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Em visita ao Pará, presidente afirma que benefício fica "caro demais para a União" e diz
que "brevemente estaremos de volta à normalidade"

Aten di men to ban cá rio

DECLARAÇÃO

“Auxílio emergencial
não é para sempre”

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
vol tou a di zer, nes ta sex ta-
fei ra (9), que o au xí lio emer- 
gen ci al “não é pa ra sem pre”. 

A de cla ra ção ocor reu du ran te so le ni- 
da de da apre sen ta ção do Pro gra ma 
Abra ce o Ma ra jó, na ci da de de Bre ves, 
na Ilha do Ma ra jó. O che fe do Exe cu ti- 
vo dis se acre di tar que o país, em bre- 
ve, vol ta rá à nor ma li da de.

“O au xí lio emer gen ci al 

não é pa ra sem pre, 

te nho is so na ca be ça. 

Até por que, é ca ro 

de mais pa ra a União. É 

pou co até pa ra quem 

re ce be, eu re co nhe ço, 

mas é ca ro de mais pa ra 

a União”, res sal tou.

Bol so na ro tam bém re pe tiu crí ti cas 
so bre a de ci são do Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral (STF), que deu a pre fei tos e 
go ver na do res o po der de de ci são de 
me di das res tri ti vas em meio à pan de- 
mia da co vid-19.

“Sa be mos os efei tos des sa pan de- 
mia. La men ta vel men te, al guns obri- 
ga ram vo cês a fi ca rem em ca sa. Eu 
não ti ve par ti ci pa ção dis so, gra ças a

BOLSONARO CHEGOU A BREVES E FOI SAUDADO POR APOIADORES

uma de ci são do STF, mas fi ze mos to- 
do o pos sí vel pa ra mi ni mi zar o so fri- 
men to e a dor dos mais hu mil des”, 
afir mou.

O che fe do Exe cu ti vo, no en tan to, 
ain da não con se guiu en con trar uma 
saí da pa ra cus te ar e ti rar do pa pel o 
Ren da Ci da dã, que vi sa subs ti tuir o 
Bol sa Fa mí lia. O pre si den te e sua 
equi pe cor rem con tra o tem po pa ra 
con se guir um pro gra ma que dê con ti- 
nui da de à aju da aos mais vul ne rá veis, 
já que o au xí lio emer gen ci al ter mi na 
em de zem bro.

“Acre di to eu que, com me di das ou- 
tras que fo ram to ma das ao lon go des- 

ses seis me ses, se te me ses que co me- 
çou a pan de mia, bre ve men te es ta re-
mos de vol ta à nor ma li da de. Nós, jun-
tos, va mos sair mui to me lhor des sa 
pa ra uma ou tra mui to, mas mui to me- 
lhor”, fri sou.

Mais ce do, na Ilha do Ma ra jó, Bol-
so na ro vi si tou uma agên cia-bar co da 
Cai xa Econô mi ca Fe de ral. Sem más- 
ca ra, ao la do do pre si den te do ban co, 
Pe dro Gui ma rães, tam bém sem o 
item de se gu ran ça, o man da tá rio vi- 
rou “aten den te” da agên cia por al guns 
mi nu tos e in te ra giu com mo ra do res 
lo cais. A ima gem foi pos ta da por ele 
nas re des so ci ais.

PLANO

Governo lança plano com 110 ações para Marajó

ATÉ 2023 DEVEM SER INVESTIDOS R$ 4 BILHÕES NA REGIÃO

 ALAN SANTOS/PR

O go ver no fe de ral lan çou on tem (9)
o pla no de ação do pro gra ma Abra ce o
Ma ra jó, com 110 ações pre vis tas até
2023. O do cu men to abran ge ações de
16 mi nis té ri os, em ini ci a ti vas vol ta das
à ge ra ção de em pre gos e me lho ria da
dig ni da de, da edu ca ção e da saú de da
po pu la ção da Ilha de Ma ra jó, no Pa rá.

A pri mei ra fa se do pro je to, co or de- 
na do pe lo Mi nis té rio da Mu lher, da
Fa mí lia e dos Di rei tos Hu ma nos, es tá
or ça da em R$ 1 bi lhão e, até 2023 de- 
vem ser in ves ti dos R$ 4 bi lhões na re- 
gião. A ce rimô nia de lan ça men to
acon te ceu em Bre ves, mu ni cí pio lo- 
ca li za do na ilha, e con tou com a pre- 
sen ça do pre si den te Jair Bol so na ro e
da pri mei ra-da ma Mi chel le Bol so na- 
ro, de mi nis tros de es ta do e au to ri da- 
des lo cais.

“O que nós fa ze mos não é vir tu de, é
obri ga ção, nós de ve mos aten dê-los
nos mo men tos mais di fí ceis”, dis se
Bol so na ro. O pro gra ma foi cri a do em
mar ço des te ano pa ra bus car o de sen- 
vol vi men to so ci o e conô mi co dos 16
mu ni cí pi os que com põem a Ilha de
Ma ra jó e al gu mas ações já es tão em

an da men to. Uma das me di das anun- 
ci a das ho je é a par ce ria en tre o Mi nis- 
té rio da Mu lher e a Cai xa Econô mi ca
Fe de ral pa ra que equi pe da Ou vi do ria
Na ci o nal dos Di rei tos Hu ma nos ocu- 
pe um es pa ço nas agên ci as-bar co da
Cai xa vi san do le var à po pu la ção ri bei- 
ri nha os ser vi ços do Dis que 100 e Li- 
gue 180, ca nais de de nún ci as de vi o la- 
ções de di rei tos hu ma nos e de vi o lên- 
cia con tra a mu lher. O acor do de co o- 
pe ra ção tem du ra ção de 24 me ses e
po de ser pror ro ga do.

As agên ci as-bar co pre en chem a
ne ces si da de de aten di men to ban cá- 
rio de po pu la ções que vi vem na re gião
amazô ni ca. Além da Agên cia-Bar co
Ilha do Ma ra jó, que na ve ga por di ver- 
sos mu ni cí pi os do Pa rá, a Cai xa pos- 
sui a Agên cia-Bar co Chi co Men des,
que per cor re ci da des do Ama zo nas.

Os bar cos fa zem uma vi a gem por
mês, par tin do de seus lo cais de ori- 
gem, e fi cam, em mé dia, dois di as em
ca da lo ca li da de. Pos su em os mes mos

ser vi ços de uma agên cia con ven ci o- 
nal em ter ra, além do mes mo ho rá rio
de fun ci o na men to. Ini ci a ti va se me- 
lhan te tam bém é de sen vol vi da pe lo
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
(INSS), que tam bém ofe re ce ser vi ços
pre vi den ciá ri os em bar cos na re gião.

Ago ra, es sas co mu ni da des po de rão
ser aco lhi das pe los ser vi do res do mi- 
nis té rio. Se gun do a mi nis tra da Mu- 
lher, da Fa mí lia e dos Di rei tos Hu ma- 
nos, Da ma res Al ves, um dos ob je ti vos
da ação é pro te ger mu lhe res e cri an- 
ças con tra a vi o lên cia do més ti ca e a
ex plo ra ção se xu al in fan til.

Além dis so, o mi nis té rio fa rá a do a-
ção de ces tas de ali men tos e de itens
de hi gi e ne por meio da Ope ra ção Pão
da Vi da, que pro mo ve a se gu ran ça ali- 
men tar e apoio ins ti tu ci o nal à po pu- 
la ção ma ra jo a ra du ran te a pan de mia.
A me ta é en tre gar 96 mil ces tas em to-
das as lo ca li da des do ar qui pé la go.
Cer ca de 28,5 mil já fo ram en tre gues e
mais de 200 mil itens de hi gi e ne fo ram
do a dos.

“Gra ti dão ao apoio”

To dos os Po de res in cluí dos nas mu dan ças

CÂ MA RA

Re for ma Ad mi nis tra ti va
de ve an dar es se mês

O pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia (DEM-RJ),
afir mou, on tem, que a co mis são que ana li sa rá a re for ma
ad mi nis tra ti va de ve ser ins ta la da até o fim de ou tu bro. O
co le gi a do dis cu ti rá a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC) 32/2020, en vi a da pe lo go ver no, em se tem bro,
e pro pos tas pa ra le las em an da men to no Con gres so.

O ob je ti vo da re for ma é mu dar, en tre ou tros pon tos,
re gras de in gres so, ava li a ção e es ta bi li da de no ser vi ço
pú bli co. Pa ra de fi nir o pra zo pa ra a ins ta la ção da co mis- 
são, Maia le vou em con ta as elei ções mu ni ci pais, que
cos tu mam es va zi ar o Con gres so. “Em pro ces so elei to ral,
o rit mo é mais len to”, ex pli cou, em even to de lan ça men- 
to da agen da le gis la ti va da Fren te Par la men tar Mis ta em
De fe sa da Re for ma Ad mi nis tra ti va.

“Te mos ur gên cia, mas não de ve mos ter pres sa”, dis se
Maia, em re la ção à re for ma ad mi nis tra ti va. Afi nal, a pro- 
pos ta ain da tem um lon go ca mi nho pe la fren te. A pri- 
mei ra fa se de tra mi ta ção de uma PEC é a Co mis são de
Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ), que es tá pa ra da des de mar- 
ço, de vi do à pan de mia do no vo co ro na ví rus. Pa ra re to- 
má-la, é pre ci so apro var uma re so lu ção no ple ná rio.

Uma for ma de con tor nar es sa eta pa é en vi ar o tex to
di re to pa ra a co mis são es pe ci al, que se ria o se gun do
pas so da tra mi ta ção. Pa ra is so, a PEC do go ver no se ria
ane xa da a ou tra que tra te do mes mo as sun to e já te nha
pas sa do pe la CCJ. Se es sa for a es tra té gia ado ta da, o pra- 
zo pa ra apre sen ta ção de emen das se rá am pli a do. “Em
vez de 11 ses sões, mais cin co ou seis, pa ra su prir o pra zo
da CCJ”, dis se Maia.

O pre si den te da Câ ma ra tam bém le van tou a pos si bi- 
li da de de que o as sun to co me ce a ser dis cu ti do em uma
co mis são mis ta, de de pu ta dos e se na do res. “Já te nho
con ver sa do com lí de res pa ra que pos sa mos ini ci ar nas
pró xi mas du as, três se ma nas, o tra ba lho da co mis são
es pe ci al. Se ja sua ins ta la ção pe la Câ ma ra ou, por de ci- 
são do pre si den te do Con gres so, uma co mis são mis ta”,
ex pli cou.

No even to da fren te par la men tar, do qual tam bém
par ti ci pou o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, Maia
as se gu rou que “não es ta mos aqui pa ra ter ex clu si vi da de
nem pro ta go nis mo”, e re for çou a con ver gên cia de agen- 
das en tre o Exe cu ti vo e o Le gis la ti vo. O de pu ta do se re- 
con ci li ou com Gue des na úl ti ma se gun da-fei ra, num
jan tar na ca sa do mi nis tro Bru no Dan tas, do Tri bu nal de
Con tas da União (TCU), após uma sé rie de de sen ten di- 
men tos pú bli cos en tre os dois.

“Que re mos união de es for ços do Par la men to, jun to
com a equi pe econô mi ca e o pre si den te da Re pú bli ca,
pa ra que a gen te saia des se pro ces so ur gen te sem aço- 
da men to, sem pres sa, com olhar pa ra o fu tu ro, em que o
ser vi dor pú bli co es te ja va lo ri za do e, prin ci pal men te, em
que o ser vi ço pú bli co que aten de o ci da dão se ja de qua- 
li da de”, sa li en tou Maia.

Já Gue des re for çou que “há um com pro mis so do go- 
ver no Bol so na ro com a re for ma do Es ta do”. “Agra de ce- 
mos sem pre a es se Con gres so re for mis ta. Mui ta gra ti dão
ao apoio às re for mas, ao pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go
Maia”, dis se o mi nis tro, pa ra acres cen tar:

“Nos sa agen da é con ver gen te, tem si do co mum. Fi ze- 
mos uma sé rie de mo vi men tos jun tos”, lem brou. “Agra- 
de ço o apoio. Es ta mos jun tos pe las re for mas. O Bra sil
es tá aci ma de quais quer di fe ren ças que pos sa mos ter,
que são pe que nas, têm si do mui to pe que nas, nos sas di- 
fe ren ças”, des ta cou, agra de cen do “to do o apoio do pre- 
si den te Ro dri go Maia, que des de o pri mei ro dia de go- 
ver no tem le van ta do es sa ban dei ra das re for mas”.

A Fren te Par la men tar Mis ta em De fe sa da Re for ma
Ad mi nis tra ti va apre sen tou uma lis ta de pro pos tas que
mu dam re gras atu ais e fu tu ras do ser vi ço pú bli co. A
agen da le gis la ti va do gru po de de pu ta dos e se na do res
pre vê a in clu são de in te gran tes de ou tros po de res, não
ape nas do Exe cu ti vo, co mo es ta be le ce a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tui ção (PEC) 32/2020, en vi a da pe lo go- 
ver no, em se tem bro.

Os par la men ta res su ge rem que en trem nas no vas re- 
gras juí zes, par la men ta res, pro cu ra do res, mi li ta res e
pro mo to res, ex cluí dos do tex to ori gi nal. Pre si den te da
fren te, o de pu ta do Ti a go Mi traud (No vo-MG) con si de ra
que a PEC 32 traz avan ços, mas de ve ser am pli a da.
“Acre di ta mos que po de mos avan çar mais ain da aqui no
Con gres so, não só com emen das (à PEC), mas, tam bém,
com o pro je tos, co mo dos su per sa lá ri os”, dis se.

O even to con tou com a pre sen ça do pre si den te da Câ- 
ma ra, Ro dri go Maia (DEM-RJ), e do mi nis tro da Eco no- 
mia, Pau lo Gue des, que se co lo ca ram à dis po si ção pa ra
dis cu tir os te mas tra ta dos pe la Fren te. En tre as emen das
su ge ri das pe lo gru po, es tá a que bus ca au men tar a
abran gên cia da pro pos ta do go ver no, ao in cluir ser vi do- 
res atu ais nas no vas re gras, que tra tam, por exem plo, de
es ta bi li da de e li mi ta ção de gra ti fi ca ções.

A PEC 32 não atin ge os atu ais ser vi do res nem quem
for ad mi ti do no ser vi ço pú bli co an tes que as no vas re- 
gras se jam pro mul ga das. Ou se ja, res pei ta o cha ma do
di rei to ad qui ri do. Os par la men ta res do gru po não con- 
cor dam com es sa abor da gem. “Da do o con tex to apon- 
ta do, a fren te pro põe que as ve da ções tra zi das na pro- 
pos ta com pre en dam, além dos ser vi do res fu tu ros, ser vi- 
do res atu ais e mem bros de po der (atu ais e fu tu ros)”, diz
o tex to di vul ga do on tem..

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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POR RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de re da ção

O Im par ci al – O se na dor de mo cra ta ame ri ca no Ber nie
San ders dis se à BBC que as co mu ni da des afro des cen -
den tes de Al cân ta ra e in dí ge nas do Bra sil es tão sob
“ata que im pla cá vel” do go ver no Bol so na ro. Ele pe diu ao
Con gres so es ta du ni den se que se le van te e im pe ça que os
dó la res dos con tri buin tes dos EUA se jam usa dos no pro -
je to da Ba se de Al cân ta ra, que o go ver no Bra si lei ro
apos ta em tor ná-lo com pe ti ti vo e ren do so pa ra o país. O
se nhor co mo de fen sor do Acor do de Sal va guar das Tec -
no ló gi cas (AST), fir ma do em 2019 en tre Bra sil e Es ta dos
Uni dos, po de ria di zer qual a si tu a ção do pro gra ma ho je e
o que acha das de cla ra ções de Ber nie San ders?

O que pre vê de fa to o pro je to de uso do Cen tro Es pa ci al
de Al cân ta ra pa ra as co mu ni da des qui lom bo las em ter -
mos de mo ra dia e es pa ço ter ri to ri al, ca so se jam re mo vi -
das de on de mo ram?

Ou tro as sun to é a Zo na de Ex por ta ção do Ma ra nhão (ZE -
MA), que se rá ins ta la da em São Luís, cu jo pro je to de sua
au to ria até ago ra não saiu do pa pel. Em que si tu a ção se
en con tra e quan do a Ze ma de ve fi car pron ta?

Quais são os be ne fí ci os re ais pa ra a eco no mia do Ma ra -
nhão com a Ze ma?

O se nhor tem di to que o Nor des te pre ci sa ser eman ci pa -
do e o pon to de par ti da são as ZPEs. Co mo se da rá is so
na re gião nor des ti na?

A pan de mia con tri buiu pa ra atra sar a im plan ta ção do
em pre en di men to tão im por tan te pa ra o Ma ra nhão?

A Re for ma Tri bu tá ria po de ser apro va da ain da em 2020 e
o que mu da de fa to pa ra o con tri buin te e pa ra o país?

O se nhor tem de fen di do um pro je to de gran de in ves ti -
men to do go ver no fe de ral, que é hi dro via li gan do o Rio
Par naí ba ao Ita pe cu ru, per to de Ca xi as. Que pro je to é es -
se, de ta ma nha mag ni tu de econô mi ca, que vai exi gir pe -
sa dos in ves ti men tos, com a trans po si ção e tor nar os
dois ri os na ve gá veis?

Entrevista: Roberto Rocha

ZEMA deve seguir a
China comunista

O
se na dor Ro ber to Ro cha, lí der do PSDB, clas si- 
fi cou de “ri dí cu la” as crí ti cas do Se na dor ame- 
ri ca no, do par ti do De mo cra ta, Ber nie San ders
que, es ta se ma na pe diu que o Con gres so Es ta- 

du ni den se que os im pos tos pa gos pe los ame ri ca nos se- 
jam apli ca dos no pro je to do Cen tro de Lan ça men to de
Al cân ta ra, os po vos afro des cen den tes vi vem sob “ata- 
que im pla cá vel do go ver no Bol so na ro”. “Se rá que ele sa- 
be que es se acor do vi nha sen do cons truí do des de os go- 
ver nos do PT?”, In da gou Ro cha.

O se na dor tu ca no abor dou tam bém uma pro pos ta
sua de cons truir uma es pé cie de trans po si ção do Rio
Par naí ba pa ra o Ita pe cu ru, per to de Ca xi as, que fa ci li ta- 
ria o trans por te de grãos da re gião do Ma to pi ba pa ra o
Por to do Ita qui. “Es se é um pro je to que, com a cons tru- 
ção de du as eclu sas e um ca nal de apro xi ma da men te 20
quilô me tros, per mi ti rá es co ar a pro du ção de grãos de
mais de 20 mi lhões de to ne la das do Ma to pi ba de Al to
Par naí ba até São Luís”, ex pli cou.

Ro ber to Ro cha – Lá, co mo cá, há po lí ti cos mais vol ta- 
dos a fa lar pa ra a pla teia de elei to res do que ex pres sar
com pro mis so com a ver da de. Is so é po li ti ca men te cor- 
re to pa ra o elei tor de mo cra ta ame ri ca no, mas é uma fa la
per fei ta men te ri dí cu la de quem não en ten de na da do
as sun to. Se rá que ele ao me nos leu o Acor do de Sal va- 
guar das fir ma do en tre o Bra sil e os EUA? Se rá que ele sa- 
be que es se acor do vi nha sen do cons truí do des de os go- 
ver nos do PT?

O pro gra ma es tá em an da men to, cum prin do as eta- 
pas for mais que tem que atra ves sar, jus ta men te pa ra
pro te ger as po pu la ções qui lom bo las que se rão as mais
fa vo re ci das quan do a Ba se es ti ver em ple no fun ci o na- 
men to.

Pre vê uma sé rie de be ne fí ci os, al guns de les que não
fo ram cum pri dos pe los go ver nos an te ri o res. Por is so

eles têm ra zão de es ta rem des con fi a dos. Mas ago ra se rá
di fe ren te, pois o Go ver no Fe de ral irá cum prir to do o
com bi na do, aci o nan do os ór gãos e em pre sas fe de rais,
co mo a Co de vasf. Foi jus ta men te por is so que eu me
em pe nhei tan to pa ra es ten der a ação da Co de vasf pa ra
to do o Ma ra nhão, in clu si ve Al cân ta ra.

O Ma ra nhão, in fe liz men te, tem a po pu la ção mais po- 
bre do Bra sil. E, no Ma ra nhão, a re gião mais po bre é a
bai xa da ma ra nhen se, exa ta men te on de se en con tra Al- 
cân ta ra.

Um pou co aci ma de Al cân ta ra, na Gui a na Fran ce sa,
tem a Ba se Es pa ci al de Kou rou, uma pe que na ci da de
com 23 mil ha bi tan tes, o mes mo que Al cân ta ra. A ren da
per ca pi ta de Kou rou é 16.800 eu ros.

Os co mu nis tas da qui e os de lá de ve ri am com pa rar
com a ren da per ca pi ta de Al cân ta ra.

A Ze ma já saiu do pa pel sim e se ins ta lou, pri mei ra- 
men te, nos pla nos ofi ci ais do Go ver no Fe de ral. Mas é
um pro je to tão am bi ci o so que exi ge mui tas al te ra ções
no or de na men to ju rí di co, por con ta in clu si ve das exi- 
gên ci as adu a nei ras. Mas es tá ca mi nhan do pa ra se tor- 
nar a pri mei ra ZPE ple na a se ins ta lar no Bra sil.

O pri mei ro e gran de be ne fí cio é o de trans for mar
com ple ta men te a di nâ mi ca econô mi ca do Es ta do do
Ma ra nhão. Pois a Ze ma, ao con trá rio dos gran des pro je- 
tos de eco no mia de en cla ve que exis tem ho je, per mi te
ir ri gar pa ra a ca deia pro du ti va os seus be ne fí ci os. Jun ta- 
men te com a Ba se de Al cân ta ra, o Ma ra nhão, se ti ver juí- 
zo e não fi car bri gan do por pi cui nhas po lí ti cas, po de rá
vir a ser um po lo de al ta tec no lo gia, as sim co mo São Jo sé
dos Cam pos se trans for mou com a in dús tria da Em bra- 
er.

 

Co mo acon te ceu na Chi na

co mu nis ta, que pa re ce bem mais

sen sa ta que a nos sa Chi na

ca pi ta lis ta do Ma ra nhão.

Ao in vés de ex pul sar in ves ti men tos, a Chi na es ten deu
ta pe tes ver me lhos e deu se gu ran ça ju rí di ca aos in ves ti- 
do res do mun do in tei ro. Ou se ja, jo gou na la ta do li xo es- 
se es quer dis mo im be ci li za do, que o pró prio Lê nin cha- 
ma va de “la do mais in gê nuo do co mu nis mo”. Sem abrir
mão de uma po lí ti ca in dus tri al for te, se trans for mou em
pou cos anos em um uma po tên cia econô mi ca mun di al,
ele van do as con di ções so ci ais de mais de 600 mi lhões de
chi ne ses, is to é, três Bra sis.

Lá, fo ram cri a das de ze nas de ZPEs. Po de mos ser uma
“Chi na de mo crá ti ca”. Re co men do as sis tir no Net flix o
ca pí tu lo “As cen são da Chi na” no se ri a do HIS TÓ RIA: DI- 
RE TO AO AS SUN TO.

Não é a pan de mia. São os in te res ses de ou tras re giões
do país que ima gi nam per der a he ge mo nia so bre a in- 
dus tri a li za ção do Bra sil. Is so é bem cla ro pa ra mim e pa- 
ra o Go ver no Bol so na ro, que fe liz men te foi elei to sem as
amar ras his tó ri cas que os go ver nan tes sem pre ti ve ram
com os gru pos econô mi cos que man da vam no país.

Mu da tu do. Sim pli fi can do, mu da a ló gi ca ar re ca da- 
do ra da eco no mia e dá po der ao con su mi dor. Es sa é a
mais im por tan te ta re fa do Go ver no, ho je. Que brar a es- 
pi nha dor sal des se mons tro cha ma do po lí ti ca fis cal, que
é o prin ci pal mo ti vo do país es tar pa ra li sa do há tan tos
anos. Não há saí da pa ra o Bra sil, a não ser com uma pro- 
fun da re for ma tri bu tá ria e ad mi nis tra ti va, pa ra tor nar a
ar re ca da ção tri bu tá ria me lhor e mais jus ta e di mi nuir o
gas to pú bli co.

