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Mais perto do Céu
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Candidatos podem 
fazer contas no papel

O que não comer
 antes do Enem? 

Professor dá dicas para 
este 2º dia de provas

So bre a as sis tên cia 
psi quiá tri ca bra si lei ra
RUY PALHANO  
Psiquiatra

Por  que uma se cre ta ria de In dús tria, 
Por tos e Ener gia  em São Luís?
ÁLVARO PIRES   Vereador PMN
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E N E M
D I G I T A L

EMPREENDER 
NA COZINHA

Conheça o Produtor 
maranhense que 
está dando o que 
falar na internet

PÁGINA 11

É preciso saber
 jogar a toalha
OSMAR GOMES DOS SANTOS 
Juiz de Direito da Comarca da Iha 
de São Luís

Academia 
e eleições
CARLOS GASPAR 
Presidente da AML

O que dá 
para fazer
JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA  
Economista

Duna na avenida litoránea  é utilizada há mais de 5 anos 
como espaço religioso para a prática de louvor, orações e 

testemunhos de fé, com a realização do Culto do Monte uma 
forma de ficar mais perdo de céu e da natureza de Deus.

Bolsonaro deve vir ao Maranhão no próximo mês

Governo Federal envia projeto para baixar preço 
de combustíveis mudando cobrança do ICMS 

O presidente Jair Bolsonaro enviará ao Congresso um projeto de lei complementar para fixar a cobrança de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), que é estadual, sobre o valor do combustível aos consumidores. De acordo com ele, outra proposta é que o ICMS 

seja cobrado sobre o preço dos combustíveis na refinaria, e não no preço médio nas bombas, como é feito atualmente. 
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Pauta Bomba

Conheça as 
alternativas 
de abrir seu

negócios em casa
PÁGINA 11

FALANDO DO ASSUNTO

O nosso centro

 Revitalização, ocupação e pre-
servação da  capital patrimônio de 
todos os maranhenses é comentada 
pelo secretário de Estado da Cultu-
ra do Maranhão, Anderson Lindoso
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A desigualdade 
de renda persiste
POR THIAGO MUNIZ* E ALEX BRITO** 
*Economista (thiagomuniz@live.com) 
**Doutor em Desenvolvimento. 
Professor da UFMA. (alex_brito@yahoo.com)
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De acordo com ele, outra proposta é que o ICMS seja cobrado sobre o preço dos
combustíveis na refinaria e não no preço médio nas bombas, como é feito atualmente

Re du ção do PIS/Co fins

MUDANÇA

Governo quer fixar ICMS
sobre combustíveis

O
pre si den te Jair Bol so na ro
dis se ho je (5) que de ve en vi- 
ar ao Con gres so um pro je to
de lei com ple men tar pa ra fi- 

xar a co bran ça de Im pos to so bre Cir- 
cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços
(ICMS), que é es ta du al, so bre o va lor
do com bus tí vel aos con su mi do res. De
acor do com ele, ou tra pro pos ta é que
o ICMS se ja co bra do so bre o pre ço
dos com bus tí veis na re fi na ria, e não
no pre ço mé dio nas bom bas, co mo é
fei to atu al men te. “Nós pre ten de mos
ul ti mar um es tu do e, ca so se ja ju ri di- 
ca men te pos sí vel, apre sen ta re mos [o
pro je to] ain da na pró xi ma se ma na,
fa zen do com que o ICMS ve nha a in ci- 
dir so bre os pre ços dos com bus tí veis
nas re fi na ri as ou que te nha um va lor
fi xo pa ra o ál co ol, a ga so li na e o di e sel.
E quem vai de fi nir es se per cen tu al ou
va lor fi xo se rão as res pec ti vas as sem- 
blei as le gis la ti va”, ex pli cou o pre si- 
den te.Bol so na ro reu niu-se, na ma nhã
des ta sex ta-fei ra, com o pre si den te da
Pe tro bras, Ro ber to Cas tel lo Bran co, e
di ver sos mi nis tros pa ra dis cu tir pre ço
dos com bus tí veis e for mas de re du zi-
lo ao con su mi dor, em es pe ci al em de- 
cor rên cia dos im pac tos no trans por te
de car gas, que afe tam os ca mi nho nei- 
ros. Des de o iní cio do ano, a Pe tro bras
re a jus tou du as ve zes o pre ço da ga so- 
li na e uma vez o pre ço do di e sel. No
ca so da ga so li na, a al ta acu mu la da
nas re fi na ri as foi de cer ca de 13%, en- 
quan to o óleo di e sel te ve au men to de
4,4%. Des de 2016, a Pe tro bras se gue
uma po lí ti ca de va ri a ção do pre ço dos
com bus tí veis que acom pa nha a va lo- 

ri za ção do dó lar e a co ta ção do pe tró- 
leo no mer ca do in ter na ci o nal. Os re a- 
jus tes são re a li za dos de for ma pe rió- 
di ca e, de acor do com Cas tel lo Bran- 
co, es sa é a me lhor for ma de man ter a
es ta bi li da de econô mi ca. “Fa zer di fe- 
ren te dis so foi de sas tro so no pas sa do.
A Pe tro bras per deu US$ 40 bi lhões e
os efei tos se es pa lhou pa ra o res tan te
da eco no mia, con tri buiu pa ra pi o rar a
per cep ção de ris co do Bra sil, o que
tem re fle xo nas ta xas de câm bio, ju ros
e in fla ção e de ses ti mu la os in ves ti- 
men tos”, dis se. De pois da de fi ni ção
dos pre ços nas re fi na ri as, na com po- 
si ção fi nal do di e sel, por exem plo, cer- 
ca de 9% são im pos tos fe de rais e 14%
são de ICMS. Os de mais cus tos, se- 
gun do da dos da pró pria Pe tro bras,
são dis tri bui ção e re ven da (16%), cus- 
to do bi o di e sel (14%) e re a li za ção da
es ta tal (47%). Com is so, o va lor fi nal
ao con su mi dor che ga a ser o do bro do
das re fi na ri as. Por ou tro la do, quan do
a Pe tro bras re duz o pre ço, nem sem- 
pre es te é re pas sa do ao con su mi dor,
diz Cas tel lo Bran co. Se gun do ele, de
ja nei ro a maio do ano pas sa do, a em- 
pre sa re du ziu em 40% os pre ços dos
com bus tí veis na re fi na ria, mas, nos
pos tos a re du ção foi só de 14%. De
acor do com Bol so na ro, o pro je to em
es tu do vi sa dar trans pa rên cia e pre vi- 
si bi li da de ao con su mi dor so bre o pre- 
ço fi nal dos com bus tí veis, co mo é fei- 
to com o PIS/Con fins, que tem o va lor
fi xo de R$ 0,35 so bre o di e sel, en quan- 
to o ICMS é va riá vel, e ca da es ta do de- 
ci de o seu va lor. A mé dia na ci o nal da
alí quo ta de ICMS so bre o di e sel é em

tor no de 16%, com va ri a ção de 12% a
25% en tre os es ta dos. Além dis so, se a
op ção for a co bran ça de ICMS so bre o
va lor nas re fi na ri as, is so evi ta ria a bi- 
tri bu ta ção e re du zi ria o pre ço fi nal
aos con su mi do res, já que o va lor que
che ga nas bom bas tem o pe so dos im-
pos tos fe de rais e de mais cus tos,
acres cen tou Bol so na ro. “Se o ICMS
in ci de no pre ço da bom ba, es tão co-
bran do ICMS de PIS/Con fins tam- 
bém, im pos to em ci ma im pos to, uma
bi tri bu ta ção.”

O go ver no fe de ral tam bém es tu da a
re du ção do PIS/Con fins so bre com-
bus tí veis co mo com pen sa ção ao au-
men to da ar re ca da ção. A pre vi são da
equi pe econô mi ca é de cres ci men to
do PIB em tor no de 3,5% nes te ano, o
que, de acor do com o mi nis tro da
Eco no mia, Pau lo Gue des, po de ser re-
pas sa do à po pu la ção em for ma de de- 
so ne ra ção de im pos tos, gra du al men-
te. “Co mo o Bra sil co me ça a re to mar o
cres ci men to, os pa râ me tros fis cais
mos tram uma ar re ca da ção cres cen te,
e re al men te tem acon te ci do is so. En- 
tão, em vez dis so se trans for mar em
au men to de ar re ca da ção pa ra o go-
ver no fe de ral, po de mos de so ne rar ca- 
da vez mais es se im pos tos”, dis se
Gue des. “Ele gos ta ria de ze rar es se im- 
pos to fe de ral, ho je em R$ 0,35 por li- 
tro de di e sel, só que ca da cen ta vo são
R$ 575 mi lhões [a me nos em ar re ca- 
da ção]. En tão, is so exi ge uma com-
pen sa ção pe lo com pro mis so de res- 
pon sa bi li da de fis cal”, com ple tou.

HISTÓRICO

TJ de Pernambuco completa 200 anos

ESTE MÊS DE FEVEREIRO ASSINALA OS 200 ANOS DE INSTALAÇÃO NO RECIFE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO (TJPE)

Em 6 de fe ve rei ro de 1821, por Al va- 
rá Ré gio, era cri a do o Tri bu nal de Jus- 
ti ça de Per nam bu co (TJ PE) – na que la
épo ca cha ma do de Tri bu nal da Re la- 
ção. A Cor te Re cur sal só foi ins ta la da
no ano se guin te, em 13 de agos to de
1822, mas, co mo for ma de pre en cher
uma la cu na na his tó ria do Ju di ciá rio
es ta du al, a da ta de cri a ção se rá ce le- 
bra da pe la pri mei ra vez com a ex po si- 
ção da có pia do Al va rá, que foi ce di da
pe lo Ar qui vo Na ci o nal.

A ce rimô nia de co me mo ra ção se rá
às 10h, na se gun da-fei ra (8/2), na Sa la
de Ses sões do Ple no De sem bar ga dor
Antô nio de Bri to Al ves, no Pa lá cio da
Jus ti ça, bair ro de San to Antô nio, em
Re ci fe (PE). Além da ce le bra ção ecu- 
mê ni ca de Ação de Gra ças, se rá re a li- 
za da a en tre ga sim bó li ca da Me da lha
Co me mo ra ti va do Mé ri to Ju di ciá rio
200 Anos e das ré pli cas da pla ca co- 
me mo ra ti va, que se rá des cer ra da, aos
de sem bar ga do res que in te gram a
Cor te. O even to se rá trans mi ti do pe lo
ca nal ofi ci al do YouTube do TJ PE.

Se gun do o pre si den te do TJ PE, de- 
sem bar ga dor Fer nan do Cer quei ra, a

co me mo ra ção bus ca ce le brar o prin- 
ci pal ato pa ra o nas ci men to do Tri bu- 
nal. “Há mui tos anos, ce le bra mos a
da ta de ins ta la ção, que foi em 1822,
mas não fa la mos do ato prin ci pal, que
foi o que deu ori gem à Cor te Re cur sal.
Re sol ve mos fa zer uma agen da de co- 
me mo ra ções dos 200 anos de cri a ção
do Tri bu nal, que, en tre even tos e ati vi- 
da des de pres ta ção de ser vi ços, vai de
fe ve rei ro des te ano até os 200 anos de
ins ta la ção, que se rá no ano que vem.”

O TJ PE foi o quar to tri bu nal a ser
cri a do no Bra sil e o úl ti mo do pe río do
co lo ni al. An tes da sua con cep ção, o
Tri bu nal da Bahia, o pri mei ro do país,
ti nha a ju ris di ção so bre Per nam bu co.
Ori gi na do an tes da In de pen dên cia do
Bra sil, as sim co mo os an te ri o res, o
Tri bu nal de Re la ção de Per nam bu co
era su bor di na do ao go ver no do Rei no
e pos suía co mo prin ci pais com pe tên- 
ci as tra tar das leis da ad mi nis tra ção
da Jus ti ça e de ques tões re fe ren tes à
se gu ran ça pes so al e aos di rei tos de
pro pri e da de.

A Jus ti ça es ta du al per nam bu ca na,
que de ve ria fun ci o nar de acor do com

o re gi men to da Re la ção do Ma ra nhão,
sem pre se des ta cou na pres ta ção ju- 
ris di ci o nal do país e foi cri a da com ju- 
ris di ção no Ce a rá, Rio Gran de do Nor- 
te, Pa raí ba e Ala go as. A ins ti tui ção te- 
ve ou tras no men cla tu ras, co mo Tri- 
bu nal da Re la ção de Per nam bu co ou
do Re ci fe, Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
de Per nam bu co, Cor te de Ape la ção e
Tri bu nal de Ape la ção, até ser cha ma- 
da de Tri bu nal de Jus ti ça de Per nam- 
bu co no ano de 1946. Ape sar de ter
sua ori gem em 1821, por ques tões po- 
lí ti cas lo cais e ex ter nas, ape nas em 13
de agos to de 1822, quan do hou ve uma
gran de pres são do go ver no e dos de- 
sem bar ga do res já no me a dos, o ór gão
foi de fa to ins ta la do. Des de a sua cri a- 
ção, o Tri bu nal pas sou por pro fun das
trans for ma ções nes se pe río do, acom- 
pa nhan do as mu dan ças da so ci e da de.
Atu al men te, com um acer vo de cer ca
de 2 mi lhões de pro ces sos, con se guiu,
em 2020, ano mar ca do pe la pan de mia
do no vo co ro na ví rus e pe la adap ta ção
de to dos os ser vi ços da Jus ti ça, atin gir
a me nor ta xa de con ges ti o na men to
em dez anos.

DEMOCRACIA

STJ devolve mandato a
vereadores de Açailândia

VEREADORES REEMPOSSADOS POSAM COM ALUÍSIO MENDES

O pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ),
mi nis tro Hum ber to Mar tins, sus pen deu na noi te da úl- 
ti ma quin ta (4) to das as de ci sões to ma das por li mi na res
que re sul ta ram na cas sa ção de no ve ve re a do res em
Açai lân dia. Com a de ci são de Mar tins, Fe li berg Me lo
Sou sa (Fe li berg da Thai res Mó veis), de ve re to mar a pre- 
si dên cia da ca sa e re es ta be le cer a von ta de da po pu la- 
ção.

A dis pu ta co me çou quan do no ve, dos 17 ve re a do res
da ci da de elei tos em 2020, re a li za ram uma ses são ex tra- 
or di ná ria nas pri mei ras ho ras do dia 1º de ja nei ro. Na
ses são foi elei to Fe li berg co mo pre si den te da Câ ma ra
Mu ni ci pal jun to com a no va me sa di re to ra.

Pou cas ho ras após a ses são que con tou com a mai o ria
dos in te gran tes da ca sa, o ex-pre si den te Jo si be li a no
Cha gas Fa ri as (Ce a rá), re a li zou uma ou tra ses são que
con tou com o apoio de 8 ve re a do res e foi “elei to” pa ra o
car go.

Mes mo sem ter mai o ria na ca sa, Ce a rá ini ci ou uma
guer ra ju rí di ca. As pri mei ras in ves ti das ju rí di cas na co- 
mar ca da ci da de fo ram to das ne ga das em pri mei ra ins- 
tân cia.

Con tu do, em du as de ci sões li mi na res to ma das por
de sem bar ga do res do Tri bu nal de Jus ti ça, Ce a rá não só
con se guiu man ter-se na Pre si dên cia da Ca sa, co mo
tam bém ex pul sou no ve ve re a do res re cém-elei tos e em- 
pos sou su plen tes.

Na noi te da quin ta-fei ra (4) o mi nis tro Hum ber to
Mar tins de ci diu se rem pro ce den tes as ale ga ções dos ve- 
re a do res e de vol veu os man da tos, bem co mo re con du- 
ziu Fe li berg ao car go de pre si den te da ca sa.

A de ci são de Hum ber to Mar tins de ve re pre sen tar um
pon to fi nal na ba ta lha ju rí di ca que pa ra li sou o Le gis la ti- 
vo da ci da de por cer ca de um mês.

VISITA

Bolsonaro deve vir ao
Maranhão em março

PRESIDENTE DEVE VIR AO MARANHÃO NO PRÓXIMO MÊS

On tem, o mi nis tro da Ci ên cia e Tec no lo gia, Mar cos
Pon tes, veio a São Luís e em even to re a li za do na Fi e ma,
apre sen tou uma sé rie de no vi da des re la ci o na das ao
acor do en tre Bra sil e Es ta dos Uni dos pa ra o uso da Ba se
de Al cân ta ra.

Nes sa es tei ra, o pre si den te Jair Bol so na ro tam bém es- 
tá pla ne jan do mais uma vi si ta ao Ma ra nhão, in cluin do o
Cen tro de Lan ça men to no iti ne rá rio, pa ra anun ci ar
obras e acor dos ce le bra dos com os Es ta dos Uni dos pa ra
o de sen vol vi men to do pro gra ma es pa ci al no Bra sil.

No pri mei ro mo men to, Bol so na ro es ta va agen dan do
es ta vi si ta pa ra a pró xi ma se ma na, mais pre ci sa men te o
dia 11 de fe ve rei ro, mas hou ve uma ade qua ção e o pre si- 
den te de ve vir pa ra o Es ta do ape nas no iní cio de mar ço.

Um dos prin ci pais ali a dos do pre si den te no Ma ra- 
nhão, o de pu ta do fe de ral Aluí sio Men des con fir mou
que Bol so na ro de ve mes mo vir a São Luís pa ra agen da
ofi ci al, mas não deu mais de ta lhes des ta vin da.

Va le re lem brar que Bol so na ro es te ve no Ma ra nhão
em ou tu bro de 2020, quan do vi si tou as ci da des de São
Luís, Ba ca bei ra e Im pe ra triz. Na opor tu ni da de, ele
anun ci ou uma sé rie de obras de in fra es tru tu ra, as sim
co mo tam bém a re cu pe ra ção da La goa da Jan sen e inau- 
gu rou um tre cho da BR-135.

Du ran te es sa vi si ta ao Ma ra nhão, Bol so na ro aca bou
cau san do po lê mi ca ao di zer que o Gua ra ná Je sus, era
be bi da de boi o la. A fa la ga nhou gran de re per cus são e
ge rou uma sé rie de pro tes tos.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador Flávio Dino alertou para chegada da nova cepa do vírus no Maranhão,
reforçando o aviso de que todos continuem seguindo as normas sanitárias

Me di das

Va ci na ção

Agra van tes

Des vio de va ci nas

Tra mi ta ção

COLETIVA

Maranhão recebe
mais 70 mil vacinas

N
a ma nhã da úl ti ma sex ta-
fei ra (5), o go ver na dor Flá- 
vio Di no du ran te co le ti va de
im pren sa re a li zou pro nun- 

ci a men to so bre os da dos do no vo co- 
ro na ví rus, va ci na ção e lock down.

De acor do com o go ver na dor, o
Ma ra nhão es tá com uma ta xa de con- 
ta gio de 1, ten do uma ten dên cia ao
cres ci men to por con ta da in di ca ção
ci ên ti fi ca, on de apon ta que ta xa aci- 
ma 1 po de cau sar o au men to no nú- 
me ro de ca sos.

Mes mo com a ta xa de con ta gio em
cres ci men to, o es ta do con ti nua com a
me nor ta xa de le ta li da de do país,
mes mo que bo le tins epi de mi o ló gi cos
es te jam mar can do que nas úl ti mas
se ma nas es ta mos con ta bi li zan do até
10 mor tes por dia.

Ain da du ran te co le ti va, Di no in for- 
mou que mui to pro va vel men te já há
no va ce pa do ví rus no Ma ra nhão, re- 
for çan do o avi so de que to dos con ti- 
nu em se guin do as nor mas sa ni tá ri as.

Quan do ques ti o na do so bre o pe di- 
do de lock down, o go ver na dor en fa ti- 
zou que ain da não é ne ces sá rio a to- 
ma da des sa me di da tão ex tre ma.

“Se hou ver a ne ces si da de de de cre- 
tar, eu o fa rei, pois es te é um com pro- 
mis so de vi da. Mas é pre ci so ter pru- 
dên cia”, dis se o go ver na dor.

A tes ta gem na mo da li da de dri ve th- 
ru pros se gue, nes ta eta pa com a po- 
pu la ção de ges tan tes, em es tru tu ra
mon ta da no Par que Ran ge dor. “Man- 
te mos es ta mo da li da de na Ilha, por
ser a re gião mais afe ta da”, ex pli ca o
go ver na dor. Ou tras me di das do Go- 
ver no do Es ta do no con tro le ao avan- 
ço da Co vid-19, in clu em es tru tu ra ção

da re de de saú de com a ex pan são de
lei tos e aqui si ção de mais equi pa- 
men tos.

Re for ço na cam pa nha de in cen ti vo
ao uso da más ca ra, as sim co mo na fis- 
ca li za ção; sus pen são do pon to fa cul- 
ta ti vo dos di as 15 e 16 de fe ve rei ro; e
sus pen são das co me mo ra ções car na- 
va les cas, são ou tras ações da ges tão
es ta du al pa ra fre ar o no vo co ro na ví- 
rus. “Se não hou ver es sas sus pen são,
po de re mos ter aglo me ra ções e flu xo
in ten so de pes so as, o que irá pro li fe- 
rar o co ro na ví rus. Con tu do, nes te ins- 
tan te, con si de ra mos que há si tu a ção
epi de mi o ló gi ca sob con tro le. Con si- 
de ra mos que, nes te mo men to, não é
ne ces sá ria a de cre ta ção de lock- 
down”, en fa ti za Di no.

