nos, pro fes so res e
téc ni cos no mes mo es pa ço fí si co.

Ain da de acor do com o do cu men to, no pe río do de 9 a
11 de se tem bro, se rá fei ta a aco lhi da vir tu al, re a li za da
por ca da cur so de gra du a ção. Já em re la ção ao se gun do
se mes tre de 2020, o ca len dá rio pre vê que as au las ocor- 
ram no pe río do de 8 de fe ve rei ro a 30 de abril de 2021. O
pri mei ro se mes tre do pe río do le ti vo de 2021 de ve co me- 
çar no dia 10 de maio.

A UF MA lan çou dois edi tais de in clu são di gi tal pa ra
au xi li ar es tu dan tes du ran te o en si no emer gen ci al re mo- 
to. Com is so, os alu nos po de rão re ce ber ta blets e pa co- 
tes de da dos pa ra aces so à in ter net.

Es tu dan tes que es ti ve rem de acor do com as nor mas
dos edi tais te rão até 9 de agos to, pa ra aces sar o SI GAA.
No me nu Bol sas/Vo lun ta ri a do, de vem ade rir ao ca das- 
tro úni co, pre en cher as in for ma ções e acei tar as con di- 
ções de par ti ci pa ção. Lo go de pois, cli car em “So li ci ta ção
de Bol sa”, se le ci o nar o au xí lio de se ja do (Pa co te de Da- 
dos pa ra Aces so à In ter net ou Em prés ti mo de Ta blet) e
cli car em acei tar os ter mos pa ra par ti ci pa ção na se le ção.

LIMPA NOME

Serasa faz parceria para
renegociação de dívidas

EMPRESAS PERMITEM NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS POR R$ 100

A ini ci a ti va pa ra re ne go ci ar dé bi tos pe lo Se ra sa (Cen- 
tra li za ção de Ser vi ços dos Ban cos) por meio da cam pa- 
nha Se ra sa Lim pa No me, ga nhou no vos par cei ros. Ago- 
ra é pos sí vel qui tar as dí vi das en tre R$ 200 e R$ 1.000
com as em pre sas Ati vos S.A, Kro ton, Tri card, San tan der,
Recovery, BMG e Credysystem, por ape nas R$ 100.

A ação es tá sen do re a li za da no va men te após du as
gran des ini ci a ti vas de re ne go ci a ção de dí vi das li de ra das
pe la Se ra sa, star tup e bra ço B2B da Se ra sa Ex pe ri an em
sua pla ta for ma on li ne Se ra sa Lim pa No me ou do apli ca- 
ti vo “Se ra sa”, dis po ní vel nas lo jas de apli ca ti vo.

Ou tras em pre sas co mo o Itaú, Avon, Car re four, Cla ro,
Oi, Ca sas Bahia e Vi vo tam bém fa zem par te da cam pa- 
nha de re ne go ci a ção on li ne dos dé bi tos dos con su mi- 
do res.

Por con ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus, o aten- 
di men to pre sen ci al nas agên ci as do Se ra sa não es tá sen- 
do re a li za do. No en tan to, além do si te do Se ra sa Lim pa
No me e do app da Se ra sa, o con su mi dor tam bém po de
re gu la ri zar seus dé bi tos fi nan cei ros pe lo What sapp,
atra vés do nú me ro: (11) 98870-7025. To dos es ses ca nais
con tam com as mes mas con di ções de re ne go ci a ção.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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Prefeito edivaldo vistoria as frentes de trabalho na Vila Maranhão, Alto Paraíso,
Residencial 2000 e Vila Maracujá, que juntas recebem cerca de 26 km de pavimentação

Mais obras
São Luís em Obras

SÃO LUÍS

Bairros recebem
obras na zona rural

A
com pa nhan do o de sen vol vi- 
men to das fren tes de tra ba lho 
do pro gra ma São Luís em 
Obras, o pre fei to Edi val do 

Ho lan da Ju ni or con fe riu, nes ta sex ta-
fei ra (31), o iní cio de im plan ta ção de 7 
km de pa vi men ta ção na Vi la Ma ra- 
nhão, bair ro da zo na ru ral de São Luís. 
Além dis so, vis to ri ou o an da men to do 
ser vi ço de as fal ta men to na es tra da do 
Ma ra cu já, tam bém na zo na ru ral, que 
ser ve de aces so a di ver sos bair ros co- 
mo Re si den ci al 2000, Mag nó lia I e II, 
Vi la Ma ra cu já e Al to Pa raí so que tam- 
bém re ce bem pa vi men ta ção so man- 
do 19 km de as fal to. “Te mos pres sa em 
ga ran tir mais mo bi li da de e qua li da de 
de vi da pa ra es tas co mu ni da des, que 
es pe ra ram por mui tos anos por ações 
de ur ba ni za ção. Mui tas des sas ru as e 
ave ni das nun ca fo ram as fal ta das e os 
mo ra do res ti nham de con vi ver com a 
la ma nos pe río dos de chu va e a po ei ra 
na es ti a gem. O as fal ta men to, as obras 
de dre na gem, en fim, to das as in ter- 
ven ções que es ta mos re a li zan do na 
ci da de, pois já são cen te nas de fren tes 
de tra ba lho, são em aten di men to a es- 
sas de man das”, afir mou o pre fei to 
Edi val do.

Na Vi la Ma ra nhão, a Pre fei tu ra es tá 
ini ci an do a pa vi men ta ção de de ze nas 
de vi as, en tre ru as e ave ni das, to ta li- 
zan do cer ca de 7 km de as fal ta men to. 
A co mu ni da de que cres ceu ao lon go 
da ro do via BR-135, no aces so ao se tor 
por tuá rio da Ilha, on de es tão ins ta la- 
das gran des em pre sas de trans por te 
de com bus tí vel, mi ne ra ção, grãos 
agrí co las e car ga em ge ral. Os tra ba- 
lhos co me ça ram pe la Rua do Ce mi té- 
rio, com os ser vi ços de pre pa ra ção do

PREFEITO EDIVALDO ACOMPANHA OBRAS NA ZONA RURAL DA CAPITAL MARANHENSE

so lo por tra to res de ara do e mo to ni ve- 
la do ras, is to é, a ter ra pla na gem.

Na es tra da do Ma ra cu já e Re si den- 
ci al 2000, Mag nó lia I e II, Vi la Ma ra cu- 
já e Al to Pa raí so, a Pre fei tu ra de São 
Luís vai pa vi men tar cer ca de 19 km de 
ru as e ave ni das, que vai be ne fi ci ar mi- 
lha res de pes so as na re gião, me lho- 
ran do as con di ções de mo bi li da de e 
aces si bi li da de. O as fal to já foi im plan- 
ta do em vá ri os tre chos, mas há ain da 
o tra ba lho de ter ra pla na gem ocor ren- 
do si mul ta ne a men te em di ver sas vi as, 
co mo a Tra ves sa da União e a Tra ves sa 
São Jor ge, no Re si den ci al 2000, além 
da Rua Tu pi nam bá, no Al to do Pa raí- 

so. “Por de ter mi na ção do pre fei to Edi- 
val do es ta mos pa vi men tan do a Es tra-
da do Ma ra cu já em to da a sua ex ten- 
são, além de ru as e tra ves sas ad ja cen- 
tes, que vão me lho rar as con di ções de 
tra fe ga bi li da de e tam bém a mo bi li da-
de das pes so as da Vi la Ma ra cu já, Re si- 
den ci al 2000, Re si den ci al Mag nó lia I e 
II e Al to Pa raí so. Es tas co mu ni da des 
ti nham mui tos pro ble mas, so bre tu do 
no pe río do chu vo so, mas ago ra te rão 
mais qua li da de de vi da, pois é es te o 
ob je ti vo de to das es tas in ter ven ções e 
obras que es ta mos re a li zan do”, pon- 
de rou o se cre tá rio de Obras e Ser vi ços 
Pú bli cos, An to nio Araú jo.

População comemora as melhorias 

“Es sa rua nun ca foi as fal ta da. Era
uma bu ra quei ra só. A gen te ti nha que
con vi ver com mui ta po ei ra e la ma.
Ago ra, es pe ra mos que tu do fi que me- 
lhor com es ta obra”, co men tou Au ri- 
cé lia Pe rei ra da Sil va, mo ra do ra da
Tra ves sa São Jor ge, no Re si den ci al
2000. “A che ga da do as fal to aqui era
es pe ra da há mui tos anos”, res sal tou
Ve ra Lú cia Sa les Bal dez, que mo ra há
30 anos no Al to do Pa raí so, atu al men- 
te na Tra ves sa da União. “É bom mui to
bom ver uma obra des ta aqui na nos sa
rua. Nun ca hou ve as fal ta men to aqui
e, ago ra, o pre fei to es tá olhan do pa ra
nós”, com ple tou Luís Pe rei ra de Sou- 
sa, mo ra dor há 5 anos da lo ca li da de.

Va le lem brar que, além do con jun to
de ações na es tra da do Ma ra cu já e ad- 
ja cên ci as, a Pre fei tu ra es tá re a li zan do
in ter ven ções ur ba nís ti cas es tru tu ran- 
tes em ou tras lo ca li da des do po lo Ma- 

ra ca nã, co mo a Vi la Sarney, Vi la In- 
dus tri al, Vi la No va Re pú bli ca e Vi la
Pri ma ve ra, zo na ru ral. Mui tas des tas
áre as, pe la pri mei ra vez na his tó ria,
es tão re ce ben do pa vi men ta ção as fál- 
ti ca. Ain da a res pei to da zo na ru ral, a
Pre fei tu ra es tá re a li zan do ações de
dre na gem pro fun da e su per fi ci al na
re gião do Ti bi ri, Ti bi ri zi nho e Rio do
Meio, bair ros que es tão mui to pró xi- 
mos en tre si e, jun tos, for mam uma
área ha bi ta ci o nal com pos ta por mi- 
lha res de pes so as, cer ca de 8 mil fa mí- 
li as, lo ca li za das na al tu ra do km 3 da
BR-135. Por lá, es tão sen do im plan ta- 
dos 7 km de as fal to no vo.

Em to da a ci da de, até en tão, as
fren tes de pa vi men ta ção do São Luís
em Obras já ha vi am con tem pla do
bair ros co mo An ge lim, Ale ma nha,
Coha trac, Coha ma, Coha jap, Ipa se de
Bai xo, Vi la Ba can ga, Cohab Anil, São

Fran cis co, Par que Ama zo nas, Re can to
dos Vi nhais, Li ber da de, Cam boa,
Cen tro, en tre ou tros.

Além do as fal ta men to, o pro gra ma
São Luís em Obras tem avan ça do por
to da a ci da de com cen te nas de fren tes
de tra ba lho, com a re for ma de es pa-
ços pú bli cos, obras de ma cro dre na- 
gem, in ter ven ções no trân si to, re for- 
ma de mer ca dos, es co las e uni da des
de saú de, en tre ou tras. Ao lon go do
ano, os in ves ti men tos se rão am pli a- 
dos e se so ma rão aos já re a li za dos du- 
ran te to da a ges tão pa ra a me lho ria da
in fra es tru tu ra da ca pi tal.

A che ga da do as fal to

aqui era es pe ra da há

mui tos anos

Mo to ris tas pro fis si o nais em ris co

Su ges tão de me lho ri as

En ten da

• 20 (vin te) pon tos, ca so na re fe ri da pon tu a ção cons tem
du as ou mais in fra ções gra vís si mas.
• 30 (trin ta) pon tos, ca so na re fe ri da pon tu a ção cons te
uma in fra ção gra vís si ma.
• 40 (qua ren ta) pon tos, ca so na re fe ri da pon tu a ção não
cons te ne nhu ma in fra ção gra vís si ma.

8 de agos to, Dia In ter na ci o nal do Pe des tre

• Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA

Mu dan ça no CTB
po de  co lo car
mo to ris tas
pro fis si o nais em ris co

Mu dan ças no CTB, pre vis tas pe lo PL 3267/19, de ve- 
rão im pac tar sig ni fi ca ti va men te a vi da dos usuá ri os do
trân si to bra si lei ro, prin ci pal men te a dos mo to ris tas
pro fis si o nais.

Au men to no li mi te de pon tos pa ra sus pen são do di- 
rei to de di ri gir, pra zo am pli a do da va li da de da Car tei ra
Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH) e cur so pre ven ti vo de re- 
ci cla gem. Es sas são al gu mas mo di fi ca ções pre vis tas pe- 
lo PL 3267/19, que al te ra o Có di go de Trân si to Bra si lei ro
(CTB) e já foi apro va do pe la Câ ma ra dos De pu ta dos. O
tex to ago ra aguar da vo ta ção no Se na do Fe de ral.

O psi có lo go Cas si a no No vo, es pe ci a lis ta na área de
mo bi li da de ur ba na, ex pli ca que es sa mo di fi ca ção po de- 
rá co lo car em ris co, prin ci pal men te, os mo to ris tas pro- 
fis si o nais que em um pri mei ro mo men to se sen tem be- 
ne fi ci a dos pe la re gra. “Com o au men to do li mi te de
pon tos, os con du to res pro fis si o nais es ta rão mais ex pos- 
tos ao ris co, pois a men sa gem se rá de que não tem mui- 
to pro ble ma ter in fra ções, as sim co mo mor rer e ma tar
no trân si to. Mui tos tra ba lha do res não vol ta rão pa ra su- 
as ca sas ao fi nal do dia, mas as em pre sas con ti nu a rão
lu cran do, ape nas tro can do seus con du to res após su as
se que las e mor tes de cor ren tes dos si nis tros de trân si to”,
ar gu men ta.

Cas si a no No vo ex pli ca tam bém que só au men tar a
pu ni ção tam bém não re sol ve o pro ble ma. Se gun do o
psi có lo go, a im pru dên cia se com ba te com edu ca ção e
con tro le, não ape nas um de les.

O mes mo en ten di men to pos sui Eli as. Pa ra ele, a so ci- 
e da de ain da não en xer gou o seu pa pel pa ra mu dar es se
qua dro de vi o lên cia no trân si to.  “ En quan to não hou ver
es for ços con jun tos da Co mu ni da de Aca dê mi ca, Igre jas,
Im pren sa, So ci e da de Ci vil Or ga ni za da e é cla ro, Go ver- 
nos, con ti nu a re mos “pa ti nan do” em bus ca das so lu- 
ções. E é di an te des se qua dro gra vís si mo que já vi ve mos,
que, com a apro va ção do PL, não te mos no ção de on de
tu do is so po de nos le var”, pre vê.