Es se é um pro je to que, com a cons tru ção de du as
eclu sas e um ca nal de apro xi ma da men te 20 quilô me- 
tros, per mi ti rá es co ar a pro du ção de grãos de mais de 20
mi lhões de to ne la das do Ma to pi ba de Al to Par naí ba até
São Luís.

É um cus to mui to bai xo pa ra me lho rar em mui to a
com pe ti ti vi da de bra si lei ra, ti ran do mi lha res de car re tas
das es tra das, com ga nhos la te rais pa ra o meio am bi en te
e pa ra o SUS, pe la re du ção drás ti ca de aci den tes.

Já mos trei pes so al men te o pro je to ao mi nis tro Tar cí- 
sio, que co mo ho mem to ca dor de obras per ce beu ra pi- 
da men te a im por tân cia e já so li ci tou a sua equi pe que
fa ça os es tu dos de vi a bi li da de.

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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AR NAL DO VI EI RA SOU SA
Ad vo ga do, Pro fes sor vi ei ra.ar nal -
do@hot mail.com

TE MÍS TO CLES ARA NHA

Dezessete outra vez

Há pou co mais de dois anos co me- 
cei a es cre ver tex tos de opi nião pa ra
pu bli ca ção. Es se é o tex to de nú me ro
17. Por cu ri o si da de, re sol vi pro cu rar
mais so bre es te nú me ro in tri gan te e
di vi dir com os meus de zes se te lei to- 
res. Quin ze, se ex cluir meus pais.

De zes se te é o sé ti mo nú me ro na tu- 
ral pri mo, o que quer di zer que ele só
po de ser di vi di do por ele mes mo e por
1. Na Itá lia, o nú me ro de zes se te é con- 
si de ra do amal di ço a do des de o pe río- 
do da ci vi li za ção ro ma na an ti ga. O
ana gra ma do nu me ral ro ma no XVII é
VI XI, que sig ni fi ca “vi vi”, o que tam- 
bém sig ni fi ca “es tou mor to ago ra, ca- 
so vo cê não te nha per ce bi do” e, por
is so, é ins cri to em di ver sos tú mu los,
re cor dan do aos a ideia de mor ta li da- 
de, ca so a pes soa não te nha no ta do
es tar di an te de um cor po en ter ra do.

Por is so, di ver sos ho téis não pos su- 
em o quar to de nú me ro 17, as sim co- 
mo vá ri as com pa nhi as aé re as ita li a- 
nas não pos su em a fi lei ra com es sa
nu me ra ção em su as ae ro na ves, pa ra

não agou rar os seus cli en tes.
Plu tar co con ta que, no Egi to An ti- 

go, o nú me ro de zes se te não era bem
vis to, por ter si do o dia do mês em que
Osí ris foi as sas si na do pe lo seu ir mão,
Set, oca si o nan do inú me ros pro ble- 
mas à ci vi li za ção egíp cia. Não é de- 
mais lem brar que Osí ris era o go ver- 
nan te egíp cio que trou xe or dem e
pros pe ri da de pa ra o Egi to e foi in jus- 
ta men te de pos to por seu ir mão in ve- 
jo so. Após o gol pe, Set ins tau rou um
go ver no in jus to e opres sor, le van do o
Egi to ao ca os. Pa ra os bra si lei ros, o de- 
zes se te es tá na ter cei ra se ma na do
mês e re pre sen ta o mo men to em que
o sa lá rio aca bou e se es tá dis tan te do
re ce bi men to do pró xi mo. Tal vez por
is so, pa ra os pi ta gó ri cos, o de zes se te
se ja o sím bo lo da obs tru ção, a re pre- 
sen ta ção do mal.

No jo go do bi cho, o nú me ro 17 per- 
ten ce ao ma ca co. O ma ca co é pri mo
dos hu ma nos, mas is so não tem qual- 
quer re la ção com a di vi si bi li da de por
um ou por ele mes mo. So nhar com
ma ca cos po de ter vá ri os sig ni fi ca dos:
se vo cê so nha que es tá ali men tan do o
ma ca co, ge ral men te é um aler ta de
que vo cê es tá in te ra gin do com pes so- 

as com in ten ções ma li ci o sas, que po- 
dem pre ju di car seus pla nos e ob je ti- 
vos; se vo cê so nha que es tá se gu ran do
a mão do ma ca co, quer di zer que al- 
guém de má ín do le es tá te pas san do
pa ra trás; se vo cê so nha que vo tou 17,
po de sig ni fi car to dos os an te ri o res.

No fil me 17 ou tra vez, Matthew
Perry in ter pre ta um ho mem, com o
ca sa men to em cri se e que se sen te fra-
cas sa do e ar re pen di do das de ci sões
que to mou na vi da e tem a opor tu ni-
da de de vol tar a ter de zes se te anos e
se tor nar o as tro do bas que te que po- 
de ria ter si do, se não ti ves se de ci di do
ter uma fa mí lia. Após ter a opor tu ni- 
da de de co nhe cer seus fi lhos e re con-
quis tar sua es po sa, ele se ar re pen de
de ter vol ta do aos 17 e de ci de ajus tar
sua vi da e re con quis tar sua fa mí lia.
Fa mí lia aci ma de to dos.

A gran de li ção do fil me é que os er- 
ros co me ti dos ao lon go da vi da são so- 
lu ci o ná veis, des de que ha ja diá lo go e
dis po si ção de mu dan ça. Não exis tem
res pos tas fá ceis e má gi cas pa ra os
pro ble mas da vi da e nem co mo vol tar
atrás das de ci sões já to ma das mas po-
de mos se guir em fren te e nun ca es co- 
lher “17 ou tra vez”.

Aniversário da Associação Comercial do MA

Na úl ti ma quar ta-fei ra do mês pas sa- 
do, por tan to a 30 de se tem bro úl ti mo, a
As so ci a ção Co mer ci al, em ses são re mo- 
ta, po rém so le ne, co me mo rou cen to e
ses sen ta e seis anos de fun da ção, ocor- 
ri dos em agos to. Pa ra ser mais cla ro, dé- 
ca das de in ten sa ati vi da de, pres tan do
ser vi ços ao Ma ra nhão. Não fos se es sa
sua de ter mi na ção e já es ta ria de por tas
fe cha das, co mo acon te ceu com vá ri as
ins ti tui ções, que se per de ram na ino pe- 
rân cia ou na fal ta de ob je ti vos con cre- 
tos.  Ocor re que a en ti da de dos em pre- 
sá ri os, tam bém cha ma da Ca sa de Mar- 
ti nus Hoyer, é cons ti tuí da por um cor po
de ho mens de ne gó ci os in te res sa dos no
as so ci a ti vis mo, co mo for ma de pro mo- 
ver o de sen vol vi men to econô mi co e so- 
ci al da ca te go ria que re pre sen ta e do Es- 
ta do do Ma ra nhão. Es se tam bém um fa- 
tor de uni da de, ali cer ça do na com po si- 
ção do seu qua dro so ci al, que aco lhe
em pre sá ri os de pe que no, mé dio e gran- 
de por te.

Ao lon go de sua his tó ria se cu lar, a As- 
so ci a ção tem en fren ta do di fi cul da des
de to da or dem, quer no cam po de sua
ati vi da de es pe cí fi ca, quer no âm bi to do
re la ci o na men to ins ti tu ci o nal. En tre- 
tan to, man tém-se fir me no seu de si de- 
ra to e sen te-se mui to à von ta de pa ra
uma con vi vên cia pa cí fi ca com as au to- 
ri da des cons ti tuí das, sem tran si gir
quan to aos prin cí pi os que nor te a ram
seu fun da dor, João Gual ber to da Cos ta e
mui tos que o su ce de ram na di re ção da
Ca sa.Te mís to cles da Sil va Ma ci el Ara- 
nha, sim ples men te Te mís to cles Ara nha,
é um no me a ser sem pre re al ça do, pe la
gran de con tri bui ção que ele deu ao nos- 
so es ta do e, em par ti cu lar, aos ho mens
de ne gó ci os des ta ter ra, com ex tra or di- 
ná rio ze lo pe la As so ci a ção Co mer ci al do
Ma ra nhão. In fe liz men te pou co co nhe- 
ci do nos mei os em pre sa ri ais de ho je,
tal vez mais pró xi mo da in te lec tu a li da- 
de, por que pai do ilus tre ma ra nhen se e
ho mem de le tras, Gra ça Ara nha.En tre- 

tan to, re gis tre-se que Te mís to cles Ara- 
nha cur sou o Li ceu Ma ra nhen se, pe lo
pe río do de três anos, quan do os seus
pais re sol ve ram trans fe ri-lo pa ra a ca pi- 
tal do país, a fim de que es tu das se en ge- 
nha ria, fa to que não se con su mou, em
vir tu de da gra ve en fer mi da de que o im- 
pe diu de per ma ne cer dis tan te do con ví- 
vio fa mi li ar.

De re gres so a São Luís dá iní cio a no- 
vas ati vi da des, is to é, cria o Co lé gio de
São João Ba tis ta e aten de con vi te pa ra
di ri gir o Jor nal do Co mér cio. Lo go re ve- 
lou-se pro fes sor dos me lho res, de Ma te- 
má ti ca da Ca sa dos Edu can dos, de Re- 
tó ri ca e Poé ti ca do Se mi ná rio das Mer- 
cês, de Ge o gra fia do Li ceu e de Por tu- 
guês do Co lé gio de São João Ba tis ta.

À par te a exi to sa car rei ra de pro fes- 
sor, de fa to Te mís to cles Ara nha ti nha o
seu fu tu ro di re ci o na do pa ra o jor na lis- 
mo, ati vi da de em que se no ta bi li zou
prin ci pal men te atra vés do pe rió di co “O
País”, cu ja pri mei ra edi ção che gou a pú- 
bli co a 1 de maio de 1863. Nos pri mei ros
nú me ros cons ta va es cri to o sub tí tu lo:
“Jor nal ca tó li co, li te rá rio, co mer ci al e
no ti ci o so”, pa ra ser subs ti tuí do pe lo de
“Ór gão ofi ci al do co mér cio”, pe lo fa to
de ha ver si do con vi da do pa ra re pre sen- 
tar, na im pren sa, o cor po co mer ci al do
Ma ra nhão. A res pei to des se re di re ci o- 
na men to, ma ni fes ta-se Jerô ni mo de Vi- 
vei ros, em sua His tó ria do Co mér cio do
Ma ra nhão, vo lu me II, pá gi na 355: “No ti- 
ci an do o con vi te, Te mís to cles con fes sa-
se en vai de ci do, mas tam bém re ce o so.
Te me a res pon sa bi li da de da fun ção. En- 
tre tan to, nin guém me lhor do que ele
po de ria exer cê-la, e a pro va é que, de to- 
dos os jor nais que re pre sen ta ram o co- 
mér cio ma ra nhen se na im pren sa, ne- 
nhum o fez tão bem co mo o “O País”.
Foi, de fa to, ór gão da clas se, quer lhe
ins pi ras se as ati tu des, quer lhe ex pres- 
sas se o pen sa men to. Às ve zes era mes- 
mo con se lhei ro…”

Nun ca é de mais afir mar que O País,
du ran te os vin te anos que cir cu lou, foi
um jor nal que me re ceu o aco lhi men to

da so ci e da de, tal a se ri e da de com que
tra ta va e di vul ga va os fa tos. Ser viu à
clas se con ser va do ra co mo no ti ci o so da
ver da de, ór gão de opi nião e con se lhei ro
equi li bra do. As sim, a obra e o au tor se
con fun dem, is to é, Te mís to cles con se- 
gue pas sar pa ra a sua fo lha a se ri e da de
de com por ta men to com que nor te ou
sua vi da pro fis si o nal e pes so al. Tan to
que, co mo ins tru men to de opi nião e di- 
vul ga ção, O País sem pre me re ceu o res- 
pei to e o pres tí gio da opi nião pú bli ca
ma ra nhen se. Evi den te men te, em uma
ci da de co mo São Luís, em que as pes so- 
as cor re tas, cul tas e de bom sen so se
des ta ca vam, a elas es ta va aber to tam- 
bém o ca mi nho da po lí ti ca. Daí o in- 
gres so de Te mís to cles Ara nha no Con- 
ser va dor, par ti do che fi a do pe lo con se- 
lhei ro Go mes de Cas tro, atra vés do qual
se ele geu De pu ta do jun to à As sem bleia
Pro vin ci al, pa ra a le gis la tu ra 1869/1870.
En tre tan to, re gis tre-se que o re da tor e o
po li ti co man ti ve ram sua iden ti da de,
sua in de pen dên cia, am bas em ba sa das
no equi lí brio e na ra zão. To das es sas
qua li da des que tor na ram ad mi rá vel a
fi gu ra de Te mís to cles Ara nha con du zi-
ram-no a que a clas se dos co mer ci an tes
o ele ges se, por um tri ê nio, pre si den te da
As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão.
Em to dos os mo men tos de sua ad mi nis- 
tra ção mos trou-se isen to de hon ra ri as,
pois ti nha em vis ta ape nas o cum pri-
men to de sua mis são, que vis lum bra va
ca re cer de ele men tos con cre tos pa ra
aten der às ne ces si da des do es ta do e dos
co mer ci an tes, em per fei ta har mo nia, a
fim de que se des se o de sen vol vi men to
do Ma ra nhão, tão al me ja do por to dos.

Es pe ro no pró xi mo do min go con ti- 
nu ar me re fe rin do a Te mís to cles Ara- 
nha, ele que es co lhi pa ra ho me na ge ar
nes ta qua dra co me mo ra ti va dos cen to e
se ses sen ta anos da As so ci a ção Co mer- 
ci al do Ma ra nhão. Po de ele não ter si do
um em pre sá rio de gran des pos ses, mas
é in ques ti o ná vel que foi um dos gran des
pre si den tes que pas sa ram pe la Ca sa de
Mar ti nus Hoyer.

RUY RI BEI RO MO RA ES CRUZ
Psi có lo go CRP 22/00582 da Es co la de Saú de Pú bli ca SES-
MA 

Foi Sui cí dio, e os
so bre vi ven tes? 

Há quem di ga que as cam pa nhas vi sam pre ve nir que o ado e ci- 
men to ocor ra ou au men te sua in ci dên cia du ran te al gu mas si tu a- 
ções que po dem pro du zi-lo. É as sim que acon te ce com a den gue
ou no car na val, on de as ori en ta ções ob je ti vam evi tar a pro li fe ra- 
ção dos nas ce dou ros dos mos qui tos e, pre o cu pa dos du ran te o pe- 
río do car na va les co com as do en ças se xu al men te trans mis sí veis e
a gra vi dez in de se ja da, há dis tri bui ção de pre ser va ti vos e pro pa- 
gan das na mí dia de for ma mais efe ti va.

Con tu do, o Se tem bro Ama re lo se en cer rou e lo go o dia Mun di- 
al da Saú de Men tal se apro xi ma, nos mos tran do que cam pa nhas e
in ves ti men tos pro du zem cons ci en ti za ção, aces so a saú de e di mi- 
nui ção de agra vos, já que en quan to no mês agos to ti ve mos 9 ca- 
sos de sui cí di os na gran de Ilha de São luís, em se tem bro fo ram re- 
gis tra dos pe la SSP-MA 2 ví ti mas.  Mas co mo no ano os da dos
apon tam 50 ca sos, ain da cla ma mos fren te aos no vos ca sos de sui- 
cí di os que re per cu tem no mês de ou tu bro e so bre as es tra té gi as
que pos sam evi tar a pro pa ga ção do so fri men to psí ;qui co q ue em
um efei to cas ca ta ali men ta tal fenô me no. Ques ti o na mos se é pos- 
sí vel de sem pe nhar uma ação após a ocor rên cia de mais uma ví ti- 
ma, quem e co mo cui dar de quem fi ca, seus va ri a dos sen ti men tos
e lu to?

Es cla re ço que o apoio emo ci o nal aos so bre vi ven tes, ter mo cor- 
re to, quan do tra ta mos da pos ven ção, é re a li za do des de 1970, na
Amé ri ca do Nor te, com as ati vi da des gru pais em apoio aos en lu ta- 
dos. O psi có lo go Edwin Sh neid man (1973) con cei tu ou co mo atos
que pre vi nem “as fu tu ras ge ra ções” já que afe ti va men te pa ra
aque les que se im por tam “A mor te de uma pes soa não é so men te
um fim: é tam bém um co me ço pa ra os so bre vi ven tes.”

A OMS es ti ma que de 5 a 10 pes so as são se ve ra men te afe ta das
pe lo sui cí dio, mas de pen den do de co mo foi o des fe cho do ato, a
ida de, a po si ção e re per cus são so ci al, al guns au to res acre di tam
que apro xi ma da men te cer ca de 28 a 50 che gan do até 100 in di ví- 
du os são se ri a men te afe ta dos emo ci o nal men te. A Uni camp
apon ta que 17% dos bra si lei ros já pen sa ram em sui cí dio em al- 
gum mo men to da vi da. É pos sí vel que com o ad ven to dos efei tos
da CO VID-19 e do iso la men to so ci al es ta re fle xão pos sa ter ocor ri- 
do com mai or pre va lên cia.

Co mo ana lo gia uti li zo o ato de jo gar uma pe dra em um la go
que pos suiu uma su per fí cie re gu lar, o con ta to com aqui lo que é li- 
so pro duz on das que atin gem as pes so as mais pró xi mas e tam- 
bém cau sam vi bra ções nas mais dis tan tes, con tu do co mo aler ta o
CVV ca da ser pos sui uma for ma sin gu lar e pe cu li ar de li dar com o
seu so fri men to e de ou trem.

No Ma ra nhão de acor do com o Sis te ma de In for ma ção so bre
Mor ta li da de-SIM no ano de 2019 ti ve mos 336 e em 2020 até se- 
tem bro so mam-se 223 ví ti mas de sui cí dio, o que nos faz com pre- 
en der que no mí ni mo 2.765 en lu ta dos den tre fa mi li a res, ami gos
mais pró xi mos e co le gas do con ví vio so ci al  fo ram afe ta dos emo- 
ci o nal men te ao pon to de se sen ti rem cul pa dos por não te rem to- 
ma do al gu ma ati tu de pre ven ti va, por de al gu ma for ma ter in cen- 
ti va do e agra va do a dor emo ci o nal ou não ter per ce bi do os si nais e
sin to mas do grau de ado e ci men to que  re sul tou nes te ato de de- 
ses pe ro.

Os so bre vi ven tes re fle tem so bre su as vi das, co mo pra ti cam o
vi ver, as su as do res, so bre o ato do sui cí dio, a mo da li da de es co lhi- 
da, so bre a mor te e o mor rer.

Tais te mas são ta bus so ci ais ir ri ga dos pe la ver go nha, me dos
dos as sun tos proi bi dos que pre ju di cam até o pro ces so do en lu tar,
en con trar aca lan to e va lo ri za ção da vi da, de pois de uma pes soa
que ri da dei xar de exis tir.

Por tan to, tor na-se ne ces sá rio a im ple men ta ção de ati vi da des
do CVV Co mu ni da de co mo os Gru pos de Apoio aos So bre vi ven tes
de Sui cí dio-GASS vol ta das ao aten di men to dos so bre vi ven tes. Es- 
ta es tra té gia gra tui ta, re gu lar, si gi lo sa e exi to sa vi sa evi tar no vas
ví ti mas e ofer tar cui da do com aque les que bus cam res pos tas apa- 
ren te men te sem ex pli ca ções, mas ca ren tes de com pre en são.

Res sig ni fi car o co mo vi ver após o sui cí dio, en ten den do-o co- 
mo fenô me no so ci al a ser pre ve ni do com com por ta men tos so li- 
dá ri os efi ci en tes, pro duz na so ci e da de efei tos po si ti vos na ma nei- 
ra en fren tar as per das, frus ta ções e res sen ti men tos.

Creio que se cri ar mos a cul tu ra de fa lar da mor te, va lo ri za ría- 
mos os de ta lhes da vi da, dan do-lhes ou tros sig ni fi ca dos que nos
pos si bi li ta rá nos pre ser var do de ses pe ro que vem aco me ten do as
ví ti mas e ten tan tes do sui cí dio.  Lo go, ao in vés de pro mo ver o au to
sa bo tar, nos per mi ti ría mos per ce ber que vi vos te mos mui to pa ra
apro vei tar, tra du zin do a qua li fi ca ção emo ci o nal no lu gar de te- 
mer, co mo for ma de apren der a con vi ver com as lem bran ças que
te rão mo ra da nos so bre vi ven tes a ca da re nas cer do dia. 

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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» OTÁ VIO SAN TA NA DO RÊ GO BAR ROS
Ge ne ral, foi por ta-voz do pre si den te Jair
Bol so na ro

EDEN JR.*
*Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre
em Eco no mia e Eco no mis ta (eden-
jr@ho tl mail.com.br) 

 

Quem tem medo da imprensa?

No iní cio do sé cu lo 19, a

Eu ro pa res pi ra va os ares

re no va do res da

Re vo lu ção Fran ce sa.

Ou tro mun do,

im pos sí vel de ima gi nar-

se, co me ça va a ser

edi fi ca do.

 Li ber da de, igual da de e fra ter ni da- 
de tor nou-se dís ti co que mu da ria as
re la ções de po der e as re la ções so ci- 
ais. Na po leão Bo na par te, o gran de ge- 
ne ral fran cês, do mi na va a po lí ti ca do
con ti nen te e se qua li fi ca va co mo um
dos mai o res es tra te gis tas mi li ta res de
to dos os tem pos. Na da po de ria obs- 
tar-lhe as con quis tas ter ri to ri ais. Na- 
da?

A im pren sa ele a vi gi a va de per to.
“Te nho mais me do de três jor nais do
que de 100 bai o ne tas.” Es sa fra se, atri- 
buí da ao cor so, de mons tra a im por- 
tân cia que ele de vo ta va à opi nião pú- 
bli ca, con for ma da pe los ati vos jor nais
fran ce ses da épo ca. Na Se gun da
Guer ra Mun di al, em bo ra a di fu são da
in for ma ção es ti ves se sob o con tro le
da cen su ra mi li tar, o pró prio co man- 
dan te su pre mo das for ças ali a das, ge- 
ne ral Ei se nhower, che gou a de cla rar:
“Cor res pon den tes têm na guer ra um

tra ba lho tão es sen ci al quan to o pes- 
so al mi li tar; fun da men tal men te, a
opi nião pú bli ca ga nha guer ras”.

Du ran te as ope ra ções mi li ta res do
Afe ga nis tão, a edi ção ame ri ca na da
re vis ta Rol ling Sto nes di vul gou en tre- 
vis ta com o ge ne ral Stanley
McChrystal em que ele cri ti ca va ve e- 
men te men te os “mo len gas da Ca sa
Bran ca”. Re sul ta do: de mis são ime di a- 
ta do co man do mais im por tan te das
for ças ame ri ca nas na que le pe río do. O
iras cí vel ge ne ral, fa mo so pe la li de ran- 
ça pe lo exem plo, foi traí do pe lo men- 
sa gei ro. Ou ele mes mo se traiu? Três
exem plos de en vol vi men to da im- 
pren sa com si tu a ções de in te res se do
pú bli co em ge ral e seu pa pel no ilu mi- 
nar. Con tes tan do-a.

No pri mei ro, com a cen su ra aos
prin ci pais pe rió di cos, es ta be le cen do
co mo úni ca voz jor na lís ti ca o ór gão
con tro la do pe lo go ver no: o Mo ni teur.
Aco lhen do-a. No se gun do ca so, ao va- 
ler-se da ca pa ci da de da im pren sa por
meio dos cor res pon den tes, pa ra
aden trar à sa la de jan tar das fa mí li as
ali a das. Des con si de ran do-a. No ter- 
cei ro, o ar rou bo im pen sa do ou in fan- 
til da que le che fe mi li tar, na cren ça de
que os men sa gei ros — a im pren sa —
não po di am agir pa ra des cons truir a
sua ima gem de au to ri da de. Sal to no
tem po.