Com avan ço dos ca sos, se to res de
bens e ser vi ços sen tem mais for te- 
men te os im pac tos da pan de mia. Em
apoio a es tes seg men tos, o Go ver no
cri ou o pro gra ma Che que Mi nha Ca sa
Me lhor e con tem pla mi lha res de ma- 
ra nhen ses com au xí lio fi nan cei ro pa- 
ra me lho ria de seus imó veis.

Des ti nou ain da, 110 mil to ne la das
de ma te ri al de hi gi e ne e lim pe za a en- 
ti da des e mo ra do res de rua; e mais de
300 mil ces tas bá si cas dis tri buí das. Na
pró xi ma se ma na, mais 100 ces tas de
ali men tos se rão en tre gues pe lo Go- 
ver no do Es ta do. “En quan to hou ver
si tu a ção emer gen ci al, va mos ga ran tir
as ces tas bá si cas”, afir ma o go ver na- 
dor.

Flá vio Di no fa lou ain da so bre o iní- 
cio das au las, que es tá pre vis to pa ra
dia 8 de fe ve rei ro, na mo da li da de on- 

li ne; e a par tir do dia 22, na for ma hí-
bri da – par te on li ne e par te pre sen ci-
al. Com o au men to de ca sos da do en- 
ça em to do o mun do, o tra ba lho do
Go ver no no com ba te à Co vid-19 se in-
ten si fi ca.

No dia 18 de ja nei ro foi ini ci a da a
va ci na ção no Ma ra nhão. Re ce be mos
cer ca de 164 mil do ses de va ci na no
Ma ra nhão. De acor do com o pai nel de
va ci na ção dis po ni bi li za do pe la Se cre- 
tá ria de Es ta do da Saú de fo ram re ce- 
bi das 121.548 do ses de va ci na, 74.730
do ses apli ca das. Nes te fim de se ma na
o es ta do de ve re ce ber uma no va re-
mes sa de va ci na.

O Ma ra nhão vai re ce ber mais de 71
mil do ses da va ci na Co ro na vac ain da
es te fim de se ma na. No to tal, o es ta do
já re ce beu 233 mil do ses de va ci nas,
que fo ram dis tri buí das em to das as
re giões ma ra nhen ses. A lo gís ti ca pa ra
que os imu ni zan tes che guem aos mu- 
ni cí pi os in clui gran de apa ra to. De ja- 
nei ro até ago ra, so mam 155 vo os –
aviões e he li cóp te ros – além de cer ca
de 30 veí cu los uti li za dos.

“Ho je te mos três ei xos de es tra té-
gia, que in clu em ações de pre ven ção,
as sis ten ci al e a imu ni za ção. Te mos a
pers pec ti vas da am pli a ção de va ci nas
pa ra mais dois ti pos, já a par tir de
mar ço. Agra de ço aos pro fis si o nais da
saú de e aos da im pren sa. Es ta mos em
um dos di fí ceis mo men tos da pan de- 
mia, mas, tri lhan do um ca mi nho. Te-
mos a me nor ta xa de na ta li da de do
país e va mos ven cer”, en fa ti zou o go-
ver na dor Flá vio Di no.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto pune condutas de “furar fila” da vacinação

RODOLFO QUER DESESTIMULAR SENSAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS DE QUE O ESTADO É UMA EXTENSÃO DE SEUS LARES

O Pro je to de Lei 25/21 cria três no- 
vos de li tos no Có di go Pe nal com ob je- 
ti vo de pu nir as con du tas de “fu rar fi- 
la” da va ci na ção e o des vio de va ci nas
e in su mos mé di cos ou te ra pêu ti cos. A
pro pos ta es tá em aná li se na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Au tor da pro pos ta, o
de pu ta do Fer nan do Ro dol fo (PL-PE)
ex pli ca que os cri mes vêm sen do ob- 
ser va dos com o iní cio da va ci na ção
pa ra a Co vid-19. “Im pres si o nan te- 
men te, mui tas pes so as se apro vei ta- 
ram do seu po der de in fluên cia pa ra
so bre por-se in de vi da men te aos hi- 
pos su fi ci en tes, ‘fu ran do fi la’ na di nâ- 
mi ca va ci nal, o que de mons tra evi- 
den te des ca so com a coi sa pú bli ca e –
por que não di zer – com ple ta ina de- 
qua ção à ca pa ci da de de con vi vên cia
so ci al”, afir ma. “Nou tro vér ti ce, no ti- 
ci ou-se am pla men te o des vio de 60
mil do ses de va ci nas no es ta do do
Ama zo nas, o que de mons tra uma ab- 
so lu ta fal ta de li mi te àque les que pre- 

ten dem de al gu ma for ma obs truir a
imu ni za ção na ci o nal”, com ple ta.

Pe la pro pos ta, in frin gir or dem de
pri o ri da de de va ci na ção ou afron tar,
por qual quer meio, a ope ra ci o na li za- 
ção de pla nos fe de rais, es ta du ais ou
mu ni ci pais de imu ni za ção se rá pu ni- 
do com re clu são de dois a cin co anos e
mul ta. A pe na se rá au men ta da de um
ter ço se o agen te fal si fi car ates ta do,
de cla ra ção, cer ti dão ou qual quer do- 
cu men to pú bli co ou par ti cu lar.

Tam bém te rá pu ni ção mai or a con- 
du ta de va ler-se do car go pa ra, em be- 
ne fí cio pró prio ou alheio, de so be de- 
cer à or dem de pri o ri da de de va ci na- 
ção ou afron tar, por qual quer meio, a
ope ra ci o na li za ção de pla nos de imu- 
ni za ção. Nes ses ca sos, a pe na se rá de
re clu são de 2 a 12 anos e mul ta.

In cor re rá na mes ma pe na o fun ci o- 
ná rio pú bli co que, em con des cen dên- 

cia, dei xa de ado tar as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as à apu ra ção da in fra ção. A
pe na se rá au men ta da de um ter ço a
me ta de se o fun ci o ná rio exi gir, so li ci- 
tar ou re ce ber ver ba de ca rá ter pe cu-
niá rio ou van ta gem econô mi ca in de- 
vi da.

Ain da se gun do o tex to, des vi ar,
con fis car ou sub trair qual quer bem
ou in su mo mé di co, te ra pêu ti co, sa ni- 
tá rio, va ci nal ou de imu ni za ção, pú- 
bli co ou par ti cu lar, de que tem a pos se
ou aces so em ra zão do car go, em pro-
vei to pró prio ou alheio te rá pe na de
re clu são de cin co a 15 anos e mul ta.

A pro pos ta se rá ana li sa da pe la Co- 
mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça e de
Ci da da nia (CCJ) e pe lo Ple ná rio. Na
CCJ, a de pu ta da Mar ga re te Co e lho
(PP-PI) foi de sig na da re la to ra.
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Mo men to de li ca do (1)

Mo men to de li ca do (2)

Mo men to de li ca do (3)

“Ân sia de vô mi to”

Li ção de sa pren di da
Tu do ou qua se tu do na po lí ti ca tem du as ló gi cas: uma

de pas sar à po pu la ção o que es tá à vis ta nas de ci sões e
atos, a ou tra é dei xar o pú bli co sem na da en ten der o que
os lí de res tra mam en tre qua tro pa re des. O fu ra cão da
elei ção do Con gres so que ele geu dois le gí ti mos re pre- 
sen tan tes do Cen trão – Ar tur Li ra na Câ ma ra e Ro dri go
Pa che co no Se na do – jo go Jair Bol so na ro num col chão
de plu mas na dis pu ta pre si den ci al de 2022 e dei xou os
opo si to res ator do a dos e sem um lí der na ci o nal co man- 
dan do a tro pa. Aper re a dos, os par ti dos de es quer da já
pro cu ram de adap tar à no va re a li da de. En quan to is so,
Bol so na ro dei ta e ro la, fa lan do pa ra sua cla que, obri gan- 
do a gran de mí dia – que ren do ou não – a ou vi-lo tam- 
bém e se trans for mar em por ta-voz de seus re ca dos.
Mes mo que, ca ra amar ra da.

O cu ri o so é que a opo si ção, que ten ta ca var um pre ci- 
pí cio em vol ta de Bol so na ro, des ta vez apoi a do pe la ve- 
lha mí dia con ser va do ra des con ten te com o Pla nal to,
não con se gue sair da su per fí cie do chão fo fo. Faz-se de- 
sen ten di da que o bu ra co é mais em bai xo. Sem con se- 
guir ao me nos imi tar o que faz o Cen trão em dé ca das se- 
gui das, a es quer da bri ga mais en tre si do que no flan co
ini mi go. En quan to is so, os par ti dos con ser va do res de
di rei ta e cen tro-di rei ta dão a re cei ta de co mo se ven ce
elei ção no Bra sil, e opo si ção não apren de. O fos so que a
es quer da que ten ta abrir pa ra jo gar Bol so na ro, po de
aca bar ser vin do pa ra en ter rá-la, di an te das am bi ções
pes so ais de ca da par ti do.

O Con gres so ho je é re sul ta do da es tram be lha da es- 
tra té gia cons truí da pe los par ti dos agre ga dos ao Cen- 
trão. Eles vi ce jam vi go ro sos a ca da elei ção e dei xam as
es quer das ca tan do fa re lo no mes mo ter rei ro elei to ral.
Flá vio Di no gas tou um tem pão tem po e mui ta sa li va fa- 
lan do pa ra pla tei as de to dos os ma ti zes ide o ló gi cos, ten- 
tan do fin car a cons tru ção de uma am pla fren te po lí ti ca
pa ra con tra por ao bol so na ris mo. Fez reu niões com ex-
pre si den tes da Re pú bli ca, com Ro dri go Maia e Da vi Al- 
co lum bre, en tão co man dan tes do Con gres so; li de ran- 
ças par ti dá ri as, go ver na do res e em pre sá ri os, mas o que
co lheu po li ti ca men te não ro bus te ce uma can di da tu ra
ca paz de en fren tar Bol so na ro.

Co mo Di no é go ver na dor do Ma ra nhão, es ta do sem
ex pres são na ci o nal, fi li a do ao PC doB, par ti do es tig ma ti- 
za do pe la di rei ta e as eli tes, vê ago ra o PT igual ao que
ne le mi li tou an tes de ser ma gis tra do. O só pen sa em si. E
pon to fi nal. Ja mais aban do na a ideia de co lo car Lu la na
dis pu ta pre si den ci al de 2022, achan do que ain da hve rá
tem po de der ru bar sua ine le gi bi li da de. O pla no B cha- 
ma-se Fer nan do Had dad. Se o PDT tam bém fi car com a
úni ca op ção Ci ro Go mes, a elei ção de 2022 se rá en tre- 
gue de ban de ja a Jair Bol so na ro. Não sem mo ti vo, Flá vio
Di no já apa re ce mais co mo can di da to a se na dor, do que
co mo quem so nhou com o pro je to de unir o flan co es- 
quer do ao Cen trão e pu xar uma dis pu ta ca paz de em bo- 
lar a su ces são pre si den ci al de 2022, du ra e du ra dou ra,
pa ra en ca rar Bol so na ro.

O gru po po lí ti co li de ra do pe lo go ver na dor Flá vio Di- 
no no Ma ra nhão es tá se trans for man do uma es pé cie de
cen tral mul ti mí dia. Tem op ção de can di da tu ra a go ver- 
na dor em 2022, pa ra to dos os tons, ima gens e dis cur sos
so no ros.

A dis pu ta do Pa lá cio dos Leões vi rou uma tor re de ba- 
bel. É gen te fa lan do a mes ma lín gua, mas com sen ti do
múl ti plo. Di fí cil de ser en ten di da pe lo elei to ra do. Car los
Bran dão We ver ton Ro cha, Eli zi a ne Ga ma, Othe li no Ne to
e até Sim plí cio Araú jo se ex põem co mo can di da tos.

Uma coi sa ou ou tra: Flá vio Di no vai dei xan do o tem- 
po cor rer pa ra de pois en trar em ce na e re sol ver. Ou en- 
tão, fa zer uma op ção con sen su al an tes que a so lu ção se
trans for me nu ma en cren ca da ope ra ção, pas sí vel de
aca bar em rup tu ra no gru po.

Do ju ris ta mais fa mo so de Bra sí lia, Antô nio Car los de
Al mei da, Kakay, so bre as con ver sas do ex-juiz Sér gio Mo- 
ro com o en tão co or de na dor da La va Ja to, Del tan Dal lag- 
nol, ao ver as trans cri ções das con ver sas, “on de re al ça a
fal ta de li mi tes pa ra frau dar pro ces sos”.

Ao per ce ber o pre si den te do DEM, ACM Ne to se
po si ci o nan do co mo even tu al vi ce da cha pa de
Bol so na ro em 2022, o ex-pre si den te da Câ ma- 
ra, Ro dri go Maia, trom ba do pe lo ne to de ACM

na elei ção da Câ ma ra, vai de ban dar da le gen da, ar ras- 
tan do mais da me ta de da ban ca da “de mis ta”.

Ca so Maia de ci da pe lo PSL po de dar de ca ra
com Bol so na ro de vol ta à le gen da. Se op tar pe- 
lo Ci da da nia se jun ta rá à se na do ra Eli zi a ne
Ga ma, mas dei xa no lim bo o seu pre si den te no

Ma ra nhão, Jus ce li no Fi lho, e res pin gos no PDT de
We ver ton Ro cha, ali a do do DEM na Me sa do Se na do.

O TJ MA deu uma cam ba lho ta no epi só dio dos
fe ri a dos de Car na val. Na quin ta-fei ra anun ci- 
ou não ex pe di en te no fe ri a do de car na val. Na

sex ta, após o STF de ci dir por man ter a nor ma li da- 
de no ex pe di en te, TJ mu dou: fun ci o na rá, mas só no dia
14.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta

ÁL VA RO PI RES
Ve re a dor PMN

O que dá para fazer

Não im ple men ta das as pro mes sas de
cam pa nha de re for mas es tru tu rais da
eco no mia bra si lei ra du ran te o seu pri- 
mei ro ano e tor na da im pos sí vel sua efe- 
ti va ção, com a emer gên cia da pan de- 
mia do co ro na ví rus, em 2020, o Go ver- 
no Bol so na ro per deu as con di ções de
pos tu ras pro a ti vas na po lí ti ca econô mi- 
ca pa ra o res tan te do seu man da to, so- 
bran do-lhe pou cas al ter na ti vas de atu a- 
ção in de pen den te nes te do mí nio. De sa- 
pa re ceu, em con sequên cia, a pers pec ti- 
va de trans for ma ções pro fun das na re a- 
li da de econô mi ca na ci o nal, subs ti tuí da
por ne ces sá ri as me di das de emer gên cia
e ur gên cia, in clu si ve de ca rá ter hu ma- 
ni tá rio.

Con tu do, es sa cir cuns tân cia não tor- 
nou me nos de sa fi an te a mis são da equi- 
pe econô mi ca pa ra o res tan te de tem po
de tra ba lho de que dis põe, pe lo con trá- 
rio, vis to que te rá de man ter o mí ni mo
de pers pec ti vas pa ra os agen tes econô- 
mi cos quan do a nor ma li da de for res ta- 
be le ci da, con ser van do ace sa a “me mó- 
ria” do ro tei ro ini ci al que se ria exe cu ta- 
do. Em ou tros ter mos, a ques tão é o que
po de rá ser fei to em 2021, que cor ri ja os
pro ble mas de 2020, fa ça o pró prio 2021
não se per der e, prin ci pal men te, que
crie pers pec ti vas pa ra os pró xi mos
anos.

Há um con sen so am plo ho je en tre
vá ri os seg men tos da vi da na ci o nal que a
pré-con di ção pa ra re to ma da econô mi- 
ca em 2021 é a va ci na ção em mas sa da
po pu la ção bra si lei ra. Na atu al fa se da
po lí ti ca da pan de mia no Bra sil, fi ca cla- 
ro que “imu ni zar ra pi da men te é o me- 
lhor e mais ba ra to es tí mu lo econô mi co
pos sí vel, com fo co nos gru pos vul ne rá- 
veis, pois a sua imu ni za ção po de ter um
im pac to econô mi co po si ti vo em pra zo
bem mais cur to”. Tam bém há en ten di- 

men to nes tes seg men tos que a me lhor
ma nei ra de re du zir as per das econô mi- 
cas com a cri se é su pe rar a epi de mia o
mais ra pi da men te e com o me nor nú- 
me ro pos sí vel de do en tes. Em ou tras
pa la vras: a re cu pe ra ção da eco no mia
de pen de de uma so lu ção per ma nen te
pa ra a epi de mia, is to é, da va ci na ção.

Con tu do, a pri o ri da de a va ci na ção
não ex clui a ne ces si da de igual men te ur- 
gen te de re to ma da do pro ces so de au- 
men to do PIB, afi nal a úni ca fon te ge- 
nuí na de cri a ção e dis tri bui ção de ri- 
que za dos paí ses, o que tor na a mis são
do go ver no gi gan tes ca e “de ci si va pa ra o
fu tu ro do Bra sil, com os de sa fi os do
con tro le da pan de mia e da re to ma da do
cres ci men to”, se gun do Hé lio Bel trão,
Pre si den te do Ins ti tu to Mi ses do Bra sil.
A re to ma da do cres ci men to, en tre tan to,
é uma equa ção de mui tas di men sões
con co mi tan tes: a fis cal, pres si o na da
tan to pe lo his tó ri co de se qui lí brio das
con tas pú bli cas, quan to pe la de man da
de re no va ção do au xi lio emer gen ci al,
que cus tou R$ 293 bi lhões em 2020, ele- 
van do a dí vi da pú bli ca pa ra 91% do PIB
em 2020, quan do era de 74,3% do PIB
em 2019; a tri bu tá ria e a ad mi nis tra ti va.
Ou se ja: exa ta men te o pro gra ma pro- 
pos to pe la cam pa nha de Bol so na ro e
que se en con tra atu al men te, “en tu ba do
na UTI, con ta mi na do pe lo no vo co ro- 
na ví rus”.

No cam po da imu ni za ção, ape sar de
per cal ços ini ci ais, ini ci ou-se e vai avan- 
çan do o pro ces so de va ci na ção da po- 
pu la ção, no qual os es ta dos e mu ni cí pi- 
os têm pa pel es tra té gi co de or ga ni za ção
e ace le ra ção que cri am bo as pers pec ti- 
vas pa ra o cum pri men to de seu ob je ti- 
vo. En tão, o fa tor ho je de mai or in cer te- 
za es tá as so ci a do ao cam po econô mi co,
uma vez que cres cem en tre os po lí ti cos
e mo vi men tos so ci ais as pres sões pa ra a

re no va ção da con ces são do au xí lio
emer gen ci al. Jun to com es ta, vi rá o
agra va men to da si tu a ção fis cal pro pri a- 
men te di ta, o que le va a de pre ci a ções no
câm bio, co mo já de mons tra do em es tu- 
dos eco no mé tri cos, re per cu tin do, no fi- 
nal da ca deia de cau sas e con sequên ci- 
as, em mais in fla ção, co mo ho je já se ve- 
ri fi ca em re la ção aos acon te ci men tos de
2020, e em me nor cres ci men to, pre ju di- 
can do-se as sim, mais for te men te, exa- 
ta men te aque les a quem se quer aju dar,
is to é, os mais vul ne rá veis. Es tes se ri am
os “cus tos da ex ten são do au xí lio” nas
pa la vras da Eco no mis ta So lan ge Srour.

Há, por tan to, nes te mo men to, for te
grau de de pen dên cia dos ru mos econô- 
mi cos do Bra sil ao di re ci o na men to que
a po lí ti ca to mar nes te ano, es pe ci al-
men te após a es co lha dos no vos di ri-
gen tes do Con gres so Na ci o nal, que se
ele ge ram sob a ban dei ra da re no va ção
da con ces são do Au xí lio Emer gen ci al
aos mais ca ren tes. Es ta me di da po de
agra var o qua dro fis cal, se não vi er com- 
pen sa da por cor tes de gas tos equi va len- 
tes, de acor do com aler tas lan ça dos por
Pau lo Gue des.

 O ex-Mi nis tro Del fim Net to lem brou,
quan to a es te as pec to, que de pen de da
re or ga ni za ção das con tas pú bli cas e da
sus ten ta bi li da de da tra je tó ria da dí vi da
pú bli ca “a cons tru ção crí vel de um pro- 
gra ma so ci al mais ro bus to e in clu si vo”,
o que é mais do que o Au xí lio Emer gen- 
ci al. En quan to tais pré-con di ções não
se con cre ti zam, o Exe cu ti vo vai fi can do
res tri to a Po lí ti ca Mo ne tá ria, res tan do-
lhe a fer ra men ta de au men to dos ju ros,
co mo si na li zou o Co pom em sua úl ti ma
reu nião, anun ci an do-o pa ra bre ve, di- 
an te das in cer te zas do ce ná rio econô- 
mi co. É pre ci so mui ta ci ên cia, téc ni ca e
ar te pa ra atra ves sar es ta fa se. Ha ve rá
con di ções pa ra tal?

Por  que uma se cre ta ria de In dus tria, Por tos e Ener gia ?

Um dos mo ti vos que me in cen ti vou
a bus car as sen to na ve re an ça da ca pi- 
tal ma ra nhen se foi  a lu ta pe la cri a ção
de uma se cre ta ria que pu des se olhar
pa ra ques tão do ge ren ci a men to por- 
tuá rio,  do ge ren ci a men to de ener gia e
do nos so par que in dus tri al.

São Luis não po de fi car  a mer cê do
go ver no do Es ta do nes sas três im por- 
tan tes áre as que sus ten tam e ala van- 
cam a ge ra ção de ren da e a in clu são
so ci al em nos sa mu ni ci pa li da de.