Se o PL 3267/19 for apro va do pe lo Se na do Fe de ral, a
sus pen são do di rei to de di ri gir ocor re rá nas se guin tes si- 
tu a ções:

Já pa ra o con du tor que Exer ce Ati vi da de Re mu ne ra- 
da, a pe na li da de de sus pen são do di rei to de di ri gir se rá
im pos ta quan do o in fra tor atin gir 40 (qua ren ta) pon tos,
in de pen den te da gra vi da de das in fra ções.

Fon te: https://por tal do tran si to.com.br

A SOS VI DA pe la paz no trân si to ce le bra rá o dia in ter- 
na ci o nal do pe des tre em par ce ria com a TV MI RAN TE
com a vei cu la ção de um ví deo na que la emis so ra de uma
das 118(cen to e de zoi to) ações edu ca ti vas em fai xas de
pe des tres já re a li za das pe la SOS VI DA e seus par cei ros. A
di vul ga ção ocor re rá du ran te to da a se ma na vin dou ra.

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB(Lei nº 9.503/97)
Art. 23. Com pe te às Po lí ci as Mi li ta res dos Es ta dos e do

Dis tri to Fe de ral:
III – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si to, quan do e con- 

for me con vê nio fir ma do, co mo agen te do ór gão ou en ti- 
da de exe cu ti vos de trân si to ou exe cu ti vos ro do viá ri os,
con co mi tan te men te com os de mais agen tes cre den ci a- 
dos.

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 1º e 2 de agosto
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Com ba te ao co ro na ví rus

Bol sa Fa mí lia

DA RE DA ÇÃO

Ope ra ção

EM DEFESA DO ESTADO

PGE atinge alta de
25% de produtividade
N

o pri mei ro se mes tre des te
ano, a Pro cu ra do ria Ge ral
do Ma ra nhão (PGE/MA) re- 
gis trou au men to de pro du- 

ti vi da de de 25,51%, no com pa ra ti vo
com o mes mo pe río do do ano pas sa- 
do. Fo ram 80.765 de man das, con tra
60.160, em 2019.

Na área de Exe cu ções, o le van ta- 
men to da PGE/MA tam bém ates tou
cres ci men to. Fo ram 23.242 ações exe- 
cu ta das em 2020 e 14.505 ações em
igual pe río do de 2019, con fi gu ran do
al ta de 37,60%.

Os nú me ros são mais ex pres si vos
se for con si de ra do que des de mar ço
os pro cu ra do res do Es ta do, as sim co- 
mo os de mais ser vi do res, tra ba lham
em li mi ta ção pre sen ci al.

Ao ava li ar os nú me ros al can ça dos
em pe río do de pan de mia, o pro cu ra- 
dor ge ral, Ro dri go Maia, dis se ser re- 
sul ta do do es for ço da equi pe. “É uma
de mons tra ção do com pro mis so de
to dos os mem bros da ins ti tui ção com
a sua fun ção ju rí di co-cons ti tu ci o nal
de de fe sa da Fa zen da Pú bli ca e, por
con se guin te, de to dos os ci da dãos e
ci da dãs ma ra nhen ses que de pen dem
das po lí ti cas que o Es ta do de sen vol- 
ve”, ava li ou.

A PGE/MA in gres sou ações de ci si- 
vas na Jus ti ça em com ba te ao co ro na- 
ví rus no Ma ra nhão. En tre elas, a ação
so bre isen ção do Im pos to so bre Cir- 
cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços
(ICMS) pa ra aqui si ção dos apa re lhos
res pi ra do res.

Tam bém so bre res pi ra do res, foi por
meio da ação da PGE/MA que a União
te ve que li be rar a en tre ga de 68 apa re- 
lhos que ha vi am si do pa gos pe lo Es ta- 
do a uma em pre sa na ci o nal e im pe di- 
dos pe lo Go ver no Fe de ral de se rem
en vi a dos ao Ma ra nhão.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
ana li sou o pe di do de ur gên cia da ação
en vi a do pe la Pro cu ra do ria e de ter mi- 
nou pra zo de 48 ho ras pa ra que os res- 
pi ra do res fos sem en tre gues ao Go ver- 
no do Ma ra nhão.

O Es ta do ain da te ve que en trar com
uma ação, via Pro cu ra do ria Ge ral,
con tra a União e a Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) pa ra
ga ran tir o re ce bi men to de ou tros 107
res pi ra do res ad vin dos da Chi na, co- 
mo me di da de ur gên cia em si tu a ção
de ca la mi da de pú bli ca.

A ação re que ria a sus pen são de
quais quer san ções ou atos de mul ta,
apre en são ou per da dos 107 res pi ra- 
do res, bem co mo de ou tros equi pa- 
men tos si mi la res ad qui ri dos du ran te
o pe río do da pan de mia da Co vid-19,
as se gu ran do a per ma nên cia dos equi- 
pa men tos no sis te ma de saú de do Es- 
ta do do Ma ra nhão.

No úl ti mo dia 21, a Jus ti ça Fe de ral
ex pe diu re sul ta do fa vo rá vel ao Es ta- 
do, e de ter mi nou que a União ga ran ta
a per ma nên cia dos equi pa men tos no
sis te ma de saú de do Ma ra nhão e que
An vi sa e União li be rem an te ci pa da- 
men te res pi ra do res, me di ca men tos e
ou tros equi pa men tos im por ta dos,
des ti na dos ao com ba te à Co vid-19,
ad mi tin do a for ma li za ção a pos te ri o ri
dos re gis tros as so ci a dos aos con tro les
ad mi nis tra ti vos e adu a nei ros.

Ou tras ações de des ta que nes te pe- 
río do de pan de mia cor res pon dem à
im plan ta ção das bar rei ras sa ni tá ri as
nos ae ro por tos de São Luís e Im pe ra- 
triz, co mo me di das de pre ven ção à
Co vid-19.

Hou ve re sis tên cia da União, sob ar- 
gu men to de que o Es ta do não po de ria
de ci dir em áre as sob res pon sa bi li da- 
de fe de ral e, mais uma vez, o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral con fe riu ga nho de
cau sa à PGE/MA, ao ava li ar os ris cos à

saú de dos ma ra nhen ses e vi si tan tes.
Tam bém a pe di do do Es ta do, me di-

an te ação ajui za da pe la Pro cu ra do ria
Ge ral do Es ta do (PGE/MA), a Jus ti ça
Fe de ral no Ma ra nhão con ce deu li mi- 
nar que au to ri za re du ção da alí quo ta
do ICMS pa ra pro du ção e aqui si ção
de ma te ri ais ne ces sá ri os pa ra o com- 
ba te ao co ro na ví rus, co mo ál co ol em
gel, más ca ra, en tre ou tros.

Nes te pe río do, hou ve a ame a ça de
cor te do be ne fí cio Bol sa Fa mí lia, e a
re gião Nor des te se ria a mais afe ta da
pe la me di da.

A PGE do Ma ra nhão e de mais seis
Es ta dos do Nor des te mo ve ram ação
con tra a sus pen são em pe río do de
pan de mia, e o STF não só de ter mi nou
a sus pen são de cor tes no Bol sa Fa mí-
lia no Nor des te co mo os re cur sos pa ra
no vas ins cri ções de vem ser uni for mes
e de acor do com os Es ta dos.

“Foi uma de ci são mui to im por tan- 
te do STF, por que o Ma ra nhão vi nha
sen do bas tan te pe na li za do com uma
con ces são mui to aquém do ne ces sá- 
rio, se com pa ra do com ou tros Es ta dos
com mais re cur sos”, ava li ou o pro cu- 
ra dor ge ral do Ma ra nhão, Ro dri go
Maia.

No iní cio de ju nho, hou ve no va ten- 
ta ti va da União de re ti rar os re cur sos
do pro gra ma no Nor des te. A Se cre ta- 
ria Es pe ci al da Fa zen da, li ga da ao Mi- 
nis té rio da Eco no mia, re ma ne ja ria R$
83,9 mi lhões do Bol sa Fa mí lia pa ra a
pu bli ci da de ins ti tu ci o nal da Se cre ta- 
ria Es pe ci al de Co mu ni ca ção (Se com)
do Go ver no Fe de ral.

Os Es ta dos do Nor des te in gres sa- 
rem na Jus ti ça con tra a ame a ça de no- 
vo cor te, e, di an te da re per cus são ne-
ga ti va, o Go ver no Fe de ral re ver teu a
ação, de vol ven do a ver ba ao pro gra- 
ma.

TUNTUM

Suspeitos morrem durante confronto com a polícia

ARMAS E MUNIÇÃO FORAM APREENDIDAS NA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA DURANTE OPERAÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NA REGIÃO

Na noi te da úl ti ma quin ta-fei ra
(30), a Su pe rin ten dên cia Es ta du al de
In ves ti ga ções Cri mi nais (SEIC), Po lí- 
cia Mi li tar (PM), De le ga cia Re gi o nal
de Pre si den te Du tra e o Cen tro Tá ti co
Aé reo (CTA), re a li za ram uma ação
con tra dois ho mens no po vo a do Be- 
lém, pró xi mo ao mu ni cí pio de Pre si- 
den te Du tra, a 350 km de São Luís.

A ope ra ção re sul tou em um con- 
fron to en tre a equi pe dos po li ci ais e os
dois sus pei tos, que fo ram ba le a dos e
não re sis ti ram aos fe ri men tos, mor- 
ren do no lo cal. Com eles, a po lí cia en- 
con trou um re vól ver ca li bre 38 e uma
pis to la ca li bre 380.

Se gun do in for ma ções po li ci ais, os
dois es ta vam em uma ca mi o ne te e
du ran te a abor da gem, re a gi ram efe tu- 
an do dis pa ros em di re ção a po lí cia.

Os sus pei tos fa zi am par te de um gru- 
po de cri mi no sos que pla ne ja vam um
rou bo a agên ci as ban cá ri as na ci da de
de For mo sa da Ser ra Ne gra, no Ma ra- 
nhão. Ain da de acor do com a po lí cia,
foi cum pri do um man da do de bus ca e
apre en são na ca sa de um dos en vol vi- 
dos no con fron to com a po lí cia, além
de dois man da dos de bus ca, um na
ca sa de um dos sus pei tos mor tos e o
ou tro na re si dên cia on de fo ram en- 
con tra das ar mas es con di das na tar de
des ta quin ta-fei ra (30), no po vo a do
Ta bo cal, na ci da de de Tun tum.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, jun ta- 
men te com a Po lí cia Mi li tar e o Cen tro
Tá ti co Aé reo (CTA), re a li za ram uma
ope ra ção de de sar ti cu la ção de um as- 
sal to que acon te ce ria no Ban co do
Bra sil da ci da de de For mo sa da Ser ra

Ne gra, in te ri or do es ta do.
De acor do com a po lí cia, após sa- 

be rem do pos sí vel as sal to que es ta va
pre vis to pa ra acon te cer lo go no ini cio
do mês de agos to, equi pes da Su pe-
rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga- 
ção Cri mi nal (Seic), pas sa ram cer ca
de 15 di as em tra ba lho no in te ri or do
es ta do até acha rem na úl ti ma se gun- 
da-fei ra (27), no po vo a do de Ta bo cal,
no mu ni cí pio de Tun tum, a ca sa de
um dos sus pei tos que fa ria par te do
gru po cri mi no so. Ain da se gun do a
po lí cia, o sus pei to que es ta va na ca sa
con se guiu fu gir, mas já foi iden ti fi ca- 
do. Ele era o res pon sá vel pe lo apoio
lo gís ti co e pe la guar da do ar ma men- 
to.  Du ran te três di as foi fei to um tra- 
ba lho de es ca va ção no quin tal da re si- 
dên cia e to do o ma te ri al a ser usa do
du ran te a ação cri mi no sa foi en con- 
tra do.

Re co men da ção

Ma ra nhão tem 30 pre sos in fec ta dos

Vol ta das ins pe ções nos pre sí di os

PA RA CON TER CON TA MI NA ÇÃO

Jus ti ça do Ma ra nhão
con ce de 395 pri sões
do mi ci li a res

Des de o iní cio da pan de mia de Co vid-19, a Jus ti ça do
Ma ra nhão con ce deu 395 pri sões do mi ci li a res pa ra de- 
ten tos com mai or ris co de con ta mi na ção. Hou ve, ain da,
362 li be ra ções de cor ren tes de pro gres sões de re gi me e
li vra men to con di ci o nal. As in for ma ções fo ram re pas sa- 
das a O Im par ci al pe lo ti tu lar 1ª Va ra de Exe cu ções Pe- 
nais de São Luís (1ª VEP), juiz Már cio Cas tro Bran dão.

O ma gis tra do in for mou que não há, ain da, le van ta- 
men to dos pe di dos ne ga dos, que te ri am si do fei tos com
a jus ti fi ca ti va de que nos pre sí di os ha ve ria um ris co
mai or de con trair o no vo co ro na ví rus. O ti tu lar da 1ª VEP
tam bém não dis se a quan ti da de de pe di dos, sob es te ar- 
gu men to, que já fo ram jul ga dos. “Quan to aos ape na dos
do gru po de ris co em re gi me fe cha do (por tan to, com
mai or pe río do de pe na a cum prir), so men te ca bí vel a
pri são do mi ci li ar em ca rá ter hu ma ni tá rio se hou ver um
ris co con cre to à sua saú de, com a sua per ma nên cia no
cár ce re. E sen do ve ri fi ca da a pos si bi li da de de ter sua do- 
en ça tra ta da na pró pria uni da de pri si o nal, não se con- 
ce de pri são do mi ci li ar nes sas cir cuns tân ci as”, es cla re- 
ceu Már cio Cas tro Bran dão.