Tra go a dis cus são do pa pel do jor- 
na lis mo pa ra o Bra sil de ho je. Dei xan- 
do cla ro que é ne ces sá rio re co nhe cer,
com ido nei da de mo ral e equi lí brio
emo ci o nal, acer tos e er ros co me ti dos.
Exer ci, até pou co tem po atrás, o pa pel
de al go dão en tre cris tais quan do me
en con trei cum prin do a mis são de
por ta-voz do pre si den te da Re pú bli ca
e de seu go ver no. Ári da mis são. Re zar

o ter ço pa ra dois san tos…

Nes se con tex to, re for cei mi nha
con vic ção de que a no tí cia na da mais
é que a tra du ção de um even to, uma
fra se ou um com por ta men to que cho- 
cam, pou co ou mui to, não im por ta,
mas que po dem ser de in te res se da
po pu la ção co nhe cer pa ra po si ci o nar-
se. Lo go, se vo cê, ci da dão co mum ou
au to ri da de, en con tra-se à dis po si ção
do es cru tí nio da opi nião pú bli ca por
seus atos e omis sões, ges tos e pa la- 
vras, en con tre equi lí brio pa ra en fren- 
tar a má no tí cia e, se pos sí vel, con tra-
por a sua ver são à ver são jor na lís ti ca.

As su as ra zões de de fe sa só se rão
men su ra das se vo cê as ex pu ser. Ab di- 
car de ilu mi ná-las, in cluir fa tos que
não se sus ten tam na ver da de ou agir
gro tes ca men te pa ra im pe dir o as sun- 
to – con tra ri an do o pro fe ta, gen ti le za
ge ra gen ti le za – não vai co la bo rar pa ra
ame ni zar a si tu a ção, tam pou co de le- 
tar o as sun to da dis cus são na mí dia.
Não te ma a im pren sa. 

Acos tu me-se a com ela

li dar. Cons trua pon tes.

Se ja hu mil de se es ti ver

em dí vi da. Se ja se re no

se há co e rên cia na

ma té ria. Se ja leão se a

im pren sa não pro mo ver

a ver da de. Paz e bem!

A pandemia e as finanças públicas do Maranhão

Quan do se in gres sa no

dé ci mo mês do ano, e a

pan de mia da Co vid-19

pa re ce ar re fe cer, mes mo

já ten do vi ti ma do mais

de 148 mil vi das,

so men te ago ra é

pos sí vel fa zer pro je ções

me nos in se gu ras so bre

os efei tos da cha ga na

eco no mia. 

Na se ma na pas sa da, o Fun do Mo- 
ne tá rio In ter na ci o nal, que ha via pre- 
vis to an te ri or men te uma con tra ção
na eco no mia bra si lei ra da 9,1%, pa ra
2020, me lho rou su as ex pec ta ti vas, e
ago ra diz que a que da se rá de “ape- 
nas” 5,8%. No pla no es ta du al, o Ins ti- 
tu to Ma ra nhen se de Es tu dos So ci o e- 
conô mi cos e Car to grá fi cos, em seu
Bo le tim de Con jun tu ra do se gun do
tri mes tre, apos ta que o PIB ma ra- 
nhen se en co lhe rá im pres si o nan tes
8% nes te ano.

É na tu ral que to da es sa he ca tom be
econô mi ca aca be por im pac tar nas fi- 
nan ças pú bli cas es ta du ais. Is so tan to
no que se re fe re às re cei tas, pois o de- 
clí nio na ati vi da de econô mi ca aca ba
re du zin do o rit mo da ar re ca da ção de
im pos tos que, em ge ral, va ria con for- 
me o de sem pe nho da eco no mia,
quan to nas des pe sas, que ne ces si tam
ser am pli a das pa ra mon tar a es tru tu ra
de saú de pa ra aten der a po pu la ção
atin gi da pe lo mal. Pa co tes de au xí li os
fi nan cei ros fo ram en vi a dos pe la
União pa ra os es ta dos en fren tar a tor- 
men ta, além dis so foi sus pen so o pa- 
ga men to da dí vi da dos go ver nos es ta- 
du ais con traí das jun to ao Pla nal to.

No que se re fe re ao Ma ra nhão, dois

Or ça men tá ria e de Ges tão Fis cal, que
se di zem res pei to aos oi to pri mei ros
me ses des te ano, ofe re cem in for ma- 
ções fi nan cei ras de co mo a cri se im- 
pac ta o cai xa lo cal. Nas re cei tas pró- 
pri as, oriun das de im pos tos ar re ca da- 
dos no es ta do – ICMS (cir cu la ção de
mer ca do ri as e ser vi ços), IP VA (pro pri- 
e da de de veí cu los) e ITCD (trans mis- 
são de bens) – até agos to de 2020, es- 
ses três tri bu tos for ne ce ram R$ 5,443
bi lhões pa ra os co fres ma ra nhen ses.
Is so con tra R$ 5,439 bi lhões (va lor
atu a li za do pe lo IP CA/In fla ção em 12
me ses: 2,44%), pa ra es se mes mo pe- 
río do de 2019.

Por tan to, su pre en den te men te, a
ar re ca da ção dos prin ci pais im pos tos
es ta du ais au men tou R$ 4 mi lhões. Em
de ta lhe, o ICMS (res pon sá vel por cer- 
ca de 40% dos re cur sos lo cais) e o
ITCD pas sa ram por am pli a ção de
0,61% e 12%, res pec ti va men te, e o IP- 
VA en co lheu 7,15%. Nú me ros im pre- 
vis tos, pe la per da do di na mis mo da
ati vi da de econô mi ca. Ain da quan to
às re cei tas, de ja nei ro a agos to des te
ano, a União trans fe riu ao Ma ra nhão,
pa ra des pe sas cor ren tes, R$ 7,158 bi- 
lhões, ver sus R$ 6,324 bi lhões (va lor
atu a li za do) nes se mes mo lap so em
2019. Ou se ja, por con ta do co lap so da
Co vid-19 o Ma ra nhão foi be ne fi ci a do
com R$ 834 mi lhões a mais (13%) de
re pas ses fe de rais, em re la ção ao mes- 
mo pe río do de 2019.

Pe lo la do das des pe sas, a ru bri ca
“pes so al e en car gos”, até agos to des te
ano fi cou em R$ 5,141 bi lhões, con tra
R$ 5,871 bi lhões (va lor atu a li za do) no
mes mo in ter reg no de 2019, re pre sen- 
tan do um es for ço de 12% de re du ção
nes se item. Pa ra es se in ter va lo, os in- 
ves ti men tos em obras caí ram, em
2020, pa ra R$ 662 mi lhões, em re la ção
aos R$ 698 mi lhões (va lor atu a li za do)
no ano pas sa do, con tex to que re pre- 
sen tou uma di mi nui ção de 5% nes se
que si to.

 Em ra zão do alí vio no pa ga men to
dos ju ros da dí vi da, es se cus to des- 
pen cou de R$ 301 mi lhões (va lor atu a- 
li za do) em 2019 pa ra R$ 122 mi lhões
nes te ano – que da de 59%. As des pe- 
sas com pes so al, pa ra efei to do li mi te
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
(LRF), es tá em ape nas 37,17% da Re- 
cei ta Cor ren te Lí qui da (RCL). Pa ta mar
que era de 46,51% em agos to do ano

so al foi re sul ta do tan to da ele va ção da
RCL (12%) quan to da re du ção na des-
pe sa com pes so al (11%).

A Pre vi dên cia dos ser vi do res (Fe pa:
Pla nos Pre vi den ciá rio e Fi nan cei ro)
apre sen tou um dé fi cit to tal de R$ 429
mi lhões até o oi ta vo mês des te ano,
con tra um rom bo de R$ 579 mi lhões
(va lor atu a li za do) nes se pe río do no
ano pas sa do – re du ção de 26% no sal- 
do ne ga ti vo. A di mi nui ção no dé fi cit
do Fe pa é pou co crí vel, pois ele vem
au men tan do ano a ano, de vi do à di- 
nâ mi ca de rom bos cons tan tes no sis- 
te ma.

 Con tu do, po de ter ha vi do al gum
equí vo co na con ta bi li za ção das des- 
pe sas e re cei tas do Pla no Pre vi den ciá-
rio, que bai xa ram, res pec ti va men te,
42% (de R$ 1,212 bi lhão pa ra R$ 701
mi lhões e 25% (de R$ 1,041 bi lhão pa-
ra R$ 781 mi lhões) en tre ja nei ro e
agos to de 2019 e de 2020. Fa to apa ren-
te men te inex pli cá vel, con si de ran do
que é pou co pro vá vel re du zir des pe- 
sas e re cei tas nes se mon tan te.

Por tan to, pe los re gis tros ofi ci ais, o
Ma ra nhão vem ten do boa per for man- 
ce nos itens re al ça dos nes tes tem pos
de pan de mia – à ex ce ção da dú vi da
nas con tas pre vi den ciá ri as –, com
des ta que pa ra: es ta bi li da de nas re cei- 
tas pró pri as; for te acrés ci mo nas
trans fe rên ci as re ce bi das da União, re- 
du ção na des pe sa com pes so al e de
ju ros da dí vi da e dis cre ta que da nos
in ves ti men tos, além de me lho ra no
per cen tu al de gas tos com pes so al,
con for me o pa drão da LRF.

 Ago ra é aguar dar a

per for man ce da

eco no mia até o fi nal do

ano, e de pois a re mo ção

das me di das fe de rais de

au xí lio, pa ra que se

pos sa fa zer ava li a ção

mais abran gen te.

» EDU AR DO JOR GE. FÁ BIO FELD MAN E MAU RÍ CIO BRU -
SA DIM
DU AR DO, Ex-de pu ta do fe de ral, foi se cre tá rio do Ver de e do
Meio Am bi en te de São Pau lo // » FÁ BIO FELD MAN, Am bi -
en ta lis ta e con sul tor, foi de pu ta do fe de ral » MA RIA STEL LA
GRE GO RI, Ad vo ga da, es pe ci a lis ta em di rei to do con su mi dor
e pro fes so ra da PUC/SP // » MAU RÍ CIO BRU SA DIM, Foi se -
cre tá rio es ta du al do Meio Am bi en te

Fler tan do com o
atra so

Uma das gran des di fi cul da des na ci o nais re si de em
nos sa in ca pa ci da de de pen sar no mé dio e lon go pra zo e,
com is so, es ta be le cer po lí ti cas pú bli cas du ra dou ras. Es- 
sa cir cuns tân cia tor na-se dra má ti ca quan do se tra ta de
sus ten ta bi li da de, em que a pe dra an gu lar do con cei to
diz res pei to a fu tu ras ge ra ções.

Fe liz men te te mos ex ce ções, co mo o Pro gra ma de
Con tro le de Po lui ção Vei cu lar (Pro con ve), es ta be le ci do
por uma das pri mei ras re so lu ções do Con se lho Na ci o- 
nal do Meio Am bi en te (Co na ma) e re for ça do por le gis la- 
ção fe de ral. Com es se mar co re gu la tó rio, há mais de três
dé ca das o Bra sil pas sou a exi gir das mon ta do ras veí cu- 
los com me nor emis são de po lu en tes, e da Pe tro bras,
com bus tí veis mais lim pos.

As eta pas do Pro con ve são ob je to de lon gas e exaus ti- 
vas ne go ci a ções no Co na ma, en vol ven do go ver no, so ci- 
e da de ci vil e in dús tria. Não se tra ta de al go im pos to mo- 
no cra ti ca men te de ci ma pa ra bai xo por de ci são do Exe- 
cu ti vo. In fe liz men te, mes mo es tan do den tro des se pro- 
ces so par ti ci pa ti vo e de mo crá ti co, mui tos de seus in te- 
gran tes ten tam fu gir das obri ga ções.

É o que se vê des de o iní cio do ano

por par te da As so ci a ção Na ci o nal

dos Fa bri can tes de Veí cu los

Au to mo to res (An fa vea). 

A re pre sen tan te das mon ta do ras vem pres si o nan do o
go ver no pa ra adi ar, por três anos, a im plan ta ção das
pró xi mas eta pas do Pro con ve e de nor mas adi ci o nais de
se gu ran ça vei cu lar. São as pec tos de fi ni dos des de 2018,
pre vis tos pa ra vi go rar em 2022.

A ques ti o ná vel ale ga ção das mon ta do ras apon ta co- 
mo mo ti vos pre juí zos econô mi cos cau sa dos pe la co vid-
19 e con se quen te fal ta de re cur sos pa ra vi a bi li zar as me- 
di das. A pres são in clui ame a ças de fe cha men to de fá bri- 
cas, de mis são de fun ci o ná ri os e re du ção per ma nen te da
in dús tria au to mo ti va na ci o nal. É a ve lha tá ti ca do bo de
na sa la. Pe de-se adi a men to por três anos pa ra con se guir
dois ou um, num ges to de apa ren te boa von ta de.

Por seu la do, são ig no ra dos pre juí zos tan gí veis e se ve- 
ros em ter mos de mor tes pre ma tu ras, agra va men to de
do en ças res pi ra tó ri as e au men to acen tu a do nos cus tos
da saú de pú bli ca. São im pac tos am pla men te com pro- 
va dos em es tu dos das mais im por tan tes en ti da des ci en- 
tí fi cas mun di ais. Do la do da se gu ran ça, da dos do Mi nis- 
té rio da Saú de mos tram que em 2019, a ca da ho ra, mor- 
re ram cin co pes so as no país em aci den tes de trân si to,
sen do cer ca de 60% ví ti mas com ida de en tre 15 e 39
anos. É a ino mi ná vel so ci a li za ção dos pre juí zos.

Não é a pri mei ra vez que as mon ta do ras de mons tram
que li ções do pas sa do não fo ram bem com pre en di das.
Em 2008 e 2009, Pe tro bras e An fa vea se re cu sa ram a
cum prir uma eta pa do Pro con ve pa ra a me lho ria da
qua li da de do di e sel. Sem pre va le a pe na lem brar que o
“re pre sen tan te” da es ta tal nes se de ba te era Pau lo Ro- 
ber to da Cos ta, no tó rio per so na gem do Pe tro lão.

A res pos ta ao mal fei to se deu com uma ação ju di ci al
mo vi da pe lo go ver no pau lis ta. A ação foi en cam pa da
pe lo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, ge ran do acor do ju di ci- 
al com an te ci pa ção de eta pas do Pro con ve e uma sé rie
de me di das com pen sa tó ri as, exe cu ta das pe la Pe tro bras
e as mon ta do ras.

Mos tran do que o des ca so tam bém é go ver na men tal,
a cri a ção do Pro con ve de fi niu a ne ces si da de de pro gra- 
mas de ins pe ção e ma nu ten ção da fro ta em uso, a exem- 
plo do que exis tia em ou tros paí ses. Es se item foi ne gli- 
gen ci a do pe los go ver nos e, di ga-se, em ca rá ter su pra- 
par ti dá rio, ain da que a po lui ção do ar te nha se trans for- 
ma do em uma das prin ci pais cau sas de óbi tos em to do o
mun do.

O lobby pa ra pos ter gar as pró xi mas fa ses do Pro con ve
vem das mes mas mon ta do ras que em seus re la tó ri os
anu ais afir mam ter com pro mis sos com a sus ten ta bi li- 
da de, mas que pra ti ca ram frau des mas ca ran do o de- 
sem pe nho am bi en tal dos pro du tos — no Bra sil em 1995
e mais re cen te men te em ou tros paí ses, no ca so co nhe ci- 
do co mo Di e sel ga te. Ago ra, seus re pre sen tan tes pe ram- 
bu lam co mo vam pi ros pe los cor re do res do Pla nal to em
bus ca de pra zos mai o res pa ra re tar dar o Pro con ve e as
nor mas de se gu ran ça vei cu lar, es que cen do as be nes ses
re ce bi das do se tor pú bli co ao lon go de dé ca das.

O fa to é que, sem pre que lhes con vêm, as em pre sas
cum prem as ame a ças in de pen den te men te do pro gra- 
ma de in te res se so ci al e am bi en tal que es ti ver em jo go.
Des vi am a aten ção, is so sim, da dis cus são blo que a da no
Co na ma des de 2018 so bre re gras con tra frau des, pa ra
evi tar que mal fei tos pra ti ca dos fo ra do Bra sil pos sam ser
re pli ca dos por aqui. Ou se rá que al guém acre di ta que
es ta mos li vres des sas prá ti cas pe la sim ples de cla ra ção
de amor à sus ten ta bi li da de, apre sen ta da em co res vi vas
e tex tos bem di a gra ma dos?

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Iden ti fi ca ção

Atra so

Mais per to das 150 mil mor tes

Re giões

Ven da de imu ni zan te fal so

Até junho de 2021

140 milhões de
doses de vacina

C
om mais de cin co mi lhões de in fec ta dos pe lo
no vo co ro na ví rus, o Mi nis té rio da Saú de pro- 
me te es tar pró xi mo de ga ran tir uma va ci na
con tra a do en ça. Mais do que is so, on tem, a

pas ta es ti mou que te rá 140 mi lhões de do ses do imu ni- 
zan te dis po ní veis no pri mei ro se mes tre de 2021. O go- 
ver no anun ci ou, em co le ti va, que pa gou a pri mei ra par- 
ce la da ini ci a ti va Co vax Facility, no va lor de R$ 830 mi- 
lhões, de um to tal de R$ 2,5 bi lhões.

“Foi fei to um pa ga men to an te ci pa do de R$ 830 mi- 
lhões. De pois, de acor do com as con di ções con tra tu ais
se rá fei to o res tan te do pa ga men to quan do se de fi nir um
dos la bo ra tó ri os (com uma va ci na que se mos trar efe ti- 
va)”, dis se o se cre tá rio exe cu ti vo da pas ta, Él cio Fran co.

As do ses têm du as fon tes de for ne ci men to: o acor do
fe cha do com a ini ci a ti va Co vax Facility, uma ali an ça glo- 
bal que vi sa ace le rar o de sen vol vi men to de va ci nas con- 
tra a co vid-19 e fa zer uma dis tri bui ção equi ta ti va, e o
con tra to com a As tra Ze ne ca em par ce ria com a Uni ver- 
si da de de Ox ford. Além dis so, o go ver no es pe ra pro du zir
va ci nas em ter ri tó rio na ci o nal, até o fim do ano que
vem, com a trans fe rên cia de tec no lo gia pre vis ta no con- 
tra to da va ci na de Ox ford.

“So man do as du as ini ci a ti vas, nós já te mos ga ran ti do
pa ra o pri mei ro se mes tre de 2021 o aces so a 140 mi lhões
de do ses de va ci na pa ra ade rir ao nos so Pro gra ma Na ci- 
o nal de Imu ni za ção (PNI)”, de cla rou o se cre tá rio-exe- 
cu ti vo da Saú de, Él cio Fran co, em co le ti va de im pren sa.
Fran co ex pli cou que 100 mi lhões de do ses são re fe ren tes
ao acor do pa ra for ne ci men to da va ci na de Ox ford; as
ou tras 40 mi lhões vêm da par ce ria com a Co vax Facility.
Com elas, o go ver no pre ten de imu ni zar 10% da po pu la- 
ção, ou se ja, 20 mi lhões de pes so as. As va ci nas can di da- 
tas do port fó lio da Co vax pre ve em que ca da ci da dão
pre ci sa de du as do ses. No Bra sil, por tan to, se ria ne ces- 
sá rio 40 mi lhões de do ses.

Se gun do o mi nis té rio, con tu do, os 10% são ba se a dos
em es tu dos ci en tí fi cos que apon tam gru pos de ris co
prin ci pais pa ra o de sen vol vi men to de for mas gra ves da
do en ça. O se cre tá rio-exe cu ti vo ex pli cou que a pas ta
che gou no nú me ro so man do ido sos com 80 anos ou
mais, pes so as com mor bi da des e tra ba lha do res de saú- 
de. Ain da não se sa be, po rém, qual va ci na se rá ofe re ci da
pe la ini ci a ti va da Co vax, já que até o mo men to no ve in- 
te gram seu port fó lio.

A va ci na de sen vol vi da pe la Uni ver si da de de Ox ford e
pe lo la bo ra tó rio As tra Ze ne ca, por exem plo, que es tá in- 
clu sa no le que da Co vax, tam bém pre vê apli ca ção de
du as do ses. Com is so, os 140 mi lhões de imu ni zan tes
pre vis tos pe lo go ver no se ri am su fi ci en tes pa ra imu ni zar
70 mi lhões de pes so as. Pa ra au men tar a ofer ta, o se cre- 
tá rio de Ci ên cia, Tec no lo gia, Ino va ção e In su mos Es tra- 
té gi cos em Saú de, Hé lio An got ti Ne to, afir mou que o
Bra sil man tém tra ta ti vas com la bo ra tó ri os e cen tros de
pes qui sas que atu am no de sen vol vi men to de va ci nas
con tra a co vid-19.

Se gun do ele, no ve de sen vol ve do res ma ni fes ta ram in- 
te res se em ne go ci ar com o go ver no bra si lei ro. São eles:
Ox ford/As tra ze ne ca (Rei no Uni do), Si no vac/Bu tan tan
(Chi na), Pfi zer (Es ta dos Uni dos e Ale ma nha), Si- 
nopharm (Chi na), Sputinik5 (Rús sia), Co vaxx e No va vax

(Es ta dos Uni dos), Jans sen (Bél gi ca) e Merck (Es ta dos
Uni dos, Fran ça e Áus tria).

No ca so de êxi to e apro va ção de uma va ci na, a apli ca- 
ção do imu ni zan te na po pu la ção se rá fei ta pe lo Pla no
Na ci o nal de Imu ni za ção. Di fe ren te men te de ou tras
cam pa nhas, es sa exi gi rá a iden ti fi ca ção do ci da dão por
meio do CPF. “Es se re gis tro vai per mi tir o mo ni to ra men- 
to cons tan te de even tos ad ver sos. To dos os sis te mas de
no ti fi ca ção es ta rão co nec ta dos”, in di cou o di re tor do
De par ta men to de In for má ti ca do Sis te ma Úni co de Saú- 
de (SUS), Jac son Ve nân cio de Bar ros. Pa ra is so, o Sis te ma
de In for ma ção do PNI es tá sen do mo der ni za do.

“Ho je, nós te mos uma, du as, três va ci nas pos sí veis de
se rem apli ca das. E quan do ti ver mos qua tro, 10? Se não
ti ver mos con tro le, o pa ci en te po de to mar a do se de uma
va ci na A e nós te re mos que evi tar que ele to me a se gun- 
da do se da va ci na B. Ter es sa ras tre a bi li da de é mui to im- 
por tan te. Além dis so, a iden ti fi ca ção uní vo ca vai per mi- 
tir que a gen te te nha a car tei ra na ci o nal di gi tal de va ci- 
na ção”, jus ti fi cou o di re tor.

Pa ra pla ne jar a es tra té gia de va ci na ção e de fi nir gru- 
pos pri o ri tá ri os, a Se cre ta ria de Vi gi lân cia em Saú de cri- 
ou uma co mis são téc ni ca pa ra imu ni za ção e do en ças
trans mis sí veis. A apre sen ta ção do pla no pre li mi nar de
imu ni za ção es tá pre vis ta pa ra acon te cer em me a dos de
no vem bro e de zem bro.

O Mi nis té rio da Saú de es pe ra co me çar a cam pa nha
de va ci na ção con tra a co vid-19 no pri mei ro tri mes tre de
2021. “Te mos gran de cren ça nes sa da ta. Pe lo prog nós ti- 
co, pe lo acom pa nha men to das fa ses de tes te do de sen- 
vol vi men to e pe la ca pa ci da de pro du ti va em es ca la que
se es tá de se nhan do. Mas é bom lem brar que, por se tra- 
tar de um pro du to ain da ina ca ba do, exis te uma pos si bi- 
li da de de atra so”, afir mou Él cio Fran co.

Mes mo sem ain da ter co me ça do uma cam pa nha de
va ci na ção, o mi nis té rio foi ques ti o na do so bre gru pos
que se ma ni fes tam con tra a va ci na da co vid-19. De for- 
ma bre ve, o se cre tá rio de Ci ên cia da pas ta in for mou que
o go ver no cum pre o pa pel de dar in for ma ção pa ra que
ca da um pos sa to mar de ci sões res pon sá veis. “O de ver e
res pon sa bi li da de do Mi nis té rio da Saú de é ga ran tir se- 
gu ran ça, efi cá cia, dar in for ma ção, cons ci en ti zar o ci da- 
dão bra si lei ro pa ra que ca da um pos sa to mar sua de ci- 
são de for ma cons ci en te. Nós res pei ta mos a vi da, a
cons ci ên cia e a li ber da de do ci da dão bra si lei ro e es ta- 
mos cum prin do nos so pa pel”, de cla rou An got ti.

Os nú me ros do no vo co ro na ví rus no Bra sil con fir ma- 
dos pe lo Mi nis té rio da Saú de, on tem, con ti nu am in di- 
can do uma que da das atu a li za ções diá ri as de ca sos e
mor tes pe la do en ça. O ór gão re gis trou mais 27.750 in- 
fec ções e 729 óbi tos em de cor rên cia da co vid-19. Com
is so, o país acu mu la 5.028.444 de ca sos e 148.957 ví ti- 
mas.