Além do mais São Luis pre ci sa  ser
pro ta go nis ta do seu cres ci men to.

 Te mos uma cla ra vo ca ção por tuá- 
ria. São por tos es tra te gi cos re co nhe ci- 
dos in ter na ci o nal men te, mas há tam- 
bém por tos pe que nos que es tão fo ra
da ges tão es ta du al e fe de ral dos por- 
tos.

Só o Por to do Ita qui , atu al men te
ad mi nis tra do pe la EMAP, uma em pre- 
sa sob con tro le do es ta do do Ma ra- 
nhão, mo vi men tou em 2020 mais de
25 mi lhões de to ne la das de pro du tos
en tre so ja, mi lho, ce lu lo se e fer ti li zan- 
tes. O Por to da Ma dei ra -PDM de pro- 
pri e da de pri va da da Va le, por sua vez,

ex por ta mais de 200 mi lhões de to ne- 
la das de mi né rio de fer ro/ano, com  a
ca rac te rís ti ca de ser um dos dois úni- 
cos por tos do mun do a re ce ber na vi os
com 23 me tros de ca la do.

O Por to da alu mar , ad mi nis tra do
pe lo con sor cio  de alu mí nio do Ma ra- 
nhão, ex por ta mais de 4  mi lhões to- 
ne la da de alu mí na/ ano. Além dis so,
São Luis pre ci sa cons ti tuir uma ges tão
eco-efi ci en te em ener gia. Es tu dar seu
po ten ci al de ge ra ção so lar, eo li ca , bi- 
o mas sa e ma re mo triz.

O ater ro da Ri bei ra, por exem plo,
po de rá  abas te cer uma gran de usi na
de ge ra ção de ener gia  a  par tir dos ati- 
vos dos re si du os en ter ra dos, que
equi vo ca da men te são tra ta dos co mo
pas si vo am bi en tal.

A Bar ra gem do Ba can ga, por exem- 
plo, há tem pos  aban do na da pe lo go- 
ver no es ta du al po de ria  ser mo to ri za- 
da e pro du zir ener gia ma re mo triz
com po ten cia no mi nal de 18 MW
(Me gaWatts )
Por fim, é im por tan te que a pre fei tu ra
de  São Luis pos sa ge rir seu de sen vol- 
vi men to  in dus tri al de for ma a  po der
ge rar ren da e de sen vol vi men to
econô mi co atra ves do cor re to ge ren- 

ci a men to  seu DI ( Dis tri to In dus tri al )

Em re la ção aos cus tos en vol vi dos,
por se tra ta rem de ati vi da des de gran- 
de po ten ci al econô mi co, os pró pri os
ato res da área por tuá ria, ener gé ti ca e
in dus tri al vi a bi li za ri am a ar re ca da ção
da no va pas ta, lem bran do que so-
men te a apli ca ção do po der de po lí cia
do mu ni cí pio atra vés da vi gi lân cia sa-
ni tá ria mu ni ci pal pa ra fis ca li zar as
aguas de  las tros dos na vi os dos por- 
tos,   im por ta ria em ar re ca da ção su fi- 
ci en te pa ra o fi nan ci a men to da no va
se cre ta ria. Tra ta-se de um pro je to sus- 
ten tá vel e que so men te a re cei ta por-
tuá ria se ria su fi ci en te pa ra cus te ar as
des pe sas ad mi nis tra ti vas e de ma nu- 
ten ção de to da es sa in fra es tru tu ra ne- 
ces sá ria pa ra in cre men tar a ati vi da de
por tuá ria de São Luis.

Pre ci sa mos rom per as amar ras que
por mui to tem po im pe di ram o ple no
de sen vol vi men to do mu ni cí pio de
São Luís que se man te ve atre la do às
es tru tu ras ad mi nis tra ti vas do go ver- 
no es ta du al.

Che gou a ho ra de São Luís ser pro- 
ta go nis ta do seu pró prio de sen vol vi-
men to e o pre fei to Edu ar do Brai de es-
tá dis pos to a fa zer is to.

POR THI A GO MU NIZ* E ALEX BRI TO**
*Eco no mis ta (thi a go mu niz@li ve.com) **Dou tor em De sen -
vol vi men to. Pro fes sor da UF MA. (alex_ bri to@yahoo.com)

A de si gual da de de
ren da per sis te

De ma nei ra sim ples, o que é de si gual da de? En quan to a po bre- 
za es tá as so ci a da ao es ta do con cre to de pri va ção e ca rên cia, uma
si tu a ção em que fal ta o bá si co pa ra a sub sis tên cia, a de si gual da de
é ca rac te ri za da na re la ção en tre os in di ví du os, por tan to é sem pre
um fenô me no re la ci o nal. Se al guém au fe re ren di men tos re gu la- 
res de R$ 10.000 e ou tro de R$ 100.000 is so su ge re uma gran de de- 
si gual da de de ren da, em bo ra não sig ni fi que que o pri mei ro se ja
po bre. Mas em se tra tan do do ca so bra si lei ro e, par ti cu lar men te
do ma ra nhen se, a de si gual da de po de in di car o quan to nós so mos
po bres, da da a enor me dis pa ri da de de ren da que nos se pa ra uns
dos ou tros, bem co mo apon tar, tam bém, o ta ma nho da nos sa in- 
jus ti ça so ci al. O te ma da de si gual da de tem sus ci ta do gran de dis- 
cus são ao lon go das úl ti mas dé ca das, tor nan do-se ob je to de inú- 
me ras pu bli ca ções. Dei xou de ser um te ma pe ri fé ri co den tro da
Ci ên cia Econô mi ca e pas sou a ser ob je to de es tu do de pro e mi- 
nen tes pes qui sa do res de di ver sas áre as e de vá ri os cen tros de pes- 
qui sas in ter na ci o nais. Al guns des ses es tu dos, co or de na dos por
pes qui sa do res co mo Anthony At kin son, To mas Piketty e Jo seph
Sti glitz, tem ob ser va do que hou ve au men to da de si gual da de nos
paí ses de sen vol vi dos, co mo os EUA, e em na ções eu ro pei as, co mo
In gla ter ra, Es pa nha e Itá lia, prin ci pal men te. No ca so bra si lei ro, se
exis te al gum con sen so en tre os eco no mis tas é o de que a de si gual- 
da de é uma ques tão cen tral no país, cu ja ori gem re me te ao pro- 
ces so his tó ri co de for ma ção da so ci e da de bra si lei ra, em que as es- 
co lhas po lí ti cas pri vi le gi a ram os   pe que nos gru pos so ci ais.

Mas, mes mo ten do ocor ri do, ao lon go da pri mei ra dé ca da do
sé cu lo atu al, re la ti va di mi nui ção da de si gual da de de ren da, co mo
apon tam os re sul ta dos dos es tu dos de re le van tes pes qui sa do res
bra si lei ros, co mo Pa es de Bar ros e Ro dol fo Hoff mann, o ní vel de
de si gual da de de ren da no Bra sil ain da é mui to al to, fa to que po de
ser no ta do a par tir dos da dos das De cla ra ções Anu ais de Im pos to
de Ren da de Pes soa Fí si ca da Re cei ta Fe de ral. En tre 2006 e 2012,
por exem plo, a con cen tra ção de ren da en tre os 5% e 1% mais ri cos
da po pu la ção bra si lei ra foi mui to mais ele va da do que os da dos
dos le van ta men tos do mi ci li a res apre sen ta ram, su ge rin do, por- 
tan to, que pes qui sas co mo Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do- 
mi cí lio Con tí nua e a Pes qui sa de Or ça men to Fa mi li ar, am bas do
IB GE, não cap tam ade qua da men te o que ocor re no to po da pi râ- 
mi de so ci al no que con cer ne à dis tri bui ção dos ren di men tos

Tra tan do es pe ci fi ca men te so bre a de si gual da de de ren da no
Ma ra nhão, a par tir das nos sas pes qui sas, cons ta ta mos que a de si- 
gual da de de ren da do tra ba lho tem au men ta do. Is so po de ser vis- 
to pe la evo lu ção de dois dos prin ci pais in di ca do res, o Ín di ce de
Gi ni e a Ra zão de Pal ma. O Co e fi ci en te de Gi ni va ria de 0 a 1, on de
0 re pre sen ta a igual da de per fei ta, ou se ja, to das as ren das são exa- 
ta men te iguais, e o 1 re pre sen ta a de si gual da de per fei ta ou má xi- 
ma, em que ape nas uma pes soa te ria to da a ren da e o res tan te da
po pu la ção não te ria ren da ne nhu ma. Des ta for ma, quan to mais
al to é o Gi ni mais de si gual é a so ci e da de. Um pa râ me tro im por- 
tan te é a in di ca ção de que, em paí ses mui to de si guais, o Gi ni da
ren da do mi ci li ar per ca pi ta cos tu ma va ri ar en tre 0,40 e 0,65. No
Ma ra nhão, es se in di ca dor pa ra a ren da do tra ba lho no iní cio de
2012 era de 0,54. Ao lon go de 2013 e 2014 hou ve uma im por tan te
que da, che gan do a 0,47 no iní cio de 2014. Mas de pois dis so, o Ín- 
di ce de Gi ni au men tou sig ni fi ca ti va men te, al can çan do o pi co de
0,56 em 2016 e es ta be le cen do-se na mar ca de 0,53 no fi nal de
2019.  Já a Ra zão de Pal ma mos tra qual o vo lu me da ren da é apro- 
pri a do pe los 40% mais po bres da po pu la ção e pe los 10% mais ri- 
cos. Em 2012, no nos so Es ta do, os 10% mais ri cos pos suíam uma
ren da do tra ba lho 4,5 ve zes mai or do que a ren da do tra ba lho dos
40% mais po bres. Dois anos de pois, che ga mos a me nor dis pa ri da- 
de do pe río do ana li sa do, com a ren da do tra ba lho dos 10% mais
ri cos equi va len te a 3 ve zes a ren da do tra ba lho dos 40% mais po- 
bres. Con tu do, a par tir de 2016 hou ve um gran de re cru des ci men- 
to des sa dis pa ri da de nes ses dois es tra tos da po pu la ção ma ra- 
nhen se. O que se per ce be é a mes ma ten dên cia que se ob ser vou
an te ri or men te com o Ín di ce de Gi ni. Não ape nas há o agra va men- 
to da de si gual da de de ren da, co mo tam bém se es ta be le ce um ní- 
vel mais ele va do des sa dis pa ri da de. Pois, por mais que ocor ram
que das, elas aca bam es ta ci o nan do num pa ta mar mais al to em re- 
la ção aos ní veis an te ri o res a 2016. Nes se ano re gis trou-se o pi co
des sa dis pa ri da de, com uma di fe ren ça de pra ti ca men te 6 ve zes a
ren da dos 10% mais ri cos em re la ção aos 40% mais po bres. E em
2019, o pe río do ter mi na com uma dis pa ri da de le ve men te mai or
em re la ção à re gis tra da em 2012. Por tan to, a si tu a ção da de si gual- 
da de de ren da do tra ba lho no Ma ra nhão é ex tre ma men te pre o cu- 
pan te e dra má ti ca, so bre tu do por que a dig ni da de e ci vi li da de hu- 
ma nas de cor rem da ren da pro ve ni en te do tra ba lho, fon te ne ces- 
sá ria e de ter mi nan te, em úl ti ma ins tân cia, da nos sa exis tên cia.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

So bre a as sis tên cia psi quiá tri ca bra si lei ra

Se gun do a OMS (Or ga ni za ção Mun- 
di al da Saú de), os trans tor nos men tais
atin gem cer ca de 700 mi lhões de pes so- 
as no mun do, re pre sen tan do 13% da
car ga glo bal das do en ças. A es qui zo fre- 
nia re pre sen ta 1% en tre to das es sas
ocor rên ci as, en quan to que os trans tor- 
nos de pres si vos e an si o sos da lis ta es tão
no to po da lis ta. As ques tões de saú de
men tal ocu pam a quin ta po si ção no
ran king das dez prin ci pais cau sas de in- 
ca pa ci da de no mun do e, ain da de acor- 
do com a OMS, o uso de subs tân ci as, ál- 
co ol e ou tras dro gas, es tão en tre as do- 
en ças que mais co la bo ram com es ta es- 
ta tís ti ca.

Pes qui sa re cen te re a li za da pe la As so- 
ci a ção Bra si lei ra de Psi qui a tria – ABP
so bre a pre va lên cia das do en ças men- 
tais no Bra sil in for ma que cin co mi lhões
de bra si lei ros (3% da po pu la ção) so fre
de al gum trans tor no men tal gra ve e per- 
sis ten te, co mo es qui zo fre nia e trans tor- 
no afe ti vo bi po lar, sen do es sas as que
me re cem mais aten ção da atu al po lí ti ca
de saú de men tal des te país, en tre tan to,
a mes ma pes qui sa re ve lou que as do en- 
ças mais pre va len tes são de pres são,
trans tor nos de an si e da de e a trans tor- 
nos de ajus ta men to.

Des de a apro va ção da cha ma da Lei
da Re for ma Psi quiá tri ca (Lei nº
10.216/2001), que os re cur sos são di ri gi- 
dos prin ci pal men te pa ra as me di das
que vi sam re ti rar os pa ci en tes dos hos- 
pi tais psi quiá tri cos pro mo ven do o pro- 
ces so de de sos pi ta li za ção dos do en tes
men tais e com ba se nas me di das pro- 
pos tas pe la re for ma, os lei tos hos pi ta la- 
res fo ram sen do subs ti tuí dos pro gres si- 
va men te por ser vi ços aber tos e de ba se
co mu ni tá ria, co mo por exem plo os
Cen tros de Aten ção Psi cos so ci al – CAPS
com su as vá ri as mo da li da des.

A im ple men ta ção dos CAPS em su as
di fe ren tes mo da li da des, os Ser vi ços Re- 
si den ci ais Te ra pêu ti cas (SRT)e a im- 
plan ta ção de Lei tos Psi quiá tri cas em
Hos pi tais Ge rais, as so ci a dos a ou tros
pro gra mas de de sins ti tu ci o na li za ção
cor res pon dia, até re cen te men te, as
ações pro pos tas pe la re for ma pa ra al- 
can çar su as me tas de ga ran tir o tra ta- 
men to des ses do en tes.

Co mo já se pas sa ram pra ti ca men te
mais de 30 anos des de a im plan ta ção da
re for ma, já se sa be o que deu cer to ou
não, nes sa po lí ti ca. Gran de nú me ro de

pro fis si o nais bra si lei ros que es tu dam e
co nhe cem mui to bem es sas ques tões
têm pro cu ra do ad ver tir o go ver no fe de- 
ral pa ra cor ri gir al gu mas das dis tor ções
já re ve la das pe lo mo de lo caps cen tris ta.

O país con ta atu al men te a com 2661
CAPS, mui to em bo ra sua dis tri bui ção
per ma ne ça de si gual. O Ama zo nas, por
exem plo, com três mi lhões de ha bi tan- 
tes, tem ape nas qua tro CAPS. Dos 27 Es- 
ta dos, só a Pa raí ba e Ser gi pe têm CAPS
su fi ci en tes pa ra aten der ao pa râ me tro
de uma uni da de pa ra ca da 100 mil ha bi- 
tan tes. Em nos so es ta do há uma de fa sa- 
gem enor me des ses CAPS exis tin do al go
em tor no de 90 de les de di fe ren tes mo- 
da li da des.

Se nos re fe rir mos es pe ci fi ca men te
aos CAPS–ad, es pe ci a li za dos no aten di- 
men to de de pen den tes de ál co ol e ou- 
tras dro gas, a si tu a ção se tor na bem pi or
já que te mos um nú me ro in sig ni fi can te
des ses cen tros em nos so es ta do, par ti- 
cu lar men te em São Luís, ci da de que
con tem pla mai or par te da de man da por
es ses aten di men tos.

As Re si dên ci as Te ra pêu ti cas, se gun- 
do da dos do Mi nis té rio da Saú de re fe- 
ren tes ao ano pas sa do, ain da não ti- 
nham si do im plan ta das em oi to uni da- 
des fe de ra ti vas: Acre,

Ala go as, Ama pá, Ama zo nas, Dis tri to
Fe de ral, Rondô nia, Ro rai ma e To can- 
tins. No Pa rá, o ser vi ço ain da não es tá
dis po ní vel, mas du as uni da des es tão
em fa se de im plan ta ção e, se gun do ain- 
da o Mi nis té rio da Saú de, há em to do o
país 564 re si dên ci as te ra pêu ti cas, que
abri gam 3.062 mo ra do res.

As uni da des psi quiá tri cas im plan ta- 
das em hos pi tais ge rais ain da não se de- 
sen vol ve ram. Os re cur sos hu ma nos são
pre cá ri os, qua se ine xis ten tes, os fi nan- 
cei ros ain da mui to bai xos de tal for ma
que a es tra té gia de fa to não aten de a ne- 
ces si da de de nos sa po pu la ção.

Ou tro gran de pro ble ma nes ta área
são as ur gên ci as psi quiá tri cas, con di ção
ra zo a vel men te fre quen te na po pu la ção,
que exi ge cui da dos ime di a tos e es pe ci- 
ais, mui tas ve zes com ne ces si da de de
in ter na ção hos pi ta lar. Po rém, es ses do- 
en tes se ve em pri va dos de mei os pa ra
ga ran tir sua as sis tên cia am pla e ir res tri- 
ta.

Per ma ne ce mos, por tan to, di an te de
um gran de im pas se já que no Bra sil, 23
mi lhões de pes so as, is to é, 12% da po- 
pu la ção bra si lei ra ne ces si tam de al gum
aten di men to em saú de men tal, pois co- 

mo vi mos pe lo me nos 5 mi lhões de bra- 
si lei ros (3% da po pu la ção) so frem com
trans tor nos men tais gra ves e per sis ten- 
tes, ur ge re pen sar mos uma po lí ti ca pú-
bli ca na área da saú de men tal mais efi- 
ci en te fun ci o nal, abran gen te e com pe-
ten te on de a po pu la ção de fa to pos sa se
be ne fi ci ar.

Ur ge in ves tir mos em trei na men to e
ca pa ci ta ção de mão de obra es pe ci a li- 
za da pa ra en fren tar o pro ble ma das
dro gas e de ou tras ocor rên ci as em psi- 
qui a tria. Não se faz saú de men tal com
ama do ris mo ou com im pro vi sa ções, a
fa mi ge ra da re for ma da as sis tên cia psi- 
quiá tri ca que du ran te anos foi alar de a- 
da pe los go ver nos não dá con ta do que
pro me teu e, pre ci sa mos mu dar tec ni ca- 
men te e de for ma e hu ma ni za da a as sis- 
tên cia des tes pa ci en tes pois, fi car co mo
es tá, con clui-se que o ti ro saiu pe la cu-
la tra.

Atu al men te, gra ças a um es for ço re-
do bra do e no tó rio da As so ci a ção Bra si- 
lei ra de Psi qui a tria – ABP in cen ti va da
pe lo cres cen te vo lu me de ca sos psi quiá-
tri cos ve ri fi ca dos na po pu la ção em ge- 
ral, de vi do a pan de mia, o as sun to saú de
men tal e as sis tên cia psi quiá tri ca es se
as sun to veio a bai la e mui ta coi sa tem se
mo di fi ca do na ci o nal men te, evi den te-
men te com o apoio do Mi nis té rio da
Saú de es se se ná rio tem se mo di fi ca do
es tru tu ral men te.

A lo ca ção de mai o res vo lu mes de re- 
cur sos fi nan cei ros des ti na dos à saú de
men tal, am pli a ção da re de dos CAPS
que exis te atu al men te, a im plan ta ção
de pron tos-so cor ros psi quiá tri cos e de
am bu la tó ri os es pe ci a li za dos em saú de
men tal, a efe ti va cri a ção de Uni da des
Psi quiá tri cas em Hos pi tais Ge rais ( e
não lei tos), a pos si bi li da de das Uni da- 
des de Pron to Aten di men tos – UPAS, re-
a li za rem aten di men tos em ur gên cia
psi quiá tri ca nas ci da des, e ou tras me di- 
das im por tan tes em po lí ti cas de saú de
men tal es tá se con ver ten do em um
mar co his tó ri co no de sen vol vi men to de
uma po lí ti ca de saú de men tal, hu ma ni- 
za da, com pe ten te e abran gen te co mo
bem me re ce nos so país.

Com a co la bo ra ção de to dos, es pe ci- 
al men te das fa mí li as bra si lei ras, dos
pro fis si o nais da área e da po pu la ção em
ge ral, em bre ve po de re mos ter uma po- 
lí ti ca pú bli ca so bre saú de men tal for te,
abran gen te e con sis ten te na área da
saú de men tal.

Academia e eleições

Co mo de cos tu me, no fi nal de no- 
vem bro úl ti mo a Aca de mia Ma ra- 
nhen se de Le tras pa ra li sou su as ati vi- 
da des pa ra que seus mem bros efe ti- 
vos pu des sem go zar das fes tas de fim
de ano. Es se pe río do de re ces so vai
ter mi nar na pri mei ra quin ta-fei ra do
mês de mar ço vin dou ro. Mas, é bom
es cla re cer, os fun ci o ná ri os, o pre si- 
den te, di re to res e al guns aca dê mi cos
con ti nu am no tra ba lho. É que a Aca- 
de mia tem a cum prir pro gra mas ina- 
diá veis, de or dem ad mi nis tra ti va e
mes mo cul tu ral.