Em ra zão da Co vid-19, uma re so lu ção de mar ço do
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ) re co men dou que os
juí zes ava li em, ca so a ca so, a pos si bi li da de de re vo ga ção
de pri sões pro vi só ri as de mu lhe res ges tan tes; lac tan tes;
e mães ou pes so as res pon sá veis por cri an ças de até 12
anos ou por pes so as com de fi ci ên cia. A re co men da ção
se es ten de a ido sos, in dí ge nas, pes so as com de fi ci ên cia
ou que se jam do gru po de ris co. O tex to foi as si na do pe lo
pre si den te do CNJ e do STF, mi nis tro Di as Tof fo li, e não
pos sui ca rá ter obri ga tó rio.

Os 395 ca sos de re co lhi men to do mi ci li ar ain da che- 
ga ram a ser pror ro ga dos por mais 30 di as, pe lo ti tu lar 1ª
Va ra de Exe cu ções Pe nais de São Luís, por meio da por- 
ta ria Nº 07/2020, do dia 14 de ju lho. 

De acor do com o juiz, no Ma ra nhão, com ba se no bo- 
le tim da pe la Se cre ta ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe- 
ni ten ciá ria (Se ap), des ta quin ta-fei ra (30), exis tem atu- 
al men te 30 de ten tos com o no vo co ro na ví rus. Na se ma- 
na pas sa da, eram 32 pre si diá ri os in fec ta dos, con for me
um ques ti o ná rio da Se ap en tre gue à Uni da de de Mo ni- 
to ra men to Car ce rá rio do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão (UMF/TJ MA).

Há ho je, en tão, cer ca de 130 pre si diá ri os que tes ta ram
po si ti vo, mas que se re cu pe ra ram, sen do que ocor reu
ain da a mor te de um pre so por con ta da Co vid-19.

A pan de mia de Co vid-19 impôs se ve ras res tri ções ao
fun ci o na men to dos sis te mas ju di ciá ri os em boa par te
do mun do. Na re gião me tro po li ta na de São Luís, a re gra
de ou ro do dis tan ci a men to so ci al afas tou juí zes de par te
de su as fun ções, co mo a sus pen são das ins pe ções pre- 
sen ci ais no sis te ma pe ni ten ciá rio. Mas no dia 27 de ju- 
lho, as vis to ri as fo ram re to ma das pe la 1ª VEP e a
UMF/TJ MA. Már cio Bran dão in for mou que is to so men- 
te foi pos sí vel di an te da apa ren te es ta bi li za ção dos ca sos
de co ro na ví rus no sis te ma pri si o nal. “O ob je ti vo das ins- 
pe ções é ve ri fi car as con di ções fí si cas das uni da des pri- 
si o nais e en tre vis tar os ape na dos so bre su as ne ces si da- 
des e even tu ais ocor rên ci as de vi o la ção de di rei tos. A Lei
de Exe cu ções Pe nais exi ge que o juiz da Exe cu ção ins pe- 
ci o ne os es ta be le ci men tos pe nais men sal men te pa ra
ve ri fi car su as cir cuns tân ci as”, des ta cou o juiz.

Fo ram ins pe ci o na das as seis Uni da des Pri si o nais de
Res so ci a li za ção de São Luís (UPRSL) e a Uni da de Pri si o- 
nal Fe mi ni na (UP fem), do Com ple xo Pe ni ten ciá rio de
Pe dri nhas; a Pe ni ten ciá ria Re gi o nal de São Luís
(PRSLZ); o Cen tro de Ob ser va ção, Clas si fi ca ção e Tri a- 
gem (COCT), as Uni da des Pri si o nais de Res so ci a li za ção
(UPR), lo ca li za das nos bair ros do Anil, Olho d’Água e
Mon te Cas te lo, na ca pi tal ma ra nhen se, e a UPR de Pa ço
do Lu mi ar.

Con for me o ti tu lar da 1ª VEP, hou ve ins pe ções, ain da,
nas car ce ra gens do Co man do Ge ral da Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão, lo ca li za do no bair ro do Ca lhau; no Co man- 
do Ge ral do Cor po de Bom bei ros; na De le ga cia da Ci da- 
de Ope rá ria; e na As so ci a ção de Pro te ção e As sis tên cia
aos Con de na dos (APAC) de São Luís e Pa ço do Lu mi ar.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto

https://banca.oimparcial.com.br/
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇAO PR-026-2020
Na Publicação do Aviso de Licitação do PR-026-2020, Publicado no Jornal 

o Imparcial em 25 de Julho de 2020, Pag 06. ONDE SE LE: 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. 
LEIA-SE: O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 

Documentação serão em Sessão Pública a ser realizada às 08hs do dia 06 

de Agosto de 2020. Demais Informações permanecem inalteradas.

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

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇAO PR-027-2020
Na Publicação do Aviso de Licitação do PR-027-2020, Publicado no Jornal 

o Imparcial em 25 de Julho de 2020, Pag 06. ONDE SE LE: 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. 
LEIA-SE: O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 

Documentação serão em Sessão Pública a ser realizada às 10hs do dia 06 

de Agosto de 2020. Demais Informações permanecem inalteradas.

COMUNICADO - ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS
A empresa Atlântica Serviços Gerais está recrutan-

do pessoas com deficiência e/ou Beneficiários 

Reabilitados da Previdência Social. Os interessados 

deverão encaminhar currículo para o email:va-
gas@grupointeratlantica.com.br com o assunto 

PCD ATL

COMUNICADO - INTERNACIONAL MARÍTIMA
A empresa Internacional Marítima está recrutando 

pessoas com deficiência e/ou Beneficiários Reabili-

tados da Previdência Social. Os interessados deve-

rão encaminhar currículo para o email:vagas@gru-
pointeratlantica.com.br com o assunto PCD ITM

Porto do Itaqui ultrapassa 500 navios no ano

N
esta semana o Por-
to do Itaqui movi-
mentou seu navio 
de número 500, 

marca alcançada em pouco 
mais de seis meses e que re-
flete os resultados registra-
dos pelo porto no primeiro 
semestre de 2020. Apesar da 
pandemia, por se tratar de 
um serviço essencial, o por-
to público do Maranhão se-
guiu operando para garantir 

o abastecimento de toda a 
região centro-norte do país.

“Com a adoção de rígidos 
protocolos de segurança foi 
possível alcançar esses re-
sultados. O primeiro semes-
tre desse ano mostrou que 
nossos esforços para man-
ter o porto operando foram 
exitosos. Além de garantir os 
insumos para abastecer as 
cidades da nossa área de 
influência, essa capacida-

de de resiliência e respos-
ta rápida à crise permitiu 
a manutenção de empre-
gos, das exportações e, 
consequentemente, da ar-
recadação, aspectos fun-
damentais neste ano atí-
pico”, afirmou presidente 
do Itaqui, Ted Lago.

Em todo o ano de 2019 
passaram pelo Itaqui 830 na-
vios, o que representa uma 
média de 69 atracações por 

mês. Em 2020 a média está 
acima de 80 atracações men-
sais. “Além do crescimento 
nessa média, outro dado im-
portante é a taxa de ocupa-
ção geral dos nossos berços, 
que está em 80%, dentro do 
limite definido pela ONU-
UNCTAD como o ideal, o que 
demonstra nossa eficiência 
operacional”, destaca o di-
retor de Operações e Plane-
jamento, Jailson Luz.

O navio de número 500 
foi o SBI Hyperion, de ban-
deira da Libéria, desatracou 
do Porto do Itaqui na segun-
da-feira (27) após carregar 
65 mil toneladas de milho. 
A embarcação veio do Por-
to de Conakry, República da 
Guiné, com destino ao Porto 
de Haifa, em Israel.

Para o segundo semestre 
a expectativa é de mais cres-
cimento em movimentação 
de cargas, com a entrada em 
operação da segunda fase do 
Tegram agora em agosto, o 
que vai elevar a capacidade 
de movimentação de grãos 
no Itaqui para 19 milhões 
de toneladas/ano. O volume 
de fertilizante também deve 

crescer a partir da inaugu-
ração do novo terminal de 
fertilizantes, da Companhia 
Operadora Portuária do Ita-
qui (Copi), ainda neste ano. 
A previsão é saltar de uma 
capacidade de 2 milhões para 
3,5 milhões de toneladas de 
importação de fertilizante 
por ano.

A infraestrutura para gra-
néis líquidos está em fase de 
ampliação no Itaqui, com os 
projetos da Ultracargo, Gra-
nel e Raízen, além da pers-
pectiva de licitação para ar-
rendamento de quatro áreas 
para terminais, prevista para 
este segundo semestre, um 
investimento de R$ 478,1 mi-
lhões da iniciativa privada 
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020. A Prefeitura Mu-

nicipal de Buriticupu - MA, através do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela 

Portaria nº 024/2020 de 06 de fevereiro de 2020, torna público o resultado da Licitação, Pregão Presen-

cial SRP nº 014/2020 tendo por objeto: Formação de Registro de Preços visando a eventual contratação 

de pessoa jurídica, para o fornecimento de equipamentos de proteção individual para uso das diversas 

secretarias municipais no combate ao covid-19 do município de Buriticupu/MA, feita no critério menor 

preço por item, sagrando-se vencedora a Empresa MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR-

MACEUTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.455.222/0001-73 com o valor de R$ 202.942,00 (Duzentos e 

dois mil, novecentos e quarenta e dois reais) e A. R. TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS inscrita o CNPJ Nº 

05.544.987/0001-29 com o valor de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), estando de acordo com a Lei 

nº. 8.666/93. Buriticupu - MA. 29 de julho de 2020 - Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira - Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020. A Prefeitura 

Municipal de Buriticupu - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 

Portaria Nº 025/2020, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, torna público o resultado da Licitação, 

Tomada de Preços nº 010/2020 tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada 

para construção de muros e calçadas em diversas unidades de ensino do município de Buriti-

cupu/MA, feita no critério Menor Preço Global, sagrando-se vencedora a Empresa ALVORADA 

CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.703.869/0001-16 com o valor de R$ 1.151.854,03 (Um 

milhão, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), es-

tando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu - MA, 29 de julho de 2020. FABIANO DE JE-

SUS BARBOSA FERREIRA- Presidente da CPL
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Aproveite o período de isolamento social para fazer atividades físicas que estimulam a
concentração, melhoram o humor e contribuem para o bem-estar geral

Cui da dos

FITNESS

Exercícios para o
corpo e a mente

H
á quem di ga que to da ati vi- 
da de fí si ca tem efei to po si- 
ti vo na saú de men tal. Ela 
re duz os ní veis de cor ti sol, 

que é o hormô nio do es tres se, e faz 
com que o cor po li be re en dor fi na, que 
dá a sen sa ção de bem-es tar, con for to 
e me lho ra o hu mor. Mas há al gu mas 
que ofe re cem um be ne fí cio ain da 
mai or nes se que si to. É o ca so do pi la- 
tes e da io ga. Em tem pos de co ro na ví- 
rus, to da fer ra men ta pa ra con tro le da 
an si e da de, do me do e do mau hu mor 
é bem-vin da. Além de for ta le cer a 
mus cu la tu ra, são ati vi da des vol ta das 
pa ra a con cen tra ção na res pi ra ção e 
na in tros pec ção. “Al guns io gas fo cam 
mais na me di ta ção, ou tros, me nos. De 
qual quer for ma, a io ga aju da a en ten- 
der os nos sos pro ces sos in ter nos e pa- 
drões de pen sa men tos dos quais de- 
ve mos fu gir”, ex pli ca o pro fes sor Hel- 
ton Aze ve do.

O ca sal Arley Mar cos Bon fim, de 56 
anos, ana lis ta de sis te mas, e Lu zi a ne 
Bon fim, de 52, ser vi do ra pú bli ca, co- 
me çou a fa zer io ga há cer ca de cin co 
me ses. Com a qua ren te na, as au las 
pas sa ram a ser on-li ne. Além das mu- 
dan ças no cor po – ele dei xou de sen tir 
do res nas cos tas, nos om bros e na 
lom bar, en quan to ela con se guiu per- 
der pe so –, os dois sen ti ram uma 
gran de mu dan ça no bem-es tar. “No 
fim da au la, o pro fes sor faz uma me di- 
ta ção e po de mos tra zer um te ma pa ra 
de ba te, que ele ex plo ra pe la fi lo so fia 
da io ga”, con ta Arley.

Pa ra Lu zi a ne, a io ga é uma bus ca 
por au to co nhe ci men to, que lhe deu 
equi lí brio pa ra pro cu rar há bi tos ali- 
men ta res mais sau dá veis. Além dis so,

RES PI RA ÇÃO

HÁ QUEM DIGA QUE TODA ATIVIDADE FÍSICA TEM EFEITO POSITIVO NA SAÚDE MENTAL

ela pas sou a dor mir me lhor. “Eu acor- 
da va can sa da. De pois da io ga, pas sei a 
acor dar mais dis pos ta, com o as tral 
di fe ren te”, elo gia.

Na io ga, tu do de pen de do ob je ti vo 
de ca da alu no. É pos sí vel fo car na saú- 
de men tal, na de fi ni ção da mus cu la- 
tu ra ou no ga nho de mas sa cor po ral. 
“O que es tá sem pre pre sen te são as di- 
ver sas po si ções e a ob ser va ção da res- 
pi ra ção, e é es sa uma das coi sas que 
faz me lhor pa ra a men te.“

A fi si o te ra peu ta e pro fes so ra de pi- 
la tes Re na ta Te les ex pli ca que, no dia a 
dia, nós es ta mos acos tu ma dos à ideia 
de que o tem po pre ci sa ren der, que te- 
mos que ser pro du ti vos, mul ti ta re fa, 
rá pi dos e efi ci en tes. “Is so pro vo ca, 
na tu ral men te, uma res pi ra ção mais 
rá pi da. Quan do se tem o sen so de ur- 
gên cia, a res pi ra ção fi ca mais cur ta. O 
mes mo ocor re em si tu a ções de es tres- 
se e an si e da de. Is so es tá as so ci a do à 
li be ra ção de hormô ni os que cau sam 

mal-es tar”, re for ça. Por is so, é tão im-
por tan te ob ser var a res pi ra ção. Se ja 
em uma au la de io ga, de pi la tes se ja 
ao lon go do dia de tra ba lho. “A res pi-
ra ção len ta as so ci a da ao mo vi men to 
en via pa ra o cé re bro que é um mo-
men to de tran qui li da de, que ge ra res-
pos tas ce re brais po si ti vas, que aju- 
dam no con tro le da an si e da de, no re- 
la xa men to mus cu lar”, in di ca. A pro-
du to ra cul tu ral Jú lia Hor nann, de 33, 
não era che ga da em ati vi da de fí si ca e 
viu a mãe ter al gu mas con tu sões na 
aca de mia. Quan do de ci diu que co- 
me ça ria a se exer ci tar, que ria uma ati- 
vi da de que di mi nuís se, ao má xi mo, os 
ris cos de se ma chu car. “Eu vi is so im- 
pac tar bas tan te na vi da da mi nha 
mãe”, re lem bra. Pa ra ela, o pi la tes in- 
te gra o uni ver so in te ri or e o exer cí cio 
fí si co. “Tem uma pre o cu pa ção com a 
res pi ra ção, é tu do rit ma do. A gen te 
obe de ce ao rit mo do cor po. De pois da 
au la, eu fi co mui to mais cen tra da, 
com a an si e da de mais con tro la da”, 
afir ma.