Se gun do le van ta men to fei to pe lo Con se lho Na ci o nal
de Se cre tá ri os de Saú de (Co nass), a mé dia mó vel bra si- 

lei ra dos úl ti mos se te di as é de 25.907 ca sos e 611 fa ta li- 
da des diá ri as. Ape sar de co me mo rar a que da vis ta na
mé dia mó vel de ca sos e mor tes, es pe ci a lis tas aler tam
que os nú me ros ain da con ti nu am al tos e que a po pu la- 
ção não de ve dei xar os cui da dos de la do.

Di vul ga dos nes ta quin ta, os da dos do Bo le tim Epi de- 
mi o ló gi co Se ma nal, que se re fe rem a se ma na epi de mi o- 
ló gi ca de nú me ro 40, a úl ti ma con cluí da, apon tam ten- 
dên cia de es ta bi li za ção do nú me ro de re gis tros de ca sos
e re du ção nos re gis tros de óbi tos por co vid-19 em com- 
pa ra ção com a úl ti ma se ma na.

En tre os ca sos re gis tra dos na se ma na 40 e na se ma na
39 hou ve uma va ri a ção de -0,5%, de mons tran do es ta bi- 
li da de no nú me ro de no vas no ti fi ca ções da do en ça. Já
em re la ção aos óbi tos, hou ve re du ção de 6% en tre as se- 
ma nas.

Ao ob ser var as re giões se pa ra da men te, é pos sí vel no- 
tar re du ção nos re gis tros de ca sos nas re giões Cen tro-
Oes te (-6%) e Nor des te (-7%). En quan to is so, nas re giões
Nor te e Su des te, os da dos mos tra ram es ta bi li za ção; e na
re gião Sul, as atu a li za ções de no vas in fec ções cres ce ram
(+19%).

Em re la ção aos óbi tos, o Cen tro-Oes te tam bém ob- 
ser vou uma re du ção (-9%); o Su des te viu uma que da
ain da mai or (-13%). Já o Nor des te e o Sul cons ta ta ram
uma es ta bi li za ção.

O Nor te te ve in cre men to de 22% nos re gis tros, o que,
de acor do com o mi nis té rio, “po de ser ex pli ca do pe la
con clu são da in ves ti ga ção de óbi tos ocor ri dos em me- 
ses an te ri o res pe la Se cre ta ria Es ta du al de Saú de do
Ama zo nas, que só fo ram con ta bi li za dos co mo óbi tos
por co vid-19 nes ta se ma na”.

O país, que ocu pa o ter cei ro lu gar no ran king das na- 
ções com mais ca sos do no vo co ro na ví rus, es tá pra ti ca- 
men te to ma do pe la do en ça. Is so por que até o úl ti mo sá- 
ba do, (3/10), ape nas cin co mu ni cí pi os não con fir ma- 
ram ne nhum tes te po si ti vo. Das 5.565 ci da des que já
ates ta ram ca sos po si ti vos, 4.608 re gis tra ram pe lo me nos
um óbi to pe la do en ça. Ou se ja, 83% dos mu ni cí pi os bra- 
si lei ros.

Uma em pre sa de Ni te rói (RJ) foi al vo de ope ra ções da
Po lí cia Fe de ral (PF), on tem, após a Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) re por tar uma de nún cia re- 
ce bi da no fim de se tem bro que re la ta va ven da de va ci- 
nas fal sas con tra o no vo co ro na ví rus. A PF cum priu
man da do de bus ca e apre en são na se de do gru po, que
atua no ra mo hos pi ta lar. “A sus pei ta é de que os res pon- 
sá veis se apro vei ta vam do pe río do de pan de mia pa ra
cri ar a ilu são de que já pos sui ri am a va ci na, sem que is so
fos se a re a li da de, per pe tu an do as sim a frau de”, in for- 
mou a cor po ra ção. De vi do à re per cus são do ca so, a An- 
vi sa emi tiu uma no ta aler tan do que, até o mo men to,
não há ne nhu ma va ci na con tra a do en ça au to ri za da pa- 
ra ser co mer ci a li za da e uti li za da pe la po pu la ção bra si- 
lei ra. “Até que se ja au to ri za da pe la An vi sa, o ci da dão não
de ve com prar e uti li zar qual quer va ci na que te nha ale- 
ga ção de pre ve nir a co vid-19”, afir mou.

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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Estes aparelhos apareceram pela primeira vez em casas de idosos nos Estados Unidos
há muitos anos e cresceram no mundo durante o isolamento

INOVAÇÃO

Pets-robôs dão conforto
durante pandemia?

Q
uan do Lin da Span gler per- 
gun tou à sua mãe em uma 
con ver sa por ví deo o que ela 
gos ta ria de ga nhar no seu 

ani ver sá rio de 92 anos, a res pos ta veio 
rá pi do. “Gos ta ria de um ca chor ro”, 
res pon deu Char le ne Span gler.

“Wolf gang mor reu?” Wolf gang, o 
da chshund da fa mí lia, na re a li da de, 
mor re ra mui to tem po an tes; e tam- 
bém to dos os seus su ces so res. Char le- 
ne Span gler, que vi ve em um asi lo pa- 
ra ca sos de de mên cia se nil em Oa- 
kland, Ca li fór nia, tem di fi cul da de pa- 
ra lem brar des ta his tó ria.

Sua fi lha, mé di ca, con si de rou o pe- 
di do. An tes que os vi si tan tes fos sem 
proi bi dos de en trar na re si dên cia por 
cau sa da co vid-19, Lin da Span gler via 
a mãe em di as al ter na dos, mui tas ve- 
zes le van do-a con si go até o La go Mer- 
ritt em sua ca dei ra de ro das pa ra ver 
os pa tos e aca ri ci ar os ca chor ros que 
pas sa vam.

Na ca sa de re pou so, Char le ne 
Span gler cos tu ma va fa zer as re fei ções 
com os ou tros hós pe des, par ti ci pa va 
das au las de ar te e ou via mú si cos vi si- 
tan tes.

Ago ra, as ati vi da des e as re fei ções 
co muns de sa pa re ce ram. Além de 
uma rá pi da vi si ta no sa guão, ela não 
vê a fi lha pes so al men te há seis me ses; 
elas se co mu ni cam por 15 mi nu tos 
por ví deo quan do os fun ci o ná ri os po- 
dem ar ran jar uma pau sa.

“Ela fi ca mais iso la da em seu quar- 
to, ago ra”, dis se Lin da. “E sen te fal ta 
de um ca chor ro”.

Sa ben do que a mãe não te ria con-

PETS ROBOS AJUDAM A COMBATER SOLIDÃO

di ções de cui dar de um ani mal de es ti- 
ma ção, mes mo que a ca sa per mi tis se 
ani mais, Lin da Span gler pro cu rou por 
pets robôs de que ou vi ra fa lar.

En con trou um cão zi nho fo fo com 
sen so res que per mi te que ele ar fe, 
ros ne, agi te o ra bi nho, dur ma e acor- 
de; o usuá rio po de sen tir até um ba ti- 
men to car día co si mu la do. Im pos si bi- 
li ta da de le var o robô pes so al men te, 
pe diu a um fun ci o ná rio que o en tre- 
gas se. Em uma con ver sa por ví deo, 
Lin da sou be que a mãe cha ma va o 
cão zi nho-robô de Dum bo.

Es tes apa re lhos apa re ce ram pe la 
pri mei ra vez em ca sas de ido sos nos 
Es ta dos Uni dos há mui tos anos. Uma 
com pa nhia ja po ne sa co me çou a dis- 
tri buir um be bê fo ca ani ma trô ni co 
cha ma do PA RO em 2009, e a Has bro 
pas sou a co mer ci a li zar ga tos ro bó ti- 
cos em 2015.

Mas o iso la men to cau sa do pe lo co- 
ro na ví rus, não só nas clí ni cas, mas 
tam bém en tre ido sos que vi vem so zi- 
nhos em su as ca sas, in ten si fi cou o in- 
te res se por es tes pro du tos e au men- 

tou as ven das, in for ma ram exe cu ti vos 
da com pa nhia. E tam bém fez com 
que au men tas sem os gas tos pú bli cos 
pa ra a sua aqui si ção.

Mui to an tes da pan de mia, a so li dão 
e o afas ta men to so ci al eram pro ble- 
mas de saú de pú bli ca co nhe ci dos en- 
tre os mais ido sos, re la ci o na dos a uma 
saú de men tal e fí si ca mais de bi li ta da. 
Ago ra, o ris co de con traí rem do en ças 
gra ves por cau sa do co ro na ví rus pri- 
vou mui tos ido sos do es tí mu lo e do 
con for to das vi si tas pes so ais, dos 
even tos cul tu rais, da aju da de vo lun- 
tá ri os e até mes mo de fa zer com prar 
no mer ca do.

O iso la men to ame a ça par ti cu lar- 
men te as pes so as que so frem de de- 
mên cia, que são me nos ca pa zes de 
apro vei tar de di ver sões e da co mu ni- 
ca ção on li ne.

“A co vid cri ou um mun do bi zar ro 
em que nin guém po de abra çar nin- 
guém”, dis se Lau rie Or lov, ve te ra na 
ana lis ta da in dús tria e fun da do ra do 
bo le tim “Aging and He alth 
Technology Wat ch”. “

IDENTIFICAÇÃO

Vale a pena instalar microchip?

MICROCHIP AJUDA NA IDENTIFICAÇÃO DE PETS PERDIDOS OU ROUBADOS

O uso de mi cro chip de iden ti fi ca- 
ção em qual quer ani mal co mer ci a li- 
za do é obri ga tó rio em di ver sas re giões
do Bra sil, no en tan to, mui ta gen te não
en ten de a im por tân cia da tec no lo gia.
Pa ra a ve te ri ná ria Adri a na Sou za dos
San tos, clí ni ca ge ral da Amah Vet, o
equi pa men to ga ran te se gu ran ça pa ra
o ca so do pet es tar per di do ou ser rou- 
ba do, uma vez que ar ma ze na um có- 
di go úni co, li ga do às in for ma ções de
con ta to do pro pri e tá rio do ani mal.
“Al guns acre di tam que uma sim ples
iden ti fi ca ção po de re sol ver o ca so,
mas há ca sos de pes so as de so nes tas
que se apro pri am dos ani mais e não
que rem de vol vê-los. Is so ocor re por
con ta da per da da co lei ra de iden ti fi- 
ca ção, fur tos ou rou bos”, aler ta a pro- 
fis si o nal.

Se gun do ela, a apli ca ção

é rá pi da e pra ti ca men te

in do lor. 

“Ter um mi cro chip in se ri do por
uma agu lha hi po dér mi ca cau sa o
mes mo des con for to que qual quer in- 
je ção – uma pi ca di nha e aca bou. O
mi cro chip é in se ri do sob a pe le, que
co me ça a in cor po rá-lo e fi xá-lo den- 
tro de 24 ho ras, evi tan do que ele se
mo va. Exis te uma chan ce de que o mi- 
cro chip se me xa um pou co, mas não
vai fi car per di do no cor po do pet”, ga- 
ran te.

Ape sar de sua im por tân cia pa ra
evi tar con fli tos so bre a pos se de um
ani mal nem to do mun do tem o co- 
nhe ci men to de que a fer ra men ta exis- 
te, por is so o mi cro chip de ve ser vis to
co mo uma pro te ção ex tra e não co mo
subs ti tu to da pla qui nha de iden ti fi ca- 
ção, so bre tu do nes se mo men to de
‘vol ta à nor ma li da de’, em que os tu to- 
res es tão pas se an do mais com seus
ani mais de es ti ma ção. “Uma co lei ra
com iden ti fi ca ção le gí vel e atu a li za da

ain da é a me lhor for ma de re en con-
trar um pet, por que per mi te que uma
pes soa co mum que o en con tre na rua
en tre em con ta to ime di a to com o do-
no”, des ta ca. Ain da se gun do a es pe ci- 
a lis ta, ao en con trar um ani mal per di- 
do e sem iden ti fi ca ção, o ide al é le vá-
lo a um ve te ri ná rio ou ao Cen tro de
Con tro le de Zo o no ses do mu ni cí pio
pa ra che car se exis te al gum re gis tro,
ain da que sob a pe le do bi chi nho.

O mi ni cir cui to ge ral men te ar ma- 
ze na o en de re ço re si den ci al ou co-
mer ci al do tu tor, nú me ros de te le fo- 
ne, cor da pe la gem, no me do ani mal e
dos tu to res e al gu ma ca rac te rís ti ca in- 
di vi du al de ca da pet, que po de ser
uma man chi nha ou até um pro ble mi-
nha ge né ti co, co mo a au sên cia de um
de do ou um ra bi nho tor to. E aten ção,
o im plan te de ve ser fei to so men te por
um Mé di co Ve te ri ná rio. “As sim é pos- 
sí vel ga ran tir a hi gi e ne cor re ta, a ra pi-
dez que evi ta o es tres se do bi chi nho e
se gu ran ça do pro ce di men to”, fi na li za
Adri a na.

O que fa zer

DOAÇÕES

Vaquinhas para pets
fazem sucesso

O jei ti nho so li dá rio do bra si lei ro não é só de di ca do às
cau sas so ci ais. Ani mais de es ti ma ção tam bém des per- 
tam mui to amor e so li da ri e da de em ações de aju da e
res ga te. No Va ki nha, si te de va qui nhas on-li ne do Bra sil,
as cam pa nhas pa ra cau sas ani mais são res pon sá veis por
aju dar pets em si tu a ções de ris co, aban do no e com pro- 
ble mas de saú de. Na pan de mia, tam bém hou ve um
cres ci men to sig ni fi ca ti vo de qua se 40% em cam pa nhas
pu bli ca das com viés so li dá rio, e as cam pa nhas pe los
ani mais fo ram par te des se au men to.

“Além das cau sas so ci ais, aju da mos os pets, uma ca te- 
go ria es pe ci al e que me xe com mui tos co ra ções na in ter- 
net. Con ta bi li zan do o pri mei ro se mes tre de 2020, ti ve- 
mos 325 mil va qui nhas, con tra 190 mil no pri mei ro se- 
mes tre de 2019, e boa par te de las foi di re ci o na da pa ra a
cau sa pet”, con ta Luiz Fe li pe Ghel ler, CEO do Va ki nha.
“Tal fa to se ex pli ca em de cor rên cia das mai o res di fi cul- 
da des fi nan cei ras dos do nos e o con se quen te aban do no
dos ani mais, co mo apon tam ONGs e ins ti tui ções”, com- 
ple men ta.

Uma va qui nha que ga nhou a in ter net foi cri a da por
Gi se la Al mei da, pro te to ra ani mal há dez anos no es ta do
do Rio de Ja nei ro e que, com a per da do em pre go na
pan de mia, lu ta pa ra man ter 24 pets. Sua in ten ção é ar re- 
ca dar R$ 18 mil com a va qui nha. Ou tro exem plo é do
Pro je to Aca lan to, do Dis tri to Fe de ral, que pre ci sa jun tar
R$ 17 mil pa ra res ga tar ca chor ros e ou tros ani mais com
de fi ci ên ci as e com pli ca ções de saú de.

As va qui nhas tam bém são cri a das pe los pró pri os do- 
nos dos pets, que re cor rem à in ter net pa ra au xí lio em si- 
tu a ções es pe cí fi cas. É o ca so da ca chor ri nha Ju lie, res ga- 
ta da por Bren da Oli vei ra, no Ce a rá, com ci no mo se, do- 
en ça de gran de le ta li da de en tre os ani mais, e que pre ci- 
sa de tra ta men to ve te ri ná rio. “Co mo fer ra men ta que fa- 
ci li ta o con ta to e a iden ti fi ca ção en tre pú bli co e cau sa,
fi ca mos sa tis fei tos em aju dar pes so as e seus pets de to- 
dos os can tos do Bra sil”, afir ma o CEO da pla ta for ma.

Pa ra con tri buir com as va qui nhas, o usuá rio se ca das- 
tra na pla ta for ma com ra pi dez e se gu ran ça. O Va ki nha
ope ra em um ci clo de li be ra ção das do a ções pa ra sa que
pe lo usuá rio de 14 di as cor ri dos após ca da do a ção, após
sua aná li se. “O Va ki nha é uma pla ta for ma plu ral e re fle te
as di fe ren ças e com por ta men tos da so ci e da de bra si lei- 
ra, sen do um meio se gu ro e trans pa ren te de re a li zar do- 
a ções e cri ar cam pa nhas”, fi na li za o CEO.

SECA

Como cuidar dos
pets no calor

Nes te mês, o Bra sil re gis trou as mai o res tem pe ra tu ras
do ano e o Ins ti tu to Na ci o nal de Me te o ro lo gia (In met)
che gou a emi tir um aler ta de mor te de vi do à on da de ca- 
lor que es tá por vir. Os ani mais de es ti ma ção tam bém
so frem com o ca lor e a se ca. As bus cas por so lu ções vão
de pi co lés de fru tas a ge lo no be be dou ro.

Ali ne Sam paio, 42 anos, é pro fes so ra e do na de uma
ca de la de 14 anos e dois ca chor ros de qua se dois anos.
Ela afir ma que, des de que o pe río do mais quen te co me- 
çou, os ani mais apre sen ta ram al gu mas mu dan ças no
com por ta men to. “Eles bus cam mais a som bra, a ca de la
mais ve lha, que tem 14 anos, dor me mais”, diz.

Pa ra ten tar ame ni zar os efei tos do ca lor nos ani mais,
a mo ra do ra do Park Way dei xa uma ba cia com água pa ra
eles brin ca rem. “Além dis so, te nho a sor te de ter vá ri as
ár vo res no quin tal, o que for ne ce uma gran de área de
som bra pa ra eles”, con ta.

Mes mo as sim, Ali ne diz que fi ca aten ta a pos sí veis si- 
nais de de si dra ta ção. “Es tou sem pre ve ri fi can do a tem- 
pe ra tu ra de les e o fo ci nho — pa ra sa ber se es tá mo lha- 
do. Qual quer si nal de mal-es tar, en tro em con ta to com o
ve te ri ná rio”, re la ta.

Fran cis co dos Reis, 39, tam bém pro fes sor, é do no de
uma ca de li nha de seis anos de ida de. Du ran te o ca lor,
ela cos tu ma fi car mais pre gui ço sa. “Ela fo ge do sol e fi ca
dei ta da no chão ge la do”, diz. Pa ra ame ni zar o ca lor,
Fran cis co con ta que bor ri fa água no ani mal. “Ela ado ra,
fi ca pa ra di nha pa ra re ce ber a água.”

O mé di co ve te ri ná rio Ryan Nu nes ex pli ca que os ani- 
mais cos tu mam dar al guns si nais de que es tão com
mui to ca lor. “Eles pro cu ram lo cais mais ge la dos pa ra
dei ta rem, res pi ram de bo ca aber ta e brin cam com os
po tes de água”, diz.

Ele res sal ta que é pre ci so es tar aten to aos si nais pa ra
que os bi chos não so fram mui to.”Eles ar ma ze nam o ca- 
lor mais fa cil men te, lo go, li vrar-se de le se tor na mais
com pli ca do. Al guns po dem até des mai ar”, de cla ra.

Ryan afir ma que a me lhor so lu ção é es pa lhar va si lhas
com água e ge lo pe la ca sa, ofe re cer fru tas ou ra ção con- 
ge la das, além de ten tar man ter o am bi en tes ven ti la do.
“Man tê-los fo ra do sol tam bém é mui to im por tan te,
prin ci pal men te ani mais que cos tu mam fi car no quin tal
ou jar dim da re si dên cia”, com ple ta.

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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Gestão do tempo e planejamento: 
 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

MARCELO PIMENTA 

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

F
inal de ano se aproximando e todo 
empreendedor ou empresário está 
planejando seu próximo ano. Nós 
também, individualmente, preci-

samos de um planejamento mínimo para 
executarmos nossas tarefas diárias.

Os dias nos dão a impressão que correm 
cada vez mais veloz. Vez ou outra chegamos 
até a dizer que precisamos de mais horas 
em nossos dias. Afinal, como fazer tanta 

porque é importante planejar suas prioridades

coisa em tão pouco tempo?
Por isso minha contribuição hoje é 

te ajudar a pensar: será que você está 
fazendo acontecer?

A chamada “arte de fazer acontecer” 
nos traz uma metodologia de gestão 
do tempo para usar hoje.

Você já pensou que as pessoas mais 
importantes do mundo tem 24h por 
dia como a gente? Talvez elas estejam 
alcançando resultados melhores ou 
mais importantes que os nossos por-
que elas usam melhor o seu tempo.

Existem várias metodologias, fer-
ramentas, softwares e aplicativos hoje 
em dia, que tentam nos auxiliar no 
gerenciamento de tempo.

Trago hoje uma metodologia que 
possui mais de 20 anos e se tornou efi-

caz no processo de gestão do tempo, 
e pode transformar sua performance. 
Ela se chama GTD - Get Things Done, 
ou a arte de fazer acontecer.

Baseado no livro de David Allen, 
essa metodologia simples pode mu-
dar sua rotina.

A primeira e principal pergunta 
que deve ser feita é: Todas as situa-
ções da vida requerem ação? Respon-
da sim ou não

Não - Se não requer alguma ação, 
você pode escolher uma das alterna-
tivas seguintes: 1 - colocar na lixeira, 
ou seja, você pode excluí-la e não per-
der mais tempo com ela; 2 - Pode co-
locar “a verificar”, se é algo que você 
não necessariamente precisa ver ago-
ra; 3 – Colocar na pasta de referência, 
ou seja, aquilo que um dia, quando 
precisar, e que não é agora, você vai 

consultar depois.

Sim - Se a situação requer algu-
ma ação, você também tem três al-
ternativas.

Até 2 minutos - Nesse caso, FAÇA 
AGORA. Habitue-se a buscar soluções 
para aquilo que você consegue exe-
cutar no momento.

Delegue – São aqueles tipos de ques-
tões que requerem uma ação, mas, 
necessariamente, não é você quem 
precisa fazer. Nesse caso, depois é só 
acompanhar o processo.

Programe – Sabe aquelas questões 
que é você quem precisa tomar uma 
atitude? Se for tomar mais de dois mi-
nutos do seu tempo, organize-se para 
resolver esta pendência em um pra-
zo definido.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 10/09/2020 a 
05/10/2020, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das 
praias da Ilha do Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 08 DE OUTUBRO DE 2020
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

AV. DO HOLANDESES, N° 04, QUADRA 06, ED. MANHATTAN, CALHAU.
SÃO LUÍS – MA CEP 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta
do Farol

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia de
São Marcos 

Praia da
Ponta D’ Areia

Praia da
Ponta D’ Areia

Praia da
Ponta D’ Areia

Praia do Calhau

Praia do Calhau

Praia do Calhau

Praia do
Olho d’Água

Praia do
Olho d’Água

Praia do
Olho d’Água

Praia do Meio

Praia do Meio

Praia do Araçagy

Praia do Araçagy

Praia Olho de Porco

Praia Olho de Porco

Praia do
Mangue Seco

Praia do
Mangue Seco

Entre a Barraca da Val 
 e Barraca do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta D’ Areia

Em frente ao Cond.
Jardins de Bordaux

Em frente à Praça
de Apoio ao Banhista

Em frente ao Farol 

Em frente aos Bares
do Chefe e Desfrute

Em frente ao Agrup.
Batalhão do Mar

Em frente ao Heliporto

Em frente à
Banca de Jornal

Em frente à
Elevatória da CAEMA

Em frente à
Pousada Vela Mar

Em frente à
Pousada Suíça

Em frente à descida
da rua São Geraldo

À direita da
Elevatória Iemanjá II
Em frente à casa com

pirâmides no teto,
antes da falésia 

Em frente ao
Kactus Bar

Em frente ao
Bar do Capiau 2

Em frente à descida
principal do Araçagy

Em frente ao
Bar da Atalaia 

Em frente ao
Bar Rainha 

Em frente ao
Las Vegas Bar 

Última Barraca
antes do Mangue
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DA RE DA ÇÃO

Bra sil re gis trou ren da do mi ci li ar per ca pi -
ta de R$ 1.438 em 2019

• – No va Li ma (MG) – R$ 6.253,03 – R$ 321.820,35
• – San ta na de Par naí ba (SP) – R$ 5.384,77 – R$
279.054,00
• – Apo ré (GO) – R$ 5.233,93 – R$ 736.225,72
• – São Ca e ta no do Sul (SP) – R$ 4.565,34 – R$ 214.099,50
• – Ni te rói (RJ) – R$ 4.186,51 – R$ 131.999,52
• – Flo ri a nó po lis (SC) – R$ 3.998,30 – R$ 151.856,42
• – San tos (SP) – R$ 3.763,84 – R$ 140.565,88
• – Por to Ale gre (RS) – R$ 3.725,15 – R$ 145.051,23
• – Vi tó ria (ES) – R$ 3.516,16 – R$ 132.039,06
• – Cam pos do Jor dão (SP) – R$ 3.493,98 – R$ 82.853,52

• – São João do So ter (MA) – R$ 36,33 – R$ 223,38
• – Mi la gres do Ma ra nhão (MA) – R$ 36,14 – R$ 425,07
• – Tu ri lân dia (MA) – R$ 35,90 – R$ 75,48
• – Pri mei ra Cruz (MA) – R$ 34,86 – R$ 86,62
• – Je ni pa po dos Vi ei ras (MA) – R$ 34,72 – R$ 375,00
• – Cha ves (PA) – R$ 34,10 – R$ 136,62
• – Cen tro do Gui lher me (MA) – R$ 32,99 – R$ 258,64
• – Ca cho ei ra do Pi riá (PA) – R$ 31,48 – R$ 221,32
• – Ma tões do Nor te (MA) – R$ 26,70 – R$ 321,61
• – Fer nan do Fal cão (MA) – R$ 19,89 – R$ 156,00

Maranhão

Estado tem 8 cidades
com menor renda 

D
á pa ra ima gi nar vi ver com uma ren da mé dia
de pou co mais de de ze no ve re ais? No mu ni cí- 
pio ma ra nhen se de Fer nan do Fal cão a ren da
mé dia da po pu la ção é de R$19,89 e o pa trimô- 

nio lí qui do mé dio da po pu la ção é de R$156,00. Fer nan- 
do Fal cão, li mi ta-se ao Nor te, com o mu ni cí pio de Bar ra
do Cor da; a Les te, com Tun tum; a Oes te, com For mo sa; e
ao Sul, com  Mi ra dor. Fi ca a 542km de São Luís, tem uma
po pu la ção de pou co mais de 10 mil pes so as, se gun do o
IB GE (Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca) e é o
mu ni cí pio de me nor ren da do país.