Além do mais, a Ca sa de Antô nio
Lo bo tem ex pe ri men ta do mo men tos
ím pa res, bas tan te do lo ro sos, di ria
que in co muns, com a per da rá pi da e
su ces si va de qua tro dos seus mem- 
bros, fa to ocor ri do no ano pas sa do,
em um es pa ço de qua tro me ses. Even- 
tu al ale gria a in va dir as de pen dên ci as
da Ins ti tui ção cer ta men te, por um
lon go tem po, se rá bem me nor que a
tris te za do mi nan te no seio da co mu- 
ni da de aca dê mi ca.

Des sa ma nei ra, es pe ra-se que es ses
so fri men tos sir vam pa ra pu ri fi car os
ide ais da Ca sa, pre va le cen do o de se jo
de to dos na me lhor es co lha de no vos
con fra des, na su ces são dos que dei xa- 
ram va zi as su as Ca dei ras. E que a con- 
fra ria re to me o seu fun ci o na men to de
tan tos anos, de mo do mais harmô ni- 
co, éti co e pro du ti vo, sob o pon to de
vis ta in te ri or e in ter pes so al.

Tão lo go fin de o pe río do de re ces so,
por cer to que a pre si dên cia, de co- 
mum acor do com a Di re to ria, or ga ni- 
za rá um ca len dá rio com vis tas a que
se jam pre en chi dos os lu ga res dei xa- 

dos pe los con fra des Wal de mi ro Vi a na,
Mil son Cou ti nho e Sál vio Di no. Há a
con si de rar que são três no mes de res- 
pei to e com pe tên cia nas le tras ma ra- 
nhen ses, que não po dem ser su ce di- 
dos por al guém que ape nas pre ten da
se sen tir lau re a do por per ten cer à
Aca de mia.

Te nho dú vi das se por una ni mi da de
os can di da tos co nhe cem o pro ces so
acer ca de co mo se dá a es co lha do as- 
pi ran te a uma Ca dei ra na AML. Es cla- 
re ça-se, es se pro ce di men to, sem ex- 
ce ção, se apli ca, in di vi du al men te, a
to dos os pre ten den tes. Por tan to, se- 
rão três co mis sões no me a das pe lo
pre si den te da Aca de mia, ca da uma
de ven do emi tir pa re cer so bre os can- 
di da tos que es ti ve rem à sua de sig na- 
ção, sob as pres cri ções do Es ta tu to e
do Re gi men to In ter no da Ins ti tui ção.

A fim de que os plei tos trans cor ram
em ab so lu ta nor ma li da de e pa ra mai- 
or cla re za dos pú bli cos in ter no e ex- 
ter no, de ve rão ser re a li za dos um a ca- 
da vez, por tan to, em da tas di fe ren tes.
Is to sig ni fi ca que, pa ra o con cur so a
ca da Ca dei ra va ga é efe tu a da uma
aná li se pré via de to dos os can di da tos,
le van do-se em con ta o seu cur rí cu lo, a
sua

pro du ção li te rá ria e o seu com por- 
ta men to e con cei to so ci al, tra ba lho
es te de le ga do a uma Co mis são com- 
pos ta por três aca dê mi cos. As sim,
aque le que não pas sar no cri vo da Co- 
mis são es ta rá im pe di do de dis pu tar a
elei ção, vis to que dei xou de ob ter sua
ins cri ção de fi ni ti va por não ha ver
aten di do às exi gên ci as dos di plo mas
que re gem a en ti da de.

Por fim, es ta be le ci da a da ta do su- 
frá gio, es pe ra-se que os con fra des
elei to res se im po nham pa ra que os es- 

co lhi dos se jam por ta do res de com- 
pro va da in te lec tu a li da de, pos su am
es pí ri to de con vi vên cia con ver gen te
com os ide ais do nos so Ce ná cu lo, sai- 
bam ze lar pe la vi da cul tu ral do Ma ra- 
nhão e pos su am in ques ti o ná vel ido- 
nei da de mo ral.

A pro pó si to, ain da con vém cha mar
à aten ção ou lem brar aos que fo rem
de fi ni ti va men te es co lhi dos pa ra in te- 
grar o qua dro de só ci os efe ti vos da
Aca de mia, an tes de pres tar ho me na-
gem aos seus an te ces so res, de ve rão
fa zê-lo em pri mei ro lu gar, tam bém,
ao fun da dor ou ao pa tro no da Ca dei ra
pa ra a qual for es co lhi do. Ou a am bos.
As sim, aque le que ti ver a hon ra de
subs ti tuir meu que ri do con fra de e
ami go de co ra ção Wal de mi ro Vi a na,
de eter na sau da de, por cer to ini ci a rá
seu dis cur so re fe rin do-se a Aluí sio
Aze ve do e, a se guir, a Do min gos Bar- 
bo sa. E daí até che gar ao úl ti mo ocu- 
pan te, seu an te ces sor, de quem fa la rá
com âni mo e pro fun di da de.

Ape nas pa ra lo go sus ci tar in te res se,
por quan to es sa fi gu ra ilus tre de nos sa
ter ra já vai se per den do no es que ci- 
men to, de vo lem brar que Do min gos
Bar bo sa, além de fa zer par te dos do ze
que cri a ram a nos sa Aca de mia, foi
tam bém um po lí ti co de no me a da na- 
ci o nal e um con tis ta de gran de ex-
pres são no nos so Es ta do.

De Do min gos Bar bo sa pa ra o go- 
ver na dor Luís Do min gues, em tra ba-
lho que re a li zei anos atrás, jun tei uma
car ta co men tan do a mor te trá gi ca de
Antô nio Lo bo. E, as sim, o in te res sa do
po de rá ir bus car, em su as pes qui sas,
um ri co ma te ri al a res pei to do fun da- 
dor da Ca dei ra nº 2 da Aca de mia Ma- 
ra nhen se de Le tras.

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

É pre ci so sa ber jo gar
a to a lha

Na po lí ti ca, no es por te, na guer ra ou na vi da é pre ci so
re co nhe cer uma der ro ta. Jo gar a to a lha, has te ar a ban- 
dei ra bran ca ou sim ples men te se re co lher na dor da der- 
ro ta, jun tar os ca cos, co mo po pu lar men te se cos tu ma
di zer, e sair de ce na.

A fal ta de hu mil da de pa ra al guns, no en tan to, faz com
que se per ca to da e qual quer dig ni da de e hon ra dez di- 
an te da der ro ta. Um plei to, se ja ele qual for, de ve ser en- 
ca ra do co mo uma dis pu ta en tre ad ver sá ri os, ja mais co- 
mo ini mi gos. Ade mais, a dis pu ta, prin ci pal men te quan- 
do es ta se dá no jo go da po lí ti ca, cons ti tui a ex pres são
mai or da de mo cra cia.

Tor na-se ain da mais de pri men te e me lan có li ca a der- 
ro ta su ce di da de ata ques à mo ral, à hon ra, à in te gri da de
da que le que saí ra vi to ri o so. Prin ci pal men te quan do o
der ro ta do ou tro ra po sa va im pá vi do no arau to da ar ro- 
gân cia.

Do ou tro la do, não per de tem po em apon tar o de do e
co brar, exi gir, cri ti car. Sem qual quer sen so ra so de co e- 
rên cia, se co lo ca a ava li ar aqui lo que ain da se quer po de
ser ques ti o na do. Ao apon tar um de do e co brar ações em
um mês, es que ce-se da lei re ver sa, vol tan do-se pa ra si
pró prio qua tro ou tros de dos, ca da um de les com a mar- 
ca in de lé vel da omis são, da ino pe rân cia e má ges tão.

Que au to ri da de po de ter o der ro ta do? Com que mo ral
e di rei to se re ves te dos me lho res va lo res e in ten ções,
que nou tro mo men to, quan do ti ve ra opor tu ni da de, na- 
da fi ze ra? Ob vi a men te não se de ve pi sar no der ro ta do.
Ao con trá rio, após uma dis pu ta, se ja qual for a po si ção
que de la saia, é opor tu no agra de cer o bom com ba te.

Além dis so, quan to ao ce ná rio po lí ti co, es sa se ria, in- 
clu si ve, uma po si ção de res pei to com o elei tor, que é
quem de ci de o re sul ta do do jo go de mo crá ti co. Achin ca- 
lhar, di fa mar, ca lu ni ar o ven ce dor é pi so te ar do po vo,
dos ci da dãos co muns, que se pu se ram a par ti ci par do
su frá gio, mes mo fren te a Co vid-19, es te sim, um ini mi go
de to dos.

Fa ço uma ana lo gia ao ex-pre si den te da Câ ma ra, Ro- 
dri go Maia, que após a lu ta pe la dis pu ta da Ca sa, usou a
pa la vra não pa ra ata car, mas pa ra uni fi car. Al guns ex tre- 
mos aqui, tem pe ra tu ra que se ele va ali, âni mos exal ta- 
dos aco lá. Es ses são com por ta men tos que, em bo ra
ques ti o ná veis, po dem se fa zer pre sen te na dis pu ta. Po- 
rém, ja mais, após pas sa do o ca lor do jo go.

Pa ra fra se an do a le tra da mú si ca de um ar tis ta con- 
tem po râ neo, “não se po de es pe rar que a vi da se ja fei ta
de ilu são, sob pe na de mor rer na so li dão, é pre ci so sa ber
per der”.

A po lí ti ca, se ja ela em qual quer âm bi to de nos sas vi- 
das, pois so mo se res po lí ti cos, exi ge co e rên cia. A po pu- 
la ção, di fe ren te men te do que pre gam al gu mas te o ri as
ul tra pas sa das, tem me mó ria. Ati tu des co mo es tas já jo- 
ga ram de ze nas, mi lha res, de per so na li da des no os tra- 
cis mo po lí ti co, sem te rem dei xa do qual quer le ga do. A
não ser aque le ro bus to, que se rá go za do pe los her dei ros
do “pa trimô nio”.

En ten do ser uma pos tu ra ina cei tá vel, prin ci pal men te
di an te da con du ta res pei to sa da que le que sai ven ce dor
da dis pu ta e não tri pu dia da der ro ta alheia. Nes se pon to
em par ti cu lar, re cor do-me da que les fa tí di cos 7 x 1 apli- 
ca dos pe la Ale ma nha so bre a Se le ção Bra si lei ra. Ape sar
da aca cha pan te der ro ta, sen ti da por mi lhões, não pas- 
sa mos a odi ar os ale mães, tal vez até ad mi rá-los, pois
ven ce ram de for ma hon ra da e res pei ta ram a gran de za
do ad ver sá rio du ran te e de pois da par ti da.

Li dar com o re sul ta do, se ja ele qual for, vi tó ria ou der- 
ro ta, é o que di fe ren cia os gran des dos me dío cres. Quan- 
do o per de dor en xer ga a pes soa vi to ri o sa co mo ini mi ga,
aque la que de ve ser exe cra da, eli mi na da, per de uma
gran de opor tu ni da de de re a li zar um au to e xa me de
cons ci ên cia que po de con tri buir pa ra o au to co nhe ci- 
men to. Dei xa-se es ca par, co mo água por en tre os de dos,
uma pre ci o sa opor tu ni da de de evo luir en quan to ser.

Em bo ra o ape go à coi sa pú bli ca, to ma da co mo pró- 
pria, ain da pos sa pe sar, é pre ci so en ten der que nes ta vi- 
da tu do é ape nas uma pas sa gem, in clu si ve a ocu pa ção
em uma po si ção, se ja ela pú bli ca ou pri va da. Acei tar que
na da é eter no e que tu do mu da con for me a con jun tu ra
que se apre sen ta, tal vez se ja o ca mi nho mais pru den te a
ser to ma do.

Re cen te men te, em uma apa ri ção pú bli ca, o fi ló so fo
Fran cis co Bos co dis se que há ca sos nos quais a pes soa
der ro ta da não sa be li dar com a per da. Com is so, acre di- 
ta po de se for ta le cer ao ata car o opo nen te, na vã ten ta ti- 
va de, em da do mo men to, po sar co mo “o sal va dor”, o
ba lu ar te da mo ral e bons cos tu mes.

To da via, é de bom al vi tre lem brar que o lei te já fo ra
der ra ma do e que não se po de re to mar uma po si ção que
não fo ra de vi da men te hon ra da no mo men to opor tu no.
Na pas sa re la, tal co mo uma es co la de sam ba, a vi da pe- 
de pas sa gem e des fi la su a ve men te. Co mo a pla teia, o
po vo can ta, vi bra, elo gia, de ba te e de ci de.

An tes de apon tar o de do, lem bre-se que na po lí ti ca há
pe lo me nos três jul ga men tos pos sí veis de se en fren tar: o
po pu lar, nas ur nas; o Di vi no, com ca da um den tro de
sua cren ça e re li gião; e há aque les dos po de res cons ti tuí- 
dos, fa zen do pe sar a es pa da da Jus ti ça. Mas do que nun- 
ca, na po lí ti ca, o di ta do “a Jus ti ça tar da, mas não fa lha”,
há de pre va le cer. E pa ra mui tos, pe lo me nos um des ses
far dos, há de ti rar o so no. Um con se lho : Me lhor se re co- 
lher.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 04/01/2021 a 01/02/2021, 
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), 03 DE FEVEREIRO DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

AV. DOS 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

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

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 - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e 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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Lado direito do Rio Urucutiua, em
frente ao Bar e Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, 
PLANEJAMENTO E URBANISMO

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021-CPL/PMC. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-PMC. A Secretária Municipal de Administração, 
Finanças, Planejamento e Urbanismo, ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI, CPF n° 
819.836.383-15, torna público o Resultado da Licitação do Pregão Presencial nº 018/2020-
-CPL/PMC, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza. EMPRESA: 
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 05.433.885/0001-36. VALOR: R$ 407.146,00 
(quatrocentos e sete mil e cento e quarenta e seis reais). EMPRESA: A. L. COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 21.959.459/0001-97. Valor: R$ 951.535,00 (novecentos e cinquenta e um 
mil quinhentos e trinta e cinco reais). FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, do Decreto 
Federal nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011. Carolina/MA, 05 
de fevereiro de 2021. ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI - Secretária Municipal de 
Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. Processo Administrativo nº 01.2601.0001/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis derivados do petróleo, para atender as 
necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e seus anexos. 
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 19 
de fevereiro de 2021 às 09:00 horas. 

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situada à Praça 
João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.ma.go-
v.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.-
com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 01 de fevereiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. Processo Administrativo nº 01.2601.0002/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil para atender as necessidades 
do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDA-
DE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 19 de fevereiro de 2021 às 
11:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situada à Praça 
João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.ma.go-
v.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.-
com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 01 de fevereiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. Processo Administrativo nº 01.2601.0003/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de locação de veículos e maquinas para atender as necessidades 
do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDA-
DE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global Por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 19 de fevereiro de 
2021 às 14:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situada à Praça 
João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.ma.go-
v.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.-
com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 01 de fevereiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. Processo Administrativo nº 01.2601.0004/2021.OBJETO: Contratação 
de empresa para fornecimento de materiais de expediente, escolares e didáticos, suprimento e material 
de informática,  para atender as necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme 
definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global Por 
item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
DATA DE ABERTURA: 19 de fevereiro de 2021 às 16:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situada à Praça 
João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.ma.go-
v.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.-
com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 01 de fevereiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021. Processo Administrativo 02.2801.0001/2021 - A Comissão Permanen-
te de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de  Governador Luiz Rocha – MA, torna público que realizará 
licitação na seguinte forma: OBJETO; contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assessoria e consultoria em licitações e contratos. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço 
Global. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 24 de fevereiro de 2021, às 
09:00h. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA, na Praça 
João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, 
situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorlui-
zrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licita-
cao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 03 de fevereiro de 2021
EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA

Presidente 

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

Aviso de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021. Processo Administrativo 02.2801.0002/2021 - A Comissão Permanen-
te de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de  Governador Luiz Rocha – MA, torna público que realizará 
licitação na seguinte forma: OBJETO; contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assessoria e consultoria em elaboração de projetos de engenharia. MODALIDADE: Tomada de Preços. 
TIPO: Menor preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 24 de 
fevereiro de 2021, às 14:00h. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na Prefeitura Municipal de Governador Luiz 
Rocha MA, na Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, 
situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorlui-
zrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licita-
cao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 03 de fevereiro de 2021
EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA

Presidente 

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA/MA avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Concorrência - SRP. Tipo de 
licitação:  menor preço global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços especializados de consultoria e 
auditoria fiscal tributária com assessoramento técnico a fim de avaliar, revisar e orientar a sistemática aplicada 
aos tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e na recuperação de créditos 
tributários vencidos do município de Lago da Pedra-MA. ABERTURA: 09 de março de 2021, às 09h00min 
(nove horas), na prefeitura municipal de Lago da Pedra-MA, situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro - 
LAGO DA PEDRA/MA, onde serão recebidos e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. 
Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanen-
te de Licitação. Considerando o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as medidas 
preventivas de segurança sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distancia-
mento mínimo de 2m (dois metros) entre os presentes na sessão. Maiores informações poderão ser obtidas 
no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 
12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de LAGO DA PEDRA- MA, onde poderão ser consultados e 
obtidos o Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado 
através do e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. LAGO DA PEDRA- MA, 03 de fevereiro de 2021. Sabrina Santos 
de Araújo - Presidente da CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 
001/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por 
item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À FROTA DE VEÍCULOS 
OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da 
disputa: 18 de fevereiro de 2021, às 08h30min (oito e trinta). Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e 
também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de 
Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo 
ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 03 de fevereiro 
de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA. ERRATA 
DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. Onde se lê: 
“OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de Gás de cozinha (GLP 13 
KG), visando atender a demanda da cantina da Prefeitura Municipal e demais 
secretarias e lotações. Leia-se: “OBJETO: Contratação de empresa para a 
aquisição de Gás de cozinha completo (GLP 13 KG) e reposição de gás de 
cozinha (GLP 13 KG), visando atender a demanda da cantina da Prefeitura 
Municipal e demais secretarias e lotações.” Tuntum - MA, 05 de fevereiro de 
2021. Valquíria Silva Pessoa – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 
que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa para a aquisição de gás de cozinha completo (GLP 13 KG) e reposição de gás de 
cozinha (GLP 13 KG), visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e da Criança e 
do Adolescente, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente 
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura 
dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 24 de fevereiro de 2021. O Edital estará à 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os 
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a 
retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum, localizada na 
Rua Ariston Léda, S/N – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, onde está funcionando provisoriamente a 
Prefeitura. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: 
cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 05 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva Pessoa – Pregoeira. 

Prefeitura de São Luís deve vacinar 
mais de 3.000 idosos do CadÚnico 
contra a Covid-19

C
erca de 3.200 idosos com idade acima de 85 
anos, registrados no Cadastro Único (CadÚni-
co) do Governo Federal, estão sendo buscados 
por equipes dos 20 Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), da Prefeitura de São Luís, para 
garantir a vacinação contra a Covid-19 para esse público. 
A busca ativa é uma determinação do prefeito Eduardo 
Braide e alcança os idosos sem acesso à plataforma #Va-
cinaSãoLuís.

As equipes iniciaram os trabalhos pela Zona Rural da 
capital. Na quinta-feira (4) foi feito o levantamento e já 
na sexta-feira (5), os idosos da Ilha de Jacamim foram va-
cinados. No sábado (6), as equipes do CRAS irão fazer o 
mapeamento do São Francisco, Vila Nova, Turu e Cidade 
Olímpica, para comunicar o dia e horário da vacinação, 
que acontecerá em local sinalizado no próprio polo.

No São Francisco, entre os 80 idosos que estão cadas-
trados no CadÚnico, acompanhados pelo CRAS da área, 
está José Gomes, de 94 anos. “Essa vacina é uma esperan-
ça que a gente tem de voltar à normalidade. Tenho fé em 
Deus que tudo vai dar certo depois que todo mundo re-
ceber a vacina. No meu caso, eu faço questão de ir ao lo-
cal necessário para receber a minha dose da vacina con-
tra essa doença que tirou o sossego de todos”, pontuou.

Cecília Sousa, de 90 anos, também recebeu profissionais 
do CRAS do São Francisco. “Essa visita é uma maravilha. 
Já estávamos até pensando como que ia ser para vacinar, 

pois não sabíamos para onde ir, só vimos no jornal que te-
ria de fazer um cadastro na internet. Então, sabendo ago-
ra para onde e quando ir, facilita bastante”, disse a idosa.

Na área do São Francisco, as visitas foram realizadas 
nas comunidades Buriti, Calhau, Conjunto Basa, Conjun-
to São Marcos, Ilhinha, Jaracaty, Lagoa da Jansen, Mor-
ros, Loteamento Alterosa, Planalto Calhau, Poções, Pon-
ta D’areia, Ponta Do Farol, Portelinha, Renascença I e II, 
Santa Eulália, Santa Luzia, Sítio Campinas, Vila Jumento, 
Vila 25 de Maio. Nesse polo, a vacinação dos idosos ca-
dastrados acontecerá durante a manhã e tarde da próxi-
ma segunda-feira (8).

Nesse mesmo dia, deve ser concluído o processo ini-
ciado pelos CRAS da Cidade Olímpica, Vila Nova e Turu 
que abrangem, juntas, 40 comunidades aproximadamen-
te. Todo o processo de busca ativa, a ser realizado pelos 
demais CRAS espalhados pela cidade, tem previsão de 
ser finalizado no próximo dia 16 de fevereiro. A vacina-
ção dos idosos com mais de 85 anos acompanhados pela 
instituição deverá ser concluída até o dia 17.