CORAÇÃO

Espera por cirurgias pode resultar em morte

SINTOMAS CARDÍACOS PODEM INDICAR NECESSIDADE DE CIRURGIA E, PORTANTO, CONFORME RECOMENDADO POR ESPECIALISTAS

De acor do com da dos di vul ga dos
pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia
e Es ta tís ti ca (IB GE), cer ca de 6,3% dos
adul tos, em Mi nas Ge rais, têm di ag- 
nós ti co de al gu ma do en ça re la ci o na- 
da ao co ra ção. Al gu mas de las po dem
ne ces si tar de ci rur gi as de ur gên cia ou
emer gên cia, e a es pe ra, se gun do es- 
pe ci a lis tas, po de ser fa tal.

Em meio à pan de mia, es te ce ná rio
po de ser ain da mais pre o cu pan te, já
que, con for me es ti ma o mé di co co or- 
de na dor do ser vi ço de ci rur gia car di o- 
vas cu lar do Hos pi tal Fe lí cio Ro cho,
Re na to Brau lio, hou ve di mi nui ção de
apro xi ma da men te 50% no nú me ro de
ci rur gi as re a li za das no co ra ção.

“Pra ti ca men te, to das as ci rur gi as
fei tas em hos pi tais do SUS fo ram sus- 
pen di das. E só há ope ra ções em ca so
de ur gên ci as even tu ais. Já nos hos pi- 
tais par ti cu la res, o mo vi men to é mai- 
or, mas ain da, sim, re du zi do. Con se- 
gue-se man ter uma ro ti na, de vi do ao
cui da do es pe ci al pa ra que não ha ja
ne nhum con ta to com os pa ci en tes
con ta mi na dos por CO VID-19, mas,
mes mo as sim, as ci rur gi as ocor rem
com me nor frequên cia.”

Brau lio ex pli ca que is so se dá por
dois mo ti vos: me do de con ta mi na ção
e fal ta de lei tos des ti na dos ao aten di- 
men to de pes so as com pro ble mas
car día cos. Sen do as sim, o car di o lo gis- 

ta ex pli ca que, mui tas pes so as, com
sin to mas car di o vas cu la res e ata ques
car día cos, não pro cu ram aju da mé di- 
ca pe lo me do de in fec ção pe lo Sars-
Cov-2, o que po de agra var a do en ça
ou mes mo cau sar a mor te, pe la au- 
sên cia de con sul ta e ci rur gi as de ur- 
gên cia.

“Além dis so, al guns hos pi tais es tão
com ple ta men te pa ra dos du ran te a
pan de mia pa ra o aten di men to de ci- 
rur gi as car di o vas cu la res. E is so pre o- 
cu pa, por que em hos pi tais pú bli cos,
por exem plo, to dos os CTIs de pós-
ope ra tó rio fo ram des ti na dos ao tra ta- 
men to do no vo co ro na ví rus. Des sa
for ma, pa ci en tes que ne ces si tam do
pro ce di men to po dem mor rer na es- 
pe ra”, diz.

Des sa for ma, Brau lio re for ça que,
em um fu tu ro pós-pan de mia, po de
ocor rer mui tos óbi tos em fun ção do
can ce la men to de ci rur gi as con si de ra- 
das de não ur gên cia, as cha ma das ele- 
ti vas, e o con se quen te agra va men to
de qua dros clí ni cos. Is so por que, de
acor do com a Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS), ape nas pro ce di men- 
tos es sen ci ais de vem ser fei tos nes te
mo men to.

“To das as ci rur gi as car día cas de ve- 
ri am ser fei tas, mes mo em tem po de
pan de mia. Exis tem ca sos mais le ves,
que po dem es pe rar mais tem po, mas

es se tem po sem pre se rá li mi ta do, não
é coi sa pa ra se pen sar em mui tos me- 
ses e nem anos, mas, sim, em al gu mas
se ma nas ou mes mo di as”, afir ma o es- 
pe ci a lis ta.

Mas, se gun do ele, a mai o ria de las
não po de es pe rar mui to, por que o ris- 
co de mor rer pe lo pro ble ma car di o-
vas cu lar é mui to mai or do que o ris co
de con ta mi na ção por CO VID-19.”

Brau lio des ta ca a im por tân cia de
que pa ci en tes com sin to mas car di o- 
vas cu la res pro cu rem as sis tên cia mé- 
di ca e de que aque les que ne ces si tem
de ci rur gia op tem por fa zê-la, em de-
ci são con jun ta com o mé di co.

“O se tor pri va do es tá pre pa ra do pa-
ra re ce ber os do en tes. Por tan to, não
se de ve ter me do de ir, por que a do en-
ça de ba se é mais mor tal do que o ris- 
co de se con ta mi nar com a CO VID-
19″, afir ma Brau lio.

Além dis so, es ses hos pi tais têm se
pre pa ra do pa ra re ce ber os pa ci en tes
com o mí ni mo de ris co. “E, a men sa- 
gem prin ci pal é: não fi quem em ca sa
nes sas si tu a ções por que po de ma tar,
fi quem em ca sa pe la pre ven ção da
do en ça cau sa da pe lo ví rus, mas em
ca so de sin to mas que in di quem pro- 
ble mas car di o vas cu la res, vá ao mé di- 
co”, diz.

Equi lí brio

IN FOR MA ÇÃO

Uso de tec no lo gia
em ex ces so po de ser
pre ju di ci al à saú de

Com o iso la men to so ci al, o ce ná rio di gi tal mi grou pa- 
ra den tro das ca sas. E is so, de vi do ao ho me of fi ce, tem po
mai or li vre ou mes mo en tre te ni men to.

O fa to é que mui tas pes so as tra ba lham ho je des sa for- 
ma, e pas sam ho ras mer gu lha das na era di gi tal. No en- 
tan to, até mes mo os que usam os re cur sos tec no ló gi cos
co mo pas sa tem po pas sa ram a tê-lo co mo im pres cin dí- 
vel no dia a dia. Os da dos de um es tu do fei to pe la Ho op- 
sui te, em par ce ria com a We Are So ci al, ilus tram es te ce- 
ná rio.

De acor do com a pes qui sa, as pes so as no Bra sil pas- 
sam, em mé dia, no ve ho ras e vin te e no ve mi nu tos por
dia co nec ta dos à in ter net. Um ín di ce que, ao ser de li ne- 
a do em di as, apon ta que o bra si lei ro pas sa 145 di as in- 
tei ros, por ano, na ve gan do na in ter net.

Um re cur so de fa ci li da de no dia a dia, mas que, se- 
gun do o psi có lo go do Ku ro tel – Cen tro Con tem po râ neo
de Saú de e Bem-Es tar, Mi cha el Zan chet, ao ser usa do
em ex ces so po de fa zer mal.

“A tec no lo gia au to ma ti zou a vi da, a tor nou mais ágil,
mas mui tas pes so as se tor na ram es cra vas e is so tem ge- 
ra do um ní vel de an si e da de mai or em de cor rên cia do
cé re bro mui tas ve zes não ter pau sas e não con se guir su- 
por tar o nú me ro de in for ma ções pro ces sa das e não pro- 
ces sa das, e con se quen te men te não re ter as in for ma- 
ções.”

Sen do as sim, Zan chet des ta ca que pe que nos si nais
so no ros já po dem des per tar sin to mas de an si e da de em
de cor rên cia do uso exa cer ba do de te le fo nes e in ter net,
por exem plo.

Des sa for ma, es sas pes so as po dem sen tir uma ne ces- 
si da de in con tro lá vel de es ta rem a to do tem po co nec ta- 
das, o que po de in flu en ci ar no hu mor, com ir ri ta ções
diá ri as quan do sur gem pro ble mas de co ne xão, e, tam- 
bém, na ro ti na, com di fi cul da des pa ra fi na li zar ati vi da- 
des em pra zos cur tos de tem po.

“Ou tro pro ble ma é que mui tas pes so as têm co mo pri- 
mei ra ati tu de, ao acor dar, vi su a li zar o ce lu lar, o que pre- 
ju di ca mui to o or ga nis mo. Is so por que es te é o mo men- 
to em que cé re bro es tá dan do con ta de acor dar e is so faz
com es te já se ja in to xi ca do por in for ma ção, o su jei to já
acor da pa ra a ‘guer ra’, com o ce lu lar gri tan do do seu la- 
do, vi su a li zan do men sa gens e par tin do pa ra o dia sem
ter a per cep ção de si e do au to cui da do, ao dei xar de re a- 
li zar ati vi da des fun da men tais co mo o ca fé da ma nhã”,
ex pli ca.

Além dos sin to mas men tais de an si e da de e a au sên- 
cia do au to cui da do, o psi có lo go pon tua que de mais
con sequên ci as po dem se ori gi nar do uso ex ces si vo de
re cur sos ele trô ni cos, co mo sen sa ção de in ca pa ci da de,
per da do fo co aten ci o nal e sen sa ção, ao fim do dia, de
que não se pro du ziu mui to, pois a aten ção foi di vi di da
en tre o ago ra e o fu tu ro.

“Há a sen sa ção de im pro du ti vi da de, uma sen sa ção
de in com pe tên cia, in se gu ran ça, fal ta de con fi an ça, ní- 
vel de an si e da de mai or, es tres se, ten são mus cu lar, insô- 
nia e as sim por di an te. O uso exa cer ba do de apa re lhos
ele trô ni cos tam bém cau sa di fi cul da de de re la ci o na- 
men to in ter pes so al e so ci al, pois as pes so as ten dem, as- 
sim, a se ha bi tu ar ao mun do vir tu al, o que po de re sul tar
em fo bia so ci al, sín dro me do pen sa men to ace le ra do ou
sín dro me do pâ ni co.”

Zan chet des ta ca que mui tos há bi tos do dia a dia po- 
dem re sul tar em um uso exa cer ba do de re cur sos ele trô- 
ni cos, re des so ci ais e in ter net. E, por is so, pon tua que o
equi lí brio na ro ti na diá ria po de ser fun da men tal pa ra
que ha ja uma re co ne xão pes so al, a fim de que se ja pos- 
sí vel ame ni zar os sin to mas psi co ló gi cos re cor ren tes
des te uso in dis cri mi na do.

“Equi lí brio é o me lhor ca mi nho. É im por tan te usar- 
mos a tec no lo gia a nos so fa vor, ter mos equi lí brio e nos
de sen vol ver mos cons tan te men te en tre seis do mí ni os
da nos sa vi da: fí si co e men tal, fa mí lia, vi da afe ti va, pro- 
fis si o nal, fi nan cei ro e es pi ri tu al. O equi lí brio nes sas seis
áre as é que vai nos dar mai or ou me nor bem-es tar, in- 
clu si ve por que mui tas pa to lo gi as se ori gi nam do afas ta- 
men to de ati vi da des bá si cas, co mo ati vi da des fí si cas e
con ta to pes so al.”

Além dis so, o psi có lo go des ta ca que o fo co aten ci o nal
po de ser fun da men tal pa ra que es sa re co ne xão pes so al
se ja fei ta, de no tan do im por tân cia ao pre sen te, sem que
a an si e da de pe lo fu tu ro se ja ati va da por si nais so no ros
do te le fo ne ce lu lar, por exem plo.

“Fo co aten ci o nal é exer ci tar a ca pa ci da de de vi ver o
ago ra. O Mind ful ness (aten ção ple na), por exem plo, en- 
si na a de sen vol ver a ca pa ci da de de vi ver com fo co no
pre sen te, em ca da ati vi da de que es ta mos fa zen do: es tou
co men do, en tão vou vis lum brar a ex pe ri ên cia, ver as co- 
res do ali men to, a tex tu ra, o ol fa to, per ce ber o mo vi- 
men to do ali men to in do à bo ca, mas ti gar, sen tir o gos to
e per ce ber o pra zer.”

Pa ra o psi có lo go, es sa te ra pia pes so al po de ser fun da- 
men tal pa ra que o uso em ex ces so de apa re lhos tec no ló- 
gi cos se ja evi ta do, bem co mo pa ra que os sin to mas an si- 
o sos em re la ção a uma men sa gem re ce bi da, por exem- 
plo, se jam ame ni za dos.

“É im por tan te es ta be le cer pri o ri da des, exer ci tar o fo- 
co na qui lo que es tá se fa zen do no mo men to e vi ver uma
ati vi da de de ca da vez. Por is so, or ga ni za mos uma agen- 
da, uma vez pla ne ja do não se ocu pe mais com aqui lo,
dei xe pa ra vi ver no mo men to es ta be le ci do”, diz.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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Ma ra nhão bas tan te re for ça do

Ju ven tu de, clas si fi ca do, vai man ter a ba se 

Im pe ra triz x Sam paio: bri ga pe lo 2º lu gar

Ca va lo des fal ca do

Tri co lor não ven ce o Ca va lo há se te jo gos

Campeonato Maranhense 2020

A bola volta a rolar
depois de 137 dias

A
tem po ra da do fu te bol ma ra nhen se re co me ça
nes te sá ba do de pois de uma lon ga pa ra li sa ção.
Fo ram 137 di as de in ter va lo pro vo ca do pe lo
sur gi men to ao co vid-19 e cum pri men to das

me di das sa ni tá ri as de pre ven ção con tra a pan de mia. O
Cam pe o na to Es ta du al foi in ter rom pi do no dia 16 de
mar ço, após a go le a da de 5 a 1, apli ca da pe lo Pi nhei ro no
São Jo sé.