A in for ma ção veio de um es tu do con du zi do por pes- 
qui sa do res da Fun da ção Ge tú lio Var gas (FGV) que iden- 
ti fi cou as ci da des com a mai or con cen tra ção de ri cos no
Bra sil, e tam bém as mais po bres. No va Li ma, lo ca li za da
a 24,5 quilô me tros de Be lo Ho ri zon te, es tá no to po do
ran king das mais ri cas, se gui da pe los mu ni cí pi os de
San ta na de Par naí ba (SP), Apo ré (GO), São Ca e ta no do
Sul (SP) e Ni te rói (RJ).

En tre as mais po bres, das 10 com me no res ren das do
país, es tão 8 ma ra nhen ses. Pe la or dem, fi gu ram: Mi la- 
gres do Ma ra nhão, Tu ri lân dia, Pri mei ra Cruz, Je ni pa po
dos Vi ei ras, Cha ves (PA), Cen tro do Gui lher me, Ca cho ei- 
ra do Pi riá (PA), Ma tões do Nor te, Fer nan do Fal cão.

Den tre os es ta dos, o Ma ra nhão fi ca na úl ti ma po si- 
ção, com ren da mé dia de 363 re ais.  A ca pi tal, São Luís, 
fi ca em 22º lu gar, com a ren da mé dia de 1.212 re ais. O
Dis tri to Fe de ral é a uni da de fe de ra ti va de mai or ren da
mé dia, com 2.981 re ais.

O ta be la men to foi ela bo ra do pe lo eco no mis ta Mar ce- 
lo Ne ri com ba se nos da dos de de cla ra ções de im pos to
de ren da de 2018 ge ra dos pe la Re cei ta Fe de ral, e da dos
do Tri bu nal de Con tas da União IB GE/2019. O eco no- 
mis ta es ta be le ceu qual era a pro por ção de de cla ran tes
em re la ção à po pu la ção to tal das ci da des e ob te ve a ren- 
da mé dia a par tir da di vi são do va lor de cla ra do pe lo nú- 
me ro de pes so as que ha bi ta ca da mu ni cí pio.

A mi nei ra No va Li ma tem po pu la ção com ren da mé- 
dia de 6.253,03 re ais. A ci da de se dia a es co la de ne gó ci os
Fun da ção Dom Ca bral e é um dos prin ci pais lu ga res de
atu a ção da mi ne ra do ra Va le, que man tém no lo cal o
Cen tro de Tec no lo gia de Fer ro sos e o Cen tro de Con tro le

Am bi en tal. O mu ni cí pio, de pou co mais de 90.000 pes- 
so as, tam bém abri ga con do mí ni os de lu xo que atra em
pes so as que tra ba lham na re gião me tro po li ta na de Be lo
Ho ri zon te.

Den tre as ca pi tais, a que es tá me lhor co lo ca da é Flo ri- 
a nó po lis, na sex ta po si ção, com ren da mé dia de 3.998,30
re ais. Com ple tam a re la ção das dez pri mei ras clas si fi ca- 
das as ci da des de San tos – SP (3.763,84 re ais), Por to Ale- 
gre – RS (3.725,15 re ais), Vi tó ria – ES (3.516,16 re ais) e
Cam pos do Jor dão – SP (3.493,98 re ais). São Luís fi ca na
22ª po si ção.

Na par te in fe ri or da ta be la, o Ma ra nhão con ta bi li za
oi to mu ni cí pi os en tre os de me nor ren da do país, en- 
quan to o Pa rá apre sen ta dois.

O pi or co lo ca do é Fer nan do Fal cão. A re por ta gem en- 
trou em con ta to com a pre fei tu ra da ci da de, pe los nú- 
me ros de te le fo ne apre sen ta dos no si te do exe cu ti vo
mu ni ci pal, mas não con se gui mos con ta to.

Se gun do a FGV, os da dos do Im pos to de Ren da ge ra- 
dos pe la Re cei ta Fe de ral per mi tem cap tar a ren da de di- 
fe ren tes seg men tos da po pu la ção com mais pro pri e da- 
de que os da dos de pes qui sas do mi ci li a res tra di ci o nal- 
men te usa dos em es tu dos so bre po bre za e de si gual da de
no Bra sil.

Em 2018, a pes qui sa do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE) mos trou que o ren di men to
mé dio por do mi cí lio era de R$ 1.373,00 no Bra sil. Em
2019 o re gis tro foi de uma ren da do mi ci li ar per ca pi ta de
R$ 1.438,67, em pes qui sa  fei ta com ba se nas in for ma- 
ções co lhi das na Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do- 
mi cí li os Con tí nua (Pnad Con tí nua) e que são en vi a dos
ao Tri bu nal de Con tas da União (TCU).

O Dis tri to Fe de ral foi a uni da de da fe de ra ção com a
mai or ren da em do mi cí lio per ca pi ta: R$ 2.685,76. En- 
quan to o Ma ra nhão re gis trou o me nor va lor: R$ 635,59.

A pes qui sa foi re a li za da em 211 mil do mi cí li os de
3.500 mu ni cí pi os.

A di vul ga ção do ren di men to no mi nal men sal dos do- 
mi cí li os bra si lei ros ser ve co mo um dos cri té ri os de ra- 
teio do Fun do de Par ti ci pa ção dos Es ta dos e dos Dis tri to
Fe de ral (FPE).

Con fi ra o ran king com as 10 ci da des de mai or ren da
mé dia no Bra sil (Mu ni cí pio/Ren da Mé dia da Po pu la- 
ção/Pa trimô nio Lí qui do Mé dio da Po pu la ção):

Con fi ra o ran king com as 10 ci da des de me nor ren da
mé dia no Bra sil (Mu ni cí pio/Ren da Mé dia da Po pu la- 
ção/Pa trimô nio Lí qui do Mé dio da Po pu la ção):

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pessoa com deficiência ou responsável legal tem direito a isenção de impostos na
aquisição de carros novos de até R$ 70 mil. Confira!

Isen ções pa ra con du tor

• 1 – Lau do mé di co
Ob te nha o lau do emi ti do via pe rí cia
mé di ca em clí ni ca cre den ci a da pe lo
De tran, que des cre va a pa to lo gia, as
res tri ções de mo bi li da de e seu im pac -
to na ro ti na diá ria do re que ren te.
• 2- CNH es pe ci al
Pa ra di ri gir o veí cu lo ad qui ri do com a
isen ção tri bu tá ria por cau sa da de fi ci -
ên cia ou en fer mi da de que res trin ja os
mo vi men tos, é pre ci so re que rer uma

CNH es pe ci al. O pro ces so pa ra pe dir,
al te rar ou re no var o do cu men to é
idên ti co ao dos de mais can di da tos,
mas o exa me mé di co é di fe ren te, re a -
li za do por pro fis si o nal cre den ci a do.
O exa me ser ve pa ra ava li ar se o pos tu -
lan te tem ca pa ci da de pa ra di ri gir e
em quais con di ções. Se o con du tor já
es ti ver ha bi li ta do, mas ti ver de mu dar
a ha bi li ta ção pa ra a ca te go ria es pe ci -
al, tam bém pre ci sa sub me ter-se à no -
va ava li a ção mé di ca. 
• 3 – So li ci te a isen ção do IPI
Co mo es se im pos to é na ci o nal, o re -
que ri men to é en ca mi nha do à Re cei ta
Fe de ral. Con fi ra os do cu men tos ne -
ces sá ri os e os pro ce di men tos exi gi dos
no si te do ór gão.
• 4 – Pe ça a isen ção do ICMS (pa ra
veí cu los com pre ço até R$ 70 mil)
Es sa isen ção de ve ser so li ci ta da à Se -
cre ta ria da Fa zen da do es ta do on de o
veí cu lo se rá li cen ci a do. Pa ra re si den -
tes de São Pau lo, ve ja o pas so a pas so
de co mo fa zer no por tal da Se cre ta ria
es ta du al da Fa zen da.
• 5 – Isen ção de IP VA
Após fa zer a com pra, é ne ces sá rio re -
que rer a isen ção do IP VA à Se cre ta ria
da Fa zen da do es ta do on de o veí cu lo
se rá em pla ca do. Ve ja co mo pro ce der.
Na ci da de de São Pau lo, é pos sí vel pe -
dir a isen ção de ro dí zio de veí cu los ao
DSV (De par ta men to de Ope ra ções do
Sis te ma Viá rio).

Isen ções pa ra não con du tor

• In ten ção/pe di do de com pra emi ti -
do pe la con ces si o ná ria on de o veí cu lo
se rá ad qui ri do, com o nú me ro de au -
ten ti ca ção do IPI, e fir ma re co nhe ci da
em car tó rio
• pa ra cli en tes que não vão con du zir
o veí cu lo, é pre ci so en tre gar có pia au -
ten ti ca da da De cla ra ção de Iden ti fi ca -
ção do(s) con du tor(es) au to ri za do(s)
• Do cu men to ori gi nal que com pro ve
a con ces são de isen ção do ICMS do
es ta do de re si dên cia do be ne fi ci a do
• Do cu men to ori gi nal que com pro ve
a con ces são de isen ção do ICMS do
es ta do on de o veí cu lo se rá li cen ci a do
• có pia sim ples do lau do mé di co
• có pia sim ples de com pro van te de
re si dên cia
• có pia sim ples da CNH pa ra emis são
da no ta fis cal

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Como comprar um
carro para PcD

Quem tem di rei to ao be ne- 
fí cio?

O
nú me ro de in te res sa dos em 
com prar veí cu lo PcD cres ce 
cons tan te men te. A si gla, 
uti li za da no se tor au to mo ti- 

vo pa ra de sig nar Pes so as com De fi ci- 
ên cia, per mi te aos be ne fi ciá ri os uma 
sé rie de isen ções em im pos tos, que 
faz com que o va lor fi nal de um car ro 0 
km (adap ta do) fi que abai xo do pra ti- 
ca do.

Pa ra sa nar to das as dú vi das re fe- 
ren tes ao as sun to, fa la re mos so bre 
quais são as isen ções, quem têm o di- 
rei to ao be ne fí cio, os do cu men tos ne- 
ces sá ri os e ou tras in for ma ções re la ci- 
o na das.

Aos que pre ten dem com prar veí cu- 
lo PcD, é im por tan te en ten der quem 
tem di rei to às isen ções. Atu al men te, 
cli en tes com do en ças di fe ren tes, que 
res trin gem a mo bi li da de, ou seus res- 
pon sá veis le gais são os be ne fi ciá ri os 
ao ad qui rir veí cu los 0 km.

Des de 2013, o nú me ro de pes so as 
ele gí veis ao be ne fí cio foi am pli a do, e 
pas sou a in cluir fa mi li a res res pon sá- 
veis le gais de pes so as im pos si bi li ta- 
das de di ri gir, co mo de fi ci en tes vi su- 
ais, além de ou tras en fer mi da des que 
res trin jam a mo bi li da de, co mo ten di- 
ni te crô ni ca e pro ble mas gra ves no 
qua dril e no jo e lho, por exem plo.

A Abri def (As so ci a ção Bra si lei ra da 
In dús tria, Co mér cio e Ser vi ços de Tec- 
no lo gia As sis ti va) es ti ma que, com a 
mu dan ça, um em ca da dois ha bi tan- 
tes do país são ele gí veis ao des con to 
— ou se ja, a me ta de da po pu la ção 
atu al do Bra sil, es ti ma da em mais de

• Isen ção to tal de IPI (Im pos to so bre 
Pro du tos In dus tri a li za dos)
• ICMS (Im pos to so bre Cir cu la ção de 

Mer ca do ri as)
• IP VA (Im pos to so bre Pro pri e da de 
de Veí cu los Au to mo to res)
• IOF (Im pos to So bre Ope ra ções de 
Cré di to, Câm bio e Se gu ro)

DESDE 2013, O NÚMERO DE PESSOAS ELEGÍVEIS AO BENEFÍCIO FOI AMPLIADO

207 mi lhões de pes so as.
A de man da é tan ta que in te res sa dos 
pre ci sam en fren tar me ses de fi la de 
es pe ra pa ra re ce ber o veí cu lo. Ge ral- 
men te, os car ros com isen ção são 
equi pa dos com trans mis são au to má- 
ti ca ou au to ma ti za da – o que já é ca te- 
go ri za do co mo “adap ta ção” – e di re- 
ção as sis ti da.

Quais são as isen ções ao com prar 
veí cu lo PcD?

Ago ra que já sa be quem tem di rei- 
to, ho ra de en ten der as isen ções ao 
com prar veí cu lo PcD. Ao to do, a re du- 
ção do va lor po de rá in cluir o des con to 
de qua tro im pos tos pre sen tes na 
com pra de qual quer mo de lo:

O des con to de to dos es ses tri bu tos 
é pos sí vel pa ra mo de los com pre ço de 
até R$ 70 mil — aci ma des se te to, dá 
pa ra so li ci tar ape nas a isen ção do IPI. 
Em am bos os ca sos, es tá pre vis to o di- 
rei to de es ta ci o na men to em va ga es-
pe ci al pa ra de fi ci en tes e, em ci da des 
co mo São Pau lo, o re que ren te tam-
bém fi ca isen to do ro dí zio. De vi do à 
al ta de man da, os fa bri can tes pro du- 
zem ver sões es pe cí fi cas pa ra a ven da 
PcD. Es sa foi a al ter na ti va en con tra da 
pa ra ten tar di mi nuir as fi las de es pe ra. 
Atu al men te, qua se to das têm um mo- 
de lo ex clu si vo pa ra o seg men to.

Passo a passo para solicitar isenção de veículo PcD

Pa ra so li ci tar as isen ções, é pos sí vel
con tra tar os ser vi ços de des pa chan te,
que vai en ca mi nhar to da a do cu men- 
ta ção ne ces sá ria, mas tam bém dá pa- 
ra fa zer vo cê mes mo. Con fi ra abai xo
os prin ci pais pas sos a se guir pa ra
com prar seu veí cu lo com des con to.

Va le lem brar que, de acor do com
al te ra ção nas re gras de ter mi na da pe lo
Con faz (Con se lho Na ci o nal de Po lí ti- 
ca Fa zen dá ria), o pra zo pa ra re ven der
um veí cu lo ad qui ri do sem re co lher
ICMS su biu de dois pa ra qua tro anos.

Es se pe río do tam bém va le pa ra pe- 
dir no va isen ção do im pos to na com- 
pra de um veí cu lo ze ro. No ca so do
IPI, o pra zo ain da é de dois anos.

Ca so vo cê se ja o be ne fi ciá rio e o
con du tor do veí cu lo PcD, mos tra re- 
mos a se guir o pas so a pas so ne ces sá- 
rio pa ra ter o di rei to e con se guir com- 
prar o seu mo de lo. Con fi ra!

A pes soa com de fi ci ên cia fí si ca, vi-
su al ou men tal, au tis mo e Sín dro me
de Down po de ad qui rir um au to mó- 
vel com isen ção de im pos tos, com um
con du tor res pon sá vel in di ca do no
De tran. O fa tu ra men to do veí cu lo se-
rá re a li za do em no me da pes soa com
de fi ci ên cia. 

Do cu men tos ne ces sá ri os
De pois de sa ber quem tem di rei to a

car ros PcD e co mo so li ci tar a isen ção
dos im pos tos, é im por tan te en ten der
quais são os do cu men tos ne ces sá ri os
na ho ra de re a li zar a com pra. 

TA LI TA FRA ZÃO

In clu são

For ma de aces so

DIA DO DE FI CI EN TE FÍ SI CO

Bar rei ras en fren ta das
pa e los por ta dor es de
ne ces si da des es pe ci ais

No Bra sil, o dia na ci o nal do De fi ci en te Fí si co é co me- 
mo ra do anu al men te no dia 11 de ou tu bro, es te do min- 
go. Es sa da ta foi ins ti tuí da pa ra pro mo ver a cons ci en ti- 
za ção da so ci e da de so bre ações e po lí ti cas que de vam
ser re a li za das pa ra ga ran tir a qua li da de de vi da e a pro- 
mo ção dos di rei tos dos de fi ci en tes fí si cos. En ten de-se
co mo pes soa com de fi ci ên cia, aque las que têm im pe di- 
men tos de lon go pra zo de na tu re za fí si ca, men tal, in te- 
lec tu al ou sen so ri al, os quais, em in te ra ção com di ver sas
bar rei ras, po dem obs truir sua par ti ci pa ção ple na e efe ti- 
va na so ci e da de em igual da des de con di ções com as de- 
mais pes so as.

Em São Luís, Mau ri cio Mar ques Cas tro, que pos sui
de fi ci ên cia vi su al, con tou so bre al gu mas si tu a ções
cons tran ge do ras que já so freu. “Quan do vo cê es tá com
al guém e che ga em um lo cal pa ra com prar al go e as pes- 
so as não per gun tam o que vo cê quer e sim pa ra quem
es tá com vo cê, co mo se vo cê não ti ves se ca pa ci da de de
res pon der ou de se res pon sa bi li zar pe las su as pró pri as
coi sas”.

Ele fa lou so bre os aci den tes so fri dos pe la fal ta de
aces si bi li da de e do pre con cei to das pes so as. “Na ver da- 
de a gen te so fre es sas si tu a ções to dos os di as, jus ta men- 
te pe la fal ta de aces si bi li da de quan do por exem plo a
gen te se aci den ta cain do em um bu ei ro aber to quan do
es tá an dan do pe la rua ou quan do che ga em al gum es ta- 
be le ci men to e às ve zes vo cê é ig no ra do por con ta da sua
de fi ci ên cia”. Re lem brou do pro je to de in clu são so ci al
que par ti ci pou du ran te a ado les cên cia. “O Que Le gal Sa- 
ber, aten dia ado les cen tes e jo vens com de fi ci ên cia vi su- 
al, fa la va so bre se xu a li da de, que bra va ta bus, da va au las
de te a tro e de dan ça afro”.

Mau ri cio fi na li zou pe din do mais cons ci en ti za ção da
so ci e da de em re la ção aos de fi ci en tes fí si cos. “As pes so as
fi cam com um sen ti men to de pe na, as ve zes sen tem me- 
do, re ceio de che gar de se apre sen tar de con ver sar, de
per gun tar al go… Na úni ca for ma de mu dar tu do is so é a
apro xi ma ção, a ques tão da pes soa que rer co nhe cer e ver
que não é ne nhum bi cho de se te ca be ças, que ape sar
das nos sas li mi ta ções nós so mos pes so as nor mais co mo
qual quer ou tra”.

O pri mei ro lo cal de re fe rên cia pa ra a Pes soa com De- 
fi ci ên cia do Ma ra nhão é o Cen tro–Dia que fi ca lo ca li za- 
do em São Luís no bair ro da Ci da de Ope rá ria, ele con ta
com dois mó du los de aten di men to, um des ti na do aos
adul tos e o ou tro pa ra cri an ças de 0 a 6 anos. O ser vi ço é
ofer ta do com fo co no aten di men to es pe ci a li za do a fa- 
mí li as com pes so as com de fi ci ên cia e ido sos com al gum
grau de de pen dên cia, que ti ve ram su as li mi ta ções agra- 
va das por vi o la ções de di rei tos.

O Cen tro-Dia Adul to tem co mo pú bli co al vo: Pes so as
com de fi ci ên cia (fí si ca, sen so ri al, in te lec tu al, múl ti plas
e trans tor no do es pec tro do au tis mo) na fai xa etá ria de
18 a 59 anos, pri o ri ta ri a men te be ne fi ciá ri os do Be ne fí- 
cio de Pres ta ção Con ti nu a da (BPC), in se ri dos no Ca das- 
tro Úni co de Pro gra mas So ci ais (CA DÚ NI CO), com grau
de de pen dên cia do cui da dor fa mi li ar, em si tu a ção de
vul ne ra bi li da de so ci al e com di rei tos vi o la dos e su as fa- 
mí li as. No de cor rer do pro ces so de tra ba lho de sen vol vi- 
do com os usuá ri os são re a li za das: Tro ca e com par ti lha- 
men to de ex pe ri ên ci as; in clu são, pro mo ção de aces sos a
di rei tos re fe ren tes a pes soa com de fi ci ên cia, ge ra ção de
ren da e ex po si ção dos pro du tos em fei ras e even tos pa ra
a co mer ci a li za ção dos mes mos.

O Cen tro-Dia In fan til, tem co mo pú bli co al vo cri an- 
ças com de fi ci ên cia, com pri o ri da de pa ra a mi cro ce fa- 
lia, de fi ci ên ci as as so ci a das e trans tor no do es pec tro do
au tis mo, e que es te jam vi ven ci an do si tu a ção de vul ne- 
ra bi li da de, ris co ou di rei tos vi o la dos e su as fa mí li as. As
ati vi da des re a li za das são: Ta re fas bá si cas de au to cui da- 
do, vol ta do pa ra in de pen dên cia da cri an ça, co mo ir ao
ba nhei ro, ali men tar-se, ves ti men ta e ou tras, apoio e ori- 
en ta ção aos cui da do res fa mi li a res: na con di ção de de- 
sen vol vi men to na au to no mia e ou tros cui da dos das cri- 
an ças, ati vi da des a par tir das fa las dos cui da do res e da
ob ser va ção do com por ta men to da cri an ça, di an te dos
es tí mu los so no ros, vi su ais e ou tros pre sen tes no am bi- 
en te.

A for ma de aces so é atra vés de en ca mi nha men tos re- 
a li za dos pe lo CRE AS (Cen tro de Re fe rên cia Es pe ci a li za- 
do da As sis tên cia So ci al), bus ca ati va, de man das es pon- 
tâ ne as, ou tros ser vi ços so ci o as sis ten ci ais, de mais po lí ti- 
cas pú bli cas e ór gãos de de fe sa e ga ran tia de di rei tos.

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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Evento ocorre de 18 de novembro a 4 de dezembro com objetivo de incentivar a
produção musical, revelar talentos, promover intercâmbio e fortalecer a cultura

Ser vi ço

• a par tir dos 18 anos;

• ser ar tis ta so lo;
• ter re si dên cia fi xa em São Luís;
• en vi ar ví deo com du ra ção má xi ma
de 45 se gun dos can tan do uma mú si ca
a ca pe la, sem edi ção, da ca te go ria do
qual irá con cor rer.