“A missão da assistência social é exatamente chegar a 
quem dela mais precisa. Estamos em um esforço conjun-
to para ir à casa de cada idoso, com mais de 85 anos, que 
está na base do CadÚnico. Nosso objetivo é um só: garan-
tir que eles tenham seu acesso à vacinação”, destacou a 
secretária da Semcas, Rosângela Bertoldo, que coordena 
a busca ativa de idosos do Cadastro Único.
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NOSSO CENTRO
Revitalização, ocupação e preservação da 

capital patrimônio de todos os maranhenses

ANDERSON LINDOSO

Advogado e secretário de Estado da Cultu-
ra do Maranhão

O 
programa Nosso Centro foi 
criado com vistas a ocupar 
o Centro Histórico de forma 
sustentável, de modo que 

nós possamos ter habitação, órgãos 
públicos, comércio, gastronomia, tec-
nologia, empresas, todos trabalhando 
naquela região para movimentar a 
economia, de modo que o patrimônio 
histórico e cultural daquela região seja 
ainda mais preservado por meio da 
ocupação. 

2020 foi um ano muito complicado para 
todos os setores da economia brasileira, não 
diferente para o setor público, mas, ainda 
assim, o Governo do Estado do Maranhão 
fez grandes investimentos na região central 
de São Luís, por meio do programa Nosso 

Centro, com muitas ações que valorizaram 
ainda mais aquela região e movimentaram 
a economia nessa época. 

Entre as inaugurações, destaco a entrega 
da obra de revitalização da antiga estação 
ferroviária da REFFSA. Com investimen-
to total de R$ 7,5 milhões, a edificação foi 
completamente restaurada e agora abriga 
o primeiro Museu Ferroviário e Portuário 
do Maranhão, iluminação especial, além 
de contar com a Locomotiva Hub, moderno 
espaço de inovação e fomento a projetos 
acadêmicos gerido pela Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).     

Foi também em 2020, por meio do pro-
grama Nosso Centro, que entregamos a obra 
de restauro do Museu Cafua das Mercês, um 
dos poucos prédios das Américas onde fun-
cionaram mercados de negros, que perma-
necem com a estrutura intacta até os dias 
atuais.   No ano passado também tivemos a 
reinauguração do Teatro João do Vale, após 
ampla reforma. A casa de espetáculos re-
cebeu modernização em toda a estrutura, 
ganhando conforto, espaços readequados, 
vestiários, melhorias nos camarins, nova 
iluminação, revestimento acústico, novas 
cortinas e carpetes, além de sistema de 
acessibilidade e de combate a incêndios. 

No final do problemático ano de 2020, 
com investimentos do programa Nosso 
Centro e ação coordenada envolvendo a 
atuação de várias secretarias de Estado, o 
Governo do Maranhão entregou o novís-
simo Parque São João Paulo II, localizado 
no Aterro do Bacanga, no mesmo espaço 
onde o santo papa Karol Wojtyła celebrou 
missa campal para uma multidão no ano 

de 1991. O novo parque da cidade ocupa 
área de 64 mil metros quadrados, e dispõe 
de vários equipamentos abertos ao públi-
co, como praças, jardins, playground, praça 
da alimentação, campo de futebol e local 
para feiras e eventos. 

Ainda no final de 2020, a Secma entre-
gou a obra de recuperação da fachada do 
Centro de Pesquisa de História Natural e 
Arqueologia do Maranhão, localizado na 
Rua do Giz. Reformado com recursos do 
Nosso Centro, o espaço dispõe de acervo 
único, incluindo bens arqueológicos, pa-

leontológicos e artefatos que remetem à 
cultura tradicional dos povos indígenas 
maranhenses.

O ano de 2021 já começou com ações 
intensas do Nosso Centro. São ações que 
perdurarão durante todo o ano e que com 
certeza trarão maior ocupação desse es-
paço, com consequente maior preserva-
ção e uma revitalização completa e ver-
dadeira de um local tão importante, um 
verdadeiro museu a céu aberto existen-
te na nossa capital, a capital de todos os 
maranhenses. 
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Duna é utilizada há mais de 5 anos como espaço religioso para a prática de louvor,
orações e testemunhos de fé, com a realização do Culto do Monte

PA TRÍ CIA CU NHA

Mon te de ora ção

AVENIDA LITORÂNEA

Oração no Monte:
mais perto do céu

“A
paz do Se nhor Je sus Cris- 
to. Que Deus aben çoe!
Que lu gar lin do, é mui to
bom quan do es ta mos na

pre sen ça de Deus e prin ci pal men te
num lu gar lin do que só em ver sa be- 
mos que Deus es tá pre sen te. Gló ria a
Deus”, dis se a can to ra Lu a na Go mes
so bre o tra ba lho que é fei to há mais de
5 anos no Cul to do Mon te.

Que lu gar lin do, é mui to

bom quan do es ta mos na

pre sen ça de Deus

Se vo cê já pas sou pe la Ave ni da Li to- 
râ nea, nas pro xi mi da des da Ca sa das
Du nas e viu uma quan ti da de de pes- 
so as lá na du na, no al to, e elas não es- 
ta vam pra ti can do ati vi da de fí si ca,
cer ta men te es ta vam oran do e lou van- 
do, o que se tor nou co mum to das as
se gun das-fei ras, há mais de 5 anos,

quan do os pas to res Gil van Sou za, Ri- 
ba mar Ro cha e Ro nil son Mu niz co me- 
ça ram a re a li zar o Cul to do Mon te.

Tu do co me çou em 2016 quan do os
três pas to res fo ram ao lo cal pa ra re zar
pe la fa mí lia de uma pes soa da igre ja,
pa ra que a paz se res ta be le ces se no
ca sa men to. Deu tu do cer to e de ci di- 
ram que iam con ti nu ar com o tra ba- 
lho de ora ção. Des de en tão, o cul to
cres ceu e já che gou a reu nir 150 pes- 
so as em uma úni ca noi te.

De acor do com Gil van Sou za, pas- 
tor da Igre ja Pen te cos tal Bom Sa ma ri- 
ta no (Par que Vi tó ria), e que tam bém é
te ra peu ta fa mi li ar, a ida ao lo cal, de
iní cio, foi pa ra orar pe lo ca sa men to
do ami go. “Não fo mos com in ten ção
de fa zer cul to, mas de pois dis so Deus
me deu a luz e fa lou ao meu co ra ção
pa ra fa zer um cul to do mon te pa ra
orar por to dos os lí de res re li gi o sos, in- 
de pen den te men te de ser evan gé li co
ou ca tó li co, e orar tam bém por to das
as au to ri da des do exe cu ti vo, le gis la ti- 
vo, ju di ciá rio, de São Luís, do  Ma ra- 
nhão e do Bra sil. E as sim, foi che gan- 
do pes so as de di ver sos lu ga res pa ra
orar. Em bo ra eu se ja pas tor de uma
igre ja, lá não tem pla ca de igre ja, en- 
tão fi cou sen do cha ma do de Cul to do
Mon te”, dis se.

Se gun do o pas tor, eles le vam a cai- 
xa de som, e oram pe los ca sa men tos,
por pes so as que vão lá pe dir ora ção
pe los mais di ver sos mo ti vos e ou vem
mui tos tes te mu nhos. “O Cul to do
Mon te é um cul to de pro te ção in ter- 
de no mi na ci o nal. To do mun do co- 
nhe ce es se cul to, en tão vá ri os ti pos de
pes so as vão. Te mos uma equi pe que
se pre pa ra, ora, a gen te can ta. As pes- 

so as vão vo lun ta ri a men te em bus ca
de ora ção”, co men ta Gil van Sou za.

O Cul to do Mon te é um

cul to de pro te ção

in ter de no mi na ci o nal.

To do mun do co nhe ce

es se cul to, en tão vá ri os

ti pos de pes so as vão

Culto precisou parar durante pandemia

Por oca sião da pan de mia, o cul to
pre ci sou dar uma pa ra da pa ra se ade- 
quar às de ter mi na ções sa ni tá ri as,
mas se res ta be le ceu, cum prin do as
nor mas e con ti nua sen do re a li za do
sem pre às se gun das-fei ras, a par tir
das 20h.

Além dos cul tos, o pas tor e sua
equi pe tam bém fa zem uma vi gí lia
uma vez por ano, no dia 6 de se tem- 
bro. “Apro vei ta mos es se pe río do que é
fe ri a do pa ra fa zer a vi gí lia. Ama nhe- 
ce mos oran do. Já ti ve mos 3 ‘vi gi lões’,
que co me ça às 10h e vai até as 5h da
ma nhã. Ge ral men te te mos em tor no
de 500 a 600 pes so as por vi gí lia”, in- 
for ma.

Tam bém du ran te o pe río do mais
crí ti co da pan de mia, o gru po fez um
cla mor que cir cu lou por qua se to da a
São Luís em ci ma de um trio elé tri co.
Fo ram dois fi nais de se ma na pe din do
cla mor pe las ví ti mas in fec ta das pe la
Co vid-19. O pas tor pla ne ja fa zer uma

car re a ta de pois que a pan de mia aca- 
bar pa ra lou var a Deus pe la vi tó ria
que a hu ma ni da de vai ter.

As sim co mo Je sus e os pro fe tas que
fa zi am su as ora ções em mon tes, o
Cul to do Mon te se gue o exem plo, ao
mes mo tem po que quer pro por ci o nar
uma ex pe ri ên cia di fe ren te. Mes mo
du ran te o dia, ou em ou tros di as da
se ma na, é co mum a pre sen ça de pes- 
so as que vão ali pa ra orar, es tar mais
per to de Deus.

“Na se gun da-fei ra eu vou pa ra es se
cul to li de ra do por mim, mas to dos os
di as eu es tou lá tam bém, as sim co mo
ou tras pes so as que vão ali vo lun ta ri a- 
men te. Bi bli ca men te fa lan do, os pro- 
fe tas Moi sés, Eli as, ora vam no mon te.
O pró prio mes tre. Ho je al guém diz
que não é pre ci so su bir pa ra orar. Ora,
is so vai de ca da pes soa. Na épo ca Je- 
sus tam bém ti nha a si na go ga pa ra ele

con gre gar, mas ele não dei xou de orar
no mon te.  Os pro fe tas ti nham ta ber- 
ná cu lo, mas eles não dei xa ram de orar
no mon te. O mon te pa ra nós é pre ci o- 
so. A gen te es tá li vre pa ra bus car
Deus, é um en con tro to tal men te di fe-
ren te. É uma ex pe ri ên cia di fe ren te”.

Nú me ro de aci den tes
di mi nuiu nas ro do vi as
fe de rais em 2020, mas o
de mor tes se man te ve

Os es ta dos do Ma ra nhão, To can tins, Bahia, Pi auí e
Ala go as re gis tram os aci den tes mais gra ves no País.

Em 2020 acon te ce ram 63.447 aci den tes nas ro do vi as
fe de rais bra si lei ras. O nú me ro mos tra uma que da de
5,9% em re la ção a 2019, quan do fo ram re gis tra dos
67.427. Já os da dos re la ci o na dos a mor tes, no ano pas sa- 
do, mos tram uma cer ta es ta bi li da de. Fo ram re gis tra das
5.287 mor tes em 2020, e 5.332 no ano an te ri or. Os da dos
são do Pai nel CNT de Con sul tas Di nâ mi cas de Aci den tes
Ro do viá ri os, que foi di vul ga do on tem (01) pe la Con fe- 
de ra ção Na ci o nal dos Trans por tes (CNT).

Ain da, con for me, o re la tó rio, ocor re ram, em mé dia,
81 aci den tes com ví ti mas a ca da 100 km de ro do via em
2020.

Ve ja aqui os prin ci pais da dos no Bra sil e por UF
As es ta tís ti cas mos tram, tam bém, que pe río do acu mu- 
la do de 2007 a 2020, fo ram 1.852.483 aci den tes, sen do
864.353 com ví ti mas. No qua dro com pa ra ti vo é pos sí vel
ob ser var uma que da con si de rá vel en tre 2014 e 2015 que
foi se man ten do em de crés ci mo até 2018. De pois daí, é
pos sí vel vi su a li zar uma es ta bi li da de nos nú me ros. Ve ja
o grá fi co.

Ro do vi as mais pe ri go sas
Ain da se gun do o Pai nel, a ro do via com o mai or nú- 

me ro de aci den tes, ao lon go do ano pas sa do, foi a BR-
101, on de fo ram con ta bi li za das 8.715 ocor rên ci as. Em
re la ção ao nú me ro de mor tes, a BR-116 po de ser con si- 
de ra da a ro do via que mais ma ta. So men te em 2020, fo- 
ram 690 vi das per di das nes sa via.

Per fil dos aci den tes
O le van ta men to traz, tam bém, um per fil com ple to dos
ti pos de aci den tes, ho rá ri os e mai o res ví ti mas. Con for- 
me os da dos, o ti po mais fre quen te de aci den tes com ví- 
ti mas foi a co li são e a mai o ria das mor tes, 54,8 %, ocor- 
re ram aos fi nais de se ma na.

No Pai nel, um ou tro da do se re pe te, as sim co mo mos- 
tram os le van ta men tos do Mi nis té rio da Saú de e das in- 
de ni za ções do DP VAT: 81,8% dos mor tos em aci den tes
são do se xo mas cu li no.

Re gião
As es ta tís ti cas mos tram que as ro do vi as lo ca li za das no
Nor des te são as que mais ma tam no Bra sil. O es ta do
cam peão em nú me ro de mor tes e de aci den tes , po rém,
é Mi nas Ge rais que es tá lo ca li za do no Su des te.

O le van ta men to re ve la que as ro do vi as do Pa ra ná
con cen tram o mai or nú me ro de mor tes de ci clis tas e o
Nor des te é a re gião com mai or nú me ro de mo to ci clis tas.

Já os es ta dos do Ma ra nhão, To can tins, Bahia, Pi auí e
Ala go as re gis tram os aci den tes mais gra ves no País.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
O uso da ca dei ri nha é in dis pen sá vel

Não tem jei to. Só exis te uma al ter na ti va pa ra ga ran tir a
se gu ran ça do trans por te das cri an ças em car ros: os dis- 
po si ti vos de re ten ção vei cu lar. O uso cor re to des tes
equi pa men tos re duz em até 71% o ris co de mor te em
aci den tes de trân si to. Mas, an tes de usar é im por tan te
ler aten ta men te as ins tru ções e se guir sem pre as ori en- 
ta ções do fa bri can te pa ra ca da ti po de equi pa men to,
ida de, pe so e ta ma nho da cri an ça.
Fon te: cri an ca se gu ra.org.br
Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB

(Lei nº 9.503/97)
Art. 1º……..
§ 3º Os ór gãos e en ti da des com po nen tes do Sis te ma

Na ci o nal de Trân si to res pon dem, no âm bi to das res pec- 
ti vas com pe tên ci as, ob je ti va men te, por da nos cau sa dos
aos ci da dãos em vir tu de de ação, omis são ou er ro na
exe cu ção e ma nu ten ção de pro gra mas, pro je tos e ser vi- 
ços que ga ran tam o exer cí cio do di rei to do trân si to se- 
gu ro.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às Leis do Trân si to.

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

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro
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Candidatos poderão fazer contas em rascunho no 2º dia de aplicação do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) no formato digital

Can di da tos po de rão fa zer
con tas à mão

Si mu la dos e re vi sões são ro -
ti na

ENEM DIGITAL

Candidatos podem
fazer contas no papel

N
es te do min go (7), ocor re o
se gun do dia de apli ca ção
do Exa me Na ci o nal do En si- 
no Mé dio (Enem) no for ma- 

to di gi tal, no qual se rão apli ca das as
pro vas de ci ên ci as da na tu re za e ma- 
te má ti ca. Nes ta re ta fi nal de pre pa ra- 
ção pa ra o exa me, pro fes so res in di- 
cam que os par ti ci pan tes pri o ri zem
re vi sar os con teú dos es tu da dos ao
lon go de 2020.

Em ter mos de con teú dos, o Enem
Di gi tal não de ve ser mui to di fe ren te
da ver são do tes te em pa pel. Os ins cri- 
tos de vem es pe rar al go mui to pró xi- 
mo do que vem sen do apli ca do em
pro vas an te ri o res.

Nos úl ti mos dois anos, os te mas
abor da dos no se gun do do Enem
abran gem o cur rí cu lo bá si co do en si- 
no mé dio, tra zen do tó pi cos co mo ele- 
tro di nâ mi ca e cir cui tos elé tri cos na
pro va de fí si ca; e a te má ti ca am bi en tal
e a uti li za ção do pe tró leo nas pro vas
de bi o lo gia e quí mi ca.

Os can di da tos não pre ci sam te mer
te mas mui to di fe ren tes na ver são di- 
gi tal do exa me. Por is so, a di ca pa ra es- 
ses úl ti mos pe río dos an tes do tes te no
do min go é re vi sar con teú dos.

O Enem é tam bém uma pro va de
re sis tên cia e que, já pen san do no ce- 
ná rio atu al, os es tu dan tes po dem si- 
mu lar a pro va em ca sa, usan do más- 
ca ra e com pu ta dor. As sim, es ta rão
mais afi a dos pa ra fa zer o tes te da ma- 
nei ra co mo se rá apli ca do.

Pro cu rar re su mos e as sis tir a vi de o- 
au las so bre os con teú dos vis tos em
2020 po de aju dar. Es sas po dem ser
ma nei ras mais ob je ti vas de re ver es- 
ses con teú dos.

O Enem se rá di gi tal, mas os cál cu- 
los po dem ser fei tos do mo do tra di ci- 
o nal. 

Os es tu dan tes não pre ci sam se pre- 
o cu par, pois con ta rão com uma fo lha

de ras cu nho. As sim, não po dem se es- 
que cer de le var a ca ne ta es fe ro grá fi ca
trans pa ren te e de tin ta pre ta.

Pa ra en ca rar uma pro va mais com- 
ple xa no do min go tem que ter aten- 
ção nos de ta lhes, pois fa rão a di fe ren-
ça pa ra um bom de sem pe nho em ma- 
te má ti ca e ci ên ci as da na tu re za.

Ape sar de ser uma pro va que du ra- 
rá me nos tem po, vai exi gir mais do
par ti ci pan te em com pa ra ção a pri- 
mei ra.

Nos úl ti mos di as, con ta que faz si-
mu la dos di a ri a men te di vi di dos por
áre as de co nhe ci men to. A apos ta
sem pre es tá em re vi sar o má xi mo de
con teú do que pu der.
A im por tân cia de não exi gir de mais
do cor po e da men te e, um dia an tes
da pro va, pre ten de fa zer uma re vi são
le ve e apro vei tar o res to do tem po pa- 
ra des can sar.

• fru tas fá ceis de se rem con su mi das co mo ma çã, pe ra e
ba na na
• cas ta nhas
• san duí che na tu ral
• bar ras de pro teí na
• cho co la te amar go
• io gur te

O que não comer
antes do Enem?

FRUTAS E LANCHES SÃO PERMITIDOS LEVAR DO DIA DA PROVA

As sim co mo exis tem ali men tos que po dem te aju dar
a ter um me lhor de sem pe nho, tam bém há aque les que
po dem te atra pa lhar. Con fi ra quais são eles!

1. Fri tu ras
As fri tu ras po dem di mi nuir a sua aten ção e sua ca pa ci- 
da de de ra ci o cí nio, além de dei xa rem sen sa ção de pe so
no estô ma go e le var a es ta dos de so no lên cia. Me lhor
evi tar, né?

2.  Car nes ver me lhas e gor du ro sas
As car nes ver me lhas e gor du ro sas tam bém po dem ge rar
so no lên cia por se rem de di fí cil di ges tão. En tão, evi te in- 
ge rí-las an tes do Enem pa ra não ter di fi cul da des du ran- 
te as pro vas!

3. Ener gé ti cos
Mui ta gen te aca ba to man do ener gé ti cos pa ra se man ter
acor da do por mais tem po. Po rém, eles di mi nu em a con- 
cen tra ção e o fo co, além de pre ju di ca rem a qua li da de do
so no, que é es sen ci al pa ra re a li zar uma boa pro va.

O que le var pa ra co mer na ho ra do Enem?
O Inep per mi te le var lan ches pa ra as pro vas, po rém al- 
guns cui da dos pre ci sam ser to ma dos, pois o fis cal de
pro va tem au to no mia e au to ri da de pa ra fis ca li zar tu do o
que vo cê le var. Aqui es tão al gu mas bo as op ções:

Veja como vai funcionar o 2º Dia

As pro vas do Exa me Na ci o nal do En si no
Mé dio (Enem Di gi tal) con ti nu am nes te do- 
min go (7). Os es tu dan tes vão usar com pu- 
ta dor nos lo cais de pro va pa ra re sol ver
ques tões de ci ên ci as da na tu re za e su as
tec no lo gi as, e ma te má ti ca e su as tec no lo- 
gi as, com cin co ho ras de du ra ção.

Os por tões abrem às 11h30 e fe cham às
13 ho ras, no ho rá rio de Bra sí lia. Es ta é a
pri mei ra vez que o Enem é apli ca do no for- 
ma to di gi tal e a in ten ção é tor ná-lo 100%
di gi tal até 2026.

Ao to do, fo ram dis po ni bi li za das 100 mil
ins cri ções e 96.086 pes so as con fir ma ram a
par ti ci pa ção.

Co mo se rá o se gun do dia do Enem Di gi- 
tal?

As me di das de se gu ran ça em re la ção à
pan de mia do no vo co ro na ví rus são as mes- 
mas da edi ção im pres sa do exa me. O nú- 
me ro de es tu dan tes por sa la foi re du zi do
pa ra ga ran tir o dis tan ci a men to e o uso de
más ca ras foi obri ga tó rio du ran te to do o
tem po de re a li za ção da pro va.