A com pe ti ção ain da tem al guns jo gos pro gra ma dos
pa ra en cer rar a pri mei ra fa se de clas si fi ca ção e ape nas
uma equi pe já es tá re bai xa da: o Cor di no, da ci da de de
Bar ra do Cor da. Ju ven tu de e MAC jo gam ho je (1º/08) às
15h30, no Es tá dio Pi nhei rão, em São Ma teus. Às 18h, no
Frei Epi fâ nio, o Im pe ra triz re ce be o Sam paio Cor rêa. As
du as pra ças es por ti vas do in te ri or não de ve rão re ce- 
ber os tor ce do res, em aten di men to às nor mas de pro te- 
ção à saú de, im pos tas pe las au to ri da des go ver na men- 
tais. O pú bli co, no en tan to, po de rá ver as par ti das por
meio das pla ta for mas stre a mings já de vi da men te anun- 
ci a das pe los clu bes e a Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te- 
bol (FMF).

O téc ni co Rai mun di nho Lo pes, que as su miu o ti me
após a der ro ta do MAC pa ra o Pi nhei ro, tem ago ra à sua
dis po si ção um elen co bem di fe ren te da que le que vi nha
atu an do nes ta pri mei ra eta pa.

Fo ram fei tas dez con tra ta ções.Du ran te os trei na men- 
tos, o trei na dor dei xou cla ro que fa rá mu dan ças ra di- 
cais. Vai apro vei tar ao má xi mo os no vos re for ços pa ra
su prir as de fi ci ên ci as que vi nham sen do ob ser va das
em  di ver sos se to res. Ele fez mis té rio na for ma ção ini ci al
du ran te os trei na men tos da se ma na sem a pre sen ça da
im pren sa e de tor ce do res.

Mes mo ten do o clu be con tra ta do 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, a ten dên cia é o trei na dor
man ter Di e go na po si ção. A la te ral-di rei ta se rá ocu pa da
por Mi chel (ex-Cor di no e Re mo), en quan to Gui lher me
ou Pau li nho en tram no la do es quer do. No se tor cen tral
de za ga,  Wan der son (ex-Mo to e Ju ven tu de) e Mai con se- 
rão os ti tu la res. No meio-cam po há mui tas op- 
ções. Dayvson, Hei der, Alex Mi nei ro (Al tos-PI), Ju ni nho
Ar can jo (ex-Fer ro viá rio-CE e Mo to) po de rão for mar o
quar te to, e no ata que Be ti nho (ex-Pal mei ras ) e Gi le ard,
pra ta da ca sa, de vem  for mar a du pla.

Pa ra con se guir sua in ten ção de se clas si fi car pa ra a
pró xi ma fa se, o MAC pre ci sa ven cer es te pri mei ro jo go.
Na clas si fi ca ção, o ti me fez cin co pon tos, e se al can çar a
vi tó ria vai a oi to. Não se rá mais al can ça do pe lo São Jo sé,
que tem ape nas qua tro e ape nas um jo go com o Cor di no
na ter ça-fei ra. Uma der ro ta dei xa o ti me ma que a no na
obri ga ção de ga nhar  do Mo to no seu pró xi mo com pro- 
mis so.

Cam peão da Co pa FMF e da Sé rie B do Ma ra nhen se, o
ca çu la da pri mei ra di vi são man te ve a ba se da equi pe
que es tá ga ran ti da na pró xi ma fa se do Es ta du al com no- 
ve pon tos. Além dis so, re a li zou no vas con tra ta ções, até
por que vai dis pu tar a Sé rie D do Bra si lei ro a par tir de se- 
tem bro. En tre os re for ços mais co nhe ci dos es tá o ex pe- 
ri en te meia Már cio Di o go,  que co man dou o Pi nhei ro na
pri mei ra eta pa da com pe ti ção. A co mis são téc ni ca sob o
co man do de Mar lon Cu trim tam bém foi man ti da. No
úni co amis to so pre pa ra tó rio, o ti me mos trou to do o en- 
tro sa men to e im pe tu o si da de ao go le ar a Se le ção de Mi- 
ran da por 7 a 1. A equi pe ba se é es ta: Igor, Di e go Re nan
(ou Vi vi co), Be tão, An der son Ala go a no e Chi co Ba la; Rô- 
mu lo, Do da e Ale mão; Nahô, Ín dio Po ti guar e Már cio Di- 
o go.

O gra ma do do Es tá dio Pi nhei rão é um dos me lho res e

o Ju ven tu de co nhe ce bem o lo cal on de vai jo gar. Aque la
pra ça de es por tes pros se gue em re for ma,  de ven do am- 
pli ar sua ca pa ci da de de pú bli co pa ra no mí ni mo três mil
es pec ta do res. A ex pec ta ti va é de que pa ra a eta pa de ci si- 
va do Es ta du al já pos sa con tar com a pre sen ça do seu
tor ce dor nas ar qui ban ca das.

Te le vi são
Com a proi bi ção da pre sen ça de pú bli co, jo go só po- 

de rá ser vis to pe la te le vi são pe los tor ce do res que as si na- 
rem o aces so à pla ta for ma stre a ming MyCujoo. O  in- 
gres so vir tu al cus ta R$ 10 e se rá pa go via car tão de cré di- 
to. O Ju ven tu de, do no do man do de cam po, de ve rá fi car
com 40% do que for ar re ca da do.

Ar bi tra gem
A Co mis são Es ta du al de Ar bi tra gem do Fu te bol (Ce- 

af) es ca lou Jo sé Hen ri que de Aze ve do Jú ni or pa ra api tar
Ju ven tu de x MAC, ten do co mo as sis ten tes El son Araú jo
da Sil va e Iva nil do Gon çal ves da Sil va. Maykon Ma tos
Nu nes se rá o quar to ár bi tro,  Jo sé Hen ri que Can ta nhe de
Men don ça o de le ga do da FMF e  Rai mun do Ben ja min
Si mas Jú ni or o su per vi sor de cam po.

Um dos jo gos mais es pe ra dos des ta ro da da do Es ta- 
du al  es tá mar ca do pa ra a ci da de de Im pe ra triz, on de a
equi pe lo cal re ce be o Sam paio Cor rêa, a par tir das 18h
no Es tá dio Frei Epi fâ nio.

O con fron to é mui to im por tan te por que me xe rá no
po si ci o na men to das du as equi pes que já es tão ga ran ti- 
das na pró xi ma fa se. O Tri co lor tem dez pon tos ga nhos e
po de che gar a 13, en quan to o Ca va lo de Aço con quis tou
ape nas no ve, com chan ces de su bir pa ra 12. A bri ga se rá
pe la dis pu ta da se gun da co lo ca ção, nes ta ro da da.

Os bo li vi a nos vão apre sen tar um ti me bas tan te re for- 
mu la do, por que dis pen sou a gran de mai o ria do gru po
que vi nha jo gan do até an tes da pan de mia.  Fo ram fei tas
tre ze con tra ta ções e os atle tas co lo ca dos à dis po si ção do
téc ni co Léo Con dé, res pon sá vel pe la mai o ria das in di ca- 
ções. A pro vá vel equi pe: João Ga bri el; Jo a zi, Flá vio Bo a- 
ven tu ra, Pau lo Sér gio e João Vic tor (ou Mar lon); An dré
Luís, Eloir e Da ni el Pe nha; Di e go Ta va res, Lu an e Jack- 
son.

O tor ce dor do Im pe ra triz vi ve a ex pec ta ti va de um
cres ci men to téc ni co da equi pe nes ta re ta fi nal do cam- 
pe o na to. O gru po te ve pou cas mu dan ças e al gu mas per- 
das no in ter va lo en tre mar ço e ju lho. Na de fe sa, os za- 
guei ros Alysson e Re nan Du tra não re tor na ram. Bre no,
Ca ri ri, Da Sil va, Alyson, Ro dol fo e Wil li am com ple ta ram

a lis ta dos que não ti ve ram seus con tra tos re no va- 
dos.Além dis so, o la te ral-es quer do Lor ran es tá fo ra dos
pla nos por ter re ce bi do o ter cei ro car tão ama re lo. No na- 
to (vo lan te) tam bém  cum pre sus pen são pe lo mes mo
mo ti vo. O meia  Da ni el Pei xo to é um dos re for ços con- 
tra ta dos  pa ra o Es ta du al  e  Bra si lei ro da Sé rie C.

No ata que, com a per da de Matheus João, o es co lhi do
de ve ser Gi va, que atu ou na di vi são de ba se do San tos-
SP no mes mo pe río do de Neymar. Pau li nho Kobayashi,
man ti do no co man do téc ni co, te ve pou co tem po pa ra
co man dar co le ti vos. Por is so, até o fe cha men to des ta
edi ção o trei na dor ti nha dú vi das em al gu mas po si ções.
A  equi pe ba se é es ta: Jai ro (Wald son); Hud son, Dos San- 
tos, Hen ri que Ma tos e Ra mon Bai a no; Chi cle te, Ti bi ri,
Pei xo to e Lu cas Cam pos; Fe li pe e Gi va (ou Ce si nha).

Ar bi tra gem
O jo go Im pe ra triz Sam paio te rá ar bi tra gem de Ra nil- 

ton Oli vei ra de Sou sa,  as sis ten tes Adri a na Oli vei ra Car- 
va lho e Ger ci no Me ne gus si Ne to. O  quar to ár bi tro se rá
Cley Ran dal Ai res e o de le ga do da FMF Antô nio Car los
dos San tos Sil va.

 Trans mis são ao vi vo
A par ti da se rá trans mi ti da pe la TV FMF (stre a ming),

uma vez que o Ca va lo de Aço de ci diu abrir mão de fir- 
mar con tra to com as ope ra do ras es pe ci a li za das. Não
ha ve rá ne nhum cus to de aces so pa ra os tor ce do res. To- 
da via, se rá dis po ni bi li za do o QR Co de, na te la, pa ra
aque les que ad qui ri rem in gres sos vir tu ais de ma nei ra
vo lun tá ria e aju dar seus clu bes.

O Sam paio não ga nha do Im pe ra triz há se te jo gos. A
úl ti ma vi tó ria do ti me bo li vi a no acon te ceu em 5/05/
2016, mas no re tros pec to ge ral o Tri co lor le va am pla
van ta gem. A his tó ria do fu te bol ma ra nhen se re gis tra co- 
mo pri mei ro jo go en tre Im pe ra triz e Sam paio no dia
19/12/1971. Foi um  amis to so na Re gião To can ti na, com
vi tó ria do ti me bo li vi a no pe lo pla car de 5 a 1.  Um ou tro
amis to so foi dis pu ta do em 10/10/74, com mais uma vi- 
tó ria do Sam paio por 2 a 0.

São 126 jo gos dis pu ta dos en tre Sam paio e  Im pe ra triz,
com o re gis tro de 57 vi tó ri as do Tri co lor, 40  em pa tes e 29
vi tó ri as do Im pe ra triz, 189 gols do Sam paio e176 do Ca- 
va lo de Aço.    Na dé ca da de 80 che ga mos a ter até se te jo- 
gos en tre Sam paio e Im pe ra triz, co mo foi o ca so de 1981.
Em 82 e 1983 fo ram qua tro jo gos en tre as du as equi pes.
Em 1984, 85 e 86 qua tro jo gos. Em 1987, se te jo gos, cin co
em 1988 e ape nas dois jo gos em 1989.

Com a cri a ção das sé ri es C e D, além das já exis ten tes
A e B, os nú me ros de jo gos en tre os clu bes lo cais caí ram
bas tan te, prin ci pal men te en tre aque les que não es ta- 
vam in cluí dos nas com pe ti ções na ci o nais. Em 2018,
Sam paio e Im pe ra triz fi ze ram ape nas um jo go.

O Im pe ra triz já ven ceu três tí tu los de cam peão ma ra- 
nhen se. Dois fo ram con tra o Mo to Clu be em 2005 e
2019. A ou tra com pe ti ção foi de 2015, di an te do Sam paio
Cor rêa.

O ti me bo li vi a no não ven ce um cam pe o na to há dois
anos. A úl ti ma con quis ta do re gi o nal foi em 2017 di an te
do Cor di no. Em 2014 foi di an te do Mo to.

O Im pe ra triz tam bém já mu dou de ra zão so ci al. No
íni cio da sua exis tên cia cha ma va-se So ci e da de Atlé ti- 
ca  Im pe ra triz. Ho je é  So ci e da de Im pe ra triz de Des por- 
tos, nu ma pro vi dên cia to ma da nos anos 80 por Hum- 
ber to Cas tro. A da ta de fun da ção do ti me de Im pe ra triz é
4 de ja nei ro de 1962.

O Sam paio é de 25 de mar ço de 1923, ten do seu pri- 
mei ro pre si den te Abrahão An dra de. Tem 33 tí tu los de
cam peão ma ra nhen se de fu te bol pro fis si o nal. Em  três
opor tu ni da des, tri co lo res e co lo ra dos  já es ti ve ram se
en fren tan do pe lo Cam pe o na to Bra si lei ro e o Sam- 
paio  nun ca ven ceu o Im pe ra triz nes ta com pe ti ção na ci- 
o nal. Fo ram cin co der ro tas.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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Documentário Sobre sonhos e liberdade, que foi exibido na tevê, trata do recorrente
modelo de escravização dos negros brasileiros e faz uma reflexão sobre esse processo

CINEMA

Questões   raciais na
grade do Canal Curta!
RICARDO DAEHN

U
ma ques tão per se gue a di- 
re to ra de ci ne ma Mar cia 
Pa raí so, que, ao la do do co- 
le ga Fran cis co Co lom bo, di- 

ri giu o do cu men tá rio So bre so nhos e 
li ber da de: “Em um país com mai o ria 
po pu la ci o nal ne gra, por que, até ho je, 
os bran cos não se de ram con ta de que 
não há co mo avan çar mos, de mo cra ti- 
ca men te, sem o com ba te sis te má ti co 
ao ra cis mo?”. Seg men tos de res pos tas 
ha bi tam o lon ga-me tra gem in cluí do 
na gra de do Ca nal Cur ta! Fran cis co 
Co lom bo se adi an ta em com pa rar ra- 
cis mo na ci o nal ao dos Es ta dos Uni- 
dos. “Lá hou ve (e há), ain da ho je, for- 
tes em ba tes em fun ção da for ma co- 
mo as pes so as fo ram (e são) se gre ga- 
das. Aqui, de cor ren te da mis ci ge na- 
ção, for ja mos uma fal sa cor di a li da de, 
que no fun do na da mais é do que o ra- 
cis mo ve la do, apa zi gua dor em cer ta 
me di da, ca paz de evi tar cho ques”.