• Mú sí ca Po pu lar: 18 de no vem bro
• Mú si ca Ca tó li ca: 19 de no vem bro
• Mú si ca Gos pel: 20 de no vem bro

• Mú si ca Po pu lar: 25 de no vem bro
• Mú si ca Ca tó li ca: 26 de no vem bro
• Mú si ca Gos pel: 27 de no vem bro

• Sor teio de or dem de apre sen ta ção
na fi nal: 28 de no vem bro
• En saio Fi nal: 30 de no vem bro e 1 de
de zem bro
• Apre sen ta ções:
• Mú si ca Po pu lar: 2 de de zem bro
• Mú si ca Ca tó li ca: 3 de de zem bro
• Mú si ca Gos pel: 4 de de zem bro

CANTA SÃO LUÍS

Prefeitura lança
Festival da Música

O
pre fei to Edi val do Ho lan da
Ju ni or lan çou na sex ta-fei ra
(9), no Pa lá cio La Ra var- 
dière, com a par ti ci pa ção de

ar tis tas lo cais, o Can ta São Luís – I
Fes ti val Lu do vi cen se de In tér pre tes
da Mú si ca, even to pro mo vi do pe la
Pre fei tu ra de São Luís com o ob je ti vo
di vul gar e in cen ti var a pro du ção mu- 
si cal, re ve lar ta len tos, pro mo ver in ter- 
câm bio cul tu ral en tre os ar tis tas, pro- 
por ci o nar o for ta le ci men to da cul tu ra
e ofe re cer la zer gra tui to pa ra a po pu- 
la ção.

 As ins cri ções po dem ser fei tas de
13 até dia 23 des te mês pe lo si te
www.sa o luis.ma.gov.br/can ta sa o- 
luis. Se rão pre mi a dos os três pri mei- 
ros co lo ca dos nas ca te go ri as mú si ca
Po pu lar, Gos pel e Ca tó li ca. O fes ti val
acon te ce de 18 no vem bro a 4 de de- 
zem bro e in te gra as po lí ti cas de in- 
cen ti vo à cul tu ra im plan ta das pe la
ges tão do pre fei to Edi val do.

O pre fei to Edi val do des ta ca que o
fes ti val é uma for ma de va lo ri zar a
clas se ar tís ti ca, uma das mais afe ta- 
das pe la pan de mia da Co vid-19. “Es ta
é mais uma for ma de pres ti gi ar a clas- 
se ar tís ti ca de nos sa ci da de. O fes ti val
vai des ta car três ver ten tes da mú si ca
de for ma a con tri buir com o for ta le ci- 
men to do se tor. Es te even to so ma-se a
ou tras ini ci a ti vas da nos sa ges tão que
es tão sen do re to ma das e con tri bu em
pa ra for ta le cer a ar te e a cul tu ra. Já
vol ta mos com a pro gra ma ção do Ar te
na Pra ça e va mos vol tar tam bém com
a Fei ri nha São Luís em no vo for ma to.
To das es tas ini ci a ti vas es ti mu lam a
eco no mia cri a ti va, ga ran tem pro gra- 
ma ção cul tu ral gra tui ta pa ra a po pu- 

la ção e a ocu pa ção dos es pa ços pú bli- 
cos com ar te”, dis se Edi val do.

Acom pa nha ram o pre fei to Edi val- 
do du ran te o lan ça men to do fes ti val a
pri mei ra-da ma, Ca mi la Ho lan da; o
se cre tá rio Mu ni ci pal de Cul tu ra, Mar- 
lon Bo tão; o as ses sor da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Go ver no, Gus ta vo Mar- 
ques; além de ar tis tas con vi da dos pa- 
ra se rem ju ra dos e pro du to res do fes- 
ti val.

O I Fes ti val Lu do vi cen se de In tér- 
pre tes da Mú si ca acon te ce de 18 no- 
vem bro a 4 de de zem bro. To das as
apre sen ta ções acon te cem na Pra ça
Ma ria Ara gão e se rão aber tas ao pú bli- 
co. 

O ven ce dor de ca da uma das três
ca te go ri as re ce be um prê mio de R$ 30
mil re ais. O se gun do e ter cei ro lu ga res
re ce bem R$ 20 mil e R$ 10 mil, res pec- 
ti va men te. To das as in for ma ções co- 
mo edi tal, pra zos, lis ta de se le ci o na- 
dos, pre mi a ção, en tre ou tras, es tão
dis po ní veis no si te do fes ti val.

Se gun do o ti tu lar da Se cult, Mar lon
Bo tão, o fes ti val é uma for ma de for ta- 
le cer o seg men to ar tís ti co da ca pi tal.
“O fes ti val é uma de ter mi na ção do
pre fei to Edi val do pa ra va lo ri zar mos
os ar tis tas lo cais, re ve lar no vos ta len- 
tos, pro mo ver os ar tis tas e a pro du ção
mu si cal lo cal. Além dis so, é uma ação
ex tre ma men te im por tan te nes te mo- 
men to de pan de mia já que o se tor ar- 
tís ti co se gue pra ti ca men te pa ra do já
que as res tri ções pa ra even tos ain da
são ne ces sá ri as. Com es te fes ti val va- 
mos mo vi men tar to da a ca deia, pois
pa ra que o can tor es te ja no pal co pre- 
ci sa mos de mú si cos, ar ran ja do res,
pro du to res, es tru tu ra de luz, som,

pal co, mí dia”, afir mou.
Ins cri ções
Po de rão se ins cre ver ar tis tas com-

pro va da men te re si den tes no mu ni cí- 
pio de São Luís, com ida de aci ma de
18 anos. O fes ti val é ex clu si vo pa ra ar-
tis tas so los, não po den do par ti ci par
du plas, tri os, ban das, gru pos, co rais
en tre ou tros.

As ins cri ções no fes ti val ocor re rão
por meio de for mu lá rio de ins cri ção
on-li ne, no en de re ço www.sa o-
luis.ma.gov.br/can ta sa o luis. Só po de-
rão se ins cre ver até 200 can di da tos em
ca da uma das três ca te go ri as: Mú si ca
Po pu lar, Mú si ca Ca tó li ca e Mú si ca
Gos pel. Ca da can di da to só po de rá se
ins cre ver pa ra uma ca te go ria.

No ato da ins cri ção, os can di da tos
de vem pre en cher cor re ta men te o for- 
mu lá rio dis po ni bi li za do no si te, en vi-
an do a com pro va ção de re si dên cia fi- 
xa em São Luís, os da dos ban cá ri os
pa ra re ce bi men to da pre mi a ção, além
de ví deo com du ra ção má xi ma de 45
se gun dos no qual o con cor ren te de ve
can tar à ca pe la uma mú si ca da ca te- 
go ria pa ra a qual se ins cre veu.

En cer ra do o pe río do de ins cri ção
se rão pré-se le ci o na dos 40 con cor ren-
tes de ca da ca te go ria que par ti ci pa rão
das eli mi na tó ri as. 

Os no mes dos ar tis tas se le ci o na dos
pa ra con cor re rem nas eli mi na tó ri as
se rão di vul ga dos no si te do fes ti val dia
12 de no vem bro. O can di da to que não
cum prir as exi gên ci as do re gu la men-
to se rá au to ma ti ca men te des clas si fi- 
ca do. Tam bém se rão des clas si fi ca dos
os in tér pre tes cu ja per for man ce in ci te
a vi o lên cia ou qual quer ti po de pre- 
con cei to.

Júri com competência técnica musical

Pa ra jul ga men to das apre sen ta ções
e es co lha dos clas si fi ca dos, fi na lis tas e
ven ce do res foi for ma do um jú ri com
com pe tên cia téc ni ca mu si cal. Du ran- 
te as apre sen ta ções nas eli mi na tó ri as
e fi nais se rão ava li a dos os se guin tes
cri té ri os pe lo jú ri: pre sen ça de pal co,
afi na ção, rit mo, ta len to, in ter pre ta- 
ção, dic ção e per for man ce. Com põem
o cor po de ju ra dos os can to res Ma no
Bor ges, Fer nan do de Car va lho e Clay
Vi a na, o ma es tro Fer nan do Mou ch rek
e o ar ran ja dor e pro du tor mu si cal
Anuacy Fon tes. Eles se rão res pon sá- 
veis por ana li sar as gra va ções que se- 
rão en vi a das no ato da ins cri ção e se- 
le ci o na rem os 40 clas si fi ca dos de ca da
ca te go ria pa ra a fa se das eli mi na tó ri as
e jul ga rem as apre sen ta ções pa ra a es- 
co lha dos fi na lis tas e ven ce do res.

O can tor Ma no Bor ges des ta cou as
ini ci a ti vas da ges tão do pre fei to Edi- 
val do pa ra a área cul tu ral. “Es te fes ti- 
val se rá mui to im por tan te, pois da rá
vi si bi li da de pa ra mui ta gen te ta len to- 
sa que ain da não con se guiu mos trar
seu tra ba lho pa ra um gran de pú bli co.
É uma gran de opor tu ni da de pa ra a
clas se ar tís ti ca de São Luís. Além dis- 
so, per ce be mos o em pe nho da ges tão
em for ta le cer o se tor na nos sa ci da de.
Um exem plo dis so foi a inau gu ra ção
da Es co la de Mú si ca, que da rá a opor- 

tu ni da de pa ra que no vos ta len tos se- 
jam des co ber tos e te nham a for ma ção
mu si cal ne ces sá ria”, dis se.

O fes ti val dis po ni bi li za rá ar ran ja- 
dor, ban da ba se, pal co, som e ilu mi- 
na ção pa ra ca da uma das três ca te go- 
ri as. Ha ve rá ain da en sai os ofi ci ais pa- 
ra que to dos os ar tis tas te nham as
mes mas con di ções de se pre pa rar pa- 
ra as apre sen ta ções. Ca da ca te go ria
te rá um pro du tor mu si cal pa ra pre pa- 
rar os ar tis tas. Na ca te go ria Mú si ca
Po pu lar a pro du ção mu si cal se rá de
Luís Jú ni or, na ca te go ria Mú si ca Ca tó- 
li ca a pro du ção se rá de Lin Jú ni or e na
ca te go ria Mú si ca Gos pel a pro du ção
se rá de Car los Ra que te.

As eli mi na tó ri as ocor re rão em dois
di as pa ra ca da uma das ca te go ri as. Os
40 se le ci o na dos de ca da ca te go ria se- 
rão di vi di dos em dois gru pos de 20.
De ca da um dos dois gru pos se rão se- 
le ci o na dos 10 pa ra que 20 de ca da
uma das três ca te go ri as che guem à
eta pa fi nal do fes ti val. A or dem das
apre sen ta ções nas eli mi na tó ri as se rá
de fi ni da me di an te sor teio.

Ins cri ções
De 13 a 23 de ou tu bro
Re qui si tos:

Si te pa ra ins cri ções:
www.sa o luis.ma.gov.br/can ta sa o- 

luis
Pra zos
Di vul ga ção da lis ta de clas si fi ca- 

dos: 12 de no vem bro
1ª Eli mi na tó ria:
En saio: 16 e 17 de no vem bro
Apre sen ta ções:

2ª Eli mi na tó ria:
En saio: 23 e 24 de no vem bro
Apre sen ta ções

Fi nal:

• Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA; Twit -
ter:@va lo ri za ca o vi da;
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

Fo tos de in fra ção de
trân si to po dem ser
usa das pa ra mul tar?

Pau li ne Ma cha do
Fo tos ou ví de os, fei tos por ci da dãos co muns, va lem ou

não co mo pro va de in fra ção de trân si to? Ve ja a res pos ta!

Car ro es ta ci o na do na cal ça da.
Em ci da des co mo So ro ca ba (SP) e Ni te rói (RJ), o

What sApp já vem sen do uti li za do co mo fer ra men ta pa ra
mo ni to rar con du to res in fra to res.

Ao fla grar uma si tu a ção ir re gu lar, por exem plo, o ci- 
da dão faz o re gis tro fo to grá fi co e o en via pa ra o ór gão de
trân si to, que vai che car a de nún cia. Ca so a de nún cia
pro ce da, os agen tes de trân si to do Cen tro de Con tro le
Ope ra ci o nal (CCO) ve ri fi ca rão pe las câ me ras de vi de o- 
mo ni to ra men to ou en vi a rão um agen te de trân si to ao
lo cal.

Mas, en tão, ofi ci al men te, os re gis tros fo to grá fi cos
ou em ví de os, fei tos por ci da dãos co muns, va lem ou
não co mo pro va de in fra ção de trân si to?
Pa ra es cla re cer es ta dú vi da, con ver sa mos com a equi pe
téc ni ca do De par ta men to Na ci o nal de Trân si to (De na- 
tran) e, de acor do com eles, não há re gu la men ta ção por
par te do Con se lho Na ci o nal de Trân si to (Con tran) so bre
fo tos ou ví de os fei tos por ci da dãos co mo pro va de in fra- 
ção de trân si to.

A equi pe nos in for mou ain da, que além dos ra da res, a
úni ca ma nei ra de re gis trar in fra ções são as câ me ras de
vi de o mo ni to ra men to. Se gun do eles, o Con tran só re gu- 
la men ta o uso de equi pa men to ele trô ni co, co nhe ci do
co mo ra dar, pa ra fis ca li za ção de ve lo ci da de, po den do o
ci da dão fa zer a de nún cia por qual quer meio. “Ne nhu ma
in fra ção de trân si to é ge ra da em ra zão da sim ples de- 
nún cia”, afir ma o ór gão.

Mu dan ças no sis te ma de fis ca li za ção
Du ran te a en tre vis ta, a equi pe téc ni ca do De na tran res- 
sal tou, ain da, a no va nor ma de ra da res apro va da pe lo
Con tran em se tem bro úl ti mo, que tem por ob je ti vo va- 
lo ri zar o as pec to edu ca ti vo na fis ca li za ção do trân si- 
to. De acor do com o De na tran, a fis ca li za ção os ten si va e
edu ca ti va for ta le ce me di das pre ven ti vas e de se gu ran ça,
evi tan do vi o la ções de nor mas.

Lo go, o pro pó si to das mu dan ças é, se gun do o ór gão,
fa zer com que o con du tor se ja aler ta do so bre o li mi te de
ve lo ci da de da via. Des sa for ma, re du zi rá a ve lo ci da de do
veí cu lo e, di mi nui rá a chan ce de ocor rer aci den tes.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
Mor tes no trân si to em São Luís em 2019: qua se 9 pes- 

so as vão óbi to men sal men te

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB(Lei nº 9.503/97)
Art. 68. É as se gu ra da ao pe des tre a uti li za ção dos pas- 

sei os ou pas sa gens apro pri a das das vi as ur ba nas e dos
acos ta men tos das vi as ru rais pa ra cir cu la ção, po den do a
au to ri da de com pe ten te per mi tir a uti li za ção de par te da
cal ça da pa ra ou tros fins, des de que não se ja pre ju di ci al
ao flu xo de pe des tres.

§ 1º O ci clis ta des mon ta do em pur ran do a bi ci cle ta
equi pa ra-se ao pe des tre em di rei tos e de ve res.

Fun da ción Map fre lan ça cur so vol ta do à edu ca ção
no trân si to
Co mo par te de seus es for ços pa ra pro mo ver a sen si bi li- 
za ção em re la ção à se gu ran ça no trân si to en tre os di ver- 
sos gru pos: pe des tres, ci clis tas, mo to ris tas e mo to ci clis- 
tas, a Fun da ción MAP FRE aca ba de anun ci ar o lan ça- 
men to do cur so Pre ven ção e Se gu ran ça Viá ria. Com
uma lin gua gem sim ples e in te ra ti va, o trei na men to on-
li ne é gra tui to. “O prin ci pal ob je ti vo é in cen ti var a ado- 
ção de com por ta men tos se gu ros na con du ção e cir cu la- 
ção no trân si to, con tri buin do pa ra a re du ção de aci den- 
tes”, afir ma Fá ti ma Li ma, re pre sen tan te da Fun da ción
MAP FRE no Bra sil. O cur so con vi da o pú bli co a re fle tir
so bre si tu a ções co ti di a nas a par tir de di ver sos pon tos de
vis ta. Pa ra ca da si mu la ção são apre sen ta das op ções e
in for ma ções que ex pli cam qual a es co lha mais se gu ra.

Além do trei na men to, a Fun da ción de sen vol veu um
e-bo ok es pe ci al com di cas pa ra evi tar dis tra ções ao vo- 
lan te, cui da dos a se rem ado ta dos pe los pe des tres, a im- 
por tân cia de man ter o veí cu lo em bo as con di ções de cir- 
cu la ção, co mo atu ar nas ru as e es tra das em di fe ren tes
cir cuns tân ci as, en tre ou tras in for ma ções. “Acre di ta mos
na edu ca ção co mo uma po ten te fer ra men ta de trans for- 
ma ção so ci al e de re du ção dos alar man tes in di ca do res
de aci den tes e fa ta li da des em nos sas ru as e es tra das”,
des ta ca Fá ti ma.

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 10 e 11 de outubro
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No Maranhão, o cenário não é diferente. Em Balsas, o último fim de semana foi o mais
quente do ano, quase 40 graus. Já na capital do estado, a máxima chegou a 33 graus

Tec no lo gia a seu fa vor

Be ba água

Sal do de água

Aqua lert

CUIDADO COM O CALORÃO!

Cuidado redobrado
para não desidratar

D
e nor te a sul do país tem pe- 
ra tu ras ele va das, tem po se- 
co, quei ma das, má qua li da- 
de do ar. No Ma ra nhão, o

ce ná rio não é di fe ren te: na ci da de de
Bal sas o úl ti mo fim de se ma na foi
con si de ra do o mais quen te do ano,
qua se 40 graus. Já na ca pi tal do es ta- 
do, a má xi ma che gou a 33 graus. O
cor po hu ma no sen te as con sequên ci- 
as do ca lo rão! Aí o cui da do de ve ser
re do bra do pa ra não fi car de si dra ta do.
“Co mo 70% do nos so cor po é com- 
pos to por água, man ter-se hi dra ta do
é es sen ci al pa ra o fun ci o na men to cor- 
re to das fun ções de to do o nos so or ga- 
nis mo”, ex pli ca a mé di ca clí ni ca, Apa- 
re ci da Quin ta ni lha. Se gun do o Guia
Ali men tar pa ra a Po pu la ção Bra si lei- 
ra, de sen vol vi do pe lo Mi nis té rio da
Saú de, a quan ti da de ide al de água a
ser con su mi da va ria con for me a ida de
e o pe so da pes soa, mas, em mé dia, o
va lor se man tém em apro xi ma da- 
men te 2 li tros diá ri os pa ra adul tos.

Co mo 70% do nos so

cor po é com pos to por

água, man ter-se

hi dra ta do é es sen ci al

pa ra o fun ci o na men to

cor re to das fun ções de

to do o nos so or ga nis mo

O fun ci o na men to do or ga nis mo é
um dos mais pri vi le gi a dos quan do a
re la ção da hi dra ta ção com o cor po é
co lo ca da em pau ta. “Man ter o cor po
hi dra ta do aju da nas ati vi da des das cé- 
lu las, na di ges tão, no fun ci o na men to
dos rins, re gu la ção da pres são ar te ri al,
en tre ou tras ati vi da des”, re for ça a mé- 
di ca.

A tem pe ra tu ra mé dia do cor po é de
36.5 graus e to da vez que o ca lor no
am bi en te fi ca pró xi ma dis so ou aci- 
ma, há so fri men to. Se a tem pe ra tu ra
es ti ver mui to al ta, de ter mi na das cé lu- 
las po dem mor rer, en quan to as pro- 
teí nas co me çam a ser mo di fi ca das, de
acor do com Quin ta ni lha.

A es pe ci a lis ta lem bra que o ca lor
po de mu dar o hu mor e ten de a dei xar
as pes so as mais ir ri ta das. Is so tem re- 
la ção com o ní vel de ex ci ta ção. En- 
quan to o frio di mi nui nos sa ener gia, o

ca lor au men ta. “O ca lor tam bém po de
atra pa lhar o so no, já que em di as
quen tes o or ga nis mo fi ca agi ta do, a
frequên cia car día ca não di mi nui, as
cé lu las não des can sam e fi ca mais di- 
fí cil con se guir dor mir”.

O ca lor tam bém po de

atra pa lhar o so no, já

que em di as quen tes o

or ga nis mo fi ca agi ta do,

a frequên cia car día ca

não di mi nui, as cé lu las

não des can sam e fi ca

mais di fí cil con se guir

dor mir

Águas e alimentação específica neste período
Pa ra se man ter hi dra ta do é im por- 

tan te be ber mui ta água e ade rir al- 
guns ali men tos. 

A nu tri ci o nis ta e pro fes so ra de uma
fa cul da de de São Luís, Mo ni que Car- 
va lho, dá al gu mas di cas de fru tas e le- 
gu mes que aju dam na hi dra ta ção. A
es pe ci a lis ta des ta ca a me lan cia, que
apre sen ta em tor no de 92% de água
em sua com po si ção, com ape nas 31
ca lo ri as. 

“Es sa fru ta, além de aju dar na hi- 
dra ta ção, tam bém for ne ce vi ta mi nas
do com ple xo B, vi ta mi na C e be ta ca- 
ro te no”, de ta lha.

Já o mo ran go pos sui apro xi ma da- 
men te 90% de água e é ri co em nu tri- 
en tes e fi to a ti vos co mo o áci do elá gi- 
co, im por tan te an ti o xi dan te, e a fi se ti- 
na, um po li fe nol que aju da na me mó- 
ria. 

“En tre os le gu mes po de mos en con- 
trar a abo bri nha e o pe pi no; aque les
que mais pos su em água”, in di ca.

En tre os le gu mes

po de mos en con trar a

abo bri nha e o pe pi no;

aque les que mais

pos su em água

A es pe ci a lis ta re co men da a água de
co co co mo uma ex ce len te op ção.
“Com al to te or hí dri co, a água de co co
é ri ca em sais mi ne rais e tem fun ções
que vão além da água mi ne ral. Ela ser- 
ve co mo um im por tan te re po si tor hi- 
dro e le tro lí ti co (só dio e po tás sio), ca- 
paz de aju dar na ma nu ten ção ce lu lar
e re for çar a hi dra ta ção cor po ral”, res- 
sal ta.

Pa ra quem não se lem bra de to mar

água de vi do a cor re ria do dia a dia e
aca ba es que cen do, se guem três di cas
de apli ca ti vos que vão lhe aju dar a fi- 
car hi dra ta do. Con fi ra:

Dis po ní vel pa ra An droid, o app Be- 
ba Água – Wa ter Drink Re min der so li-
ci ta que se jam in for ma dos da dos co- 
mo o pe so e a ho ra de ati vi da des diá ri- 
as pa ra en vi ar os aler tas. Ao si na li zar
que be beu um co po de água no mo- 
men to do lem bre te, é pos sí vel in for-
mar quan to foi in ge ri do na que le mo-
men to. Tam bém é pos sí vel di zer se
hou ve ati vi da de fí si ca no dia e a in ten- 
si da de dos exer cí ci os, o que de man da
uma quan ti da de di fe ren te de per da e
in ges tão de lí qui dos. É pos sí vel ver o
his tó ri co de pe so, de be bi das con su- 
mi das e per so na li zar os aler tas.

Na App Sto re, es te app é en con tra- 
do com o no me de Sal do de Água, mas
na Go o gle Play Sto re, ele re ce be o no- 
me de “Meu Ba lan ço Hí dri co”. Pa ra
usá-lo, o usuá rio po de sin cro ni zar os
da dos do app Saú de, do iOS, do Go o- 
gle Fit, no An droid, ou ain da pre en- 
cher ma nu al men te da dos co mo se xo,
pe so e se pra ti ca ati vi da des fí si cas.

O Aqua lert tam bém en via aler tas
com as por ções de água ne ces sá ri as
pa ra be ber na que le mo men to. Nas
con fi gu ra ções é pos sí vel in for mar da- 
dos so bre seu cor po pa ra iden ti fi car a
quan ti da de ide al do lí qui do, co mo pe-
so, ní vel de ati vi da de fí si ca, gê ne ro, se
há gra vi dez ou alei ta men to e a tem pe-
ra tu ra am bi en te.

Um grá fi co exi be o de sen vol vi men- 
to do há bi to de con su mo de água,
mos tran do quan to foi in ge ri do nos
úl ti mos di as e me ses. O usuá rio tam- 
bém re ce be rá re com pen sas em tro- 
féus de acor do com a quan ti da de de
di as se gui dos que atin gir a me ta de in- 
ges tão de água. O app es tá dis po ní vel
pa ra iOS e An droid.