Além dis so, to dos os lo cais de apli ca ção
dis po ni bi li za ram ál co ol em gel pa ra de sin- 
fec ção. Par ti ci pan tes da ver são di gi tal com
sin to mas de Co vid-19 ou ou tra do en ça in- 
fec to con ta gi o sa não de vem com pa re cer ao

exa me e po dem so li ci tar a re a pli ca ção até
es te sá ba do (6), com com pro va ção por lau- 
do mé di co.

A so li ci ta ção de ve ser fei ta pe la Pá gi na
do Par ti ci pan te. A re a pli ca ção es tá mar ca- 
da pa ra os di as 23 e 24 de fe ve rei ro e se rá na
ver são im pres sa pa ra to dos os can di da tos.
O Enem foi sus pen so no es ta do do Ama zo- 
nas e o im pres so em Ro lim de Mou ra (RO) e
em Es pi gão D’Oes te (RO).

A de ci são con si de rou os im pac tos da
pan de mia nes sas lo ca li da des e o pe ri go de
con tá gio en tre os can di da tos e fis cais. Es- 
ses es tu dan tes tam bém po de rão fa zer as
pro vas na re a pli ca ção. De acor do com o
Mi nis té rio da Edu ca ção, 20 ações ju di ci ais
fo ram aber tas em to do o país, con trá ri as à
re a li za ção do exa me.

Além da co vid-19, po dem so li ci tar re a- 
pli ca ção par ti ci pan tes com do en ças co mo
co que lu che, dif te ria, do en ça in va si va por
Ha e mophi lus in flu en za, do en ça me nin go- 
có ci ca e ou tras me nin gi tes, va río la, In flu- 
en za hu ma na A e B, po li o mi e li te por po li o- 
ví rus sel va gem, sa ram po, ru béo la, va ri ce la.

A di vul ga ção do re sul ta do das du as ver- 
sões do Enem 2020 es tá pre vis ta pa ra 29 de
mar ço. O Si su 2021.1 de ve ser aber to em se- 
gui da.

• Man ter a cal ma, se ali men tar e dor mir
bem na vés pe ra;
• Ter mui ta aten ção às ques tões;
• Co me çar pe las ques tões mais fá ceis;
• Fi car aten to ao tem po de pro va, já que
não é per mi ti do usar re ló gio. Uma mé dia
se gu ra pa ra con se guir fi na li zar a pro va é
res pon der de 17 a 23 ques tões por ho ra;
• Pa ra a re vi são, fo car nos con teú dos de
Ma te má ti ca Bá si ca, co mo ra zão, pro por -
ção, re gra de três, no ções de área (área do
tri ân gu lo, área do qua dra do);
• Na pro va de ve cair pro ba bi li da de e aná -
li se de grá fi co. As ques tões de grá fi co cos -

tu mam ser fá ceis
• Pa ra a pro va de Ci ên ci as da Na tu re za,
quí mi ca or gâ ni ca, con cei tos de bi o tec no -
lo gia, con cei to de va ci nas e meio am bi en -
te. Em Fí si ca, olhar os prin ci pais ele men -
tos de ele tri ci da de e de me câ ni ca.

Professor dá dicas para alunos
O di re tor de En si no e Ino va ções Edu ca- 

ci o nais no SAS Pla ta for ma, Ade mar Ce- 
ledô nio, lis ta al gu mas di cas pa ra os es tu- 
dan tes que vão fa zer a pro va do Enem Di- 
gi tal nes te do min go (7). “Não pen se no
de sem pe nho no pri mei ro dia e não de sis- 
ta por con ta do re sul ta do. To da pro va tem
uma no va re clas si fi ca ção da Te o ria de
Res pos ta ao Item e, às ve zes, o nú me ro de
acer tos que vo cê te ve em uma edi ção foi
me nor, mas a sua no ta po de ter si do mai- 
or, sua pro fi ci ên cia po de ter si do mai or”,
afir ma o di re tor do SAS.

Ou tras di cas do pro fes sor são:

To da pro va tem uma no va

re clas si fi ca ção da Te o ria de

Res pos ta ao Item e, às

ve zes, o nú me ro de acer tos

que vo cê te ve em uma

edi ção foi me nor, mas a

sua no ta po de ter si do

mai or, sua pro fi ci ên cia

po de ter si do mai or

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro

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


oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 11

1- Mar mi tas

2- Re fei ções con ge la das

3 – Bo los e Tor tas

4- Pães, bo los ou mas sas ar te sa nais

5- Chur ras qui nho

Empreender na cozinha

Alternativas de
negócios em casa

O
seg men to de ali men ta ção es te ve en tre os pri- 
mei ros a se rem afe ta dos pe la cri se do co ro na- 
ví rus, es pe ci al men te por con ta das me di das
de iso la men to so ci al que pro vo ca ram o fe cha- 

men to ou re du ção de pú bli co em ba res, res tau ran tes e
es ta be le ci men tos gas tronô mi cos. Pa ra se adap tar a es se
ce ná rio mui tos em pre en de do res pro cu ra ram ino var e
bus car no vas for mas de pro du ção e de co mer ci a li za ção
de ali men tos.

A Pes qui sa Im pac to nos Pe que nos Ne gó ci os – 9ª Edi- 
ção, re a li za da pe lo Se brae, apon tou que 56% das em pre- 
sas co me çou a co mer ci a li zar no vos pro du tos ou ser vi- 
ços des de o co me ço da cri se.

Nes se con tex to, es ti ve ram en tre as saí das pro cu ra das
a pro du ção de con ge la dos, mar mi tas e ou tros pro du tos
até mes mo na pró pria co zi nha de ca sa. Es sas são ten- 
dên ci as que de vem per ma ne cer em al ta pa ra quem quer
co me çar a em pre en der em 2021.

Fa bri car ali men tos em ca sa co mo em pre en di men to
en glo ba al ter na ti vas, co mo pro du ção de mar mi tas, con- 
ge la dos, pães, mas sas e bo los, que es tão en tre as mais
pro cu ra das na se ção Idei as de Ne gó ci os, fer ra men ta do
Se brae que ofe re ce um pas so a pas so pa ra quem pla ne ja
in ves tir nes se ca mi nho. Além da va ri e da de de pro du ção
es se mo de lo de ne gó cio con ta com van ta gens co mo me- 
nor cus to de es tru tu ra ini ci al e a pos si bi li da de de ter cei- 
ri zar a en tre ga atra vés de apli ca ti vos es pe ci a li za dos
(IFo od, Rap pi, 99 fo od, etc). O ne gó cio tem se tor na do
uma al ter na ti va de ren da em meio a um pe río do em que
o de sem pre go vem cres cen do. Além dis so, per mi te que a
pes soa se tor ne um mi cro em pre en de dor in di vi du al e se
for ma li ze.

Além de ofe re cer um pro du to de qua li da de tam bém é
pre ci so co nhe cer o seu pú bli co. Tes tar re cei tas e fa zer
pes qui sas de opi nião, pa ra en ten der as pre fe rên ci as de
fu tu ros com pra do res são pon tos es sen ci ais, in clu si ve
por meio das re des so ci ais. Ou tra di ca im por tan te é que
os pe que nos ne gó ci os de vem se guir to das as re co men- 
da ções de se gu ran ça na pre ven ção con tra a co vid-19,
se ja na pró pria co zi nha de ca sa, nas en tre gas por
delivery ou em um es pa ço fí si co.

Se gun do con sul to ra do Se brae, Pa trí cia Al ba nez, tam- 
bém é pre ci so es tar aten to às ten dên ci as e no vi da des de
mer ca do. Ela apon ta que uma das ten dên ci as em al ta é a
uti li za ção de pro du tos re gi o nais. “Com a pan de mia o
con su mo do que é lo cal fi cou ain da mais acen tu a do.
Evi den ci ar o uso de in su mos re gi o nais, his tó ri as e re cei- 
tas po dem ser uma for ma de se di fe ren ci ar e agre gar va- 
lor nos pro du tos ofer ta dos”, afir ma.

Nes se pro ces so, o em pre en de dor tam bém po de con- 
tar com a aju da de fer ra men tas vir tu ais, tan to pa ra a re a- 
li za ção de con ta tos com o pú bli co e di vul ga ção da mar- 
ca quan to pa ra a re a li za ção de ven das. A pes qui sa do Se- 
brae apon tou que 76% dos em pre en de do res do seg- 
men to se co mu ni cam ou ven dem por mei os di gi tais.
“Ser lo ca li za do pe los bus ca do res, com des ta que pa ra o
Go o gle, es tar pre sen te nas re des so ci ais, uti li zar o what- 
sapp e tam bém uti li zar mei os de pa ga men tos di gi tais
são al gu mas das for mas pa ra es tar mais pre sen te di gi tal- 
men te”, ex pli ca a co or de na do ra es ta du al de tu ris mo do
Se brae/PR, Pa trí cia Al ba nez.

Pa ra aju dar na re a li za ção do so nho de mon tar um ne- 
gó cio usan do a co zi nha de ca sa, o Se brae reu niu di cas
pa ra cin co ten dên ci as no seg men to de ali men ta ção.

A ven da de re fei ções pron tas é um clás si co. O tra di ci- 
o nal PF bra si lei ro sem pre te rá um pú bli co ca ti vo. O seg- 
men to apre sen ta gran de fle xi bi li da de pa ra a che ga da de
no vos em pre en de do res. Ape sar da gran de con cor rên- 
cia, os cli en tes sem pre que rem ex pe ri men tar um tem- 
pe ro no vo. A mai o ria dos con su mi do res si tua-se em áre- 
as que apre sen tam gran de con cen tra ção de es cri tó ri os,

lo jas, con sul tó ri os e ser vi ços pú bli cos. As pes so as que
re cor rem a es te ser vi ço uti li zam, co mo meio de pa ga- 
men to, cu pons de re fei ção (va le-re fei ção e va le-ali men- 
ta ção) for ne ci dos pe los em pre ga do res.

A pra ti ci da de de com prar o car dá pio da se ma na in tei- 
ra em pe que nas por ções va ri a das con quis tou seu es pa- 
ço no mer ca do, prin ci pal men te quan do se tra ta de re fei- 
ções mais sau dá veis, fo ca das em pes so as que pos su em
res tri ções em re la ção a glú ten, lac to se ou bus cam o uso
de in gre di en tes or gâ ni cos, por exem plo. As opor tu ni da- 
des são am plas e não se res trin gem ao pú bli co fit ness. É
im por tan te uma aná li se so bre os ni chos a se rem ex plo- 
ra dos e a de ci são so bre o pú bli co a ser atin gi do, ge ral- 
men te com pos to por sol tei ros, ca sais jo vens e pes so as
que mo ram so zi nhas. Des de co mi da light até mas sas e
piz zas, a ofer ta de ali men tos con ge la dos pre ci sa agra dar
o per fil da de man da lo cal.

Uma ca sa de bo los e tor tas é um ti po de ne gó cio que
es tá di re ta men te re la ci o na do a mo men tos de ale gria e
pra zer e co me mo ra ções, que po dem ser tra du zi dos em
sa bo res va ri a dos pa ra aten der ao gos to de ca da cli en te.
Mes mo em tem pos de pan de mia, es se é um ti po de pro- 
du to que não tem a sua pro cu ra in ter rom pi da.

 
A pre o cu pa ção com a saú de e o bem-es tar tem fei to

com que as pes so as va lo ri zem ca da vez mais ali men tos
de pro du ção ca sei ra.

Pães com fer men ta ção na tu ral, bo los clás si cos no es- 
ti lo que a vo vó fa zia, mas sas fres cas com mo lhos pro du- 
zi dos a par tir de in gre di en tes na tu rais são uma ex ce len- 
te pe di da pa ra pes so as que de se jam fa zer ali men tos na
co zi nha de ca sa.

Além de apro vei tar re cei tas da fa mí lia, vo cê po de usar
as re des so ci ais pa ra mos trar a ri que za nos de ta lhes da
pre pa ra ção, en can tan do no vos cli en tes e fi de li zan do
aque les que já ex pe ri men ta ram.

Ser lo ca li za do pe los bus ca do res, com

des ta que pa ra o Go o gle, es tar

pre sen te nas re des so ci ais, uti li zar o

what sapp e tam bém uti li zar mei os

de pa ga men tos di gi tais são al gu mas

das for mas pa ra es tar mais pre sen te

di gi tal men te

A jan ti nha já vi rou um clás si co no car dá pio dos bra si- 
lei ros, prin ci pal men te na ro ti na de pes so as que mo ram
so zi nhas e tem uma ro ti na cor ri da.

O es pe ti nho acom pa nha do de ar roz, fei jão tro pei ro,
vi na gre te e man di o ca agra da a to dos com op ções va ri a- 
das de car nes, fran go e lin gui ças.

Qua li da de no aten di men to e na es co lha dos in gre di- 
en tes se rão um di fe ren ci al.

Além do for ma to delivery, vo cê po de tra ba lhar com
ta ke-out (re ti ra das). Nes se mo de lo em es pe ci al, é ne ces- 
sá rio que a ca sa dis po nha de um es pa ço pa ra a chur ras- 
quei ra.

Com a pan de mia o con su mo do que

é lo cal fi cou ain da mais acen tu a do.

Evi den ci ar o uso de in su mos

re gi o nais, his tó ri as e re cei tas po dem

ser uma for ma de se di fe ren ci ar e

agre gar va lor nos pro du tos ofer ta dos
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Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia, o Caged,
os pequenos negócios foram responsáveis por 83% ou 16.412 dos postos de trabalho

EMPREGOS GERADOS

Pequenos negócios
impulsionam o estado

D
o sal do po si ti vo de 19.753 
em pre gos for mais em 2020 
no Ma ra nhão, do úl ti mo re- 
la tó rio do Ca das tro Ge ral de 

Em pre ga dos e De sem pre ga dos, do 
Mi nis té rio da Eco no mia, o Ca ged, os 
pe que nos ne gó ci os fo ram res pon sá- 
veis por 83% ou 16.412 dos pos tos de 
tra ba lho.

Os da dos in te gram um le van ta- 
men to fei to pe la Jun ta Co mer ci al do 
Ma ra nhão (Ju ce ma) e re a fir mam a 
for ça des se seg men to na eco no mia 
ma ra nhen se.

O sal do de em pre gos ge ra dos por 
es ses ne gó ci os é qua se três ve zes mai- 
or que o sal do de em pre gos ge ra dos 
pe las mé di as e gran des em pre sas que 
jun tas so ma ram 6.126 pos tos de tra- 
ba lho.

São re sul ta dos po si ti vos que in se- 
rem o Ma ra nhão no con tex to na ci o- 
nal de cres ci men to das Mi cro e Pe- 
que nas Em pre sas (MPEs). So men te

A CAPITAL MARANHENSE CIROU 5.800 NOVOS EMPREGOS SOMENTE NO ANO PASSADO

elas ge ra ram pa ra o Bra sil mais de 293 
mil das con tra ta ções com car tei ra as- 
si na da.

O re la tó rio da Ju ce ma tam bém faz 
um ran king das ci da des ma ra nhen ses 
que ti ve ram os mai o res sal dos de em- 
pre gos ge ra dos pe las mi cro e pe que- 
nas em pre sas. Ne le a ca pi tal São Luís 
apa re ce em des ta que com 5,8 mil no- 
vos pos tos de tra ba lho. Em se gui da, 
des pon tam Im pe ra triz e Ti mon, com 
1.230 e 699, res pec ti va men te.

Em qua se to dos os se to res o sal do 
de em pre gos foi po si ti vo, mas fo ram 
as mi cro em pre sas do se tor de co mér- 
cio que pu xa ram as con tra ta ções em 
2020, cri an do mais de 7 mil pos tos de 
tra ba lho. Em se gui da es tão os pe que- 
nos ne gó ci os de ser vi ços que mais ti- 

ve ram em pre ga bi li da de no Ma ra-
nhão.

Ao co me mo rar a for ça dos pe que- 
nos ne gó ci os na di na mi za ção da eco- 
no mia ma ra nhen se es pe ci al men te 
nes se mo men to de di fi cul da des im- 
pos tas pe la Co vid-19, o pre si den te da 
Ju ce ma, Sér gio Som bra, re for ça que o 
seg men to é uma ala van ca de de sen- 
vol vi men to do país. “As Mi cro e Pe- 
que nas Em pre sas re pre sen tam um 
dos prin ci pais mo to res da eco no mia 
bra si lei ra e no Ma ra nhão es sa re a li da- 
de não é di fe ren te. Os nú me ros com- 
pro vam a ca pa ci da de de re si li ên cia, 
ino va ção e for ça de mos tra da pe las 
MPEs mes mo num ce ná rio de cri se 
co mo a que es ta mos vi ven do”, ana li- 
sou o ges tor da Ju ce ma.

BAIXADA

MOB não ofertará viagens extras de ferry-boat

A MEDIDA SERÁ ADOTADA PELA MOB, APÓS RECOMENDAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO (MPMA)

A Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de
Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB) in- 
for ma que, no pe río do de 12 a 19 de
fe ve rei ro (fe ri a do de Car na val), não
se rão re a li za das vi a gens ex tras do ser- 
vi ço de ferry-bo at. A me di da se rá ado- 
ta da, após re co men da ção fei to pe lo
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, por
meio da pro mo to ra do Nú cleo de De- 
fe sa do Con su mi dor, Lí tia Ca val can ti.

Co mo apon ta do na re co men da ção,
a MOB de ve rá re a li zar “a sus pen são
das vi a gens ex tras pe las ope ra do ras
do ser vi ço de trans por te aqua viá rio
in ter mu ni ci pal de ferry-bo at no pe- 
río do car na va les co do ano de 2021 e a
fis ca li za ção vi san do o fi el cum pri- 
men to da Por ta ria nº 336/2020 –
GAB/MOB, de 12 de no vem bro 2020,
que de ter mi na a re a li za ção das vi a- 

gens com no má xi mo 50% de sua ca- 
pa ci da de to tal”, des ta ca tre cho do do- 
cu men to.

O pre si den te da MOB, Da ni el Car- 
va lho, re for ça que a agên cia ob ser va rá
a re co men da ção e re for ça rá seu tra- 
ba lho de fis ca li za ção, du ran te to do o
pe río do. “Re ce be mos a re co men da- 
ção do MP e a aten de re mos. Re for ço
aos usuá ri os que já es tão com su as
pas sa gens com pra das pa ra o pe río do,
que po de rão em bar car tran qui la- 
men te. No en tan to, es ta mos co mu ni- 
can do com an te ce dên cia a so ci e da de,
pois as pes so as que não ti ve rem pas- 
sa gens com pra das e fo rem pa ra a fi la
de es pe ra te rão que aguar dar por
mui to mais tem po pa ra con se guir
em bar car. Nos so ob je ti vo é se guir a
re co men da ção da pro mo to ria e tam- 

bém evi tar trans tor nos com fi las de
es pe ras que de mo ra rão mui to tem po
pa ra se rem aten di das ou, até mes mo,
de man das que não se jam pos sí veis de
aten der”, des ta cou Da ni el Car va lho.

Re for ço aos usuá ri os que

já es tão com su as

pas sa gens com pra das

pa ra o pe río do, que

po de rão em bar car

tran qui la men te

CAI NÃ OLI VEI RA

POR AMOR

Jovem tenta pedalar
de Minas ao Maranhão

PRF ENCONTROU O RAPAZ NA RODOVIA APÓS PEDALAR 200 KM

Um ado les cen te de 17 anos, mo ra dor de Ube ra ba,
ten tou pe da lar pe ri go sa men te por cer ca de 2 mil quilô- 
me tros pa ra che gar ao Ma ra nhão e ten tar en con trar
uma ga ro ta que co nhe ceu pe la in ter net.

Eles se co nhe ce ram pe las re des so ci ais, e o jo vem ten- 
tou vir de bi ci cle ta até o es ta do, mas o seu pla no não deu
cer to e ele foi en con tra do por po li ci ais fe de rais após se
des lo car cer ca de 200 km, três di as após sair de ca sa e ser
da do co mo de sa pa re ci do, às mar gens da BR, bas tan te
de bi li ta do.

Ele es ta va pró xi mo de sua bi ci cle ta, so zi nho, com
uma mo chi la e sen ta do em gra ma do, ao la do de acos ta- 
men to da BR-050, na di vi sa de Mi nas com Goiás; mu ni- 
cí pio de Cu ma ri (GO).

O fa to no dia 28 de ja nei ro, quan do a fa mí lia re gis trou
o su mi ço do ado les cen te, mas foi di vul ga do pe la PRF na
quar ta-fei ra (3). Ele foi en con tra do pe los po li ci ais no fi- 
nal da tar de do úl ti mo do min go, dia 31 de ja nei ro.

Os pais fo ram ao en con tro do jo vem e ao ve rem o fi- 
lho fi ca ram bas tan te emo ci o na dos e tam bém com um
sen ti men to de alí vio. À PRF, os pais re la ta ram que não
ha vi am dor mi do des de o de sa pa re ci men to do ra paz.

PRÊMIOS

Promoção Energia em
Dia continua em 2021

OS CLIENTES PODEM GANHAR PRÊMIOS NA PROMOÇÃO 

O ano de 2021 che gou com ain da mais opor tu ni da de
de ga nhar prê mi os com a sua con ta de ener gia. É a pro- 
mo ção Ener gia em Dia da Equa to ri al Ma ra nhão, que po- 
de aju dar vo cê nas com pras do mês ou no pa ga men to
das con tas de luz du ran te um ano e vi sa va lo ri zar os cli- 
en tes adim plen tes e in cen ti var a po pu la ção a fi car sem
dé bi tos com a em pre sa por meio de prê mi os men sais.
Pe la cam pa nha, os ven ce do res ga nham um ano de su- 
per mer ca do no va lor de qui nhen tos re ais por mês e um
ano de bô nus de du zen tos e cin quen ta re ais pa ra pa gar a
con ta de luz men sal men te.