Pro ces sos de vi o lên cia psi co ló gi ca 
e fí si ca, e o pro gres si vo ani qui la men to 
“do di fe ren te” in fla mam a re fle xão do 
ci ne as ta. “O Bra sil vi ve um mo men to 
sin gu lar, es ti mu la do por boa par te 
dos ocu pan tes dos car gos de po der. O 
ci nis mo, que sem pre ser viu co mo ver- 
niz nas re la ções, ce deu es pa ço pa ra o 
des ca ra men to, a gros se ria evi den te”, 
apon ta. Pi a das des ca bi das re e di ta das 
se ri am dos me no res ma les. In fe liz- 
men te, pe sa a atu a li da de im pres sa no 
lon ga, co mo de mar ca a fa la ci ta da por 
Wal ter Fra ga, acer ca do “pa drão se-

COLOMBO, CODIRETOR DO LONGA QUE ANALISA SITUAÇÃO DAS VIDAS PRETAS NO BRASIL

nho ral” da fa mo sa ex pres são “Sa be 
com quem vo cê es tá fa lan do?” (vol ta e 
meia, ou vi da nos no ti ciá ri os).

Da dos da “per sis tên cia do ne gro no 
lu gar de es cra vi dão” po vo am a fi ta 
que tem en tre os en tre vis ta dos o brin- 
can te e mes tre cê ni co Mo nil son dos 
San tos Pin to, que pro pa ga a ex pe ri ên- 
cia do Ne go Fu gi do, um au to en ce na- 
do por po pu la res. O fil me exi bi do no 
Ca nal Cur ta! mos tra o co ti di a no de 
mu lhe res che fes de fa mí li as, na or ga- 
ni za ção qui lom bo la, as co bran ças de 
sa ne a men to, mo ra dia e as sis tên cia 
mé di ca que bro tam de re que ren tes 
co mo o pes ca dor. Ar nal do Ra mos, en- 
quan to o ati vis mo ne gro, já no sé cu lo 
17, é re cla ma do por fi gu ras co mo Ma- 
teus Ale luia. Mes tres da ca po ei ra dão 
as ca ras, a fim de re gis trar pre con cei- 

tos nos di fe ren ci ai as en tre “dou to res e 
pi la tras”. Li mi ta ções dos trân si tos so-
ci ais en tre ne gros e bran cos são apon- 
ta das por au to ri da des co mo Wal ter 
Fra ga e Wlamyra Al bu quer que.

Jun to com a fal sa har mo nia de fla- 
gra da no “mi to da de mo cra cia ra ci al”, 
os “lu ga res dis tin tos pa ra ne gros e pa- 
ra bran cos” e a re ve la ção dos incô mo-
dos e ten sões que iman tam con quis- 
tas so ci ais de ne gros, tu do des ta ca do 
por Mar cia Pa raí so, ha bi tam o fil me. 
Su jei ta à re pres são po li ci al (e dis tan te 
do “al can ce de po lí ti cas pú bli cas”, na 
con jun tu ra exem pli fi ca da por Fran- 
cis co Co lom bo), a mas sa li ber ta, e “in- 
vi sí vel”, é se re ga da na es tru tu ra de 
gue to.

O protagonismo negro na luta abolicionista

MÁRCIA PARAÍSO ESTÁ NO COMANDO DO LONGA “SOBRE SONHOS E LIBERDADE” QUE DÁ VISIBILIDADE  AOS NEGROS ABOLICIONISTAS

O que apren deu, ao fa zer o fil me?
Mar cia: O fio con du tor e nar ra ti vo

do fil me era ini ci al men te dar vi si bi li- 
da de à lu ta e or ga ni za ção dos ne gros
co mo pro ta go nis tas na abo li ção da
es cra va tu ra, jun to aos so nhos de li- 
ber da de – aces so à ter ra, aos di rei tos
ci vis, a edu ca ção, ao tra ba lho. Es sa
pres são que vi nha das ci da des, dos
qui lom bos, ja mais foi es tu da da por
nós nas es co las, apren de mos que a
abo li ção foi fru to de ar ti cu la ções de
abo li ci o nis tas bran cos, com a ca ne ta- 
da de uma prin ce sa. Em pa ra le lo ao
re gis tro de his to ri a do res e in te lec tu ais
que abor dam o pro ta go nis mo ne gro
na lu ta abo li ci o nis ta, pre ten día mos
re gis trar a for ça do le ga do de raiz afri- 
ca na que se man tém vi vo e pul san te
no Recôn ca vo Bai a no, pra nós uma
das mai o res ri que zas cul tu rais do Bra- 
sil – a cul tu ra afro bra si lei ra,  jun to
com in dí ge na. Afi nal, quan do pen sa- 
mos na cul tu ra bra si lei ra, acho di fí cil
pen sar mos ou re me ter mos à cu li ná ria
por tu gue sa ou eu ro peia. Já o aca ra jé,
as “co mi das de san to”, o açai ou o ta- 
ca cá, são re fe rên ci as que sin gu la ri- 
zam nos sa ri que za cul tu ral.  Du ran te
o pro ces so de fil ma gem, ao fil mar mos
com Ma teus Ale luia, Ne go Fu gi do e
ou tros mes tres e mes tras, se ja do
sam ba chu la ou do to que do tim bal,
per ce be mos que exis tia ali, em ca da
qual, uma igual da de de vo zes e, pa ra
tan to, que ca da um de ve ria ter um
mo men to de pro ta go nis mo den tro da
nar ra ti va.

 O fil me de vo cês te ria re a li za ção
pos sí vel nos di as de ho je, con si de ra- 
do o de sam pa ro re ser va do ao au di o- 
vi su al? 

 Mar cia: O fil me foi pos sí vel de vi do
a dois mo vi men tos: ga nha mos um
edi tal de co pro du ção en tre Bra sil Por- 
tu gal, pa ra re a li za ção de um cur ta-
me tra gem. Não era nos so in te res se fa- 
zer um cur ta, até por que sa bía mos
que o con teú do não ca be ria no for- 
ma to e, ao mes mo tem po, pre ci sá va- 
mos cap tar mais re cur sos pa ra sua vi- 
a bi li da de, pois pre ci sá va mos de tem- 
po de pes qui sa e um lon go per cur so
de fil ma gem (fo ram dois anos de re- 
gis tros). A co pro du ção com o Ca nal
Cur ta veio a con so li dar vi a bi li da de do
pro je to, atra vés de re cur sos do Fun do
Se to ri al do Au di o vi su al, da An ci ne, di- 
nhei ro es se que é do pró prio se tor do
Au di o vi su al já que se ori gi na da ta xa
do Con de ci ne; lo go, o se tor se au to a li- 
men ta com a Con tri bui ção pa ra o De- 
sen vol vi men to da In dus tria Ci ne ma- 
to grá fi ca. Mas o FSA foi pa ra li sa do no
go ver no Te mer.

Qual a men sa gem que te mar cou
na re a li za ção do fil me?

Fran cis co: Nas ci e vi vi qua se a vi da
in tei ra no Ma ra nhão. Di go is so não
co mo es tra té gia pa ra re ve lar al gum
sen ti men to na ti vis ta, mas pa ra di zer
que con vi vo com a exu be rân cia da
cul tu ra afro-bra si lei ra. Es tar na Bahia,
prin ci pal men te na re gião do Recôn- 
ca vo, pa ra a re a li za ção de So bre so- 
nhos e li ber da de, pa ra além dos nos- 

sos pro pó si tos es té ti co-nar ra ti vos, foi
tam bém uma opor tu ni da de de per ce-
ber mais pro fun da men te tu do que
nos li ga, que nos une, que nos faz ser
bra si lei ros. Por que a bra si li da de é
plu ral, é mul ti co lo ri da. E é is so que
nos faz es pe ci ais. Ao mes mo tem po,
com o fil me, pre ten de mos dar uma
sin ge la con tri bui ção pa ra que o ra cis-
mo es tru tu ral se ja de ba ti do, ques ti o- 
na do, ti ran do da in vi si bi li da de ar tis-
tas po pu la res, co mu ni da des qui lom- 
bo las ou in te lec tu ais que, fre quen te- 
men te, são des pre za dos não por que
pro du zem co nhe ci men tos ir re le van- 
tes, mas por cau sa da cor da pe le.

No Nor des te, pe sa o ali ja men to?
Fran cis co: No Ma ra nhão, a meu

ver um es ta do com for te “na tu re za es-
cra vo cra ta”, foi e ain da é mui to co- 
mum se ver fa mí li as que tra zem “me- 
ni nas do in te ri or” pa ra se rem “cri a- 
das” co mo “al guém da fa mí lia”. Es tas
jo vens mal tra pi lhas po dem vis tas, por
exem plo, em shop ping cen ters, res- 
tau ran tes, pra ças e par ques, na fun- 
ção de ba bás, car re gan do fi lhos ou
em pur ran do car ri nhos, en quan to
seus “se nho res” po dem des fru tar de
la zer. Es tas me ni nas, que às ve zes não
con se guem nem mes mo es tu dar se- 
quer no pe río do no tur no, às ve zes não
re ce bem um cen ta vo co mo re mu ne- 
ra ção. Re cen te men te vi mos a re vol ta,
nas clas ses do mi nan tes, pe la re gu la- 
men ta ção do tra ba lho do més ti co. Is- 
so, pra mim, tam bém é re fle xo des se
ra cis mo que é pra ti ca do no Bra sil.

HOMENAGEM

Celebrando a Semana
da Cultura Nordestina

FOTÓGRAFA DE GÊ VIANA FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO

Pa ra ce le brar a Se ma na da Cul tu ra Nor des ti na, que
co me ça no do min go (2), em ho me na gem ao mú si co
Luiz Gon za ga, fa le ci do nes te mes mo dia, em 1989, o Itaú
Cul tu ral re lem bra em seu si te www.itau cul tu ral.org.br
as mos tras da sé rie Ocu pa ção, re a li za das na ins ti tui ção,
pre sen ci al men te, so bre ar tis tas nor des ti nos, co mo Al- 
ceu Va len ça, Elo mar, Nel son Ro dri gues e Chi co Sci en ce.
Tam bém pos ta tex tos ce le bran do as mul ti fa ces de Cla ri- 
ce Lis pec tor, per nam bu ca na de co ra ção e al ma; apre- 
sen ta a fo tó gra fa e ar tis ta vi su al re ci fen se Bru na Va len ça,
den tro da co lu na “Um Cer to Al guém”; e es treia uma no- 
va sé rie de ma té ri as do jor na lis ta Cas si a no Vi a na so bre
fo to gra fia, abrin do com Gê Vi a na, do Ma ra nhão.

A ucra ni a na Cla ri ce Lis pec tor, na tu ra li za da bra si lei ra
e que se de cla ra va per nam bu ca na, apa re ce du as ve zes
na pro gra ma ção, em tex tos as si na dos pe lo jor na lis ta
An dré Ber nar do. No pri mei ro, que vai ao ar no pró prio
dia 2, o pú bli co co nhe ce a Cla ri ce pin to ra, au to ra de 22
qua dros, por meio de re la tos de es pe ci a lis tas e de sua
ami ga e es cri to ra Né li da Piñon, do na de du as de su as
obras. A pri mei ra pin tu ra de Cla ri ce é de 1960, mas seu
in te res se por te las, óle os e pin céis sur giu quan do ain da
mo ra va na Eu ro pa e era ca sa da com o di plo ma ta Maury
Gur gel Va len te, mo men to em que co me çou a co nhe cer
ar tis tas vi su ais, fre quen tar ate li ês, com prar ca tá lo gos e
vi si tar ex po si ções.

Pa ra en cer rar as ações da Se ma na da Cul tu ra Nor des- 
ti na, sex ta-fei ra (7), en tra no ar o pri mei ro tex to da sé rie
“Ru mos da Fo to gra fia no Bra sil”, com cu ra do ria do jor- 
na lis ta Cas si a no Vi a na, edi tor do blog About Light e au- 
tor de “Olha res so bre a co vid-19”. A ideia é apre sen tar
no vos no mes e ca mi nhos da pro du ção fo to grá fi ca bra si- 
lei ra, de nor te a sul do país, co me çan do com a ma ra- 
nhen se Gê Vi a na.

Na bus ca por uma ex pres são ar tís ti ca não-li ne ar, ela
usa a fo to gra fia pa ra a cri a ção de fo to mon ta gens, fo to- 
per for man ces e ex pe ri men tos de in ter ven ção ur ba na e
ru ral. Gê é des cen den te de in dí ge nas, nas ci da no in te ri- 
or do es ta do do Ma ra nhão, ne gra e mo ra do ra da pe ri fe- 
ria de São Luís. 

INDÍGENAS.BR

Prêmio de Fotografia:
Conheça os Premiados
JÚRI ESCOLHEU SEM CONHECIMENTO DA AUTORIA DAS FOTOS 

Os re gis tros in dí ge nas tra zem um olhar di ver so e ne- 
ces sá rio pa ra am pli ar os ho ri zon tes da lin gua gem fo to- 
grá fi ca, além de sua im por tân cia pa ra a do cu men ta ção
das di ver sas cul tu ras pre sen tes no país. O Prê mio es tá
in se ri do no In dí ge nas.Br, fes ti val cri a do pe lo Cen tro
Cul tu ral Va le Ma ra nhão (CCVM) pa ra des ta car a pro du- 
ção ar tís ti ca e cul tu ral dos po vos in dí ge nas do Bra sil. Fo- 
ram se le ci o na das 20 fo to gra fi as, que vi e ram das cin co
re giões do país e re ce bem o prê mio de R$800,00. O pri- 
mei ro e o se gun do lu gar re ce bem um va lor ex tra de
R$1.200,00 e R$800,00, res pec ti va men te. O jú ri fez a es- 
co lha sem co nhe ci men to da au to ria das fo tos e foi com- 
pos to pe los fo tó gra fos Ed gar Ro cha, Sunshi ne San tos e
Vi cen te Mar tins Jr., que já ex pu se ram no CCVM.  En tre
as fo tos pre mi a das, te mos cin co de au to ria de in dí ge nas 
do Ma ra nhão, in cluin do o pri mei ro lu gar, um re pre sen- 
tan te do Po vo Ga vião. To das as fo tos pre mi a das se rão
exi bi das nas re des do CCVM e fi ca rão dis po ní veis em
ga le ria vir tu al no si te.