Con fi ra al gu mas ori en ta ções que po dem
au xi li ar na pre ven ção da fu ga de ener gia e
se gu ran ça em ca sa: 

• Cha mar sem pre um pro fis si o nal qua li fi ca do, que en -
ten da os pe ri gos e ris cos da ele tri ci da de, pa ra re a li zar
ser vi ços no imó vel
• Fa zer a ma nu ten ção pe rió di ca das ins ta la ções elé tri -
cas, re di men si o ná-las e/ou re no vá-las sem pre que pre -
ci so (su ge re-se a re vi são a ca da 5 anos)
• Ins ta lar o fio ter ra e os DRs
• Quan do pos sí vel, subs ti tuir as to ma das de dois pi nos
(an ti gas) por to ma das do no vo pa drão com três pi nos
• Evi tar o ex ces so de equi pa men tos plu ga dos, e o uso
per ma nen te de ben ja mins, ex ten sões e Ts, pre fe rin do a
ins ta la ção de no vas to ma das
• Evi tar o uso de apa re lhos ele tro do més ti cos em mau
es ta do
• Subs ti tua as to ma das de dois pi nos por to ma das com
três pi nos
• Evi te o uso per ma nen te de ben ja mins, ex ten sões e Ts
• Evi te o uso de apa re lhos ele tro do més ti cos em mau es -
ta do

DI CAS

Ve ja co mo pre ve nir
a fu ga de ener gia
den tro de ca sa

A fu ga de cor ren te elé tri ca oca si o na au men to no con- 
su mo, além de pos si bi li tar aci den tes do més ti cos com
ener gia. As prin ci pais cau sas pa ra o des per dí cio são as
fa lhas em ins ta la ções elé tri cas e no iso la men to das fi a- 
ções, ou ain da, ele tro do més ti cos de fei tu o sos. Mas co- 
mo sa ber se a fu ga es tá acon te cen do se a ener gia não é
vi sí vel? Com al gu mas di cas, vo cê po de eco no mi zar na
fa tu ra e evi tar aci den tes em ca sa.

Um dos pri mei ros pas sos pa ra sa ber se es tá ha ven do
fu ga de cor ren te em sua re si dên cia é: des li gar da to ma da
to dos os equi pa men tos, aguar dar uns mi nu tos e ver se o
dis co do me di dor ele tro me câ ni co con ti nua gi ran do ou
se no me di dor ele trô ni co o LED con ti nua pul san do, re- 
gis tran do con su mo. Se sim, é im por tan te agen dar uma
ins pe ção pa ra iden ti fi car o pon to da fu ga de ener gia ou
va za men to de cor ren te.

O uso do dis po si ti vo DR (Di fe ren ci al Re si du al) tam- 
bém é es sen ci al. O equi pa men to ga ran te a se gu ran ça
em re la ção à ele tri ci da de e pre vi ne aci den tes, sen do si- 
mi lar ao dis jun tor co mum (que fi ca jun to aos me di do res
de con su mo) e tam bém po de ser ins ta la do jun to ao qua- 
dro elé tri co. A di fe ren ça é que o DR é mui to mais sen sí- 
vel à fu ga de cor ren te.

Um imó vel com ins ta la ção elé tri ca de 220 volts e com
uma fu ga mí ni ma de cor ren te du ran te 24h por dia, por
exem plo, po de cor res pon der a um apa re lho elé tri co li- 
ga do sem que ha ja con su mo, ge ran do des per dí ci os e
au men to na con ta em até 50%. Ou tra si tu a ção re cor ren- 
te é o uso de ge la dei ras em mau es ta do, sem a de vi da ve- 
da ção, que po de re sul tar em um mai or gas to de ener gia.

Pa ra eco no mi zar mui to mais, além de iden ti fi car os
ca sos de fu ga de cor ren te, a em pre sa re co men da que os
apa re lhos ele trô ni cos pos su am sem pre o se lo A do Pro- 
cel – Pro gra ma de Con ser va ção de Ener gia Elé tri ca do
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia.

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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O jogo é um confronto direto entre as duas equipes, que estão empatadas no número
de pontos, e que precisam se afastar ainda mais da zona de rebaixamento

CASTELÃO

Eufórico, Sampaio
recebe o Botafogo-SP

NE RES PIN TO
Es ti mu la do pe la vi tó ria por 3 a 2 so- 

bre o Cru zei ro, na noi te da úl ti ma
quin ta-fei ra, no Mi nei rão,  o Sam paio
Cor rêa vol ta a cam po nes te do min go,
quan do es ta rá re ce ben do o Bo ta fo go
de Ri bei rão Pre to-SP a par tir das
20h30 no Es tá dio Cas te lão. O jo go é
um con fron to di re to en tre as du as
equi pes, que es tão em pa ta das no nú- 
me ro de pon tos, e que pre ci sam se
afas tar ain da mais da zo na de re bai xa- 
men to. En quan to os tri co lo res vêm de
bons re sul ta dos e não per dem des de a
der ro ta pa ra o  Ope rá rio-PR, o ti me
pau lis ta tem os ci la do. De pois de ga- 
nhar do Pa ra ná (1 a 0), em ca sa, per- 
deu pa ra a Cha pe co en se, fo ra, pe lo
mes mo pla car.

Cam pa nhas
Na clas si fi ca ção ge ral, o Sam paio

Cor rêa ocu pa a dé ci ma quin ta co lo ca- 
ção com 14 pon tos ga nhos em 11 jo- 
gos. Seu ata que fez  13 gols e a de fe sa
so freu 9, tem sal do po si ti vo de um gol.
Já o Bo ta fo go é o dé ci mo sex to, com o
mes mo nú me ro de pon tos (14), mas já
jo gou 14 ve zes (três a mais),  mar cou 9
gols e so freu 13,  sal do ne ga ti vo de
qua tro. A de fe sa do ti me de Ri bei rão
Pre to es tá en tre as mais va za das, em
mé dia, nes te Cam pe o na to Bra si lei ro.

Des fal que
O Tri co lor tem um sé rio des fal que

na sua de fe sa, on de o la te ral-di rei to
Luis Gus ta vo foi pu ni do com o ter cei- 
ro car tão ama re lo o por ex ces so de re- 
cla ma ções ao ár bi tro quan do exi giu

pu ni ção aos “ca ça do res” do ata can te
Pi men ti nha no jo go di an te dfos cru-
zei ren ses. O téc ni co Léo Con dé de ve
lan çar Jo a zi, o re ser va na tu ral. Até on- 
tem tam bém não es ta va con fir ma da a
vol ta do ata can te Gus ta vo Ar ru da, que
fi cou fo ra da par ti da de vi do a uma le- 
são mus cu lar.

As equi pes
Sam paio: Gus ta vo: Jo a zi, Joé cio,

Da ni el Fe li pe e João Vic tor; An dré
Luís,  Vi ni cius Kiss e Mar ci nho; Pi- 
men ti nha, Caio Dan tas e Gus ta vo Ra- 
mos (ou Roney). Téc ni co: Léo Con dé

Bo ta fo go: Darley; Val de mir, Rob-
son, Jor dan e Gil son; Nal do, Vic tor
Bolt e Matheus An jos; Ro nald, Wel- 
ling ton Tan que e Ra fi nha. Téc ni co:
Clau di nei Oli vei ra.

SÉRIE D

Moto Club vai buscar da terceira vitória
Ani ma do com os dois úl ti mos re- 

sul ta dos ob ti dos na Sé rie D, o Mo to 
vai a São Ma teus, nes te do min go, pa ra 
en fren tar o Ju ven tu de Sa mas, em um 
jo go em que só a vi tó ria in te res sa às 
du as equi pes. Com se te pon tos ga- 
nhos, na se gun da po si ção, be ne fi ci a- 
do pe lo me lhor sal do de gols, o ti me 
ru bro-ne gro po de che gar a dez pon- 
tos, igua lan do-se ou su pe ran do a 
equi pe que ho je ocu pa o pri mei ro lu- 
gar, o Al tos-PI, que en fren ta rá o Ri ver, 
e a equi pe da ca pi tal ven cer sem go le- 
ar. Ho je, o Pa pão tem um sal do po si ti- 
vo de três gols e os ri ve ri nos ape nas 
um, com se te pon tos ga nhos.

Já o Ju ven tu de tem ape nas qua tro 
pon tos e a vi tó ria é fun da men tal pa ra 
man ter a es pe ran ça de su bir na ta be la 
e fi car en tre as qua tro me lho res co lo- 
ca das ao fi nal des ta ro da da.

Des fal que
O Mo to não de ve rá con tar nes ta 

par ti da com o ata can te Ri car do Ma ra- 
nhão, que dei xou o cam po no úl ti mo 
jo go com um es ti ra men to mus cu lar. A 
ex pec ta ti va é pa ra a vol ta do go lei ro 
João Pau lo, que es ta va afas ta do de vi- 
do a um pro ble ma na pan tur ri lha es-

O MOTO CLUB VEM DE DUAS VITÓRIAS NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2020

 GAUDÊNCIO CARVALHO / MOTO CLUB

quer da. Em ca so de ser pou pa do mais 
uma vez, o jo vem Jo an der son se rá 
man ti do na po si ção.

Sem mui tas al ter na ti vas no ban co 
pa ra fa zer mu dan ças na equi pe, a ten- 
dên cia é o téc ni co Léo Goi a no man- 
dar a cam po a se guin te for ma ção: 
João Pau lo (Jo an der son); Jef Sil va, Ra- 
món, Ju lio Pit ti e Wesley; Abu, Jo na- 
tan, Naíl son e Al lan Pa trick; An dre zi- 
nho e Ne gue ba (Gleydisson).

O Ju ven tu de te ve a se ma na in tei ra 
pa ra trei nar e se pre pa rar vi san do es ta 
par ti da. O téc ni co Fer ro, que co me- 
çou a re ce ber as pri mei ras crí ti cas de 
tor ce do res de vi do às du as der ro tas, 
to da via, não de ve rá fa zer mu dan ças 
na equi pe, que vai jo gar com Igor; Do-
da, An der son, Be tão e Chi co Ba la; Ale- 
mão, Rô mu lo e An cel mo ou Hil ti nho; 
Ju ni or Po ti guar, Alex san dro e Már cio 
Di o go. (N.P)

VASCO X FLAMENGO

Cano e Pedro são as esperanças de gol 

O ATACANTE PEDRO TEM SEIS GOLS EM 5 PARTIDAS E CANO VIVE JEJUM NO VASCO

Vas co e Fla men go se en fren tam
nes te sá ba do (10), às 17h, em São Ja- 
nuá rio, e os ri vais têm bem cla ro
quem são as prin ci pais es pe ran ça de
gol de ca da la do: Ger mán Ca no e Pe- 
dro. En quan to Ca no não mar ca há
seis jo gos (qua tro pe lo Bra si lei ro), Pe- 
dro mar cou seis ve zes nas úl ti mas cin- 
co par ti das. O cen tro a van te do Fla-
men go co me çou a com pe ti ção co mo
op ção no ban co de re ser vas, mas
apro vei tou bem as chan ces e se fir- 
mou, prin ci pal men te di an te da au-
sên cia de Ga bi gol por le são.

Bar ca fu ra da
Não deu cer to a par ce ria da em pre sa JBS com o Im pe- 

ra triz. A bar ca fu rou mui to mais ce do do que se pre via.
Ago ra, os res pon sá veis pe lo des mon te do Ca va lo de Aço
ten tam, tar di a men te, “jun tar os ca cos”. Vai ser mais di fí- 
cil ain da. A equi pe não pro duz fu te bol nem mes mo em
ní vel de Sé rie D, com to do o res pei to aos ti mes que dis- 
pu tam a quar ta di vi são do fu te bol na ci o nal. No cau te a- 
do, o clu be co lo ra do da Re gião To can ti na es tá re bai xa do,
pra ti ca men te, com enor me an te ce dên cia. E o que é pi or,
sem di nhei ro e sem tem po pa ra cor ri gir o gran de es tra- 
go dei xa do pe la ter cei ri za da. E ago ra?

O téc ni co Es te vam So a res, que veio ao Ma ra nhão com
a me lhor in ten ção de mu dar a ca ra da equi pe, de sis tiu,
ou me lhor, can sou de tan ta de cep ção.

Tu do co me çou quan do a atu al di re to ria ca va li nha,
ale gan do não ter con di ções fi nan cei ras pa ra ban car o ti- 
me a par tir do sur gi men to da pan de mia do co ro na ví rus,
de ci diu pas sar es sa res pon sa bi li da de a ter cei ros. Com a
pro mes sa de mon tar um bom elen co e trans for mar pre- 
juí zo em lu cro, a em pre sa che gou e, com “car ta bran ca”,
co me çou o des man che. Dis pen sou os pro fis si o nais ali
exis ten tes e trou xe ou tros bem  in fe ri o res. Não po de ria
dar ou tra coi sa: acú mu lo de der ro tas e jus ti fi cá veis co- 
bran ças da tor ci da.

Os er ros da má ad mi nis tra ção, que mes mo as sim ti- 
nha o apoio do pre si den te sim bó li co Adau to Car va lho,
aca ba ram se re fle tin do den tro das qua tro li nhas. Con si- 
de ra do ho je o pi or ti me do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Im- 
pe ra triz só tem as ca mi sas. Ago ra, quem vai pa gar por
tu do is so? As cláu su las con tra tu ais sem pre fo ram guar- 
da das a “se te cha ves” pe lo pre si den te, que ago ra ten ta
ta par o sol com a pe nei ra e es tá sen do co bra do por tu do
o que acon te ce nes te mo men to. Só o afas ta men to da JBS
não re sol ve o pro ble ma do Ca va lo de Aço.

En tre ga
As de cla ra ções va zi as do pre si den te do Im pe ra triz,

Adau to Car va lho, da das à im pren sa, so bre o mo men to
crí ti co do clu be, que so fre o mai or ve xa me de sua his tó- 
ria no Cam pe o na to Bra si lei ro, fo ram in ter pre ta das co- 
mo au tên ti cas pi a das de mau gos to. Ago ra, ele ten ta
des co brir se os jo ga do res “en tre ga ram” re sul ta dos nas
go le a das so fri das. Ora bo las! Ele sim,  en tre gou o ti me
“de ban de ja” pa ra a JBS. A tro co de quê? Es sa é a per gun- 
ta que fa zem, sis te ma ti ca men te, tor ce do res co lo ra dos.

Cal ma!
A tor ci da do Sam paio Cor rêa tem re al men te mo ti vo

pa ra fes te jar o gran de fei to da úl ti ma quin ta-fei ra, quan- 
do o ti me der ru bou o “gi gan te” Cru zei ro no Mi nei rão.
No en tan to, é pre ci so ter mui to cui da do com o Bo ta fo- 
go-SP, que vem a São Luís bri gar pa ra fu gir da zo na de re- 
bai xa men to da Sé rie B do Bra si lei ro. Se o Tri co lor en trar
de “sal to al to” po de se com pli car. Ago ra, do jei to que o
Tri co lor vem jo gan do com per so na li da de, es sa é a ho ra
de se afas tar mui to mais da zo na de pe ri go da Sé rie B.

Exa ge ro
O Sam paio Cor rêa es tá abu san do no es con de ri jo da

lis ta de jo ga do res in te gran tes das de le ga ções. Até ago ra
não há jus ti fi ca ti va pa ra a di vul ga ção da au sên cia do
ata can te Luís Gus ta vo no jo go com o Cru zei ro só à vés- 
pe ra do jo go. No Bra sil in tei ro, mui tos téc ni cos não di- 
vul gam equi pes por an te ci pa ção, mas es ta de omi tir no- 
me de atle ta ti tu lar nas vi a gens é no va e com pro me te o
tra ba lho da As ses so ria de Co mu ni ca ção do clu be. Qual
o efei to prá ti co que is so pro por ci o na, tec ni ca men te?
 Tu do tem seu li mi te.

En ten dam
No fu te bol, quan do o téc ni co subs ti tui de ter mi na do

jo ga dor, su põe-se que aque le es co lhi do pa ra en trar em
cam po vai pro por ci o nar um cres ci men to da equi pe. No
Sam paio Cor rêa, ocor re o con trá rio. Is so vem ocor ren do
na gran de mai o ria das par ti das, dei xan do trans pa re cer
que o téc ni co me xe er ra do ou não tem um ban co de re- 
ser vas à al tu ra de su as ne ces si da des.

Sub-20/Mo to
A se ma na ter mi nou em al to as tral pa ra o Mo to Club.

Além da con quis ta de seis pon tos na Sé rie D do Bra si lei- 
ro, nas vi tó ri as so bre Ri ver e Si nop, a me ni na da do Sub-
20 clas si fi cou-se pa ra a pró xi ma fa se da Co pa do Bra sil
ao der ro tar o Con fi an ça-SE, no Cas te lão. De pois de 1 a 1
no tem po nor mal, 4 a 3 na co bran ça de pê nal tis.

Fol ga/Sé rie D
Com cur to es pa ço de tem po pa ra trei nar, o Mo to vai

 con ti nu ar com a pro gra ma ção aper ta da na pró xi ma se- 
ma na. O Pa pão jo ga nes te do min go em São Ma teus, mas
na quar ta-fei ra, dia 14, re ce be o São Rai mun do-RR no
Nho zi nho San tos.

 Equi lí brio/Mo to x Ju ven tu de
É mui to di fí cil afir mar exis tên cia de fa vo ri tos no jo go

des te do min go em São Ma teus, on de es ta rão jo gan do
Mo to e Ju ven tu de Sa mas, pe la Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro. Os dois clu bes es tão pra ti ca men te no mes mo
ní vel. O Pa pão tem há bi to de jo gar bem no Es tá dio Pi- 
nhei rão, mas, ago ra, com o ti me in te ri o ra no sob no vo
co man do téc ni co, as coi sas po dem mu dar. É mais um
jo go de seis pon tos.

Ilu mi na ção/Mu ni ci pal
A vol ta do fun ci o na men to das lu mi ná ri as do Nho zi- 

nho San tos não tem da ta pre vis ta pa ra acon te cer. Até
que o pro ble ma se ja so lu ci o na do, os jo gos do Bra si lei ro
con ti nu a rão sen do re a li za dos sob um ca lor de 36 graus.
Na úl ti ma quin ta-fei ra, de vi do ao atra so da che ga da dos
po li ci ais mi li ta res, a par ti da co me çou pró xi mo das 16h.
Se a de mo ra fos se um pou co mais, o es pe tá cu lo po de ria
ter si do in ter rom pi do por fal ta de ilu mi na ção na que la
pra ça de es por tes re cen te men te re cons truí da.

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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Roda de tambor de crioula acontece neste sábado na Praça da Faustina em
homenagem aos mestres do tambor de mina, além de uma grande programação 

CULTURA POPULAR

Mestres do tambor de
mina  homenageados
SAMARTONY MARTINS

M
es tres do tam bor de mi na 
do Ma ra nhão se rão ho- 
me na ge a dos nes te sá ba- 
do (10), a par tir das 17h, 

na Pra ça da Faus ti na, no Cen tro His- 
tó ri co de São Luís, em fren te a Ca pe la 
de São Ben di to.

Co mo as de mais re li giões de ori- 
gem afri ca na no Bra sil, can dom blé, 
xangô, xam bá, ba tu que, ja rê e ou tras, 
o tam bor de mi na se ca rac te ri za por 
ser re li gião ini ciá ti ca e de tran se ou 
pos ses são. Na opor tu ni da de se rá exi- 
bi do um ví deo com de poi men tos dos 
mes tres Ita pa ran di, Nas tiê e Air ton, 
além de uma ro da de tam bor de cri ou- 
la sob as bên çãos de São Be ne di to  e 
la dai nha pa ra o San to com Se bas tião 
Jr. A ini ci a ti va é da pro du to ra cul tu ral 
Car la Co rei ra,

Car la Co rei ra, é Fi lha de Mes tra Ro- 
xa Bel fort e co rei ra do Tam bor de Mes- 
tre Fe li pe de Si bá. Nas ci da e cri a da em 
meio às ma ni fes ta ções da Cul tu ra Po- 
pu lar do Ma ra nhão, Car la tem le va do 
o tam bor de cri ou la pa ra di ver sas ci- 
da des do país. Com ela traz to dos os 
fun da men tos, his tó ria, to ques, to a das 
do Tam bor de Cri ou la do Ma ra nhão e 
as ou tras ma ni fes ta ções.

Car la é ide a li za do ra do pro je to” 
Mu lhe res que Dão no Cou ro”, ofi ci nas 
de to que de tam bor ex clu si va pa ra 
mu lhe res. A pro du to ra cul tu ral foi 
quem cri ou e man tém a Ca pe li nha de 
São Be ne di to, lo cal co nhe ci do do 
Cen tro His tó ri co, na pra ça da Faus ti-

PRODUÇÃO DA HOMENAGEM  DA ASSINATURA DA PRODUTORA CARLA COREIRA 

na, que ho je tor nou-se uma re fe rên- 
cia da Cul tu ra Na ci o nal. O lo cal que 
an tes era uma li xei ra, ho je é pal co de 
ro das de tam bor, on de são mi nis tra- 
das as ofi ci nas, além de vi tri ne pa ra 
ho me na gens a Mes tres e Mes tras  
sem pre com par ti ci pa ção dos gru pos 
lo cais.

A dan ça ri na que é uma re fe rên cia 
na fo men ta ção do tam bor de cri ou la 
den tro e fo ra do es ta do. Car la Co rei ra 
sem pre gos tou de dan çar tam bor e 
sem pre acom pa nha va a mãe em su as 
apre sen ta ções. A pai xão foi se for ta le- 
cen do ao se tor nar uma das co rei ras 
do Tam bor de Cri ou la de Mes tre Fe li- 
pe on de per ma ne ce até ho je.

Des de 2006, Car la Co rei ra vem mi-
nis tran do ofi ci nas em to do o país (es- 
te ve em São Pau lo e Rio de Ja nei ro em 
2012) além de par ti ci par de cam pa- 
nhas pu bli ci tá ri as e de fi gu ra ção. Co- 
mo exem plo, par ti ci pou da no ve la da 
re de Glo bo ‘La do a La do’, que te ve co- 
mo lo ca ção o Cen tro His tó ri co de São 
Luís. Atu al men te ela mi nis tra ofi ci nas 
de Tam bor na Praia Gran de pa ra tu ris- 
tas e in te res sa dos em Cul tu ra Po pu lar, 
se ma nal men te. O lo cal des sas ofi ci- 
nas é uma in ter ven ção ur ba na. Car la 
trans for mou uma an ti ga li xei ra na 
pra ça da Faus ti na em uma Ca pe la de 
São Be ne di to, ten do ago ra seis anos 
de exis tên cia.

CANAL FECHADO

Especial Tesouros Perdidos no National Geographic

PÚBLICO  PODERÁ ASSISTIR DESCOBRIMENTOS EMOCIONANTES COM A ESTREIAS DE  4 EPISÓDIOS INÉDITOS DE SÉRIES TEMÁTICAS

Mui to da his tó ria das ci vi li za ções
an ti gas per ma ne ce um mis té rio, mas
gra ças aos avan ços da tec no lo gia e ao
tra ba lho de equi pes de di ca das de
pes qui sa do res, um pou co mais é des- 
co ber to a ca da dia. A par tir de 11 de
ou tu bro, du ran te to dos os do min gos
do mês, das 16h20 às 19h30, o pú bli co
do Na ti o nal Ge o graphic po de rá as sis- 
tir des co bri men tos emo ci o nan tes
com a es trei as de qua tro epi só di os
iné di tos de sé ri es te má ti cas, es tre lan- 
do equi pes de es pe ci a lis tas in ter na ci- 
o nais que exi bem to dos os seu co nhe- 
ci men to e ha bi li da des pa ra des co brir
se gre dos de lo cais his tó ri cos.

 
O Me lhor de Mis té ri os da An ti gui- 

da de (Ci da des Ex tra or di ná ri as) –
Do min go 11, 16h20 – O ex plo ra dor

da Na ti o nal Ge o graphic cha ma do Al- 
bert Lin es ca la os pi cos da Colôm bia,
Jor dâ nia e Pe ru pa ra des co brir os mis- 
té ri os de ci vi li za ções an te ri o res.