Pa ra cli en tes que ca das tram pa ra re ce ber sua fa tu ra
de for ma di gi tal as chan ces são ain da mai o res, quem so- 
li ci tar o ser vi ço de en vio da fa tu ra por e-mail re ce be rá
dois nú me ros da sor te ex tras por mês pa ra con cor rer aos
prê mi os da pro mo ção. Ao fi nal da pro mo ção, to dos os
ca das tra dos con cor rem a um prê mio no va lor de um au- 
to mó vel Re nault Kwid 1.0, 0 km (R$37 mil).

Pa ra par ti ci par, o ti tu lar da con ta de luz de ve aces sar o
si te o da em pre sa por meio do link: ener gi a em dia.equa- 
to ri a le ner gia.com.br, se le ci o nar o es ta do “MA RA- 
NHÃO” e pre en cher os da dos cor re ta men te. Após a con- 
clu são do ca das tro o cli en te re ce be rá seu nú me ro da
sor te, de pois dis so é só man ter o pa ga men to das con tas
de ener gia em dia com a Equa to ri al pa ra con cor rer. A
pro mo ção tem cer ti fi ca do de au to ri za ção SE CAP nº
04.008161/2020 e o re gu la men to po de ser con sul ta do
cli can do no si te.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Após ser campeão Brasileiro pelo Corinthians, em 2017, Pablo foi para a França e agora
está na Rússia. O maranhense já atuou por Grêmio, Avaí, Ponte Preta e o PSV-HOL

MA RIA AS SUN ÇÃO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Da Fran ça pa ra a Rús sia

Do min go de fu te bol 7

Ta be la de jo gos

• 7h45 – Cra ques na Es co la x R13
(Sub-9)
• 8h30 – Fu tu ro do São Fran cis co x
Co rinthi ans do Be qui mão (Sub-9)
• 9h – Es tre li nha Bom de Bo la x Cra -
ques da Ve ne za (Sub-11)
• 9h30 – Grê mio Ri ba ma ren se x Pro -
je to Pa re dão (Sub-11)

• 7h45 – Au daz x Pro je to GPV (Sub-9)
• 8h30 – Au ro ra x Ju ven tu de Ma ra -
nhen se (Sub-9)
• 9h – Au ro ra x Ju ven tu de Ma ra nhen -
se (Sub-11)
• 9h30 – Pon te Pre ta x Aca de mia Fu te -
bol Ar te (Sub-11)

RÚSSIA

Zagueiro maranhense
chega ao Lokomotiv

N
a tu ral de São Luís, ca pi tal
do Ma ra nhão, o za guei ro
Pa blo Cas tro, 1,88m e 28
anos, an tes de atu ar no Bor- 

de aux – ti me fran cês – úl ti mo en de re- 
ço do jo ga dor, acu mu lou pas sa gens
por Ce a rá, PSV, da Ho lan da, Grê mio,
Avaí, Pon te Pre ta até ser cam peão Bra- 
si lei ro pe lo Co rinthi ans, em 2017, on- 
de fez 50 par ti das e dois gols.

Pe lo Ti mão, o de fen sor as si nou
con tra to de em prés ti mo por um ano,
vin do do ti me fran cês.

À épo ca, o za guei ro tor nou-se ti tu- 
lar na equi pe de Fá bio Ca ril le, atu an- 
do ao la do do za guei ro Bal bu e na e de- 
pois fez par te da se le ção do Cam pe o- 
na to Pau lis ta.

No fi nal de 2017, o Co rinthi ans não
en trou em acor do com o jo ga dor e seu
em pre sá rio e a com pra, que era a
ideia ini ci al do clu be, não foi efe tu a- 
da. Sen do as sim, o con tra to de em- 
prés ti mo che gou ao fi nal e o za guei ro
ma ra nhen se re tor nou ao ti me fran- 
cês.

Pa blo Cas tro ini ci ou o ano de Ca sa
no va. Es te mês mu dou pa ra Mos cou
na Rús sia, com mui tos tí tu los na ba- 
ga gem e pre sen ça mar ca da na Cham- 
pi ons Le a gue, pa ra in te grar o
Futbolniy Klub Lo ko mo tiv – uma
gran de e ex pres si va equi pe – ti me
mais bem su ce di do do país.

“Nes te mo men to es ta mos em pré
tem po ra da na Es pa nha, na se gun da
me ta de de fe ve rei ro vol ta re mos pra

Rús sia e se gui mos no pro pó si to de
me lhor co lo car o Lo ko mo tiv, que se
en con tra em 8ª po si ção e is so não
con diz com a his tó ria de su ces so do
ti me, en tão es tou che gan do com es te
pro pó si to e mis são, fui cha ma do pra
is to e ve nho com mui ta von ta de de
con tri buir e ven cer. Es tou ain da me
adap tan do à no va re a li da de, mas
mui to fe liz”, de cla rou Pa blo Cas tro.

Nes te mo men to es ta mos

em pré tem po ra da na

Es pa nha, na se gun da

me ta de de fe ve rei ro

vol ta re mos pra Rús sia e

se gui mos no pro pó si to

de me lhor co lo car o

Lo ko mo tiv, que se

en con tra em 8ª po si ção e

is so não con diz com a

his tó ria de su ces so do

ti me, en tão es tou

che gan do com es te

pro pó si to

A BOLA VAI ROLAR

Copa Interbairros começa neste sábado
Tu do pron to pa ra o iní cio da Co pa

In ter bair ros de Fu te bol 7 de 2021. A
par tir des te sá ba do (6), a bo la co me ça
a ro lar pe la se gun da edi ção do tor- 
neio. 

Ao to do, a com pe ti ção se rá dis pu- 
ta da em três ca te go ri as (Sub-9, Sub-
11 e Sub-13), sen do que to das as par ti- 
das ocor re rão no cam po da A&D
Even tos, no bair ro do Tu ru, e se gui rão
to das as re co men da ções sa ni tá ri as
pa ra a re a li za ção de even tos es por ti- 
vos. A ro da da de aber tu ra es tá mar ca- 
da pa ra co me çar às 7h45.

Pa ra es ta tem po ra da, a Co pa In ter- 
bair ros cres ceu. Hou ve au men to no
nú me ro de ca te go ri as em dis pu ta e na
quan ti da de de equi pes par ti ci pan tes:
se rão 24 no to tal. 

As sim co mo ocor reu na pri mei ra
edi ção, to dos os ti mes re ce be ram kits
com uni for me com ple to (ca mi sa, cal- 
ção e meião) e bol sas es por ti vas pa ra
se rem uti li za dos du ran te o tor neio. 

“Mais do que ape nas um even to es- 
por ti vo, a Co pa In ter bair ros tem o ca- 
rá ter de in cen ti var a prá ti ca es por ti va.
Dis po ni bi li zar es ses kits pa ra as es co- 
li nhas par ti ci pan tes sig ni fi ca mui to
pa ra as cri an ças, que es tão an si o sas
pa ra jo gar com os no vos ma te ri ais. Te- 
mos cer te za de que es sa se gun da edi- 
ção se rá um su ces so”, afir mou o di re- 
tor téc ni co da Co pa In ter bair ros, Wal- 
de mir Ro sa.

No sá ba do, o du e lo en tre as equi- 
pes Cra ques na Es co la e R13 abri rá a
com pe ti ção na ca te go ria Sub-9. Na
sequên cia, às 8h30, o Fu tu ro do São
Fran cis co en ca ra o Co rinthi ans do Be- 
qui mão. 

As du as par ti das são vá li das pe la fa- 
se de quar tas de fi nal.

Tam bém pe las quar tas de fi nal,
mas pe la ca te go ria Sub-11, ha ve rá os
se guin tes du e los: Es tre li nha Bom de
Bo la x Cra ques da Ve ne za (9h) e Grê- 
mio Ri ba ma ren se x Pro je to Pa re dão
(9h30). Os ven ce do res des tes jo gos
avan ça rão às se mi fi nais.

Mais qua tro par ti das eli mi na tó ri as
vão mo vi men tar a Co pa In ter bair ros
de Fu te bol 7 no do min go (7). A ro da da
te rá iní cio às 7h45 com Au daz x Pro je- 
to GPV. Na sequên cia tem Au ro ra x Ju- 
ven tu de Ma ra nhen se. Os dois jo gos
são pe la ca te go ria Sub-9. A par tir das
9h, a bo la ro la pa ra du as par ti das pe lo
tor neio Sub-11: Ale ma nha x Se ve e
Pon te Pre ta x Aca de mia Fu te bol Ar te.

Nes ta edi ção, a Co pa In ter bair ros
te rá for ma to de ma ta-ma ta, sen do
dis pu ta da em três fa ses: quar tas de fi- 
nal, se mi fi nais e fi nal. To dos os jo gos
da Co pa In ter bair ros de Fu te bol 7
ocor re rão no cam po da A&D Even tos,
no bair ro do Tu ru. Tu do so bre o tor- 
neio es tá dis po ní vel nas re des so ci ais
ofi ci ais do tor neio no Ins ta gram e no
Fa ce bo ok
(@copainterbairrosfut7ma).

Sá ba do (6) – A&D Even tos

Do min go (7) – A&D Even tos

Mais do que ape nas um

even to es por ti vo, a Co pa

In ter bair ros tem o

ca rá ter de in cen ti var a

prá ti ca es por ti va

Te mos cer te za de que

es sa se gun da edi ção se rá

um su ces so

Fi quem de olho
O que qua se nin guém es pe ra va ocor reu na ma nhã da

úl ti ma quar ta-fei ra (03/02). Re pre sen tan tes da mai o ria
dos clu bes na reu nião do Ar bi tral aca ta ram a su ges tão
apre sen ta da pe lo Im pe ra triz pa ra adi a men to do iní cio
do Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fu te bol Pro fis si o nal-
2021. A ale ga ção do Ca va lo de Aço foi de mes mo ten do
con cluí do as tra ta ti vas com o Fê nix-URU vi san do a qui- 
ta ção do dé bi to pro ve ni en te da ta xa de trans fe rên cia do
atle ta Bre no, o tem po pa ra ofi ci a li za ção do pa ga men to.
Além dis so, vá ri os par ti ci pan tes do Es ta du al en fren tam
di fi cul da des pa ra con cluir a mon ta gem das equi pes que
vão en trar em cam po nas pri mei ras ro da das.

Ape sar de ter an te ci pa do sua po si ção de que não te ria
con di ções viá veis pa ra mu dar o iní cio do cam pe o na to, a
fe de ra ção, re pre sen ta da pe la Vi ce-pre si dên cia de Com- 
pe ti ções, aca bou acei tan do os ar gu men tos e en con tran- 
do no vas da tas a se rem pre en chi das pe la pro gra ma ção.

O de ta lhe que cha mou a aten ção, no en tan to, foi a
não par ti ci pa ção dos dois clu bes de mai or tor ci da: Sam- 
paio Cor rêa (au sen te) e Mo to Club de vi do a um pro ble- 
ma téc ni co na trans mis são vir tu al.

A gran de po lê mi ca fi cou por con ta dos apai xo na dos
tor ce do res. Há quem en ten da que o mai or be ne fi ci a do
foi o Im pe ra triz e que o Mo to ja mais po de ria con cor dar,
por mo ti vos ób vi os, até mes mo fo ra das qua tro li nhas.

A ver da de é que o jo go ain da não aca bou no “Ta pe- 
tão”. Co mo se sa be, o Ca va lo de Aço não de sis tiu do ca so
Gleydisson e re cor reu ao TJD, que po de rá até re a li zar o
jul ga men to an tes do iní cio do Es ta du al. Ou tros clu bes
tam bém es tão mui to in te res sa dos nu ma “vi ra da” e na
saí da do Ru bro Ne gro. E se o Ple no do TJD jul gar o re cur- 
so na se ma na que vem, aca tan do to dos os pe di dos do
Im pe ra triz? É di fí cil, mas não im pos sí vel. Os de fen so res
dos dois li ti gan tes, com cer te za, além dos for tes ar gu- 
men tos já apre sen ta dos, de vem ter em mãos ou tras ju- 
ris pru dên ci as. O que nin guém sa be é co mo vai ser a de- 
ci são dos au di to res do tri bu nal. Tu do po de acon te cer.

Tam bém não se rá sur pre sa se, jul ga do o mé ri to, os re- 
sul ta dos de cam po fo rem des con si de ra dos, res pon sa bi- 
li zan do ape nas os au to res da su pos ta fal si fi ca ção da as- 
si na tu ra do atle ta que, por sua vez, re a fir ma ser ver da- 
dei ra. Mas tu do is so são ape nas hi pó te ses. Até por que,
quem per der vai con ti nu ar re cor ren do.

Re bu li ço
Ima gi nem o re bu li ço que ha ve rá no fu te bol se o TJD

jul gar o ca so Gleydisson an tes do iní cio do Es ta du al e ti- 
rar os pon tos do Mo to. Nes se ca so, o subs ti tu to se ria o
MAC que, por ter si do re bai xa do, de sa ti vou o fu te bol
pro fis si o nal. Aí, a pa ra li sa ção se ria mui to mai or.

E a fe de ra ção?
Pa ra a com pe ti ção não ser pre ju di ca da, só res ta ria à

Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol en trar com uma
ação pa ra im pe dir que seu prin ci pal even to se ja man ti- 
do. Mes mo por que a en ti da de de fen de sua par te e o
mais im por tan te é pro mo ver o Es ta du al.

Sur pre en den te!
Quan do mui ta gen te não acre di ta va que o Im pe ra triz

ti ves se con di ções de sal dar sua dí vi da com o Fê nix, es ta
se ma na o clu be to can ti no sur pre en deu e sua di re to ria
in for mou que tu do es tá sob con tro le. Em no ta, na úl ti- 
ma quar ta-fei ra (3), foi di vul ga do que o Ca va lo de Aço
con se guiu le van tar o di nhei ro ne ces sá rio pa ra pa gar a
dí vi da de 40 mil dó la res. A quan tia te ria si do ar re ca da da
por va qui nha on li ne, ven da de ca mi sas, adi an ta men to
de pa tro cí ni os e em prés ti mos. Ora vi vas! O Im pe ra triz
tem his tó ria e de ve con ti nu ar su as ati vi da des.

Pre si den te in te ri no
Lu ci a no Mou ra, vi ce-pre si den te do Con se lho Di re tor

do Mo to, as su miu, in te ri na men te, a pre si dên cia do clu- 
be, por 30 di as, de vi do à sus pen são do pre si den te Na ta- 
na el Jú ni or pe la 2ª Co mis são Dis ci pli nar do STJD no úl- 
ti mo dia 2. Co mo se sa be, o di ri gen te foi jul ga do no pro- 
ces so em que o ár bi tro da par ti da Mo to x Fast, pe la Sé rie
D do Bra si lei ro, em São Luís dis se ter si do ofen di do após
o es pe tá cu lo. En quan to is so, o prin ci pal cau sa dor de to- 
da a con fu são fi cou na im pu ni da de, co mo ocor re na
mai o ria das ve zes. O se nhor Wel ling ton te ve uma atu a- 
ção ruim e foi du ra men te cri ti ca do até pe lo clu be ama- 
zo nen se

Pre pa ra ção
Pre pa ran do-se pa ra o Cam pe o na to de Fu te bol Pro fis- 

si o nal, ár bi tros e as sis ten tes do es ta do do Ma ra nhão, 27
ár bi tros de São Luís e 22 do in te ri or par ti ci pam de uma
pre tem po ra da. As ati vi da des são re a li za das via con fe- 
rên cia, pe la Es co la Na ci o nal de Ar bi tra gem da CBF. Os
tes tes fí si cos ocor rem nes te sá ba do na pis ta do Gi ná sio
Cas te li nho e no do min go a pro gra ma ção se rá en cer ra da
com trei na men to no Es tá dio Cas te lão.Vá ri as ati vi da des
têm o ob je ti vo de ti rar as dú vi das so bre as mo di fi ca ções
das re gras do jo go, po si ci o na men tos e des lo ca men to
em cam po. Os ins tru to res são: Mar ce lo Fi lho ( pre si den- 
te Ce af), Rai mun do Ben ja mim Si mas Ju ni or (vi ce-pre si- 
den te), Car los Au gus to (ins tru tor fí si co), Ali ne Lo bo ( pi- 
lar men tal), Sil vio Edu ar do Sil va e Sil va ( ana lis ta de
cam po) e Rai mun do No na to Al ves.

Es tá dio
A pró xi ma se ma na é de ci si va pa ra o Ba ca bal in for mar

aon de vai se di ar seus jo gos no Cam pe o na to Es ta du al.
Di fi cil men te o Es tá dio Cor reão se rá li be ra do se ti ve rem
que ser cum pri dos to dos os re qui si tos es tru tu rais de
uma pra ça es por ti va nu ma dis pu ta de fu te bol pro fis si o- 
nal. São Ma teus e Al to Ale gre do Ma ra nhão são as op- 
ções mais pró xi mas. Há mais chan ces pa ra o se gun do,
que fi ca mais pró xi mo e po de ter mais tem po dis po ní vel
pa ra os trei nos fi nais do Leão do Me a rim.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro
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Netflix lançou ontem a série criada por Carlos Saldanha que tem Marco Pigossi e
Alessandra Negrini encabeçando o elenco

CU RU PI RA

IN VES TI GA ÇÃO

NETFLIX

“Cidade invisível” mistura
folclore, polícial e  beleza

O
mun do na tu ral é uma pre- 
sen ça mar can te na tra je tó- 
ria do ani ma dor bra si lei ro
Car los Sal da nha, des de sua

es treia na di re ção, di vi din do a fun ção
com Ch ris Wed ge em A era do ge lo
(2002). O lon ga foi in di ca do ao Os car,
te ve du as sequên ci as e abriu ca mi nho
pa ra as pro du ções Rio (2011, que tam- 
bém te ve uma con ti nu a ção) e O tou ro
Fer di nan do (2017).

To das es sas pro du ções fo ram re a li- 
za das pe lo Blue Sky Stu di os e ti ve ram
o re co nhe ci men to da Aca de mia de
Ar tes e Ci ên ci as Ci ne ma to grá fi cas de
Hollywood, com in di ca ções ao Os car.

Ve te ra no na ani ma ção, po rém no- 
va to na pro du ção em li ve-ac ti on (ou
se ja, per so na gens in ter pre ta dos por
ato res de car ne e os so), Sal da nha, ra- 
di ca do há dé ca das nos Es ta dos Uni- 
dos, bus cou no fol clo re bra si lei ro a
ins pi ra ção pa ra sua es treia em sé rie.

Com se te epi só di os dis po ní veis a
par tir des ta sex ta (5/2) na Net flix, Ci- 
da de in vi sí vel re vi si ta len das e per so- 
na gens do fol clo re bra si lei ro em uma
tra ma aven tu rei ra e con tem po râ nea.

Sal da nha é o cri a dor da sé rie, que
tem pro du ção da Pro di go Films (res- 
pon sá vel por Coi sa mais lin da, ou tro
tí tu lo da Net flix), mas a di re ção dos
epi só di os é di vi di da en tre Luis Ca ro ne
e Ju lia Jor dão.

Um pró lo go anun cia o que es tá por
vir. Em uma noi te, dois ho mens ca mi- 
nham por uma flo res ta. Quan do o

mais ve lho ati ra em um pás sa ro ape- 
nas por es por te, ele é ra pi da men te
apu nha la do nas cos tas por uma cri a- 
tu ra com a ca be ça em cha mas e os pés
vol ta dos pa ra trás. Pa ra os bra si lei ros,
é só so mar 2 + 2: tra ta-se do Cu ru pi ra.

Tal sequên cia, em flash back, dá iní- 
cio à nar ra ti va de fa to. Um gru po de
cri an ças, em uma fes ta ju ni na em
uma co mu ni da de nu ma área de ma ta
no Rio de Ja nei ro, ou ve aten ta men te a
his tó ria do per so na gem em cha mas. A
mais im pres si o na da de las é Lu na
(Ma nu e la Di e guez), fi lha da an tro pó- 
lo ga Ga bri e la (Jú lia Kon rad).

Em da do mo men to, a ga ro ta se des- 
lo ca do gru po e vai até a flo res ta. Um
in cên dio tem iní cio e Ga bri e la cor re
pa ra ten tar en con trar a fi lha. A ga ro ta
não so fre na da, mas, ao en trar na flo- 
res ta, Ga bri e la, inex pli ca vel men te,
aca ba sen do mor ta. Seu cor po é en- 
con tra do pe lo ma ri do, Eric (Mar co Pi- 
gos si), de te ti ve da De le ga cia da Po lí- 
cia Am bi en tal, que, so bre car re ga do
de tra ba lho, não pô de ir à fes ta. Os
olhos da mu lher es tão bran cos e nin- 
guém con se gue ex pli car o que acon- 
te ceu com ela.

É a par tir des se dra ma pes so al que
a sé rie se de sen vol ve. Eric, cor roí do
pe la cul pa, aca ba en ve re dan do por
um mun do cu ja exis tên cia ele des co- 
nhe cia. A par tir de si tu a ções in ve ros- 
sí meis de acon te cer no Rio de Ja nei ro
– co mo a des co ber ta de um bo to-cor-
de-ro sa mor to na praia –, o de te ti ve
vai ao en con tro de per so na gens que

to dos co nhe ce mos dos li vros: a Ia ra, a
Cu ca, o Sa ci-Pe re rê, o Cu ru pi ra.