PRI MEI RO LU GAR
Eli ton Paacy San são Mo rei ra Ga vião – Po vo

Pyhcopcatiji Ga vião – MA
 
SE GUN DO LU GAR
Dju e na Ti ku na – Po vo Ti ku na – AM
 
PRE MI A DAS
Al do Fer rei ra – Po vo Mbya-Gua ra ni – RS
Cle ber Kronūn Kain gang – Po vo Kain gang – PR
Dé bo ra Evellyn Sil va de Li ma – Po vo Ana cé – CE
Edi van Gua ja ja ra – Po vo Gua ja ja ra – MA
Íta lo Mong co nãnn – Po vo La klã nõ/ Xo kleng – SC
Jõprykatyre Sa les Jõkantytyre – Po vo Ga vião – PA
Jú lia Ri bei ro – Po vo Gua ja rá – PA
Ka mat xi Ik peng – Po vo Ik peng – MT
Ore me Ik peng – Po vo Ik peng – MT
Otá vio Ka xi xó – Po vo Ka xi xó – MG
Pau lo De sa na – Po vo De sa na – AM
Pepyaká Kri ka ti – Po vo Kri ka ti – MA
Ra fa e la Ana cé – Po vo Ana cé – CE
San tos Go mes Gua ja ja ra – Po vo Gua ja ja ra – MA
Tel mis ton Pe rei ra Car va lho Fi lho Gua ja ja ra – Po vo

Gua ja ja ra – MA
Thoyane Ma tos – Po vo Ful ni-ô – PE
Ti a go Ti ku na – Po vo Ti ku na – AM
Van da Lu cia Ro se no Ba tis ta – Po vo Ka ri ri – CE

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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 Vitor  TellesÀ 
fren

te
Atleta maranhense, que é um dos pioneiros da prática do crossfit em 
São Luís, revela em entrevista ao Caderno Elite de O Imparcial um 

pouco de sua trajetória esportiva e projetos futuros

SAMARTONY MARTINS

O 
crossfit é uma disciplina 

esportiva baseada em 

exercícios intensos para 

melhorar a condição física. 

A modalidade surgiu no ano 2000, na 

Califórnia, conquistou o mundo e, em terras 

maranhenses, está ganhando cada vez mais 

adeptos da modalidade que vai muito além 

do culto ao corpo. Em São Luís, um dos 

pioneiros foi o coach e atleta Vitor Araujo 

Telles, que iniciou seus primeiros passos 

quando morava em Belo Horizonte (MG). 

Na capital mineira, ele conheceu a prática 

que foi apresentada por amigos. Nascido 

dentro de uma família que foi criada no 

esporte, Vitor Teles, não pensou duas vezes 

e, no ano de 2017, colocou em prática o 

projeto de um centro esportivo onde pudesse 

repassar aos praticantes de crossfit uma 

série de exercícios funcionais, determinados 

ao benefício físico.

Segundo Vitor Telles, a ideia era agregar 

a prática esportiva valores éticos e morais, 

como: a socialização, a cooperação, a 

solidariedade, a disciplina, o espírito de 

equipe e tantos outros, fundamentais para 

a formação integral de uma pessoa, a serem 

trabalhados e desenvolvidos. Vitor Telles, 

que é pai de Nathan e que conta atualmente 

com 5.560 seguidores no Instagram, já 

participou de diversas competições, entre 

elas, o maior evento de condicionamento 

físico do Brasil, o Super Monstar Series 

2018, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, 

encarou provas que envolveram a maior 

variação possível de sobrecarga, volume, 

intensidade, movimentos, tempo, repetições 

e equilíbrio. Nesta entrevista ao Caderno 

Elite de O Imparcial, ele contou um pouco 

de sua história dentro da modalidade 

esportiva que a cada dia conquista novos 

praticantes. Confira!

Como o Crossfit surgiu na sua vida?

O Crossfit surgiu na minha vida em 2015, 
quando viajei com alguns amigos para BA-
elo Horizonte - MG e treinei no box Crossfit 
BH . Logo me apaixonei pela modalidade e 
busquei mais informações sobre a mesma.

Ser crossfieteiro é?

Ser crossfiteiro é estar preparado para 
qualquer desafio físico .

Qual foi o seu maior desafio dentro 
da modalidade?

Foi a minha primeira competição de Cros-
sfit , quando fui convidado por um Coach 
Amigo para participar do Monstar Series na 
categoria Rx(avançada ) .

Já passou por algum tipo de 
preconceito ou situação delicada 
por ter escolhido esta modalidade 
esportiva?

O preconceito que passei com o Crossfit 
foi devido ao CF98 ter formado muitos atletas 
de competição, por esse motivo alguns alunos 
iniciantes se sentiam inibidos em treinar com 
a gente por achar que só atendíamos atletas .

Como surgiu a ideia de instalar o 
CF98 na ilha?

A ideia de iniciar o CF 98 surgiu em uma 
conversa com um amigo que tinha uma casa 
pra alugar e me fez a proposta para abrir uma 
academia . Eu prontamente informei que não 
seria possível pelo espaço, mas que para um 
box de Crossfit seria viável . Esse amigo é meu 
sócio até hoje

O movimento de crosfiteiros na 
ilha está ganhando cada vez mais 
adeptos. Como você analisa esse 
interesse pela modalidade?

O crossfit é uma modalidade extremamen-
te dinâmica que proporciona resultados rá-
pidos por ser uma atividade intensa e com 
movimentos multiarticulares gerando maior 
produção neuroendócrino (hormonal)

O programa de treinamento de força 
e condicionamento físico é o que 
mais cresce atualmente no mundo. 
Como tem sido a fiscalização em São 
Luís?

Para que uma pessoa ofereça aulas de cros-
sfit, deve-se primeiramente ser bacharel em 
Ed. Física, credenciado no conselho regional 
de Ed.Fisica. Também é necessário fazer o cur-
so de level 1 da Crossfit inc.

Como tem sido contornar a crise no 
setor por conta da pandemia?

Enquanto estivemos fechados devido a 
pandemia, optamos por alugar nossos equi-
pamentos como estratégia para a angariar re-
cursos para pagar uma parte dos prejuízos.

Qual foi a maior lição que você 
aprendeu ao longo dessa trajetória 
dentro do Crossfit?

A maior lição é focar o trabalho para os 
alunos que querem qualidade de vida , desen-
volver a opção de treinos para atletas avan-
çados como um extra e não como prioridade.

Qual foi a lembrança mais marcante 
no programa que marcou a sua vida?

A lembrança mais marcante no crossfit foi o 
pódio no campeonato BTD em Fortaleza onde 
competi com alguns dos melhores do Brasil e 
fiquei em 3º lugar.

Quais são os próximos projetos de 
Vitor Telles?

Agora eu estou em um projeto chamado 
Posto A, que busca disseminar o esporte pra-
ticado na praia.

Muito além dos 
músculos e pesos
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Nesse período de pandemia em São Luís, Flávia Correia dedica parte de seu tempo produzindo lives, cantando, escrevendo
ou falando de algum assunto específico da área de música. (foto Meireles Junior) 

A cantora lírica Flávia Correia resume a
história de sua apaixonante carreira

Fa mí lia de Mú si cos

Clas si fi ca ção vo cal

Mo men to me mo rá vel

Ópe ras na Polô nia

Te a tro Mu si cal em No va York

So bre ex-bai la ri no de Ma don na 

Au di o vi su al nor te ame ri ca no

Em tem po ra da em São Luís, a can to ra lí ri ca ma ra nhen se Flá via Cor reia con ti nua mo vi men tan do sua
agen da cul tu ral com a coi sa que mais ama no mun do, a mú si ca. Além de ter re a li za do al guns re ci tais no seu
con do mí nio, Flá via sem pre es tá se re ci clan do, se in for man do e fa zen do li ves so bre sua apai xo nan te ar te. E

ago ra, com um mo ti vo a mais. Foi con vi da da, há du as se ma nas, pa ra ser uma das co lu nis tas do con cei tu a do
si te cul tu ral Re vis ta da Vil la, com se de no Rio de Ja nei ro, co man da do pe lo pro mo tor de even tos e eco no mis ta
Luis Vil la ri nho,  pa ra es cre ver, cla ro, so bre mú si ca eru di ta. An tes dis so, deu uma lon ga en tre vis ta pa ra o pro- 

du tor e di re tor de Te a tro e Ci ne ma, Xandy No vas ki, tam bém da equi pe da re vis ta vir tu al.

“A con vi vên cia com meus pais foi fun da men tal! Em es pe ci al com mi nha mãe que é can to ra lí ri ca. Sem pre
es ta va pre sen te nos en sai os e apre sen ta ções de la. Ela foi mi nha pri mei ra pro fes so ra de mú si ca. O pi a no e a

ba te ria são par tes da sua for ma ção em mú si ca. Ge ral men te uma pes soa se adap ta a um úni co ti po de ins tru- 
men to. Co me cei es tu dar pi a no aos 8 anos de ida de. Mi nha mãe des co briu que eu to ca va de “ou vi do” as mú- 
si cas que es cu ta va e en tão me co lo cou na Es co la de Mú si ca do Es ta do do Ma ra nhão. E lá es tu dei pi a no até

meus 13 anos. De pois dis so veio a mi nha fa se rock n’ roll e de ci di es tu dar ba te ria. To quei em du as ban das de
rock, for ma da só por mu lhe res. E o pi a no fi cou sen do pra eu trei nar meus vo ca li zes, to car só pra mim mes- 

mo. Mas me aju da mui to co mo can to ra!”

“Sou so pra no lí ri co. Ge ral men te quem des co bre es sa clas si fi ca ção vo cal é o re gen te do co ral que vo cê faz
par te ou o seu pro fes sor de can to. Ele/ela vai fa zer uns exer cí ci os vo cais no pi a no. En tão, vo cê can ta e de pen- 

den do do seu al can ce no de cor rer das es ca las exe cu ta das sai rá a sua clas si fi ca ção vo cal”.

“Com o Ma dri gal San ta Ce cí lia fui so lis ta a con vi te do Ma es tro Gi o van ni Pe lel la e em 2010 vi a ja mos em
tur nê por quin ze ci da des ita li a nas. Can ta mos tam bém no Va ti ca no, na Ba sí li ca de São Pe dro. Re al men te

uma ex pe ri ên cia úni ca! Os ita li a nos fi ca ram en can ta dos com o nos so re per tó rio sa cro e cla ro a nos sa mú si ca
bra si lei ra”.

“Em 2011, as sim que me gra du ei, uma ami ga po lo ne sa ha via me fa la do de uma au di ção que abri ria na
“Ope ra i Fi lhar mo nia Po dlas ka”, na ci da de de Bialystok, Polô nia. Fo ram três anos tra ba lhan do na ins ti tui ção
com ópe ras, mu si cais, co mo O fan tas ma da ópe ra e con cer tos sinfô ni cos. Tam bém tí nha mos apre sen ta ções
de fes ti vais pe la Polô nia e ex te ri or. Tam bém ti ve a opor tu ni da de, de jun ta men te com o co ro, de tra ba lhar ao
la do do Ma es tro Pen de rec ki, com quem gra va mos dois Cd’s e fi ze mos di ver sos con cer tos de su as obras na

Polô nia e Ale ma nha. Ele fa le ceu re cen te men te e dei xou um le ga do nas su as obras. Foi uma hon ra tra ba lhar
com ele”.

“Quan do saí da Polô nia fui di re ta men te pa ra No va York es tu dar te a tro mu si cal. Era al go que eu sem pre
quis fa zer. Ter pro fis si o nais da Broadway co mo meus pro fes so res foi al go in crí vel!

De pois de ter mi nar meus es tu dos na NYFA eu en trei nu ma com pa nhia de ópe ra. A In ter na ti o nal Bra zi li an
Ope ra Company. Com ela fiz di ver sas apre sen ta ções em No va York. Tam bém par ti ci pei de ou tras com pa nhi- 

as co mo a Dis tin guished Con certs In ter na ti o nal New York on de can tei no Car ne gie Hall e Lin coln Cen ter”.

“Es tu dar com ele foi uma ex pe ri ên cia ma ra vi lho sa! Eu fui alu na de le de jazz con tem po râ neo. Ele é uma
pes soa in crí vel, su per aces sí vel, um pro fis si o nal su per com pe ten te, com mui ta ba ga gem de vi da. Ele era
mui to aten ci o so co mi go e sem pre me apoi a va nas au las. Slam sem pre me fa la va que era im por tan te uma

can to ra sa ber se mo vi men tar no pal co. E fi co fe liz que até ho je man te mos con ta to. Te nho mui ta von ta de de
tra zê-lo ao Rio pa ra fa zer um workshop de dan ça, as sim co mo ele faz em ou tros paí ses”.

 

“Eu sem pre ti ve von ta de de tra ba lhar com TV e Ci ne ma. E foi mui to pro vei to so es tar no país on de as pro- 
du ções ci ne ma to grá fi cas são gi gan tes cas. Tra ba lhar ao la do do di re tor Toddy Phi lips e do Jo a quin Pho e nix

foi sen sa ci o nal! Uma bai ta au la de ci ne ma e in ter pre ta ção. As pro du ções te le vi sas tam bém não fi cam atrás. É
um al to in ves ti men to que a in dús tria ame ri ca na faz no se tor de en tre te ni men to. E tu do é fei to com mui ta ex- 

ce lên cia e pro fis si o na lis mo”.