 
O Me lhor de Va le dos Reis: Te sou- 

ros do Egi to (Ri que zas do Pas sa do) –
Do min go 11, 17h10 –  Os ar queó lo gos
no Va le dos No bres no Egi to des co- 
brem as vi das se cre tas das pes so as do

pas sa do an ti go, in cluin do uma en fer- 
mei ra re al, du as cri an ças e uma mu- 
lher que ser viu aos ri cos e fa mo sos. A
160 quilô me tros do Va le dos Reis, o
Va le dos No bres é mil anos mais an ti- 
go e mui to me nos ex plo ra do. Con tém
um dos mai o res en cla ves de tum bas
de to do o Egi to. Du as equi pes de ar- 
queó lo gos ga nham o gran de prê mio
ao des co brir mú mi as e ar te fa tos que
nin guém via há 4.000 anos!

 
Se gre dos das Mú mi as (Tum bas Es- 

con di das)  – Do min go 11, 18h – Cem
pés abai xo do so lo, no com ple xo de
tum bas re cen te men te des co ber to, a
equi pe se ar ris ca a pro cu rar a câ ma ra
de en ter ro es con di da.

 
Gran des Te sou ros do Mun do An ti- 

go (Cleó pa tra: A Úl ti ma Go ver nan- 
te) – Do min go 11, 18h45 – A pro fes so- 
ra Bettany Hughes faz uma in crí vel vi- 
a gem des co brin do os mo men tos fun- 
da men tais e os im pres si o nan tes fei tos
de uma das ci vi li za ções mais im por- 
tan tes que o mun do já viu, os egíp ci os
an ti gos. Nes te pri mei ro epi só dio,
Bettany se en con tra com os egip tó lo- 
gos re sol ven do um mis te ri o so as sas- 

si na to de 3.000 anos de an ti gui da de e
vi si ta as pa re des do tem plo que con- 
tam a his tó ria do pri mei ro fa raó do se- 
xo fe mi ni no do Egi to: Cleó pa tra.

O Me lhor de Mis té ri os da An ti gui-
da de (An ti gas Ci da des de Pe dra)  –
 Do min go 18, 16h20 – O ex plo ra dor da
Na ti o nal Ge o graphic Al bert Lin mer- 
gu lha pa ra des co brir mis té ri os so bre
os ca va lei ros tem plá ri os, Sto nehen ge
e uma ci da de sub mer sa no oce a no
Pa cí fi co.

 
O Me lhor de Va le dos Reis: Te sou- 

ros do Egi to (Mu lhe res Guer rei ras) –
Do min go 18, 17h10
Co nhe ça as in crí veis rai nhas do Egi to
An ti go en quan to os ar queó lo gos ten- 
tam ler en tre hi e ró gli fos pa ra des co- 
brir as ver da dei ras his tó ri as de Cleó-
pa tra e Hatshep sut. Imen sa men te po- 
de ro sas, cri a ram len das gi gan tes cas
que so bre vi ve ram ao lon go do tem po.
Ago ra, os ar queó lo gos pro cu ram des-
co brir seus se gre dos, co mo on de
Cleó pa tra es tá en ter ra da. Ho je, dois
mil anos de pois, um mis té rio tão es- 
cu ro co mo uma tem pes ta de de areia
gi ra em tor no de sua vi da e sua his tó- 
ria con ti nua sen do ou vi da.

Ocu pa CCVM

OPORTUNIDADE

Edital OCUPA CCVM 2020
– Inscrições Prorrogadas

SHOW DURANTE O “FESTIVAL CABEÇA DE NÊGO” NO CCVM

FOTO CLARISSA VIEIRA

As ins cri ções do Edi tal Ocu pa CCVM 2020 fo ram
pror ro ga das e es tão aber tas até o dia 17 de ou tu bro de
2020. Ar tis tas e fa ze do res de cul tu ra, de to do o Bra sil,
po de rão ins cre ver pro je tos iné di tos den tro das di ver sas
lin gua gens da ar te (pin tu ra, es cul tu ra, fo to gra fia, au di o- 
vi su al, têx til, mú si ca, dan ça, te a tro, per for man ce, si te-
spe ci fic etc). 

De vem ser con tem pla das al ter na ti vas de vei cu la ção e
exi bi ção, con si de ran do as múl ti plas pos si bi li da des tec- 
no ló gi cas e vir tu ais, fren te à re cen te re a li da de de iso la- 
men to so ci al pos sí vel. As pro pos tas se le ci o na das se rão
exi bi das nos es pa ços do CCVM du ran te o se gun do se- 
mes tre de 2020 e pri mei ro se mes tre de 2021. 

Ca da se le ci o na do irá re ce ber en tre R$5.000 e
R$15.000, além de apoio pa ra a pro du ção de sua pro pos- 
ta. A mi nu ta do Edi tal Ocu pa CCVM 2020 e a fi cha de
ins cri ção es tão dis po ní veis no si te do Cen tro Cul tu ral
Va le Ma ra nhão: www.ccv-ma.org.br.

Lan ça do em 2017, o edi tal apoia e dá es pa ço pa ra ar- 
tis tas e fa ze do res de cul tu ra re a li za rem seus pro je tos.
Em su as três úl ti mas edi ções, o Ocu pa CCVM con tem- 
plou 24 pro je tos en vol ven do em tor no de 250 ar tis tas,
pro du to res e téc ni cos. 

Den tre as ati vi da des re a li za das con tam-se 16 es pe tá- 
cu los de te a tro, mú si ca e dan ça, três ex po si ções (du as
co le ti vas e uma in di vi du al), se te ofi ci nas e três fes ti vais. 

FESTA DIGITAL

Frozen Fan Fest nas
plataformas digitais

EVENTO ANUAL QUE HOMENAGEIA FRANQUIA DA DISNEY

O even to de Fro zen mais es pe ra do do ano che gou!
Co me çan do ho je e ao lon go do mês, fãs de to do o mun- 
do ce le bram uma no va edi ção do Fro zen Fan Fest, o
even to anu al que ho me na geia uma das fran qui as mais
po pu la res da Disney. Na Amé ri ca La ti na, as fes ti vi da des
in clu em pro du tos es pe ci ais nas lo jas e e-com mer ces,
uma fes ta di gi tal, e a re ve la ção do pos ter lo cal de “Era
uma vez um bo ne co de ne ve”, o no vo cur ta-me tra gem
que es treia di re ta men te no Disney +, o no vo ser vi ço de
stre a ming por as si na tu ra da Disney.

Pa ra ini ci ar as fes ti vi da des de Fro zen Fan Fest, os fãs
po de rão cur tir as playlists de Fro zen em  por tu guês, na
con ta da Disney Bra sil no YouTube. As playlists in clu em
vi de o cli pes, cur tas e es pe ci ais es tre la dos por An na, El sa,
Olaf e o to dos os seus per so na gens fa vo ri tos.

A co me mo ra ção con ti nua no dia 18 de ou tu bro às 14h
no  disney.com.br/shop/fro zen, on de os fãs po de rão
cur tir uma fes ta di gi tal im per dí vel, or ga ni za da pe los
apre sen ta do res do Disney Chan nel, Bru no e Jus ti na. A
du pla apre sen ta rá ati vi da des ex clu si vas pa ra brin car em
fa mí lia co mo jo gos de adi vi nha ção, au las de ori ga mi e
mui to mais. Além dis so, o pú bli co po de rá ad qui rir on li- 
ne pro du tos de to das as ca te go ri as ins pi ra dos em Fro- 
zen 2, en tre eles pro du tos da Has bro e Le go pa ra cri ar
mo men tos má gi cos em ca sa. Os fãs po dem en con trar os
me lho res pro du tos da fran quia na vi tri ne ofi ci al da
Disney no si te Disney.com.br/shop/fro zen. Além dis so,
na fes ta vir tu al, os apre sen ta do res re ve la rão de for ma
iné di ta o pôs ter do cur ta Era uma vez um bo ne co de ne- 
ve, que es treia di re ta men te no Disney + em bre ve.

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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Elite

Vinícius BraidÀ 
fren

te
Ele é um dos principais executivos do Grupo Mercúrio – holding de empresas com atuação no seg-
mento de saúde -  e assumiu o desafio de modernizar e ampliar a atuação de um dos maiores la-
boratórios maranhenses, o LACMAR / Laboratório de Análises Clínicas do Maranhão

F
ormado em Comércio Exte-
rior pela Faculdade britânica 
de Conventry na Inglaterra, 
Vinícius Braid foi preparado 

desde cedo pela família para ajudar 
na gestão da empresa fundada pelo 
seu avô paterno, o empresário Paulo 
Braid, Presidente do Grupo Mercúrio. 
Estudioso e antenado, o jovem exe-
cutivo de apenas 22 anos não osten-
ta o comportamento de um herdeiro, 
mas sim o de um visionário executi-
vo, focado no trabalho; e concentra-
do na pesquisa de mercado e de tec-
nologias que ajudem a viabilizar um 
sonho pessoal dele que é o de demo-
cratizar cada vez mais o acesso à me-
dicina diagnóstica de alta qualidade 
ao maior número de maranhenses:

“Meu sonho maior é oferecer de 
forma igualitária e democrática o que 
há de mais moderno em exames; com 
a mais alta confiabilidade, qualida-
de e tecnologia a todos os pacientes 
do LACMAR, sejam eles de hospitais 
da rede privada ou da rede pública 
sem nenhuma distinção”, declarou 
o executivo.

 Em pouco tempo à frente do Labo-
ratório LACMAR ele conta com uma 
dedicada equipe de profissionais que 
trabalham atualmente no amplo pro-
cesso de modernização da empresa. 
Crescer com foco em excelência e ino-
vação é a meta:

“O LACMAR já mudou completa-
mente. Mudou a sua marca, mudou a 

maneira de se relacionar com os clientes e 
a operação em geral. Agora começaremos a 
mostrar essa evolução para a comunidade 
maranhense”, comemora Vinícius.

O Lacmar já é um dos maiores laborató-
rios em números de atendimentos realiza-
dos no Maranhão; e passa por um rigoroso 
processo de implementação de qualidade 
e acreditação PALC / Programa de Acredi-
tação de Laboratórios Clínicos, que visa a 

VISÃO MODERNA 
A SERVIÇO 
DA SAÚDE 
DIAGNÓSTICA 
NO MARANHÃO

obtenção final de um selo de qualidade 
nacional específico do setor, concedido 
pela renomada Sociedade Brasileira de 
Patologia Clínica e Medicina Laborato-
rial; e a ser conquistado possivelmente 
já em fevereiro de 2021; para oferecer 
um novo status de excelência a todos 
os seus pacientes e parceiros médicos.

O laboratório atualmente presta ser-
viços a diversas estruturas da rede públi-
ca e privada nos setores ambulatoriais 
e hospitalares, dentre elas o Hospital 
e Maternidade Natus Lumine, Hospi-

tal São Luís (HSLZ) e Unidades de Pron-
to Atendimento na capital maranhense e 
também no interior do Maranhão. Nesse 
ano de pandemia o papel da empresa foi 
ainda mais relevante e ao mesmo tempo 
desafiador para o gestor Vinícius:

“Entendemos que o papel do Lacmar 
é ainda mais importante nesse contexto 
de pandemia, e não estamos medindo es-
forços para ajudar o Governo no Estado e 
a população maranhense em geral nesse 
enfrentamento coletivo contra a Covid-19”, 
declarou ele.

Antenado com o mundo ao seu redor, 
ele aposta em três frentes que devem domi-
nar a medicina diagnóstica de qualidade: 
A inteligência artificial, a robótica e a au-
tomação, além de investimentos em pes-
quisas. E para dar suporte ao crescimento 
qualitativo e à inovação que Vinícius pro-
jeta, o executivo foi buscar na Roche Inter-
nacional com sede na Suiça a parceria de 
ponta, para dar suporte ao amplo processo 
de automação que fará do LACMAR o pri-
meiro laboratório do Norte e Nordeste do 
país a ser completamente automatizado; 
fruto do grande aporte de investimentos 
financeiros, aquisição de equipamentos e 
treinamentos de pessoas da equipe reali-
zados por sua gestão recentemente:

“Estamos trabalhando arduamente para 
implantar até o início de 2021 uma nova 
etapa dentro do cenário de análises clíni-
cas no Maranhão e no Norte e Nordeste do 
país. O Lacmar já tem um parque tecnoló-
gico recém implantado que se compara de 
igual para igual àqueles utilizados pelos 
hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, 
ambos em São Paulo, e que são referên-
cias de excelência máxima no Brasil, com 
automação total”, revela ele.
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Flávia Bittencourt durante a Live Solidária & Inclusiva acompanhada do músico Jean

Música, solidariedade e inclusão social
com Flávia Bittencourt

A can to ra ma ra nhen se Flá via Bit ten court deu o exem plo de co mo usar a mú si ca co mo uma fer ra men ta de
so li da ri e da de e in clu são so ci al, e usou pa ra is so uma da ta mui to es pe ci al: O seu pró prio ani ver sá rio ce le bra- 
do em agos to. Ela reu niu mú si cos e ami gos e pro mo veu uma Li ve Mu si cal In clu si va e So li dá ria, re a li za da no

úl ti mo dia 30 de agos to via YouTube. Além de show da can to ra, te ve par ti ci pa ções es pe ci ais de mú si cos e
tam bém de di ver sos ar tis tas por ta do res de de fi ci ên ci as. O even to aci ma de tu do te ve o pro pó si to de fo men- 
tar o pro ta go nis mo dos de fi ci en tes e dar vi si bi li da de pa ra a ar te pro du zi da por por ta do res de de fi ci ên ci as.

E mais, o even to ser viu pa ra ar re ca dar do a ções de fãs, ami gos e em pre sá ri os que pos si bi li ta ram a com pra
de 10 ca dei ras de ro das que es sa se ma na fo ram en tre gues aos ca dei ran tes con tem pla dos; in cluin do uma ca- 
dei ra cus to mi za da e fa bri ca da em alu mí nio, es pe ci al men te pa ra o tra ba lho da bai la ri na e ca dei ran te Lu a na
Sou sa. Flá via Bit ten court fez ques tão de par ti ci par da en tre ga jun ta men te com pa tro ci na do res, em um am- 

bi en te des con traí do e mar ca do pe la emo ção des sa gran de cor ren te do bem de sen ca de a da pe la can to ra.

A bailarina Luana Sousa recebendo o carinho da cantora O casal Conceição e José Pinto com a filha e cantora Flávia
Bittencourt.

Flávia Bittencourt com o amigo e decorador Fábio Ferreira 
A bailarina Luana Sousa fez uma demonstração da sua arte 

Clarice Milhomem (Pão com Ovo) fazendo dueto com Flávia  O pintor e músico Lucas Luciano Silva

80392

A alegria dos alunos com os brinquedos presenteados pela Fribal

Dr. Zé Francisco, e o vice-prefeito, Camilo Figueiredo, vistos na foto ao lado do
ex-prefeito Biné Figueiredo e do vereador Camilo Figueiredo

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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As diretoras do Grupo Dom Bosco Rebeca Murad, Elizabeth Rodrigues e Isabella Rodrigue Caracas

Evento presencial marca aula magna do
mestrado em Direito da UNDB

O pro gra ma do Mes tra do In te rins ti tu ci o nal (MIN TER) em Di rei to da PU CRS/UNDB , con si de ra do um
dos mais re no ma dos do país e com no ta má xi ma pe la CA PES, ini ci ou sua pro gra ma ção em São Luís, na se de

da UNDB de for ma pre sen ci al mas tam bém com a trans mis são on li ne.
A Au la Inau gu ral acon te ceu na bi bli o te ca do Co lé gio Dom Bos co e reu niu alu nos e au to ri da des; ten do co mo
con fe ren cis ta con vi da do o mi nis tro do STF Gil mar Men des (on li ne). Ele co men tou os atu ais de sa fi os da Jus- 

ti ça du ran te es sa pan de mia da Co vid-19; com de man das en vol ven do o SUS, en tre ou tras. O mi nis tro fez
uma re tros pec ti va his tó ri ca das re cen tes cri ses pe las quais o país pas sou, co men tan do de ci sões da Jus ti ça

que es tão for man do uma “ju ris pru dên cia da cri se”.
Na aber tu ra da pro gra ma ção a rei to ra da UNDB Cen tro Uni ver si tá rio pro fa. dra. Ce res Mu rad res sal tou a im- 
por tân cia do pro gra ma MIN TER, com o ob je ti vo mai or de aju dar a me lho rar a re a li da de da co mu ni da de ma- 
ra nhen se. Va le des ta car ain da que, o co or de na dor do pro gra ma, o prof. dr. In go Sar let (PU CRS) é o pro fes sor
de Di rei to mais ci ta do no Bra sil, com a mai or quan ti da de de ci ta ções em tra ba lhos de Mes tra do, Dou to ra do
e em ar ti gos ci en tí fi cos e con si de ra do o pes qui sa dor 1 da CA PES, com dou to ra do em Mu ni que (Ale ma nha).

Ele di vi de a co or de na ção do Pro gra ma com a pro fa. dra. Aman da Tho mé (UNDB).

A profa. Amanda Thomé (Coord. Mestrado UNDB) com o
Des. Federal Ney Filho, diretor do Curso de Direito da UNDB
e a reitora Ceres Murad.

O sec. estadual de Saúde do MA Carlos Lula, a reitora da
UNDB Ceres Murad e o promotor Bruno Thomé.

 Graciana Cordeiro, o gestor de Rel. Acadêmicas Fábio
Carvalho e a prof. Heloisa Medeiros. Prof. Arnaldo Vieira entre os alunos do MINTER Gláucia

Maranhão e Alexandre Ferreira

A aluna do MINTER PUCRS/UNDB Isabella Braga Carlos Belo Rep. da ESMAN e esposa Lisandra Diniz

O anfitrião na companhia de Marihusha (Madrinha do evento), Syllas Castro
(estilista), Ks Rainha do Evento

Flashes da feijoada
beneficente de Cláudio

Carvalho
Um dos mais tra di ci o nais even tos do ca len dá rio so ci al de São Luís, a

quin ta edi ção da fei jo a da be ne fi cen te do em pre sá rio Cláu dio Car va lho,
foi re a li za da com su ces so, no De li ca ta Even tos. En tre as atra ções mu si- 

cais, Yang Sam ba, Dj Bru no Xi me nes, Dres sah Lo pes, Ia ra Cos ta, Elt cha co,
Thais Mo re no, Mô ni ca Pi res e Aler ran dro Cos ta, que co lo ca ram to dos os
con vi da dos pa ra dan çar. O en con tro reu niu con vi da dos vips, que apoi a- 

ram es sa gran de cau sa, e os brin que dos fo ram do a dos pa ra a Vil la Pal- 
meia, As so ci a ção da Jor doa e Es co la Luís Iná cio Lu la da Sil va na Ci da de

Olím pi ca.

As madrinhas do evento: Marihusha Almeida Cavalcante e Lenny Giffony 

Clarisse Milhomen, Carlos Humberto e Cláudio Carvalho

Emanuela Carneiro e Deo Cézar Carneiro com o anfitrião

São Luís, sábado e domingo 10 e 11 de outubro
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ANIVERSÁRIO DE 
CRISTIANE PEREIRA

O último final de semana foi de comemoração para a Design de Eventos, 
Cristiane Pereira, que está passando uma curta temporada em São Luis, para 
reaver familiares. No sábado (03 out) ela mudou de idade e ao lado do marido, 
Vilásio Jr. festejou a data e aproveitou para soprar as velinhas do bolo, ao lado 
também, de alguns poucos parentes.

O evento bem intimista, foi de bênçãos e o primeiro pedaço do bolo, foi mui-
to aguardado, mas ficou mesmo com a filha, Giovana Pereira. Muita felicidade 
a aniversariante.

TURISTAR PELA ILHA DE SÃO LUIS
Muitas pessoas estão buscando passear, conhecer lugares e atrativos, mais perto de casa. O município 

de São José de Ribamar, que integra a Região Metropolitana de São Luis está recebendo um público cada 
vez maior, após o longo período de “quarentena”.

Ribamar, como a cidade é mais conhecida tem um grande potencial turístico e conta com belas e pri-
mitivas praias, uma deliciosa gastronomia à base de frutos do mar (destaque para o tradicional peixe-
pedra frito) e muita religiosidade.

Há diversas opções para “turistar” pelas bandas de lá, com aventuras mais arrojadas ou simplesmen-
te, relaxar, sem investir muito tempo e dinheiro. Além de fugir das aglomerações, esses passeios aquecem 
a economia do estado, favorecem os negócios da região metropolitana, geram rendas para os pequenos 
empreendedores e viram oportunidades de negócios para moradores e empresários locais. Vale a pena 
conhecer.

A EMPRESÁRIA E CHEF DE COZINHA, DELMIRA MOUTA (RESTAURANTE MAR E SOL), AVALIA DE FORMA POSITIVA, A 
RETOMADA DA ECONOMIA, AO LADO DO JORNALISTA, MARCOS DAVI.

A ANIVERSARIANTE ENTRE O MARIDO, VILÁSIO PEREIRA JR E A FILHA, GIOVANA.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 
MISS MARANHÃO TURISMO 2020

A MODELO MARANHENSE, JASMYNE RICOLY É A EMBAIXADORA DO 
CONCURSO, COOORDENADO PELO JORNALISTA, MARCOS DAVI.

A primeira edição do Miss Maranhão 
Turismo vai acontecer dia 30 de novem-
bro e a escolhida por um seleto jurado, 
irá representar o nosso estado no Miss 
Brasil Globo. O concurso nacional, que 
é um dos maiores do Brasil já tem data 
confirmada. Será dia 16 de Dezembro 
em Brasília.

O coordenador estadual do concur-
so, o publicitário e apresentador do Pro-
grama de TV Mundo Passaporte, Marcos 
Davi já está recebendo inscrições de can-
didatas de São Luis e outras cidades do 
Maranhão, que participarão da badala-
da seletiva estadual.

A modelo maranhense e acadêmica 
de nutrição, Jasmyne Ricoly (22 anos) 
com seus 1,84 de altura, bem distribuí-
dos com muita simpatia, será a embai-
xadora do evento e fará a transmissão 
da disputada faixa e coroa para a Miss 
Maranhão Tur 2020.

Maiores informações e inscrições, 
pelo whatsapp (98) 99975-1664 ou via 
Instagram: @mdavicarvalho

SENAC OFERTA CURSOS 
GRATUITOS NO MARANHÃO 

Diante da retomada gradual às atividades econômicas, o SENAC está disponi-
bilizando cursos gratuitos com mais de 3.700 vagas nos municípios de São Luis, 
Imperatriz, Caxias, Bacabal, Santa Inês, Pinheiro, Balsas e Timon.

A iniciativa faz parte do Programa Avança Maranhão, visa reduzir os impac-
tos negativos da Pandemia do Coronavírus e conta com o apoio de outras enti-
dades, entre elas, FECOMÉRCIO, SEBRAE E ACM. A oferta dos cursos acontece 
por meio do Programa Senac de Gratuidade aos alunos, trabalhadores e pessoas 
desempregadas, cuja renda familiar mensal per capita, não ultrapasse 02 (dois) 
salários mínimos federal.

As inscrições são online no site do SENAC, na página do PSG e outras infor-
mações, podem ser obtidas, através do telefone (98) 3198-1515.

MADALENA NOBRE ENTRE O DIRETOR REGIONAL DO SENAC NO MARANHÃO, JOSÉ AHIR-
TON BATISTA LOPES E O EMPRESÁRIO, MAURÍCIO FEIJÓ (GRUPO MARAJÓ).

MARTA POGGI - CURSO DE ESTRATÉGIAS 
DE MARKETING DIGITAL NO TURISMO

O meio digital é uma excelente alternativa para profissionais e empresas ligadas ao turismo, que lu-
tam para se recompor nesta retomada da economia. Pensando nisso, o SEBRAE está oferecendo, sem 
nenhum custo, o curso Estratégias de Marketing Digital para o Turismo, com a especialista no tema, 
Marta Poggi, que acontecerá de 19 a 22 de outubro, sempre de 14 às 16h, com transmissão pela plata-
forma Zoom.

Marta Poggi é consultora de turismo, especializada em turismo inteligente, marketing digital e trans-
formação digital no turismo, com 25 anos de experiência, atendendo mais de 600 empresas no Brasil 
e em diversos países; Fundadora do blog Agente no Turismo e sócia da Strategia Consultoria Turística; 
Autora da coluna Turismo Digital, do portal Mercado & Eventos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na loja.ma.sebrae.com.br

MARTA POGGI DARÁ DICAS IMPORTANTES PARA EMPRESAS DE TURISMO E PROFISSIONAIS LIGADOS AO SETOR.