Na su per fí cie, apa ren tam ser pes- 
so as co muns. À me di da que avan ça
na in ves ti ga ção, ele des co bre a li ga- 
ção de les com a mor te da mu lher,
com sua pró pria tra je tó ria pes so al e
com a co mu ni da de da Vi la To ré, uma
re ser va flo res tal que es tá ame a ça da
por cau sa da ex plo ra ção imo bi liá ria.

Ao lon go de qua se cin co anos des- 
de 3%, sua pri mei ra sé rie na ci o nal, a
Net flix in ves tiu, com di fe ren tes graus
de êxi to, em pro du ções de di fe ren tes
gê ne ros no país: fic ção ci en tí fi ca
(Onis ci en te), épo ca (Coi sa mais lin- 
da), co mé dia (Sa mantha!), th ril ler
(Bom dia, Verô ni ca), po li ci al (O me ca- 
nis mo).

Ci da de in vi sí vel, por seu la do, não
se en cai xa em ne nhum gê ne ro, pois
brin ca com al guns de les. Qua tro epi-
só di os fo ram dis po ni bi li za dos pa ra a
im pren sa e, à me di da que a his tó ria
avan ça, ela ga nha di fe ren tes con tor- 
nos.

Apre sen ta-se qua se co mo um dra- 
ma fa mi li ar com um pro ta go nis ta viú-
vo com uma fi lha pe que na em lu to.
Mas os lan ces so bre na tu rais lo go apa-
re cem, com a pre sen ça das en ti da des.
E a bus ca de Eric por res pos tas tem
ele men tos de uma tra ma po li ci al. O
de sen vol vi men to da nar ra ti va é rá pi- 
do, e a pro fu são de per so na gens só co-
me ça a fa zer sen ti do a par tir do se-
gun do epi só dio.

RENAN GASPARINI

O produtor maranhense que está dando o que falar

COM VÍDEOS SUPER BEM-FEITOS, BEM DIRIGIDOS E SUPER PRODUZIDOS, GASPARINI CONSEGUE PRENDER A ATENÇÃO DO PÚBLICO

O pro du tor de ví de os Re nan Al bu- 
quer que Gas pa ri ni es tá se tor nan do
uma re fe rên cia nas re des so ci ais. Há
dois anos, ele co me çou a pro du zir fil- 
mes, prin ci pal men te pa ra mar cas im- 
por tan tes e de cor ri das de ve lo ci da de,
e co me çou a dar o que fa lar.

Com ví de os su per bem-fei tos, bem
di ri gi dos e su per pro du zi dos, Gas pa- 
ri ni con se gue pren der a aten ção do
pú bli co pa ra o que é o mais im por tan- 
te: o cli en te. Já tra ba lhou com di ver- 
sas mar cas e fa mo sos de to das as áre- 
as. Re nan diz que a pro fis são de ‘film- 
ma ker’ a es co lheu e não o con trá rio.
Ele ti nha uma em pre sa de ‘Paint ball’ e
aca bou com pran do um dro ne pa ra fa- 
zer umas ima gens dos jo gos que ocor- 
ri am por lá. De pois co me çou a fil mar
su as vi a gens pes so ais. De pois que co- 
me çou a com par ti lhar os ví de os com
as pes so as, sur giu uma pro pos ta de
tra ba lho pa ra fa zer.

O tra ba lho fre e lan cer

lhe mos trou que ti nha

po ten ci al pa ra cons truir

al go no vo. Nas cia en tão

sua pro du to ra de ví deo.

E aqui lo que co me çou

com uma brin ca dei ra e

pas sa tem po, se tor nou

um ne gó cio.

Com mais de 70 mil se gui do res no
Ins ta gram, o jo vem pro du tor de ví deo
mos tra lu ga res pa ra di sía cos quan do
vi a ja e mo men tos in crí veis quan do
faz al go es pe ci al pa ra al gum cli en te,
dei xan do os se gui do res bo qui a ber tos.

Mas não foi um ca mi nho fá cil a se
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lhar de ca be ça na no va pro fis são. Mas
mes mo as sim não de sis tiu. Jun tou
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épo ca, e in ves tiu pe sa do em co nhe ci- 
men to e network.
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los in ter na ci o nais, mar cas in ter na ci o- 
nais, co mo a Disney, e re sorts de lu xo.
Já gra vou ao la do de pi lo tos fa mo sos
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Se tor nou em bai xa dor da PA TO LA
mai or fa bri can te de ca ses do Bra sil!
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do.

“Du ran te o meu iní cio eu era uma
pi a da en tre os co le gas de tra ba lho e
ho je pos so afir mar que em pou co
tem po já che guei aon de mui tos po-
dem nun ca al can çar em to da a car rei- 
ra!”, diz.

NOVIDADE

Jadsa lança single
“A Ginga do Nêgo”

SINGLE QUE ESTÁ DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

A ar tis ta bai a na Jad sa abre os ca mi nhos de seu pri- 
mei ro dis co cheio, “Olho de Vi dro” (Na tu ra Mu si cal),
com o lan ça men to do sin gle “A Gin ga do Nê go”, que aca- 
ba de che gar às pla ta for mas di gi tais pe lo se lo pau lis ta no
Ba la cla va Re cords.

A fai xa é uma das di ver sas par ce ri as de Jad sa e do bai- 
xis ta Caio Ter ra, que a acom pa nha nos pal cos des de
2014 e é res pon sá vel pe lo ar ran jo da mú si ca. “Na le tra eu
sin to que tem uma rai va, von ta de de ex plo dir tu do,
olhar pa ra a fren te e se guir. Es sa for ça eu sin to em Exú,
por is so o ci to”, diz Jad sa so bre a com po si ção, que ini ci- 
al men te era um po e ma e foi adap ta do pa ra o ar ran jo de
bai xo.

So bre o rit mo e as que bras da mú si ca, ela acres cen ta:
“É mân tri co, mas não um man tra de fi car em tran se e,
sim, um man tra de se ace le rar, rom per as bar rei ras e
atra ves sar en cru zi lha das”, pon tua.

“A Gin ga do Nê go” in te gra seu pri mei ro dis co cheio,
“Olho de Vi dro”, gra va do em 2019 no Red Bull Stu di os,
em São Pau lo. O pro je to tem pro du ção exe cu ti va de Ra- 
fa e la Pic cin em par ce ria com a em pre sa bai a na Gi ro Pla- 
ne ja men to Cul tu ral, e con ta com pa tro cí nio da Na tu ra
Mu si cal e do Go ver no do Es ta do, atra vés do Faz cul tu ra,
Se cre ta ria de Cul tu ra e Se cre ta ria da Fa zen da. “Olho de
Vi dro” tem lan ça men to pe lo se lo Ba la cla va Re cords.

Jad sa foi se le ci o na da por Na tu ra Mu si cal, por meio da
lei es ta du al de in cen ti vo à cul tu ra da Bahia (Faz Cul tu ra),
ao la do de Ma teus Ale luia, Rus so Pas sa pus so e An to nio
Car los e Jo ca fi, e Co le ti vo Afro bapho, por exem plo. No
Es ta do, a pla ta for ma já ofe re ceu re cur sos pa ra 48 pro je- 
tos de mú si ca até 2019, co mo Mar ga reth Me ne zes, La ris- 
sa Luz, Lu cas Sant tan na e Ilê Ayê.

HOLLYWOOD

Superbowl terá prévia
de filmes e séries

UM PRÍNCIPE EM NOVA IORQUE VOLTA APÓS QUASE 30 ANOS

Um dos even tos es por ti vos de mai or au di ên cia te le vi- 
si va do mun do, o Su per Bo wl tra di ci o nal men te traz, du- 
ran te seus in ter va los, pe ças pu bli ci tá ri as de al tos ní veis
de pro du ção, nor mal men te es tre la da por gran des no- 
mes de Hollywood. En tre es sas pe ças, trai lers e te a sers
dos prin ci pais lan ça men tos do ci ne ma fa zem sua es- 
treia, sen do en tão com par ti lha dos com o mun do in tei- 
ro. Com os lan ça men tos de 2021 mui to afe ta dos pe la
pan de mia do co ro na ví rus, al guns es tú di os de ci di ram fi- 
car de fo ra da fi nal da prin ci pal li ga de fu te bol ame ri ca- 
no dos Es ta dos Uni dos, mas ou tros de vem apro vei tar o
es pa ço pa ra di vul gar seus fu tu ros block bus ters.

A Disney, por exem plo, de ve le var de du as a qua tro
pré vi as pa ra o in ter va lo. Se gun do o De a dli ne, Lo ki e Fal- 
cão e o Sol da do In ver nal são os dois prin ci pais can di da- 
tos da Ca sa do Mickey a apa re cer no even to, com Raya e
o Úl ti mo Dra gão e Viú va Ne gra tam bém en tre os can di- 
da tos. No en tan to, o es tú dio tam bém tem Eter nos en tre
seus prin ci pais lan ça men tos do ano e sem pre exis te a
pos si bi li da de de o fil me de Ch loé Zhao ga nhar su as pri- 
mei ras ima gens no jo go.

Já a Uni ver sal con fir mou que Old, no vo fil me de M.
Night Shyamalan, se rá sua úni ca pro du ção a ter um trai- 
ler re ve la do. Ou tro es tú dio que le va rá ape nas um fil me é
a Pa ra mount, que, em par ce ria com a Ama zon, da rá
uma pré via de Um Prín ci pe em No va York 2. Ca so ga- 
nhem no vos ma te ri ais, fil mes co mo Top Gun: Ma ve rick
e Um Lu gar Si len ci o so 2 não usa rão da tas de lan ça men- 
to de fi ni ti vas em su as pré vi as.

War ner, Net flix e Sony não di vul ga rão co mer ci ais no
jo go.

O Su per Bo wl LV se rá dis pu ta do en tre o Tam pa Bay
Buc ca ners e o Kan sas City Chi efs nes te do min go, 7 de fe- 
ve rei ro, às 20h30. Fi que li ga do no Ome le te pa ra con fe rir
to dos os trai lers e te a sers que se rão lan ça dos du ran te o
jo go.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro
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 Viviane Rocha
 Nesses 20 anos de mercado, ela criou o Grupo Vivaz, que administra o Nosso Canto Buteco, 

Budega Nosso Canto, Muyrico Tex Mex e a Ruster Dogueria e vem mostrando que é possível 

fazer os negócios crescerem, mesmo em um período de crise e pandemia como essa atual 

que vivemos, causada pelo coronavírus. Conheça um pouco mais dessa empreendedora

À 
fren

te
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À FRENTE

V
i vi a ne Ro cha é da que las mu lhe res que não se
re su mem ou se li mi tam a al go; ao mes mo tem- 
po, tra ba lha pa ra trans for mar re a li da des. Ela é
ama zo nen se, mas o seu co ra ção ho je é do Ma ra- 

nhão, pois aqui, além dos ne gó ci os que con quis tou,
trans for mou vi das e cri ou opor tu ni da des pa ra cen te nas
de pes so as.

A em pre en de do ra Vi vi a ne po de ter

um per fil pa re ci do com o seu, ela é

do ti po que co lo ca a mão na mas sa,

que en ten de a di fi cul da de do

cli en te, tal vez po de até não sa ber o

que dá cer to, mas sa be de mui ta

coi sa que dá er ra do, pa ra não se

re pe tir. 

Bus ca sem pre ins pi ra ções atra vés das pes qui sas que
re a li za dia e noi te, ou a ca da no va vi a gem que faz, mas
sa be que há  limites,   responsabilidades,   compliance , 
políticas   sobre   as   quais   não   pode   passar   por   cima. 

Nes ses 20 anos de mer ca do, ela cri ou o Gru po Vi vaz,
que ad mi nis tra o Nos so Can to Bu te co, Bu de ga Nos so
Can to, Muyrico Tex Mex e a Rus ter Do gue ria e vem mos- 
tran do que é pos sí vel fa zer os ne gó ci os cres ce rem, mes- 
mo em um pe río do de cri se e pan de mia co mo es sa atu al
que vi ve mos, cau sa da pe lo co ro na ví rus.

Con te um pou co co mo ini ci ou a sua his tó ria no em- 
pre en de do ris mo.

Quan do co me cei com a bar ra ca de ca chor ro-quen te
em 1999, eu sem pre ima gi nei que po de ria che gar mais
além, po rém, o meu iní cio foi por ne ces si da de. Mes mo
es cu tan do pa la vras ne ga ti vas da mi nha fa mí lia, os meus
pais usa vam a fra se “ven dia no al mo ço, pa ra co mer na
jan ta” e eu ape nas sor ria, por que eu sa bia on de eu iria
che gar, on de eu que ria che gar, mas eu não sa bia co mo. 

A par tir daí o tra ba lho foi to do en vol vi do em con ver sas
com os cli en tes, es tu dan do o mer ca do e fui me ade- 
quan do pa ra que o cres ci men to pu des se acon te cer.
Acre di to que o su ces so é is so, se co lo car no lu gar do cli- 
en te e ter em pa tia.

Vo cê atua nes se mer ca do há 20 anos, mas tem uma
ins pi ra ção em al guém? Se sim, quem e por quê?

Mi nha ins pi ra ção são as pes so as e le var no vas ex pe ri- 
ên ci as pa ra elas. Tra ba lhar só pe lo di nhei ro, não é o su fi- 
ci en te, por que vo cê pre ci sa amar o que faz. Co mer bem,
ser vir o pró xi mo é mui to pra ze ro so.

Vo cê co mo mu lher, em pre en de do ra e que fi ca à
fren te dos ne gó ci os, já se sen tiu co a gi da por al gu ma si- 
tu a ção no mer ca do que atua?

É mui to de sa fi a dor e con ti nua sen do. Ser mu lher e
co man dar um gru po de em pre sas. Mas es se de sa fio me
dei xa fe liz, por que eu re ce bo mui tas men sa gens de mu- 
lhe res bus can do ins pi ra ções pa ra abri rem o seu ne gó cio
e en tra rem nes se mer ca do que po de mos di zer que ain- 
da é mui to ma chis ta.

E res sal to, a co ra gem te faz al can çar o to po.
Em  2020,   a  pan de mia vi rou o mun do  de   cabeça   para 

 baixo. O Gru po Vivaz   teve   que mudar   o   rumo   dos 
 investimentos   / ne gó ci os?

Tía mos um pla no de ex pan são pa ra 2020, po rém só
acon te ce rá em 2022. Fe cha mos ne gó ci os, mas con se- 
gui mos abrir ou tros pa ra aten der a re a li da de atu al. Por
exem plo, o Muyrico Tex Mex, um es pa ço to tal men te fe- 
cha do, não ti nha co mo fun ci o nar e pre ci sei fe char tem- 
po ra ri a men te. Já a Bu de ga faz uma ho me na gem à co zi- 
nha ma ra nhen se e con se gui mos cri ar uma adap ta ção
con for me os pro to co los sa ni tá ri os.

O Nos so Can to Bu te co e a Rus ter fi ze mos ape nas as
adap ta ções es tru tu rais e au men ta mos os cui da dos ne- 
ces sá ri os se guin do tam bém to dos os pro to co los.

A pa la vra de or dem é ACRE DI TAR. Acre di tar no ama- 
nhã e eu acre di to.

Qual o mai or apren di za do nes se mo men to?
Ter cal ma e pa ci ên cia, por que tu do é no tem po de

Deus.
Fi cou com me do?
Quem dis ser que não tem me do es tá men tin do. O que

di fe re uma pes soa da ou tra, é co mo li dar com ele. Exis te
uma fra se que diz: tu do de me lhor da vi da é es tar de pois
do me do.

E o fu tu ro, se te mos ho je um apren di za do, po de mos

ima gi nar no vas idei as, cer to?
O em pre en de dor nun ca dei xa de ter no vas idei as e

no vos pro je tos, es se é o meu ali men to. Quan do tu do is- 
so pas sar, po dem aguar dar, va mos fa zer da nos sa ci da de
uma gran de re fe rên cia na ci o nal mos tran do no vas ex pe- 
ri ên ci as e no vos sa bo res. Por exem plo, te mos par ce ria
fe cha da com o Chef Bru no Sa lo mão, que ad mi nis tra o
per fil no Ins ta gram @Can sei de Ser Chef, um fenô me no
gas tronô mi co, ele é ma ra nhen se, po rém mo ra ho je em
São Pau lo. Ou tra no vi da de é o ar qui te to, Her berth Hol- 
de fer (@Office134), ele vem re de se nhan do a ca ra da gas- 
tro no mia do cen tro de SP, tam bém é au tor de pro je tos
fan tás ti cos ar qui tetô ni cos co mo a Ca sa do Por co, Esther
Ro of top, For no e Ser tó, ou se ja, te re mos inú me ras sur- 
pre sas ain da.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro
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Todo o staff que foi imunizado na sede do HSLZ contra a covid-19 se declarou mais otimista agora

Emoção e otimismo na imunização 
do staff do HSLZ

O Hos pi tal São Luís mais co nhe ci do co mo HSLZ, que pres ta aten di men to ex clu si vo aos ser vi do res es ta- 
du ais sob ges tão pri va da do Gru po Mer cú rio, é um dos cen tros de tra ta men to da CO VID-19 em São Luís. Sob
a co or de na ção in ter na das Di re to ri as Ge ral e de En fer ma gem, mais de 260 fun ci o ná ri os da li nha de fren te da
CO VID-19 aca ba ram de re ce ber a pri mei ra do se da va ci na. A imu ni za ção foi re a li za da por equi pes de saú de

da Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar na se de do hos pi tal.
Emo ção e oti mis mo pre do mi na ram en tre os pro fis si o nais va ci na dos, que con fec ci o na ram car ta zes e po sa- 

ram pa ra fo tos, pa ra de mons trar o quan to se sen tem for ta le ci dos pa ra se gui rem lu tan do con tra a pan de mia.
Se gun do o di re tor ge ral do HSLZ Plí nio Va lé rio Tuz zo lo, hou ve um en ga ja men to e de di ca ção di fe ren ci a dos

de to dos os ti mes do hos pi tal no en fren ta men to des sa pan de mia. E pa ra ele, es sa va ci na ção foi um me re ci do
pre sen te e uma do se ex tra de in cen ti vo a es ses he róis da li nha de fren te des sa guer ra.

Equipe multidisciplinar do HSLZ exibindo mensagens de otimismo na vacinação

A assistente social Aldimara Nunes comemora a imunização recebida/ Wesllen Penha, enfermeiro da Cínica Cirúrgica do
HSLZ agora mais forte e imunizado/ A coord. do NEP / HSLZ Rebeca Cutrim comemora a vacinação com pose especial

O prefeito de Caxias Fabio Gentil, exibe orgulhoso o certificado com selo Unicef

O professor Cidinho Marques é escritor e palestrante motivacional

Registro da visita do prefeito de Codó, Dr. Zé Francisco ao Secretário Adjunto de
Assistência a Saúde do Estado, o farmacêutico Carlos Vinícius Quadros, e à Sub-
secretária de Saúde, a enfermeira Karla Trindade. Dr. Zé Francisco foi assegurar

parcerias como a contratação de uma clínica para a realização de tomografia dos
pacientes internados na UTI do HGM, e na UPA de Codó. Além da renovação do

contrato de manutenção da UTI de Codó por mais 6 meses, pela parceria Governo
do Estado/Prefeitura de Codó.

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro
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O anfitrião do The Best 2020, Nedilson Machado,  com as cerimonialistas  Znalda Albuquerque e  Wallquiria Moraes

A elegância no The Best Solidário 2020
Além de pre mi ar os des ta ques de 2020, o The Best deu um show de so li da ri e da de e ele gân cia.

Luma Silva  (Oui La Vie),  Paulo Roberto (apresentador da premiação) e a cantora lírica Flávia Correia (convidada)

Carol Hortegal (Upa Vinhais), Fernanda Arouche (Arquiteta do Ano) e Fernanda Lisboa (Chocolates Tapuio)

Kamila Paixão (do Villa Reale), Marcia  Itapary (madrinha de Diego Sá) e Andrea Caldas (Da  Inova Ambientes)

Natália Enes,Mariana Costa e Regina Salgado

Dom Bosco e a certificação
Apple Teacher II

O Co lé gio Dom Bos co em sua pro pos ta de Edu ca ção Ex po nen ci al faz
uso de mui tas so lu ções tec no ló gi cas que ser vem de apoio pa ra os pro ces- 
sos de sen vol vi dos em sa la de au la na cons tru ção de co nhe ci men to. E pa- 
ra fa zer me lhor uso das fer ra men tas tec no ló gi cas o cor po do cen te da es- 
co la es tá sem pre se re ci clan do nes sa área. E no ano de 2020, mes mo ten- 

do si do tão atí pi co e de sa fi a dor pa ra to dos, a equi pe do cen te ob te ve 100%
da cer ti fi ca ção Ap ple Te a cher. Es sa con quis ta é um jus to re co nhe ci men to
ao em pe nho des se ti me de pro fes so res e su as pro du ções de au las di fe ren- 
ci a das e re ple tas de me to do lo gi as ati vas, tec no lo gia e ino va ção uti li zan- 
do fer ra men tas da Ap ple. O Ap ple Te a cher é um pro gra ma de apren di za- 

gem pro fis si o nal que dá su por te e pre mia edu ca do res que fa zem bom
uso dos pro du tos Ap ple em sa la de au la, a exem plo do ti me de do cen tes

do Dom Bos co.

Poliana Ribeiro,Nathalia Melo e Sandra Regina

Ilana Carvalho e Vilmar Martins

 Carla Carvalho e Janaína Godói

São Luís, sábado e domingo, 6 e 7 de fevereiro