Setur realiza capacitação
nos Centros de

Atendimento ao Turista
Ga ran tir me lhor qua li da de nos ser vi ços de aten di men to aos tu ris tas

que vi si tam o Ma ra nhão. Com es se ob je ti vo, a Se cre ta ria de Es ta do do Tu- 
ris mo do Ma ra nhão (Se tur-Ma), por meio da Su pe rin ten dên cia de Qua li- 
fi ca ção Pro fis si o nal, mi nis trou trei na men to pa ra gui as de tu ris mo e es ta- 

giá ri os dos Cen tros de Aten di men to ao Tu ris ta (CAT).
O cur so de Aten di men to Cri a ti vo pa ra o Tu ris ta, ocor ri do na úl ti ma se- 

gun da-fei ra, 27, aten deu 25 pro fis si o nais dos CAT’s do Es pi gão da Pon ta
d’Areia; Ae ro por to Ma re chal Hu go da Cu nha Ma cha do; Ter mi nal Ro do- 

viá rio de São Luís; do mu ni cí pio de Ra po sa e do Ter mi nal do Cu ju pe.
O ob je ti vo foi ca pa ci tar e aper fei ço ar os pro fis si o nais, bem co mo me lho- 
rar os ser vi ços pres ta dos co mo a cor re ta abor da gem e pos tu ra em re la ção

ao tu ris ta e for ma de re pas sar as in for ma ções so bre os prin ci pais po los
tu rís ti cos do es ta do. A car ga ho rá ria foi de 4 ho ras.

Foi re a li za do tam bém trei na men to dos pro fis si o nais que irão atu ar em
dois no vos CATs de São Jo sé de Ri ba mar, pro je to de par ce ria da Se tur com

a pre fei tu ra da ci da de bal neá ria.
O se cre tá rio Es ta du al de Tu ris mo, Ca tu lé Jú ni or, des ta cou a ini ci a ti va e

dis se que as qua li fi ca ções des ses pro fis si o nais me lho ram as ori en ta ções
da das aos tu ris tas, além de dar cre di bi li da de aos ser vi ços pres ta dos.

Segundo Catulé Junior, titular da Setur-MA, a procura é sempre grande por
informações, por isso a necessidade de ampliar o nosso alcance por meio de
treinamento e capacitação da nossa mão de obra

A visita de Luiz Carlos França Lima a Nodson Junior na Difusora FM acabou mais
animada do que ele esperava com o reencontro com Valeska, estilista da dança
portuguesa “Império de Lisboa”, que era homenageado pela passagem de seu
aniversário, com direito a entrevista e tudo mais.

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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O empresário Gonçalves Jr. fez essa big surpresa a beira da praia para pedir em noivado a bela Lorena Bessani (Isaque Mota)

Cerimonialistas lançam eventos
“surpresas” para agitar o mercado

As ses so ria com ple ta

Rein ven tar é a pa la vra de or dem, com bi na do? E no ra mo de even tos, um dos mais afe ta dos pe la pan de- 
mia da Co vid-19, en tão, nem se fa la. Que o di ga as ce ri mo ni a lis tas Znal da Al bu quer que e Wallquí ria Mo ra es,
que aca bam de lan çar a “Sur pre sa”, uma agên cia, a pri mei ra aliás, es pe ci a li za da na re a li za ção de sur pre sas
em São Luís, das mais co muns às mais ina cre di tá veis pos sí veis. As ce ri mo ni a lis tas que rem “cau sar” e “aba- 

lar” no mer ca do mui to aba ti do nes tes úl ti mos 5 me ses e que na ver da de ain da não tem da ta pre vis ta pa ra re- 
to mar. So man do su as ex pe ri ên ci as de al gum tem po co mo or ga ni za do ras de even tos, elas tam bém mo ti vam
seus cli en tes a se “rein ven ta rem” nes te seg men to. Dão aque la for ça des de a con cep ção da ideia até a or ga ni- 

za ção e re a li za ção de ca da de ta lhe de uma sur pre sa ines que cí vel.

 
“Cri a mos ex pe ri ên ci as atra vés de mo men tos in crí veis, que irão mar car a sua vi da e de quem vo cê ama!”,

ga ran te Wall qui ria Mo ra es, que ofe re ce uma as ses so ria com ple ta com to tal si gi lo pa ra pro du zir e trans for- 
mar sua ideia, ou até so nhos im pos sí veis, quem sa be, com mui ta cri a ti vi da de, ir re ve rên cia e ino va ção. Sur- 

pre sas pa ra ani ver sá rio, da tas co me mo ra ti vas, pe di do de ca sa men to, co me mo ra ção de bo das, chá de re ve la- 
ção do be bê, na mo ro, noi va do, bo as vin das, e tu do mais que vo cê ima gi nar. Pa ra que o seu even to sur pre sa,
te nha aque le to que per so na li za do, as ce ri mo ni a lis tas pre ci sam co nhe cer vo cê e sua his tó ria além de to dos

os de ta lhes im por tan tes. Es sa é a pri mei ra mis são das pro fis si o nais. 

Luciana Coutinho e o esposo Carlos Coaracy em uma surpresa de bodas. Ao lado, as cerimonialistas Znalda Albuquerque e
Wallquíria Moraes (Marco Salles)

Os empresário Shaullo Freire e Thiago Pimenta da Maison Eventos

Maison Eventos e Casa
Terra celebram parceria

neste sábado
A par tir des te sá ba do, a Mai son Even tos, dos em pre en de do do res

Shaul lo Frei re e Thi a go Pi men ta, vai as si nar o me nu gas tro bar da Ca sa
Ter ra, do em pre sá rio e es ti lis ta Ro dri go Ra po so e ge ren ci a do por Ana Lú- 
cia Sou sa, pa ra pro por ci o nar a to dos a ex pe ri ên cia gas tronô mi ca de sua

“Ilha de Pe tis cos” que vem fa zen do o mai or su ces so na ci da de.
Pa ra Shaul lo Frei re, da Mai son Even tos, “é ma ra vi lho so po der es tar nes sa
par ce ria com o Ro dri go e Ana Lú cia, da Ca sa Ter ra, um lu gar tão acon che- 

gan te, tão má gi co que trans cen de ener gia po si ti va. Eu es tou mui to fe liz
em ini ci ar es sa no va eta pa, es se no vo ci clo ”, re ve la. Já o es ti lis ta Ro dri go
Ra po so, co nhe ci do por ves tir as mu lhe res mais ele gan tes da so ci e da de

ma ra nhen se e de to do o país, tam bém se diz mui to fe liz nes ta no va sa ca- 
da de em pre en de dor: “Uma no va opor tu ni da de de su ces so pa ra am bas

as par tes!”, co me mo ra.
Pa ra quem ain da não co nhe ce, a Ca sa Ter ra, es tá no mer ca do des de agos- 
to 2019, com a pro pos ta de reu nir, mú si ca, mo da, ca fé e drinks num lo cal
pa ra di sía co, na Rua São Con ra do, 40, Olho Dá gua. De ta lhe: a ca sa fun ci o- 

na de ter ça-fei ra a sá ba do, das 14h às 22h.
A Mai son Even tos & Buf fet, em pre sa de per fil ca te ring, foi cri a da pe los

ir mãos Shu el len Pe rei ra e Shaul lo Frei re, no iní cio de 2016. Ho je, sob o co- 
man do de Shaul lo Frei re e Thi a go Pi men ta, a Mai son man tém o mes mo

pa drão de qua li da de do prin cí pio por ser es sa uma mar ca ine ren te da
em pre sa. “Te mos ino va do com a cri a ção de pra tos prá ti cos e de com bos
pa ra os mo men tos de la zer vi ven ci a dos nes te pe río do de iso la men to so- 
ci al, res pei tan do to das as nor mas de hi gi e ni za ção da pro du ção e en tre ga
dos pro du tos”, as si na la Shaul lo. “Nos sa mis são per ma ne ce a de le var aos
nos sos cli en tes a me lhor gas tro no mia pa ra ser co ad ju van te na cri a ção de

su as me mó ri as diá ri as”, con clui ele. Va le con fe rir.

Rodrigo Raposo e Ana Lúcia Sousa do Casa Terra, no Olho Dágua

São Luís, sábado e domingo 1º e 2 de agosto
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MAGNIFICAMENTE DO MARANHÃO 
Para comemorar o Dia do Agricultor, 

que é celebrado em 28 de julho, a AM-
BEV em São Luis recebeu profissionais 
de imprensa, em sua sede na BR-135 e 
fez uma apresentação da linha de pro-
dução da Cerveja Magnífica, que tem 
como ingrediente fundamental, a Man-
dioca, uma espécie de planta bastante 
conhecida, abundante e usada de vá-
rias formas, no Maranhão.

No encontro, que aconteceu no úl-
timo sábado (25), a direção da empresa 
convidou também, 02 agricultores, que 
fornecem a mandioca para produção 
da Cerveja, que é muito apreciada pe-
los maranhenses. A agricultura possui 

uma ampla relevância na economia do 
estado e é principal fonte de renda, de 
boa parte da população local.

Segundo a direção da AMBEV, a “Ma-
guinha” como é conhecida a cerveja 
tipicamente maranhense, tem sabor 
especial e ocupa posição de destaque. 
Para os produtores rurais, a aquisição 
do plantio melhorou a qualidade de vida 
e a motivação de todos os agricultores 
parceiros da cervejaria. Um brinde ao 
sabor do Maranhão.

DIREÇÃO DA AMBEV – MARANHÃO, 
COM PRODUTORES RURAIS DE 

MANDIOCA.

ATENDIMENTO HOLÍSTICO. A 
ENERGIA VEM DA NATUREZA

O FUTURO CHEGOU! PRIMEIRA
 CIRURGIA ROBÓTICA NO MARANHÃO 

DIA DOS PAIS ELEGANTES

MERCADOS DE BOLSAS EM EXPANSÃO

Em um cenário bastante atual, onde 
a ansiedade, cansaço, insônia e depres-
são fazem parte do nosso cotidiano, a 
busca por qualidade de vida tem sido 
prioridade para muita gente. Nesse con-
texto, as terapias holísticas são trata-
mentos cada vez mais eficazes, para a 
harmonia entre o físico, mental, espi-
ritual e emocional.

Segundo a terapeuta holística e 
coach de bem estar, Alexandra Maca-
trão, os cristais, aromas e elementos 
encontrados na natureza, são fontes 
de energia capazes de suprir necessi-

dades e curar muitos males. “No pri-
meiro atendimento, somos capazes de 
identificar os pontos afetados e repo-
sicionamos a energia e o equilíbrio ne-
cessário, ao bem estar do indivíduo” 
conta, Alexandra.

A terapia holística não substitui a 
medicina tradicional, mas é um for-
te aliado no tratamento de várias do-
enças, com uma grande vantagem, é 
indolor, não requer medicamentos e 
o equilíbrio retorna em poucas ses-
sões. Mais informações e agendamen-
tos, Instagram: @alexandramacatrao.

ALEXANDRA MACATRÃO E MADALENA NOBRE EM RECENTE ENTREVISTA.

Com a reabertura do comércio, os empre-
sários maranhenses acreditam no bom gosto e 
paixão do público feminino, por bolsas e aces-
sórios em couro. Com entusiasmo e expectativa 
positiva, o casal Edson e Rosilene Mendes, inau-
guraram na última sexta-feira (31), mais um loja 
do Expansão do Universo das Bolsas, dessa vez, 
em plena Avenida dos Holandeses (ao lado do 
Banco Bradesco), no badalado Holanda Center.

A nova loja está repleta de novidades. Ma-
las, mochilas, cintos, bolsas de alto padrão e a 
peças finas de decoração, são destaques nes-
sa boutique, que cresce e faz a cabeça das mu-
lheres. As peças contam com garantia, modelos 
variados, padrão internacional e atendimento 
diferenciado e simpático.

É a segunda loja em atividade do Expansão 
do Universo das Bolsas, que já conta com uni-
dade no São Luis Shopping. Muito chique, amei.

O CASAL DE EMPREENDEDORES, EDSON E 
ROSILENE, COMEMORAM MAIS ESSA CONQUISTA.

ALÉM DE BOLSAS, MOCHILAS E MALAS, A NOVA LOJA -HOLANDESES CONTA 
COM ITENS DE DECORAÇÃO E PEÇAS EM CRISTAIS FINOS.

A última semana do mês de julho vai 
ficar registrada na história da medicina 
maranhense. Com o uso do Robô Da-
Vinci XI, foi realizada a primeira cirurgia 
robótica da cirurgia geral do Maranhão, 
no Hospital São Domingos, que dispõe 
da plataforma robótica mais moderna 
do mundo. 

Desde o início de 2019, a equipe mé-
dica da Clínica ProCirúrgico, liderada 
pelo renomado Dr. Aparecido Valadão, 

um dos mais conceituados cirurgiões do 
país, vem se capacitando dentro e fora 
do Brasil, na especialização robótica, 
que é minimamente invasiva e apresenta 
os melhores resultados aos pacientes. 
Com o procedimento, o Maranhão en-
trou na mais avançada tecnologia a ser-
viço da saúde da população. Parabéns 
ao Hospital São Domingos e a equipe do 
ProCirurgico, que fica em prédio anexo 
ao hospital e são referências nacionais.

EQUIPE MÉDICA, QUE ENTROU PARA HISTÓRIA. DR. APARECIDO VALADÃO, DR. LEAN-
DRO TOTTI, DR. ROCLIDES LIMA, DR. LUIS EDUARDO VERAS, DR. CHRISTIAN LAMAR.

A conceituada grife de roupas 
masculinas e acessórios, ADJI, está 
com nova coleção e promoções es-
peciais, para deixar os pais ainda 
mais bonitos e elegantes.

Através das lojas no Rio Anil e 
São Luis Shopping, os clientes po-
dem contar com total segurança, 
cumprimento dos novos proto-
colos de saúde, atendimento es-
pecializado e uma nova coleção, 
que segue o estilo, o conforto e 
a qualidade, que a ADJI sempre 
conquistou junto ao seu públi-
co. Cores e modelos para todos 
os gostos e idades, do informal ao 
executivo. 

A partir desse final de semana, 
os shoppings voltam a atender no 
horário das 10h às 22 horas, mas é 
bom comprar os presentes, o quanto 
antes. Na foto, o apresentador de 
TV, Marcos Davi, que veste a gri-
fe por onde circula, recebe lindas 
camisas de presente, como home-
nagem concedida aos pais.

DEBORA ARAÚJO, MARCOS DAVI, MADALENA NOBRE E AN-
DRESSA GONÇALVES, NA LOJA ADJI DO SÃO LUIS SHOPPING, 


